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Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 / net-udgave ISSN: 1904-7827 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
MOK støttes økonomisk af FADL og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!

Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. 

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 
OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører 
Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.

Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
Dette er inkl. mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 12. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes 
størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. 
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o 
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

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

Panum Instituttet: Foran studiesalen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 26, baghuset

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt 
ugen før påske. 

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

Denne uges forside: Mille/Mok-red
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Onsdag: MOK NR. 2 UDKOMMER
  PIPPI Foredrag se s. 12

Torsdag: SUND Karrierdag
  IMCC DanPal infoaften kl 17 se s. 10
  MIRA: Røntgen af Thorax se s. 12

Fredag: MOK tager til Sverige

Lørdag: MOK er i Sverige

Søndag: MOK kommer hjem fra Sverige

Mandag: MOK holder efterårsferie, ingen deadline
  Mille rejser ud i verdenen

Tirsdag: FORNIKS kursus se s. 10
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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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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.wordpress. com

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

BASISGRUPPER

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

1. Latin for opkast
3. Latin for lunge
5. Udflåd fra øret
7. Den membran, som omgiver cellekernen
9. Hvis du stiller diagnosen arteritis temporalis, vil 
det være en riiiigtig god idé at starte behandling med 
dette præparat
11. Blærebetændelse
14. I oldtiden var man, på tværs af alle kulturer, 
vilde med at åbne folks kranier ved hjælp af primi-
tive bor. Denne procedure kaldes....
15. Angulus oris
17. Underben
18. Parret ansigtsknogle
19. Dette molekyle er viiiiigtigt for nyrernes evne til 
at opkoncentrere affaldsstoffer i urinen
20. Ekstrakromosomalt lejret arvemateriale 
bestående af ringformet DNA
22. Stærkt eksponerende til blærecancer

NEDAD:

1. Når der er virus i blodet
2. Den del af hjertecyklus, hvor blodet uddrives fra 
hjertet
3. Disse stoffer findes i E-, F- og D-varianter, og 
spiller en vigtig rolle ved især betændelsesreaktioner, 
feberreaktioner og perifer smerteopfattelse.
4. Prominentia laryngea
6. Ændring af et vævs konsistens, så det bliver fast-
ere og hårdere i konsistensen
8. En organisme, som er afhængig af en anden 
organisme
10. Stærkt bindevævsstrøg, som holder et organ eller 
anden struktur på plads
11. Hvis du starter en basisgruppe er det formentlig 
for at forbedre dette...
12. Denne type afasi kaldes også impressiv
13. Præparat, som anvendes i den initiale behandling 
af plaque psoriasis
16. Det sidste afsnit af et ****** kaldes "tubulus 
distalis"
21. Levertal

Her er der en kryds. Jeg er ked af 
at jeg ikke fik lavet en i sidste uge, 
men det var altså fordi jeg ikke 
var på MOK overhovedet. Jeg tog 
mig sgu lige en fridag. Det har 
jeg slet ikke dårlig samvittighed 
over! Til gengæld er det heller 
ikke så godt at løsningen til for 2 
uger siden ikke blev uploadet. Det 
tager jeg heller ikke ansvar for.

Peter James/MOK-red
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LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

Introduktions-
pris indtil 

26. november

Kr. 350,-
Normalpris 
kr. 495,-

Ny udgave af 
Klinisk sundhedspsykologi

Redigeret af Erik Friis-Hasché, Lisbeth Frostholm og Andreas Schröder

Klinisk sundhedspsykologi har fokus på interaktionen mellem 
følelser, tanker og handlinger i forbindelse med sundhed og sygdom. 
Det tværprofessionelle danske forfatterpanel tager udgangspunkt i 
det danske sundhedsvæsen og den danske folkesundhedstradition, 
men bogen afspejler også sundhedspsykologien, som den defineres 
internationalt. 

Bogens kapitler er grupperet i seks hovedtemaer: 

• Sundhedspsykologiske perspektiver på sundhed, sygdom og 
funktion 
• Psykologiske reaktioner ved stress, angst, smerte og belastninger 
• Sundhedspsykologisk fokus på patient, behandler og 
kommunikation 
• Sundhedspsykologiske interventioner og sundhedsfremme 
• Særlige patientgrupper 
• Almen psykologisk ordforklaring

Navn: Christian Rifbjerg Larsen
Titel: Afdelingslæge 
Kandidat år: 1999
Speciallæge i år: 2011

Subspeciale: urogynækologi

Hvorfor valgte du gynækologien?
Faget har en perfekt kombination af den akademiske medicinske tradition og 
de handlingsorienterede kirurgiske discipliner. Der er et højt fagligt niveau, 
muligheder for subspecialisering, internationalt arbejde og arbejde i privatklinik-
ker og hospitaler. Vi har patienter fra før undfangelsen (fertilitetsbehandlingen) 
til ældre med fx cancer, men hovedparten af vores patienter er i øvrigt friske –det 
giver gode overskuelige patientforløb, ofte med kurative behandlinger. 

Hvordan kvalificerede du dig til en kursusstilling? 
Introstilling, supplerende gynækologi, sideuddannelse i onkologi, udlandsophold 
på Grønland. Senere lavede jeg en PhD om laparoskopisk kirurgi, men jeg kunne 
have været kommet ind uden PhD, så det var ren interesse.
 
Har du haft betænkeligheder overfor specialet? 
Ja, det virkede lidt uoverskueligt at adgangskravene var så høje. Men efter at 
have prøvet andre specialer som vikar og i turnus (KBU), indså jeg at det ikke 
kun handlede om at blive speciallæge i en fart, vejen dertil var lige så vigtig. 
Det er afgørende at lave noget man brænder for og trives med, ikke at man 
bliver hurtig færdig. Som en bjergbestiger, er det vejen op der er den egentlige 
udfordring.

Hvilken bedrift er du mest stolt af som gynækolog?
Der har haft mange gode oplevelser i faget, både de stille små sejre når man lærer 
at beherske en svær operativ teknik, eller når man lykkedes at få en kompliceret 
patient udredt og behandlet, men skal jeg nævne en enkeltoplevelse var det da 
det lykkedes mig at redde en for tidligt født der var født med kroppe først og 
hang fast i hovedet. Det er et hyperakut situation med stor risiko for barnet, og 
et indgreb der først rigtigt går op for en efter det hele er overstået og ”røgen” har 
lagt sig.

Mange yngre mandlige stud. med. tror, at kvinder ikke vil have lavet 
GU af en mand, har du nogen sinde oplevet det? 
Ja, men det er helt klart undtagelsen. Langt langt de fleste er blot interesseret i 
en empatisk og kompetent læge, og ser dig netop som læge, og ikke som et køn.  

Tænker du over, at der er mange kvinder på din arbejdsplads/ I specia-
let?
Ja, det er skønt!  Men vi er nu også mange mænd, og naturligvis har vi indbyrdes 
en lidt forskellig omgangsform, men variationen er blot befordrende for et godt 
arbejdsklima. –Og faget har da mange mænd i lægegruppen, også blandt de ud-
dannelsessøgende.  
 
Hvad vil du sige til yngre mænd, der overvejer specialet?
I finder ikke et bedre speciale, uanset om I vil arbejde med avanceret diagnostik, 
kirurgi eller medicin. Der er et højt akademisk niveau, fokus på evidensbaserede 
behandlinger og udfordrende procedurer. Der er både elektiv og hyperakut 
kirurgi, og frem for alt, et fantastisk arbejdsmiljø på alle niveauer. Endeligt er der 
et stærktsocialt liv, der er guidelines og andre faglige møder, og i den forbindelse 
nogle fantastiske fester.   

annoncer

Er DU mand nok til Gyn/Obs?

