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ØL! Det jeg bedst kan li’ ved 69-timers bar er at være 
kronisk beruset som en grønlænder

Det, vi synes er bedst ved ’69 er pornobaren. Det er 
fordi man har lov til at være så ualmindeligt uan-
stændig og alligevel gå rundt med en dildo i hånden 
og smacke et par piger lige på ansigtet. De synes SÅ 
godt om det.

Anders: Det, jeg elsker ved ’69 er KLUB100! Hold 
kæft hvor var det et fedt arrangement! Fuck hvor var 
det nice!
Henrik: Det fedeste var klart tour de France-bar. Det 
var det rigtige hold, der vandt.
Anders: Jeg har en kommentar! Alle andre barer end 
klub 100 var faktisk lort i år.

Det bedste ved 69-timersbar er, at folk ikke har 
nogen hæmninger. De tager en forlænget weekend, 
hvor de lægger studiet på hylden og går helt amok 
hernede, og alle er venner med alle, så det bliver 
uden tvivl årets fedeste fest.

Jonas: Det fedeste ved baren, er den mand med en 
pik i panden, det var ret sejt.
Kjartan: Jeg tror det var pornobaren
Jonas: Irsk bar!
Kjartan: Irsk bar?! Arh ve’ du hva’? Manden med 
pikken i panden, det var altså… Jeg stod med en 
halvfed hele vejen i køen.

Det bedste har været de udmærkede dansefester. 
Ude i gården har der været HELT fantastisk dans. 
Masser af podier og ting og sager.

Det fedeste ved ’69… øhm… arh fuck… Det er som 
en mini-Roskilde inde midt i København. 3 dages 
non-stop-party! Det er fandme smukt!

Det er rigtig fedt… eller… Lige i dag 
er lidt stramt, men det var rigtig fedt i 
går. Vi skal lige komme os.

MOKs POP

Helene Jønck, 4. semester Stefan Gärtner, 9. semester

Na Zdorovie, Russia

Anders P. H. Karlsen, 11. semester og
Henrik Øder Hjortkjær, 9. semester Ida Roost, 5. semester

Patrick Antonsen, 0. semester
Jakse Bakse, 11. semester og

Theis, 3. semester

Kjartan Nickelsen, læser økonomi på AU og
Jonas Christiansen, natchauffør ved PostDanmark

Peter Erik Bak, 13. semester

Jeg var lidt ked af, at vi gik væk fra den 
gamle klub, men til gengæld… 69 i den nye 
klub, det er smukt. Det handler om, hvem der 
er her, ikke hvad man laver.

Altså vi synes jo, at Jonas O han er 
rigtig rigtig pæn, men Erik er pænere

Niels Bach-Frommer, fri efter 6. 
semester

Hvad har I på hjertet?

Det har jeg også spurgt 

mig selv om, efter jeg 

har været her. I har det 

ret lækkert, det skal I 

lige værdsætte.Ditte Marie Hansen, læser technoantropro-
logi på Aalborg Universitet i Sydhavn.

Hvorfor læser du ikke medicin?

Zacharias Duus-Holm, 1. semester
Anne-Marie Jensen og

Sofie Laursen, 2. semester

Hvad synes I om at være her?

Jeg elsker det. Jeg synes det er meget 
hyggeligt

KLUB100 so far – og jeg glæder mig også 
meget til SUSPEKT

Af Jonas/MOK-red

Så var der vist 69-timersbar 
og det var rigtig fedt... I stedet 
for at komme med en masse 
lange ord om, hvor fedt vi på 
redaktionen syntes det var, har 
vi i stedet spurgt nogle af jeres 
medstuderende... Det er meget 
sjovere at interviewe folk, når de 
har drukket....

Hvad synes I er det fedeste ved 69-timersbar?

VAR IKKE TIL FESTEN
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Føljeton – DystopierVI

Dystopi som billede på nutiden

I sidste uge viste vi i studenterme-
nigheden sammen med Cinemateket 
filmen ”Fahrenheit 451”, en dysto-
pisk film, der som nævnt tidligere er 
baseret på Ray Bradburys roman af 
samme navn.  I filmen er der et politi, 
der brænder bøger, da det er forbudt 
at læse litteratur.  Som jeg nævnte for 
nogle uger siden, så er bogen fra 1953 
og havde McCarthy periodens censur 
og heksejagt på ”kommunister” som 
baggrund. Bradbury skulle selv have 
nævnt dette som inspiration.

Det gælder for dystopier, såvel som for 
utopier og andre former for fremtid-
slitteratur er de ofte mere er en kritik 
af tendenser i samtiden, end de reelt 
er forsøg på at forestille sig en fremtid.  
Det sidste kan vel forekomme, men 
behøver jo heller ikke at udelukke 
samtidskritik. 