Det er Christian!                                 
Læs hvorfor på  www.fygo.dk/operationmand



55annnoncer

KMS	  2014	  
Kongres for	  Medicinsk	  Studenterforskning	  

Målgruppe: studenterforskere - forhenværende/nuværende/kommende 
Deltagere: tilmelding med abstrakt prioriteres, først-til-mølle princippet  
Pris: DKK 2.500 

Arrangementet inkluderer: 
ü  Bustransport tur/retur 
ü  To overnatninger med fuld forplejning 
ü  Et inspirerende videnskabeligt program 
ü  Network 
ü  Gallamiddag 
ü  Præmier til de bedste præsentationer 
 

Tilmelding: 15. november til 1. december 2013 via hjemmesiden 

Sandbjerg	  Gods	  14.	  –	  16.	  marts	  2014	  	  
 

Præsentér din forskning i et uformelt, men fagligt forum 
 

Forskningsårsstuderende ved 
Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet og Copenhagen Trial 
Unit

Stillingsopslag
En stilling som forskningsårsstuderende ved Fertilitetsklinikken 4071, Rigshospitalet 
og Copenhagen Trial Unit er til besættelse per 1/2 2014 til 31/1 2015

Studieplan
Det primære formål med ansættelsen er at udfærdige et systematisk review inklusive 
meta-analyse over placebo-kontrollerede afprøvninger af intravenøs immunglobulin 
ved behandling af gravide med abortus habitualis. I reviewet skal bl.a. indgå nye re-
sultater fra et stort dobbelt-blind studie udført på fertilitetsklinikken, som afblændes 
i foråret 2014. I et sidestudie planlægges også en analyse af den prognostiske betydn-
ing af en række inflammatoriske markører i frosne serumprøver fra patienterne 
indgået i fertilitetsklinikkens studie.
Studiet vil foregå på Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet og Copenhagen Trial Unit, 
Tagensvej

Dine kvalifikationer
Stud med. på kandidat- eller bachelordelen. Interesse for gynækologi-obstetrik, 
klinisk immunologi eller epidemiologi.

Hvis ovenstående har interesse bedes du fremsende kort motiveret ansøgning på 
dansk eller engelsk
Karakterudskrift og kort CV til

Overlæge, dr. med. Ole B. Christiansen på adressen
Fertilitetsklinikken 4071
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Eller pr e-mail:
ole.bjarne.christiansen@regionh.dk

Deadline for ansøgning 21/10 2013 kl. 12

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås på
 ole.bjarne.christiansen@regionh.dk

2 medicinstuderende 10.-11. semester 
søges til vikariat i Akutcenter-FAM Aabenraa

Stillingen
Hvis du ønsker at få øget dine kompetencer inden for bred intern medicin, 
ortopædkirurgi og organkirurgi har du mulighed herfor nu, idet vi søger to 
vikarer for reservelæge fra 20. januar 2014 og frem til 1. september 2014.

Afdelingen
Aabenraa Sygehus er Sygehus Sønderjyllands fremtidige akuthospital.
Akutcenter-FAM er en sammenlægning af skadestue/skadeklinikker og 
en ny fælles akutmodtagelse, FAM, for de medicinske, organkirurgiske og 
ortopædkirurgiske patienter på Aabenraa sygehus med 27 senge i FAM og 
ca. 11.000 akutte indlæggelser om året.
Skadestuen i Aabenraa modtager ca. 23.000 patienter om året og er en åben 
skadestue med lægeambulance, traumemodtagelse, CT scanner m.m.. 
I Akutcenter-FAM er alle KBU-læger og læger i hoveduddannelsesforløb til 
almen medicin ansat. Øvrige læger i introduktions og hoveduddannelsesstill-
inger er ansat på stamafdelingerne. I Akutcenteret er der 24/7 et forvagtslag 
bestående af en skadevagt 8-8, en FAM-forvagt 8-8, en sweeper-forvagt 8-18, 
samt et medicinsk mellemvagtslag 8-21, et organkirurgisk mellemvagtslag 
8-8 og et ortopædkirurgisk mellemvagtslag 8-23..
  
I Akutcenter-FAM Åbenrå arbejdes i henhold til rapport om fælles akut-
modtagelser i Region Syddanmark – en fælles model med triage, visitation 
ved flowmaster, akutpakker m.m. Der er speciallæger i tilstedeværelsesvagt 
hele døgnet i FAM og der er vagthold af kirurger i FAM som ikke opererer 
i tidsrummet 8-18. Der er udstyr til ekkokardiografi både TTE, TEE og 
abdominal ultralyd.

Der er som faste speciallæger ansat en uddannelsesansvarlig overlæge, en 
forsknings – og specialeansvarlig overlæge, en klinikchef med ansvar for 
skadestuen, en speciallæge i intern medicin/geriatri og en speciallæge i al-
men medicin i Akutcenter-FAM.

Det daglige arbejde
Du vil indgå som vikar for reservelæge i en 7 skiftet døgndækkende tilst-
edeværelsesvagt (normtid 14 uger) med funktion både i FAM og skadestue, 
hvor man vil modtage og behandle patienter inden for alle tre speciallæger. 
I ikke vagttid indgår man i det daglige arbejde i FAM med stuegang og 
skadestuearbejde afhængig af kvalifikationer.

Ansøgningsfrist mandag den 11. november 2013 eller efter aftale.
Løn- og ansættelsesvilkår
Sker i henhold til overenskomst med FAYL

Yderligere information kan fås hos:
Ole Nørgaard Jensen
Centerchef, overlæge, Akutcenter- FAM
Sygehus Sønderjylland Aabenraa
Tlf: 20598858
Email: ole.noergaard.jensen@rsyd.dk

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

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

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

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

LÆSEMAKKER/GRUPPE TIL 5. SEMESTER SØGES!
Går du også på 5. Semester ?
Mangler du også en læsemakker til at komme igennem de mørke nætter på 
Panum ??

Så er jeg er sød pige som mangler en at læse med.
Lad os mødes og tale om vores planer, forventninger og se om der er kemi.
Jeg kan kontaktes på 61.69.95.63
Eller mail: LZM693@alumni.ku.dk
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Kroppens sprog i mødet med patienter
GRATIS WORKSHOP for medicinstuderende
 
Har du lyst til at få ny viden og udvikle dine kompetencer i mødet med 
patienter og pårørende? 
 
Tirsdag den 8. oktober kl. 16-19 eller torsdag den 17. oktober kl. 17-20 
tilbyder vi en 3 timers workshop på Institut for Idræt om kroppens sprog i 
professionel praksis. Du kan frit vælge den dag, der passer dig bedst. Vær 
opmærksom på, at du kun skal deltage en af dagene.
 
Som læge oplever man i kraft af sin position stor opmærksomhed fra 
patienter og pårørende. Ud over den verbale kommunikation er kroppens 
sprog utroligt betydningsfuldt i mødet med andre. Kroppens sprog har stor 
betydning for vores udvikling af relationskompetence, tillidsskabelse, nærvær 
og autenticitet.
 
Formålet med denne workshop er at øge din viden om og opmærksomhed på 
kroppens sprog i dit professionelle virke. Træning af din egen kropslige og 
sanselige kommunikation kan have positiv indflydelse i kommende møder 
med patienter. 
 
Har du lyst til at deltage?
Tilmeld dig ved at sende os en mail snarest muligt. Og har du spørgsmål, er 
du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.
 
Vi er begge kandidatstuderende på idræt, Københavns Universitet, og er i 
gang med et mindre forskningsprojekt indenfor feltet bevægelsespsykologi og 
det professionspersonlige. Vi tilbyder te, kaffe og kage, da flere sikkert kom-
mer lige fra læsesalen. Workshoppen er gratis.
 
Venlig hilsen
Caroline Schott (carolineschott@hotmail.com)
& Nina Christiani (ninagc86@hotmail.com)
 
Praktisk info:
Tirsdag den 8. oktober 2013 kl. 16:00-19:00.
Eller: Torsdag den 17. oktober 2013 kl. 17.00-20.00.
Mødested: Karnapsalen, Institut for Idræt og Ernæring. Nørre allé 53, 2200 
København N.
Medbring tøj du kan bevæge dig i.
Workshoppen vil bestå af oplæg, bevægelse og en lille skriveøvelse.
Alle medicinstuderende er velkomne og det kræver ingen forudsætninger

SE HER: Forsøgspersoner søges til EKG-kursus

Kardiologisk afdeling på Rigshospitalet og Center for Klinisk Uddannelse 
(CEKU) har i samarbejde udviklet et EKG-kursus, der har til formål at udvikle 
medicinstuderendes EKG-kompetencer. 
Derfor søger vi medicinstuderende (uanset semestertrin), der godt kunne tænke 
sig at blive bedre til EKG-tolkning, og som kunne have lyst til at deltage i EKG-
kurset som en del af et forskningsprojekt. 

Fakta om EKG-kurset: 
EKG-kurset er et e-læringsprogram, hvilket vil sige, at det udelukkende foregår 
på computeren. Det består af et teori-modul samt et træningsmodul med EKG-
cases og tilhørende multiple-choice spørgsmål. 
Kurset afholdes i Teilum-bygningen. Der vil blive afholdt ca. 25 kurser i løbet af 
efteråret 2013, og vi har booket tider både formiddage, eftermiddage og aftener, 
så der er rig mulighed for at finde en dag, der passer ind i din kalender. Du 
skal afsætte ca. 5 timer til kurset, men til gengæld sørger vi for mad og drikke 
undervejs. 

Fakta om forskningsprojektet:
I forbindelse med forskningsprojektet ønsker vi bl.a. at undersøge hvilke semes-
tre, der har mest gavn af e-læringsprogrammet. Derfor skal alle forsøgsdeltagere 
tage en ’test’ før og efter kurset, så vi kan måle, hvor meget man lærer under-
vejs. I den forbindelse skal du vide, at alle data i forsøget vil blive behandlet 
fortroligt, og du skal derfor ikke være bange for klare testene dårligt. 
Vi ønsker også at undersøge, hvor længe forsøgsdeltagerne kan huske det, de har 
lært. Derfor skal alle deltagere komme tilbage og tage en opfølgningstest på et 
senere tidspunkt. Tidspunktet for din opfølgningstest udvælges tilfældigt, når du 
melder dig til kurset, og den vil tage ca. 45 min. 
Når du har gennemført opfølgningstesten, vil du som tak for din hjælp få bogen 
”EKG – let at se” samt et kursus-bevis. 

Opsummering:
Hvad skal du gøre: møde op 2 gange i Teilumbygningen (varighed hhv. 5 timer og 
45 min)
Hvad får du ud af det: en masse viden om EKG-tolkning samt bogen ”EKG – let 
at se”. Og vi giver mad og drikke undervejs.

Hvis du har lyst til at deltage i kurset eller har yderligere spørgsmål kan du kon-
takte forskningsårsstuderende Signe Rolskov Bojsen på: txl932@alumni.ku.dk. 
Så får du tilsendt en mail, hvor du selv kan booke de tidspunkter, der passer 
bedst ind i din kalender.

annoncer

studietilbud
Føljeton – Dystopier IV

Hvad skal vi med dystopier?

Dystopi er et forholdsvis nyt ord. Filosof-
fen og politikeren John Stuart Mill 
skulle være den første, der brugte ordet 
i 1860erne. Men forestilling om sted som 
er uønskeligt, en dårligere og ond verden 
er ret gammel.  I tidligere tider var det 
dog mest udpræget helvede og andre 
verdener efter dette livs afslutning, der 
var tale om. 

Helvede er et udpræget dystopisk sted. 
Uophørlig pine i ild og hvad man ellers 
kan tænke sig af torturformer. Sådan 
er det i al fald ofte blevet præsenteret. 
En af de mest udfoldede – og poetiske – 
fremstillinger af helvede er Dante Aligh-
ieri’s fra hans  ”komedie” fra slutningen 
af 1300 tallet.

Helvede har her 9 cirkler eller ringe, 
med tilsvarende stigning i rædsler, der 
svarer til de overtrædelser de pågæl-
dende beboere har gjort sig skyldige i, da 
de levede. Dantes helvede har en egen 
logik og orden. I tredje ring finder vi 
således de glubske, der nu selv får deres 
ansigt spist af helvedeshunden Cer-
berus. I anden ring finder vi dem, der 
lod sig fange af  de erotiske lidenskaber 
og begær, og de jages nu i en storm efter 
hinanden, hvor de samtidigt aldrig kan 
røre hinanden.   

Nu tror jeg ikke på Dantes helvede, men 
det har sin ganske præcise funktion. 
Dels skulle det tjene til advarsel for 
de levende, så de huskede på at opføre 
sig ordentligt. Og dels tjente Dantes 
beskrivelse til at understrege Guds 
retfærdige orden, hvilket ikke altid var 
til at se i denne verden. Dante selv var i 
eksil det meste af sit liv pga. af politisk 

forfølgelse. Hans parti tabte og så var ud 
af vagten, hvis man ikke ville dø. 

Dystopiernes funktion har også 
sidenhen været at advare samtiden 
mod en uheldig udvikling. Således 
George Orwells berømte 1984, der er 
skrevet i 1948 og som advarer mod den 
stalinistiske kommunismes konsekven-
ser  ved at fremmale et gennemført 
overvågningssamfund. Ray Bradburys 
”Fahrenheit 451” fra 1953 , hvis titel 
henviser til den formodede temperatur, 
hvor papir selvantænder. Her fremmales 
en verden, hvor bøger er forbudte og 
et særligt ”brandvæsen” rykker ud og 
brænder de forbudte bøger. Udover 
at spille på bogbrænding, som havde 
fået en opblomstring hos nazisterne i 
1930erne og 40erne, så var Bradburys 
bog også præget af McCarthys antikom-
munistiske vendetta og censur. 

Samfund har altid dystopier, fordi vi skal 
fremmale, det vi vil undgå. Politikerne 
udmaler ofte de forfærdelige konsekven-
ser modstandernes politik vil have.  For 
få år siden var Klimakatastrofer er oppe 
i tiden, De spøger stadig, men nu er det 
også det sociale og økonomiske kollaps. 

En endnu ikke udkommet  bog af Kas-
par Colling Nielsen fremmaler en snarlig 
voldelig revolution og borgerkrig i Dan-
mark, beskrevet  i tilbageblik af en  450 
årig mand, der var ung under krigen.  
Om alt så er godt i den verden, hvor 
døden kan udsættes næsten uendeligt og 
dyr kan tale og tænke eller om også det 
er et dystopisk sted. Det må vi læse, når 
bogen kommer.  

Venlig hilsen

Nicolai HalvorsenStudenterpræst

Cinemateket: ”Fahrenheit 451”
Tid: torsdag den 24. oktober kl. 19
Sted:Cinemateket, Gothersgade 55
Tilmelding:Studentermenigheden råder 
over 50 fribilletter til studerende. Fribillet-
ter kan bestilles hos akademisk medarbe-
jder Lise Lotz på lise@smikbh.dk. Bestilte 
billetter skal afhentes i Cinematekets 
foyer på dagen kl. 18.30-18.45. Herefter 
udleveres billeterne til interesserede uden 
bestilling.
"Fahrenheit 451" (1966) er Truffauts filma-
tisering af Ray Bradburys roman fra 1953 
om et fremtidigt totalitært samfund, hvor 
bøger er totalt forbudt, fordi de vidner om 
en dekadent fortid og kan gøre mennesker 
til selvstændigt tænkende væsner. 
Inden filmen er der oplæg ved skribent og 
debattør Christopher Arzrouni.