Her på det medicinske og naturviden-
skabelige Panum kan være fristende 
at drille med medicinske dystopier.  En 
fremtid, hvor alle er raske, men ul-
ykkelige. Ja, måske skulle vi ligefrem 
udskrive en konkurrence for bedste 
medicinske dystopi.  

Grunden til at disse dystopiske frem-
tidsvisioner kan være vigtige og ikke 
blot skal affærdiges, er netop at de kan 
afspejle farlige tendenser i nutiden, 
som det kan være godt at være på 
vagt overfor. Det er jo ikke en kritik af 
lægerne, i hvert fald ikke i almind-

elighed, men ofte af samspillet mellem 
videnskab, teknik, politik og gode 
viljer – der viser sig at føre steder hen, 
man ikke har lyst til eller sætter gang 
i processer, der løber ud af kontrol.  

Et absolut glimrende eksempel på 
nogle ret nye fremtidsromaner, der er 
temmelig dystopiske er nogle af Maga-
retAttwoods bøger. Jeg tænker især 
på ”Oryx og Crake” (2003) og ”The 
Year of the Flood” (2009). I den første 
skildres et samfund, hvor det er gået 
helt galt og man får at vide, hvordan 
det gik galt.  Det skal jeg ikke gå i 
detaljer med her, men blot nævne, at 
de genmanipulatoriske eksperimenter 
løber helt af sporet.  Attwood har gjort 
modstand mod betegnelsen science 
fiction, og vil hellere kalde sine bøger 
speculative fiction, da det som foregår 
godt kunne ske.

I en tidligere fremtidsbog ”The 
Handmaids Tale” (1985) er det den 
religiøse ekstremisme som fører til det 
dystopiske diktatur. Bogen ender imi-
dlertid med en rammehistorie fortalt 
fra en endnu fjernere fremtid, hvor 
samfundet atter er blevet bedre.  Så en 
egentlig dystopi er det næppe.  

Men det er nok vigtigt at være op-
mærksom på, at både politik, religion 
og videnskab kan tjene totalitære 
interesser. 

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen
Studenterpræst

Kristen ateisme
v. Lars Sandbeck, teolog, ph.d. 

Skal man tro på Gud for at være 
kristen? Skal man tro på Gud for at 
være præst? 

De fleste vil vel svare ja på de 
spørgsmål, men adskillige teologer 
har i nyere tid set et nært slægtskab 
mellem kristendommen og ateismen 
og mener derfor, at gudstroen ikke 
er strengt nødvendig for, at man kan 
kalde sig kristen. 
Lars Sandbeck vil i sit foredrag vil se 
nærmere på denne "kristne ateisme", 
og overveje, om den giver mening og i 
så fald hvordan. 
Arrangeret i samarbejde med Simeon-
Sankt Johannes sogn.

Tid: Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt 
Hans Torv
Gratis adgang

Samme verden?
v. stud. theol. Louise Lysholm 

En aften med fokus på det problem, 
at gerningsmand og offer for en for-
brydelse bebor den samme verden. 
Studentermenigheden lægger rammer 
til foredrag, som holdes af studerende. 
Der vil være tale om emner, som den 
studerende arbejder med i forbindelse 
med studiet, eller det kan være emner, 
der optager vedkommende i hans eller 
hendes fritid. Det ene udelukker ikke 
det andet.
Tid: Onsdag den 30. oktober kl. 20.00
Sted: Studentermenighedens lokaler, 
St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 K
Gratis adgang. Der vil være kaffe og 
te.

Planlægning af næste semester
Vi lægger planer for det kommende 
semester. Kom og sæt dit præg på 
tingene! Præsten byder på lidt vådt og 
tørt undervejs.

Kontakt studenterpræst Nicolai 
Halvorsen for nærmere oplysninger: 
praest@sund.ku.dk/28 75 70 94 - eller 
bare duk op! Alle – og vi mener ALLE 
– studerende er velkomne!

Tid: Tirsdag den 5. november kl. 16-18
Sted: PussyGalore’sFlying Cirkus, 
Sankt Hans Torv

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.
Studenterpræsten foretager kirkelige 
handlinger som bryllup og dåb.
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
 

 
 

Mikroskopisk studiesal er et TILBUD til jer, hvilket vi på det kraftigste opfordrer jer til at 
benytte. Det er meget vigtigt at lære at bruge et mikroskop til at spotte præparater – det 
gælder ikke kun til spotprøverne, men også i jeres videre færd. Selvom præparaterne nu 

findes på Virmik, har det vist sig af erfaring, at det stadig er meget vigtigt at spotte 
præparater på mikroskop, for et godt resultat til eksamen. Vi håber derfor at se jer alle 

sammen i mikroskopisk studiesal, hvor vi vil være til jeres tjeneste!  

Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15 
Åbningstider 

 
    Teknisk Assistent Demonstrator 

Oktober      
29. 16 - 21 Faiza  
30. 16 - 21 Faiza  
31. 16 - 21 Kristine  

 
November 

    

1. 8 - 13 Anders Carina 
4. 16 - 21 Faiza  
 

4. 
    

3. SEM. SPOT 
 
 

 
5. 

 
15 

 
- 

 
21 

 
Kristine 

 

6. 9 - 14 Anders  
7. 15 - 20 Anders  
8. 9 - 13 Kristine Carina 

11. 16 - 21 Faiza Thomas (17-21) 
13. 16 - 21 Faiza Thomas 
14. 16 - 21 Faiza Thomas (16-21) 
18. 16 - 21 Faiza  
19. 15 - 21 Kristine Carina 
20. 10 - 15 Kristine Carina 
21. 16 - 21 Anders Thomas 
22. 16 - 21 Anders Thomas 
23. 9 - 18 Kristine Carina 
24. 9 - 18 Anders Thomas 

 
25. 

    
2. SEM.EKSAMEN – SKR. 

 
 

 
December 

     

17. 16 - 21 Kristine Alexander (17-21) 
20. 14 - 19 Faiza Alexander (15-19) 

 
Januar 

     

06. 16 - 21 Kristine Alexander (17-21) 
 

08. 
    

3. SEM. EKSAMEN – SKR. 
 
 

Kære studerende

Eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej 36 har netop implementeret brug af frekvenss-
cannere.

Dette betyder at det nu er muligt at søge efter mobil, WIFI, Bluetooth, Radio aktivitet 
m.m. i eksamenslokalerne i en bestemt radius.

Derfor opfordres du til at aflevere dine eksterne kommunikationshjælpemidler i slukket 
tilstand før eksamensstart, for at undgå at blive anklaget for eksamenssnyd.

Der bliver taget stikprøvekontrollet til tilfældigt udvalgte eksaminer.

Med venlig hilsen

StudieServiceCentret

Kom til MedicinerRådets Månedsmøde d. 30. oktober kl. 17 i Panums Studenterhus 
(gå op af køkkentrappen, drej herefter til venstre og nede for enden findes MedicinerRå-
dets mødelokale. 

Kom og giv den mening til kende om studiemiljøet, undervisningsmiljøet og studieord-
ningerne på Medicin og SUND.
Dagsorden for mødet er:
1: Formalia
2: Tilbagemelding fra semestrene
3: Tilbagemelding fra udvalg
4: Orientering fra bestyrelsen, herunder status på økonomi
5: Valg
6: Den nye studieordning - invitation til diskussionsdag
7: Studienævnet
8: SUNDRådet
9: StudenterRådet
10: Admistrativ problematik i StudieServiceCenter
11: Meddelelser
12: Evt.

Alle er velkommen, hvis I ikke kan finde lokalet ring til 40829048.
Ved spørgsmål eller andet vedr. MedicinerRådet skriv en mail til medicinerraadetkbh@
gmail.com.
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Hvorfor er der kommet en regel om begrænset 
optag på kandidaten pr. 1. September 2014?

Reglen om begrænset optag har længe været et 
ønske i MedicinerRådet. Vi har derfor igennem vores 
studienævnsrepræsentanter arbejdet på at få den 
indført, hvilket nu er en realitet pr. 1. September 
2014. Først og fremmest vil vi gerne forklare, hvor-
for denne regel er vigtig samt hvordan den rammer 
dig. Vi har i denne sammenhæng taget kontakt 
til studievejledningen, så vi er sikre på at forklare 
reglerne rigtige. 
Her følger en grundig forklaring af reglen, hvorfor 
den er til, og hvad den kommer til at betyde for dig. 

Pr. 1. September 2014 vil der være et begrænset 
optag på kandidatdelen af Medicinstudiet, hvilket 
betyder, at man som overflytter fra landets tre øvrige 
medicinske universiteter skal op til en adgangsprøve. 

Den altovervejende grund til det begrænsede optag 
er manglen på klinikpladser. Københavns Uni-
versitet får i stigende grad overflyttere fra Århus, 
Odense og Ålborg, hvilket selvsagt kræver ekstra 
klinikpladser. 
Dette har blandt andet betydet: 
- Der er oprettet 6 rul på Halmstad mod 1 rul 
tidligere
- Studerende er blevet presset ind på afdelinger, der i 
forvejen har mangel på kapacitet.
 o f.eks. 18 studerende mod 9 tidligere på 
neurokirurgisk.
- Dårligere klinik, færre patienter pr. studerende og 
dårligere undervisning. 
- En væsentlig forringelse af CEKU’s kommunika-
tionsundervisning, der måtte gå fra 6 studerende op 
til 8 studerende.
- En forringelse af OSCE eksamen, der blandt andet 
ikke længere har A-gas med grundet manglende res-
sourcer til de ekstra studerende. 
- Undervisningsmiljøet på SUND har ligeledes været 
hårdt ramt af de her ændringer med mangel på loka-
ler grundet for små auditorier til de store semestre 
og trængsel til undervisningen.