Nicolai Halvorsen er Panums helt egen 
studenterpræst, 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.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller 
mail – eller 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 41, 2013

Anna Marthas venstre fod
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Sygdom og hvad gør jeg så? 
Alle kan blive syge i løbet af sit studie, men det er først rigtig uheldigt, 
når det falder sammen med enten eksamen eller obligatorisk undervis-
ning – se her hvordan du skal forholde dig. 

•	 Sygdom ved obligatorisk undervisning: 
Kontakt kursussekretæren hurtigst muligt og undersøg, om du kan få 
undervisningen en anden dag fx øvelse med et andet hold eller lign. 
Kan det ikke lade sig gøre at få gennemført den obligatoriske un-
dervisning på pågældende kursus, søges en dispensation til at gå til 
eksamen uden godkendt kursus. Sygdom skal dokumenteres ved en 
lægeerklæring fra egen læge påført lægens stempel og ydernummer og 
vedlægges dispensationsansøgningen. Undervisningen gennemføres så 
i stedet på næste semester. Kontakt altid Studievejledningen inden du 
søger en dispensation.

•	 Sygdom før eksamen: 
Bliver du syg før eksamen skal du snarest og senest kl. 9.00 på eksa-
mensdagen meddele dette til Eksamenskontoret. Dette gælder også, 
hvis du bliver syg til en syge-/reeksamen. Sygdommen skal dokumen-
teres ved lægeerklæring fra egen læge påført lægens stempel og yder-
nummer. Den skal være Eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage 
efter sygemeldingen.
Husk, at du selv skal tilmelde dig syge-/reeksamen. 

•	 Sygdom under eksamen:
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, aflev-
ere din opgave og sørge for, at der bliver underskrevet af tilsynet og dig, 
at du forlader eksamen på grund af sygdom. 
Derefter skal du omgående søge læge og sende en lægeerklæring, der 
skal være Eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter eksamen. 
Opgaven vil ikke blive vurderet, hvis du bliver syg under eksamen.
Se evt. mere på KUnet.dk, under Mine Enheder, bachelor eller kandidat 
i medicin, eksamen.

Pause fra studiet?
Ønsker du at holde pause fra studiet, kan det ske på to måder. Du kan holde 
semesterfri eller tage orlov – men hvad er forskellen?

•	 Semesterfri
Semesterfri har du, når du ikke tilmelder dig undervisningen i det semester, hvor 
du ønsker fri.
Holder du semesterfri, er du fortsat studerende og har dermed ret til at deltage i 
eksaminer, deltage i valg og modtage SU (vær opmærksom på aktivitetskrav). Du 
skal desuden være opmærksom på at overholde 1.-, 2.- og 5.-års (studieordning 
2012) / 6. års (studieordning 2006) reglerne på bachelordelen og 5. årsreglen på 
kandidatdelen.

Hvornår tager man typisk semesterfri?
Du har dumpet en eksamen, skal rejse, ønsker fri/barsel.

•	 Orlov
Efter 1. studieår på både bachelor og efter 1. semester på kandidatuddannelsen 
kan du ansøge om orlov fra studiet. Tager du orlov midt i et semester, har du ret 
til at få gentaget den undervisning, som du mangler på et senere tidspunkt.
Du skal udfylde blanketten ’Ansøgning om Orlov’ på www.medicin.ku.dk/syste-
mer/blanketter. 
Når du tager orlov, har du ikke status som studerende, hvorfor du ikke har mu-
lighed for at deltage i eksaminer, modtage SU og deltage i valg.

Hvornår tager man typisk orlov?
Du skal have prægraduat forskningsår, tjene penge, ønsker fri/barsel, skal rejse 
og mener ikke du kan opfylde aktivitetskravene/tidsfristerne.

•	 Barsel
Du må ikke forveksle barselsorlov med orlov fra studiet, når du vil på barsel fra 
studiet har du to muligheder: 
1. Hvis du vælger at holde semesterfri skal du kontakte SU-kontoret 
eller bruge din minSU på http://www.su.dk/, hvis du ønsker at modtage ekstra 
barselsklip. 
2. Hvis du vælger at holde orlov, hvor du ikke er berettiget til SU og 
ønsker at modtage dagpenge skal du kontakte din kommune via borgerservice, 
som bevilger dette.  

Har du spørgsmål? – Kig forbi Studievejledningen. Spørgsmål angående SU skal 
rettes til SU-Kontoret i Fiolstræde 1, tlf: 33 14 15 36, su-kontoret@adm.ku.dk 
eller se nærmere på http://su.ku.dk/. 

Professionel, gratis og anonym hjælp!
Er der noget i dit liv - psykisk, socialt eller økonomisk - som forhindrer dig i at passe dit 
studie, er Studenterrådgivning måske dem der kan hjælpe dig tilbage på sporet.

Hvem er de?
Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende og offentligt tilbud til dig som stu-
derende ved mellemlange og lange videregående uddannelser.
Studenterrådgivningen har ansat både psykologer og socialrådgivere. Herudover er 
der en psykiatrisk konsulent tilknyttet. Samtlige medarbejder har stor erfaring med at 
hjælpe studerende med sociale såvel som psykiske problemer, og du har mulighed for at 
være fuldt anonym når du henvender dig til dem. For at få hjælp af Studenterrådgivnin-
gen skal dine problemer have indflydelse på dit studieforløb i en eller anden karakter.

Hvilke problemer kan de hjælpe mig med?
Studenterrådgivningen kan yde hjælp i mange situationer. Det kan f.eks. dreje sig om 
problemer med koncentrationsbesvær, eksamensangst, manglende mod til at stå frem og 
tale, eller hvis du er i tvivl om, du har valgt det rette studie. Herudover kan de hjælpe 
med personlige problemer som lav selvtillid og selvværd, nedtrykthed og depression 
m.m. De kan desuden vejlede og hjælpe ved problemer af mere social karakter, f.eks. 
muligheder for hjælp ved sygdom og handikap under studiet og økonomiske problemer. 
Har Studenterrådgivningen ikke mulighed for at hjælpe dig, vil de ofte kunne henvise 
dig til en instans der kan.

Hvad består hjælpen i?
Rådgivningen kan tage form af enkelte individuelle samtaler med psykolog eller 
socialrådgiver. Indenfor flere problemstillinger tilbyder Studenterrådgivningen desuden 
gruppeforløb af længere varighed, f.eks. ved eksamensangst. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med dem?
Du kan se kontakt oplysninger på Studenterrådgivningens hjemmeside: 
http://www.srg.dk/.  
Husk at samtlige medarbejdere har tavshedspligt. Studievejledningen har desuden 
brochurer om bl.a. stress, barsel, eksamensangst og perfektionisme som Studenter-
rådgivningens har udarbejdet. Du er meget velkommen at komme forbi hvis du vil læse 
mere i disse. 

Tag et internationalt klinikophold i Danmark
På Hvidovre og Hillerød Hospital er der på de gynækologisk/obstetriske og pædiatriske 
afdelinger igangsat et 3 årigt projekt, der kan styrke din internationale profil.

Forløbet er på engelsk. Holdene består af 50% internationale og 50% danske studerende. 

Du vil komme til at arbejde sammen med internationale studerende i dyader, bestående af 
én international og én dansk studerende. I forbindelse med patientkontakt forventes du at 
oversætte for den internationale studerende, så vedkommende også hver dag kan få direkte 
patientkontakt.
Eksaminerne er på dansk for de danske studerende.
Efter endt forløb på gynækologisk-obstetrisk afd. og pædiatrisk afd. får du et bevis på 10 
ugers "Internationalisation at home".
I forbindelse med projektet er der afsat ekstra ressourcer på afdelingerne, og du vil være i 
tæt kontakt med de kliniske lektorer.

Du kan komme på det engelsksprogede hold i gyn/obs og pædiatri på 6. semester kandidat 
på rul 2 eller 4 på enten Hvidovre eller Hillerød Hospital i foråret 2014.

Det første internationale hold følger rul 2 og har gyn/obs i perioden 20. januar-19. februar 
2014 efterfulgt af pædiatri i perioden 24. februar-26. marts 2014.Det andet internationale 
hold følger rul 4 og har gyn/obs fra 31. marts-5. maj 2014 og pædiatri i 8. maj-12. juni 2014.
Du tilmelder dig forløbet ved den almindelige kursustilmelding. 
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Suzanne Andersen, 
Sektion for Internationalisering

(suan@sund.ku.dk, tlf. 35 32 70 57).

Karrieredag 2013 torsdag den 10. oktober på SUND kl. 12.30

Så er det torsdag i denne uge, du kan komme til Karrieredag 2013 og 
finde ud af mere om, hvordan din karriere kan forme sig. 

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 Folkesund-
hedsvidenskab. 

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: sund.ku.dk/karrieredag
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KOM TIL FEST OG FARVER VED 
FADLs GENERALFORSAMLING!
Sidste chance for tilmelding yil FADL Københavns 
generalforsamling nu på fredag den 11. oktober. Vi 
begynder kl.17 med Generalforsamlingen, hvor du bl.a. 
har mulighed for at stemme på dette års kandidater til 
repræsentantskabet i FADL København
ENDNU BEDRE er efter et par timers Generalforsamling 
forvandles arrangementet til intet mindre end en lækker 
AFTER-PARTY for dig, dine medstuderende, repræsent-
anterne, os og meget mere!
DJ’en smider en plade på, maden serveres, øllene kom-
mer på bordet… HVAD VENTER DU PÅ? 

Tilmeld dig festlighederne nu, og smid en mail til 
kkf@fadl.dk, hvis du ønsker at spise med.
Ellers er der ikke andet at sige end – Kom og vær med 
til fejre et nyt foreningsår!! 
Vi ses på fredag i studenterklubben på Panum!

Vellykket fokusgruppe-interview
Torsdag den 3. oktober foretog FADL København et 
fokusgruppeinterview med en række medlemmer af 
FADL. 
Der blev bragt nogle gode emner på banen, og FADL 
København har masser af godt arbejde foran sig
Vi vil gerne takke deltagerne for en særdeles iderig og 
fyldestgørende indsats. Vi glæder os til at arbejde frem 
mod, at blive en endnu bedre fagforening både til fordel 
for os selv og ikke mindst vores medlemmer.

STEM på kandidaterne til 
FADLs repræsentantskabet
35 medlemmer har nu afleveret deres kandidatur til 
det 21 mand store repræsentantskab i FADL. 
Valget starter mandag den 7. oktober og slutter 
fredag den 11. oktober efter Generalforsamlingen.

For at stemme skal du forbi FADL på Blegdamsvej 
26, hvor du vil få udleveret en stemmeseddel. 
Herefter udfylder du stemmesedlen og putter den 
i stemmeboksen . Du kan kun stemme én gang og 
maks. stemme på 10 kandidater – stemmer du på 
flere end de 10, vil din stemmeseddel være ugyldig.
FADL har åbent mandag – fredag fra kl.9-17, 
som er det tidsrum, hvor det er muligt for dig at 
stemme.

Husk at du til Generalforsamlingen har mulighed 
for at tale med kandidaterne, og høre mere om 
hvad de vil gøre som FADL repræsentant. Derudo-
ver kan du læse om kandidaterne på fadl.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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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"

kredsforeningen
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Åbent brev til:
Jørgen Olsen, Professor
Studieleder, Medicinstudiet ved Københavns Universitet

Demokratiske Medicinere ser positivt på udkastet til den ny kandidat studieordning af Jørgen 
Olsen til studienævnet ved medicin 27/9 2013. Grundlæggende er vi især positive overfor at indføre et semes-
ters valgfrihed på kandidatdelen af studiet samt at komprimere det der svarer til 1. og 2. semester kandidat 
på eet semester. Her er vores argumenter:

1) Det øger fleksibiliteten på medicin studiet ved at indføre et semester med valgfrihed
•	 Medicin-studiet er i dag det måske mindst fleksible studium i Danmark. Stort set alle andre kandi-

dat uddannelser i Danmark har et semesters valgfrihed plus et helt semester til specialeskrivning, altså 
ca. eet år til målretning og faglig fordybelse.

•	 Medicin-studier i udlandet, f.eks. USA er netop karakteriseret ved langt mere valgfrihed. I USA er de 
sidste to år af studiet sammensat af clinical rotations på afdelinger man vælger og ansøger - dvs. der er 
langt mere mulighed for at fokusere på f.eks. anæstesi eller patologi, afhængigt af interesse.

•	 I lyset af 4-års reglen er der NETOP brug for mulighed for at kunne fokusere på et speciale inden 
færdiggjort uddannelse. Det øger også muligheden for at afprøve parakliniske eller andre specialer der 
ellers har meget lidt plads i den hidtidige uddannelse.

•	 Det øger muligheden for at få en stærkere forskningsprofil for interesserede studerende. Mange 
medicinstuderende vælger at forske ved siden af studiet, ofte med den konsekvens at studiet forlænges. 
Ved at indføre fleksibilitet på 5. semester kandidat bliver der et naturligt rum til dette - måske vil det 
tillade forskning uden at det bliver studieforlængende i sig selv.

•	 Det er en anakronisme at medicin bør være en one-size-fits-all uddannelse. Det er sådan at vi kommer til 
at bestride en række meget forskellige roller derude efter eksamen. Medicinstudiet underviser kun 
i en mindre del af de 7 lægeroller vi bliver stillet til regnskab for senere. Valgfrihed giver netop mulighed 
for at tilegne os egenskaber der dækker nogle af de andre lægeroller.

•	 Et semesters valgfrihed øger muligheden for at tage en del af studiet i udlandet - 80% af 237 medicin-
studerende efterspørger netop bedre muligheder for at studere i udlandet (se link til vores 
spørgeskema undersøgelse nedenfor). På andre kandidatuddannelser i Danmark bruger man netop det 
ene semesters valgfrihed til at studere i udlandet!

2) Det reducerer netop IKKE det kliniske indhold
•	 Ved at tilbyde mulighed for at vælge kliniske ophold på det nye valgfrie 5. semester kan der netop opre-

tholdes den samme mængde klinik som på nuværende ordning. Dette ydermere med større match med 
den enkelte studerendes interesse og mulighed for integration med evt. forskning.

3) I praksis betyder det nye 1. semester en kombination af det nuværende 1. og 2. semester - det er 
både mere efficient og giver bedre læring
•	 Flere og flere studerende tager nu 1. og 2. semester på kandidaten på samme tid. Det er vores erfaring 

at det giver rigtig god synergi og bedre udbytte af klinikopholdet at læse de kliniske enheder på 
samme semester. LÆRINGEN BLIVER BEDRE VED KOMBINATIONEN.

•	 Den nuværende ordning virker på mange som inefficient, og i praksis tales der blandt studerende om 1. 
semester som et 'nemt' semester 'hvor man ikke behøver at læse overhovedet'. 

Derfor: Demokratiske Medicinere bakker op om grundlinierne i Jørgen Olsens forslag til den nye studieordning 
på kandidatuddannelsen i Medicin.

Dette indlæg er på vegne af DM og vores spørgeskema undersøgelse med svar fra 241 medicinstuderende: 
https://www.dropbox.com/s/3xm2d9a9eb15pkn/Demokratiske_Medicineres_Survey_November_2012.pdf

Med venlig hilsen

Michael Moesmann Madsen, Formand, Demokratiske Medicinere

studenterpolitik
•	 Er du interesseret i at forbedre din uddannelse?
•	 Har du lyst til at gøre en forskel for dine medstuder-

ende?
•	 Eller vil du bare gerne se hvordan det er at være med i 

en lidt anderledes basisgruppe?

Så kom og hør med til

INTRODUKTION TIL MEDICINERRÅDET

Onsdag den 9. oktober kl. 18-19 i Studenter-
huset (ved Panum), 1. Sal

Hvad er MedicinerRådet?

MedicinerRådet er dit fagråd og alle medicinstuderende i 
København er automatisk medlemmer. De aktive medlem-
mer arbejder i forskellige udvalg, råd og nævn for at forbedre 
uddannelsen. 

Hvad laver MedicinerRådet?

Vi holder møde cirka en gang om måneden, hvor vi diskuterer, 
hvad der rører sig på uddannelsen og hvad der skal ske på 
kommende Studienævnsmøde. Vi har 5 medlemmer i Studi-
enævnet, som har stemmeret på ligefod med det videnskabe-
lige personale. Her får vi den største indflydelse på ændringer 
i vores uddannelse. Her diskuteres blandt andet eksamens-
former, kursusændringer og evaluering af undervisningen. 
Udover Studienævnet sidder vi blandt andet med i Kvote 
2-udvalget og Kvalitetssikringsudvalget, der sikrer kvaliteten 
af den kliniske undervisning på afdelingerne.
Udover udvalgsarbejde laver vi en masse andre ting. Blandt 
andet holder vi bogmarked for de studerende 2 gange om året, 
som er en kæmpe succes hver gang. Derudover arrangerer 
vi kampagner, fx mod lukningen af tør studiesal, tyveri på 
Panum og for døgnåbent bibliotek. Èn gang om året tager en 
delegation med både nye og gamle MedicinerRødder til konfer-
ence om medicinsk uddannelse, og vi har blandt andet været i 
Prag, Lyon og Wien. 

Hvorfor skal du være med?

MedicinerRådet er en basisgruppe fyldt med engagerede stu-
derende både fra bachelor- og kandidatdelen, men vi kan altid 
bruge flere nye kræfter! Vi holder hyggelige og spændende 
møder, hvor du kan høre om, hvad der sker på de andre semes-
tre og fortælle, hvis der er noget du er utilfredshed med. Det 
er fuldstændigt op til én selv, hvor ofte man vil møde op og 
hvor mange udvalgspladser, man kunne tænke sig – mange af 
os kommer bare for at følge lidt med og hygge med de andre 
MedicinerRødder! Men hvis man vil, er der mange spændende 
opgaver at gå i gang med – og du kan begynde i morgen!  
Det er en rigtig god mulighed for at møde studerende fra de 
forskellige semestre og se hvad der foregår ”bag kulissen” på 
universitetet. 
Vi glæder os til at se en masse nye ansigter

Til Medicinerrådets generalforsamling er der blevet indsendt et forslag til ændring af vores vedtægter. Følgende 
paragraf ønskes ændret:

“§ 4. Generalforsamling
Fagrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes ordinært hvert år i oktober måned.
Generalforsamlingen indkaldes med tre ugers varsel i MOK samt via fagrådets mailingliste. Forslag til behan-
dling under dagsordenens punkt 5 eller forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen offentliggør sådanne forslag senest i sidste MOK før generalforsam-
lingen og samtidigt på fagrådets mailingliste. Bestyrelsen udsender forslag til budget på mailinglisten senest en 
uge før generalforsamlingen.”

Forslaget går på at ændre ovenstående til følgende:

“§ 4. Generalforsamling
Fagrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes ordinært hvert år i oktober måned.
Generalforsamlingen indkaldes i MOK samt via fagrådets mailingliste. Forslag til behandling under dagsor-
denens punkt 5 eller forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde inden generalforsamlingen. 
Bestyrelsen offentliggør sådanne forslag på fagrådets mailingliste før generalforsamlingen afholdes. Besty-
relsen udsender forslag til budget på mailinglisten senest en uge før generalforsamlingen.”

Mht. § 6 stk. 3 vedrørende dagsordenen til møder, er det foreslået, at der tilføjes et punkt om institutråd, så den 
nye generelle dagsorden bliver som følger:

1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg
4. Orientering fra bestyrelsen, herunder status på økonomi
5. Studienævnet
6. Sundrådet
7. Institutrådene
8. Studenterrådet
9. Meddelelser
10. Eventuelt

Desuden er der kommet et foreslag om, at § 6 Stk. 7 helt tages ud:

“Stk 7.  Der afholdes med jævne mellemrum MR-hyggemøder mellem de ordinære MR-møder.”

Mange hilsner
Medicinerrådets bestyrelse

Anna Marthas højre fod
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Vil du vide MERE? IMCC DanPal 
holder info-aften

Palæstina er et ”hot” emne for tiden, og går du 
også og undrer dig over hvordan det nu lige er 
med den konflikt, og hvordan det må være at bo 
omringet af en stor mur – så se her:
DanPal - en ny undergruppe i IMCC - med formål 
om at øge oplysning om situationen i Palæstina. 
Infoaftenen vil omhandle facts om Palæstina og 
konflikten med Israel, og personlige beretninger 
fra danske medicinstuderendes fire ugers ophold 
på Vestbredden, og mødet med en anden kultur. 
Der vil være kaffe, kage, palæstinensisk indslag, 
live-musik og hygge.
Tid og sted:
10. oktober kl. 17.00 
i Studenterklubben.
ALLE ER VELKOMNE!
Vi håber at se dig!

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

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

Det foregår d. 23. + 24. November på 
DIMS på Herlev Hospital kl. 9.00 – 17.00 ca.

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

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

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

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

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

OBS!
Der er 24 pladser på kurset som går efter først-til-
mølle. Tilmelding åbner d. 2 oktober kl. 19 og skal ske 
inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

Donaid månedsmøde
Næsten alle i Danmark tænker positivt på organ-
donation. 
Men rigtig mange har svært ved at sætte krydset i 
Donorregistret.

Måske bliver det bare udskudt, lige som mange 
andre ting man skal huske på i hverdagen?
Eller også kan det være fordi der er brug for mere 
oplysning?
Har du taget stilling til organdonation? Synes du 
det er vigtigt at andre gør det? 
I Donaid arbejder vi for at få flere til at tage still-
ing til organdonation – uanset hvilket valg man 
måtte tage.  Er du interesseret i at høre mere om 
Donaids sociale arrangementer og spændende 
arbejde, så kom til månedsmøde:
Tirsdag den 8. oktober kl. 17 i studenterhuset 
(store mødelokale) til kaffe, kage og en masse 
hygge!
Kærlig Hilsen
Donaid

Kom og besøg den anæstesiologiske stand til 
SUND's karrieredag på Panum, hvor SATS 
vil hjælpe til. 

Torsdag d. 10 okt. fra kl. 12-16 skal SATS 
hjælpe uddannelsesudvalget i anæstesi med at 
få den bedste og mest besøgte stand på hele kar-
rieredagen.
På standen vil repræsentanter fra vores moder-
organisationer DASAIM og FYA stille ekspertise 
og udstyr til rådighed så de studerende kan få et 
indblik i arbejdet som anæstesiolog.

SATS har gennem mange år hjulpet DASAIM 
og FYA med diverse materiale og folk så alle der 
besøger standen får en god oplevelse og et godt 
indblik.

Basal neurologisk undersøgelse i 
PNS

Er du på 3. semester? Forniks giver dig mu-
ligheden for at blive rigtig eksamensklar!
Tilmeld dig vores kursus i basal neurologisk 
undersøgelse i PNS.  Vi gennemgår undersøgelse 
af sensitivitet og motorik af overekstremiteten og 
underekstremiteten, så du er klar til at lokalisere 
enhver perifer læsion.
Kurset er også relevant for 10. semester, vikari-
ater og alle som gerne vil være gode læger!
Undervises af stud.med. Alexander C. Henriksen.  
 
Info:
Kurset afholdet d. 15 oktober kl. 17:30—19:30
I lokale 42.1.02
Max 20 deltagere
TILMELDING til vores mail: tilmelding@forniks.
dk med ”tilmelding til basal neurologisk under-
søgelse af PNS” i emnefeltet 
Tilmelding kræver medlemskab i Forniks:
                      www.forniks.dk
SKYND DIG før alle pladserne er taget! Vi glæder 
os til at se dig 

Hej (indsæt nystartet basis-
gruppe)

Kunne det være muligt at engagere sig i en al-
lerede eksisterende basisgruppe og så bare få lidt 
mere fokus på netop jeres specifikke emne? Umid-
delbart kunne det i jeres nystartede basisgruppe 
rent objektivt og organisatorisk lade sig gøre.
Problemet er selvfølgelig i det tilfælde, at I ikke 
kan skrive fx Administartor på jeres CV-check-
liste. Men kan det ikke løses anderledes, fx ved 
hårdt arbejde?
Her kommer et eksempel, grebet helt ud af den 
blå luft: Jeg kunne fx godt tænke mig at blive 
kirurg, måske ortopæd, hvem ved.. Jeg kunne i 
hvert fald godt tænke mig nogle færdigheder og 
måske høre nogle foredrag om ort.kir. Her har jeg 
to muligheder: 1) Engagere mig i SAKS, som al-
lerede har noget så ortopædkirurgiskskadestuer-
ettet som suturkurser. Mon ikke også, at de ville 
sige ok til at de medicinstuderende får nogle flere 
ortopædforedrag? Eller 2) Jeg kunne bare oprette 
min egen basisgruppe og så være ligeglad med, at 
der ikke er brug for mig.

Vi gennemsnitlige og undrende medicinstuder-
ende ser frem til et svar fra nystartede basisgrup-
per. Dette rammer en del inden for de sidste par 
år.

DISCLAIMER: UT er ikke medlem af SAKS. UT 
synes bare, at folk er for sygt CV-ryttere og ikke 
gavner

Kursus i Hoved-Hals- og       
Plastikkirurgi 

Vil du prøve kræfter med hoved-hals kirurgi? 
SØNHKS tilbyder nu et hands-on kursus i både 
Øre-næse-hals- og plastikkirurgiske færdigheder 
på grise! Kurset vil løbe af stablen på Afdelingen 
for Eksperimentel Medicin, hvor vi får stillet en 
operationsstue til rådighed. Udstyret vil blive 
leveret af Karl Storz. 

Undervisningen varetages af reservelæge Camilla 
Pedersen fra Plastikkirurgisk Klinik på Rigshospi-
talet, samt en erfaren Øre-næse-hals læge. Begge 
læger vil assistere og guide ved den kirurgiske del.

Kurset består af to dele:
- 1 times med gennemgang af anatomi og de 
operationelle indgreb i praksis
- Hands-on kirurgi med fjernelse af gl. Parotis og 
gl. thyroidea samt træning i lapkirurgi på grisene

SØNHKS stiller handsker til rådighed, men med-
bring gerne egen kittel.

Der er plads til 8 deltagere.
Pris: 100 ,- kr inkl. sandwich og kage i pausen!
Tidspunkt: 23. Oktober 2013 kl 16:30.
Sted: Information om hvor vi mødes bliver 
tilsendt pr. mail
Tilmeldingen åbner onsdag den 16. Oktober kl. 
18:00 på www.soenhks.dk  og foregår efter først 
til mølle-princippet. 

Alle kan deltage i kurset, men SØNHKS-medlem-
mer har fortrinsret.
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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)

Civilisation og medicin
præsenterer
FREMTIDENS HOSPITAL?!
Arkitektur, politik og sundhed: 
Kan bygninger gøre mennesker raske?
… Hvad hvis de koster 15 mia?
Kom til Civilisation og Medicins arrangement med:
- Naja Lynge, Arkitekt på Rigshospitalets nye Nordfløj
Betydningen af nærhed af funktioner, patientoplevelse, 
arbejdsmiljø og meget mere.
- Helle Vinaa, Arkitekt og centralkoordinator i Region 
Hovedstadens hospitalbyggerier
Politiske krav til nybyggeri: bæredygtighed, patientsik-
kerhed og helende arkitektur.

Vi byder på kaffe og kage!
Hvor og hvornår: 23. Oktober kl 17-19, Panum (lokale 
følger) 

KLINIKOPHOLD MED PIT

Vil du på et klinikophold i et 3. verdens land? 
Vil du opleve en fremmed kultur?
Vil du lære mere om tropiske sygdomme?

PIT arrangerer klinikophold af 3-6 måneders 
varighed i Afrika, Indien og Filippinerne. Ta chan-
cen for en oplevelse du sent skal glemme! 

Ansøgningen er åben og foregår ved podio.com. 
Du får adgang ved at skrive til podio.pit@gmail.
com. På podio kan du også læse rapporter fra 
tidligere udsendte. Ansøgningsfrist er d. 15. 
oktober.

Sexekspressen           
Actiondag
Så er det blevet tid til Sexek-
spressen KBH's Actiondag! 

D. 19. oktober 2013 

Her kan du som nyt medlem 
blive uddannet Sexpert, spare på 
SU'en ved at spise vores gratis 
mad, blive klogere på kulturelle 
forskelle i sexualitet og sidst men 
ikke mindst, hygge dig gevaldigt 
med alle dine nye venner i Pa-
nums hyggeligste basisgruppe :) 
Lyder det interessant og sexet? 
Så læs videre.

Tilmelding:
Du skal være medlem af IMCC 
for at kunne deltage i arrange-
mentet. Indmelding i IMCC 
koster 95 kr. årligt, og kan 
foretages her:http://imcc.dk/

bliv-medlem/
Når du er blevet medlem 
af IMCC, kan du tilmelde 
dig arrangementet her: 
http://www.winkas.dk/
wkkartotek/booking.
asp?wkid=836877&navid=8
Som en hjælp til organisatorerne 
skal du i samme omgang bruge 
16 sekunder på at udfylde denne 
korte sexede formular:https://
docs.google.com/spreadsheet/vie
wform?formkey=dE9OTzU1Uk
x2WVU0S0dLX0hTcU5ZaWc6M
Q#gid=0

Program:
09:00 - Undervisning for nye 
starter i Loungen
11:30 - Brunch/frokost 
12:30 - Undervisning for nye 
genoptages og gamle medlemmer 
påbegynder dagens workshops
16:30 - Foredrag og casebaserede 

workshops ved Fatima El Hajj 
(islamisk sexolog) - overordnet 
tema: hvordan kan vi forbedre 
undervisningen for ikke etnisk 
danske elever.
19:00 - Aftensmaden serveres
20:30-ish - Underholdningsoplæg 
og socialisering

Alkohol sælges ikke til arrange-
mentet, men tag gerne egen vin/
øl med til maden/underholdnin-
gen. 
Arrangementet afholdes i stu-
denterklubben.
Du kan derudover finde ar-
rangementet på facebook - søg på 
Sexekspressen KBH’s Actiondag 
E13

Vi glæder os til at se DIG til 
actiondagen!

Få styr på grundlæggende         
projektstyring og projektledelse

Et kursus i projektstyring med fokus på værktøjer 
der understøtter det faglige i 
projektarbejdet. Konkrete værktøjer vi gennemgår på 
kurset er: projektbeskrivelsen, 
målhierarkiet, interessentanalysen, risikoanalysen 
og projektpilen. Nogle af værktøjerne vil 
blive afprøvet igennem små øvelser. 
Kurset har dig som studerende på KU i centrum og 
tager praksisvinklen "Hvad gør jeg når 
jeg skal styre og lede mit projekt?". Kurset er således 
velegnet for dig der står overfor, eller 
allerede er involveret i, kandidat eller forskningspro-
jekter. 
Projektledelse og projektlederens seks ledelsesop-
gaver vil blive introduceret og vi vil 
gennemgå, hvordan man kan sammensætte grupper 
og teams, motivere projektdeltagere 
som vi ofte ikke kan bestemme over og håndtere 
konflikter.
Kurset er opbygget som en vekselvirkning af oplæg, 
diskussioner og øvelser, hvor vi 
afprøver konkrete værktøjer. Som forberedelse kan 
du have et projekt med, som du kan 
afprøve øvelserne på.

Hvornår: Onsdag den 23. oktober kl. 17.30-21.00.
Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres senere).
Antal Deltagere: Maks. 30.
Pris, PUFF-medlemmer: 100 kr.
Pris, ikke-PUFF-medlemmer: 100 kr plus ind-
meldelse 50 kr, i alt 150 kr.
Tilmelding: Skriv en mail til Carstenbirch@gmail.
com med Navn, telefonnummer, semestertrin. Plad-
ser uddeles efter først-til-mølle-princippet. Det er 
vigtigt du angiver om du er PUFF medlem.

Forberedelse:  Som forberedelse kan du have et 
projekt med, som du kan 
afprøve øvelserne på
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Basalt kursus i Klinisk                
Ultralydskanning
- med fokus på Abdomen

Eorta præsenterer sit første ultralydskursus, som 
bliver et intimt et af slagsen!
Få en kort teoretisk introduktion til
ultralydsskanningen. Derefter
lægger vi fokus på så meget hands-on tid som 
muligt.
Det praktiske element vil bestå i en  
grundlæggende håndtering af transduceren og 
ultralydskannerens indstillinger. Du vil blive 
instrueret i at finde aorta abdominalis,
derudover vil du blive instrueret i at finde nyre, 
milt, lever, galdeblære og urinblære mm.
Essensen vil være, at du får en fornemmelse af at 
have apparatet mellem hænderne.

Som ved alle andre Eorta arrangementer vil der 
være kaffe og kage af
høj kvalitet!

Dato 23/10 kl. 17-20
På Panum
OBS! KUN 8 pladser
Tilmeldning åbner 14.
okt kl.12 via
www.eorta.dk
Kun for medlemmer!
Kursusgebyr: 85 kr
Kurset vil være adgangsgivende
for et kommende avanceret ULkursus.

Fra mund til bund
- Introduktion til medicinsk gastroenterologi

Eorta præsenterer denne måneds intern medicinske        
speciale: Gastroenterologi

Denne gang er det Dr.Med. Gitte Pedersen ansat som 
overlæge på Gastroenheden, Hvidovre hospital, der kom-
mer og underholder i ca. 1 time. Man behøver ikke være 
medlem for at deltage, og der vil selvfølgelig være lækker 
kage og kaffe

Dato: 29. oktober  
Tid: kl. 17 
Sted: Lille mødesal

- Typisk arbejdsuge

- Introduktion til specialet

- Gennemgang af CV relevant erfaring

- Mest lovende forskningsområde

Kom til intromøde d. 17. Oktober 
kl. 16:15 og hør om: 

Hvordan kan vi være med til at forebygge: Væbnet 
Konflikt (Conflictio armis)
I forbindelse med de aktuelle krige og interna-
tionale konflikter er mange læger engagerede i 
humanitær nødhjælp. Samtidig med at de yder 
alt hvad de kan i verdens brændpunkter, så er det 
også vigtigt at den lægefaglige viden inddrages i 
forebyggelse af fremtidige konflikter. 
Vi er en gruppe af medicinstuderende og læger 
som repræsenterer den internationale lægefaglige 
organisation ”International Physicians for the 
Prevention of Nuclear War” (IPPNW). Organisa-
tionen består af læger som indgår i det diploma-
tiske arbejde vedrørende krig, våbenbrug og men-
neskerettigheder. IPPNW’s medlemmer fungerer 
som medicinske eksperter når politikere træffer 
beslutninger om at indgå i krigshandlinger eller 
acceptere konventioner for håndtering af våben. 
For dette engagement har organisationen også 
modtaget Nobels fredspris. 
Som lægestuderende deltager vi i møder med 
danske og internationale parlamentarikere og 
diplomater. Vi har et tæt samarbejde med læger 
fra andre lande og får lov til at rejse meget. For-
rige år var undertegnede bl.a. i Iran, for sammen 
med russiske og iranske læger at mødes med 
diplomater fra udenrigsministeriet og forskellige 
ambassader, hvor vi fremlagde den viden vi har 
omkring de humanitære konsekvenser af frem-
stilling, opbevaring og brug afatomvåben. I det 
kommende år har vi planlagt en række foredrag 
om forskellige våbentyper og deres skadesme-
kanismer her på Panum. Vi vil invitere eksperter 
til at gennemgå forskellige våbenkategorier og 
afdække de lægefaglige aspekter, så at du fre-
mover vil have bedre kendskab til og bedre rustet 
til at behandle bl.a. skudofre og ofre for kemiske 
våben i Danmark eller udlandet.
Du er velkommen til at kontakte os ved at skrive 
til Alexandra, rtf582@alumni.ku.dk, 27218115, 
hvis du vil have mere information. (Lokale oplyses 
i næste MOK!)

Mvh, MedFred København – Medicinstuderende 
for Fred og Socialt Ansvar

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, hvor 
der vil være fokus på generelle og overordnede 
redskaber til at tolke disse.
 
Det foregår d. 10/10 kl. 16.30 på BBH. Varigheden 
er ca. 2 timer. Oplægsholdere er yngre radiologer 
Charlotte Trampedach og Thomas Vejborg.

Tilmelding sker ved at sende en mail til kontakt@
mira-kbh.dk med emnet "tilmelding thorax". Det 
koster 50 kr. at deltage (medlemsgebyr), hvorefter 
man kan deltage i andre arrangementer frem til 
næste betalingsperiode imarts 2014.

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

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

I forbindelse med basisgruppebazaaren holdt 
MIRA en lille radiologi-quiz. Første plads gik 
til Thit som vandt et medlemsskab i MIRA og 
fire flotte anatomiplakater fra eAnatomi. Anden 
plads gik til Nikoline som vandt én plakat. I vil 
blive kontaktet per mail mhp. afhentning af jeres 
præmie.

De rigtige svar i quizzen var:

1. Armen
2. Hjernetumor
3. 6 fingre på hver hånd
4. Leveren

Mange Hilsner MIRA

Hvordan bliver man pædiater?

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/

Kære basisgrupper i Studenter-
huset

som vi fik annonceret til mødet i Basisgrupperå-
det for noget tid siden, vil vi gerne genindføre 
rengøringsturnus blandt de basisgruppper, som 
har lokalet i Studenterhuset.
Baggrunden for dette er ganske simpel - vi vil 
gerne have et nogenlunde velfungerende køkken, 
som ikke kommer til at sejle i beskidt service 
og klamme gryder, som ikke er levende væsner 
værdig. 
Helt konkret går det ud på, at hver basisgruppe 
får en uge i løbet af semesteret, hvor de minimum 
én gang skal rydde op i køkkenet, dvs. evt. opvask 
skal smides i opvaskemaskinen og sættes på plads 
og flasker samles. 
Man er velkommen til at pante flaskerne og bruge 
pengene til sin egen gruppe. Flasker skal bare 
IKKE være i Studenterhuset.
Vi skal nok også sætte en liste opgave over de 
ting, der skal ordnes, når man har tjansen snar-
est.

Jeg vedhæfter hermed planen for resten af 
efteråret og de grupper, der ikke er på planen nu, 
står selvfølgelig for tur til foråret :-)

Vi håber, at I vil støtte op omkring vores fælles 
hus, som jo er en "gave", som vi har fået fra 
fakultet og som "cremen af Danmarks ungdom", 
burde det være muligt at passe på det.

Såfremt der er nogle spørgsmål eller kommen-
tarer, må I meget gerne tage kontakt til os.

De bedste hilsner,
Studerendes Driftsgruppe af Studenterhus (SDS).

basisgrupper