- De ekstra ressourcer pr. gennemført studerende er 
ikke nok til at sikre kvaliteten på SUND.
En begrænsning er til for at sikre, at de studer-
ende, vi optager på kandidaten, får den kvalitet af 
undervisning og klinik som man bør få som læges-
tuderende på Københavns Universitet, og det er 
simpelthen ikke muligt med den stigning i ansøgere, 
vi ser.

Sådan bliver du sikret kandidatoptagelse før 
og efter 1. september 2014.

Før 1. September:
- hvis du ønsker at starte kandidaten 1. Februar 
2014: du tilmelder dig kandidaten før 1. November 
via den digitale ansøgningsportal (http://studier.
ku.dk/kandidat/medicin/ansoegning-og-optagelse/). 

1. September:
For dig der går direkte, er der ingen problemer. Du 
har et retskrav på at komme ind på kandidaten 
samme sted som din bachelor. Dvs. som bachelorstu-
derende på KU, der søger direkte videre på kandidat, 
skal du IKKE til en optagelsesprøve, men husk at 
tilmelde dig kandidaten rettidigt for det pågældende 
semester.

For dig, der holder pause imellem en færdiggjort 
bachelor og kandidat:
Du bliver ramt af reglen og skal op til en 
optagelsesprøve for at få plads på kandidaten i 
København. Der findes følgende muligheder:

1. Du forlænger din bacheloruddannelse og sørger 
for at have en eksamen tilbage til semesteret før 
du skal påbegynde din kandidat. Du kan forlænge 
din bacheloruddannelse til maks 5 år, hvis du er på 
bachelorstudieordning 2012 og 6 år hvis du er på 
bachelorstudieordning 2006.
2. Du søger om optag på kandidaten og vælger at 
holde semesterfri på 1. semester, du må dog ikke 
holde orlov før du har taget de 30 første ECTS point.
 a. hvordan holder jeg semesterfri:
Du vælger at tilmelde dig kandidaten, men tilmelder 

dig ikke undervisning. Du vil herefter betegnes se-
mesterfri, du har 5 år til at bestå din kandidat ifølge 
kandidat studieordning 2009. OBS: Vær opmærk-
som på, at der er nye SU regler, omkring fremdrift, 
kontakt derfor studievejledningen og forhør dig om 
dine muligheder.

Har du planer om at tage din værnepligt mellem 
bachelor og kandidat? Henvend dig til studievejled-
ningen.
For alle andre spørgsmål vedrørende SU, kontakt 
SU-kontoret.

Praktisk info om prøven og det begrænsede optag:

509 bliver optaget på kandidaten pr. år, hvor første 
og fremmest studerende med retskrav fra KU 
optager pladser, evt. restpladser tilfalder de, der har 
været til optagelsesprøve. De, der klarer sig bedst, 
optager de ledige pladser.

Den endelige optagelsesprøve er endnu ikke 
udarbejdet, men vil blive baseret på centrale dele af 
bacheloren på KU. Detaljer omkring prøven vil blive 
udsendt senest februar 2014.

Du kan holde dig opdateret på den nye prøve via: 
http://studier.ku.dk/kandidat/medicin/adgangskrav/

Hvis du har brug for yderligere forklaring, kan du 
finde studievejledningen for medicin her:

http://medicin.ku.dk/vejledning/ (OBS – ny adresse 
per 25. oktober) 

Tilmelding til næste semesters undervisning

Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters undervisning. Det sker på selvbetje-
ningen på KUnet. Hvis du skal på et semester, hvor du skal prioritere rul og hos-
pitaler, kan du se en oversigt over de forskellige rul på KUnet. Her kan du også 
se, hvilke hospitaler du kan prioritere imellem. Gå hen under ”mine enheder” og 
tryk ”kandidat/bachelor i medicin” -> ”undervisning” -> ”undervisningsplaner” 
for at se undervisningsplaner eller ”Klinik” for at se valg af hospitaler.  

•	 Tilmeldingsperioden	er	15. november - 1. december 2013.

Når du tilmelder dig et semesters undervisning bliver du også automatisk 
tilmeldt eksaminerne på det pågældende semester.
Hvis du skal søge en dispensation om særlig holdsætning til efterårsundervis-
ningen er ansøgningsfristen også d. 1. december. Kontakt Studievejledningen, 
hvis du er i tvivl om din ansøgning, se kontaktoplysninger på KUnet.dk -> mine 
enheder -> bachelor/kandidat medicin -> kontakter -> studievejledning. 

Hvis du ønsker at dele semestret op, skal ansøgning om deling af semester også 
være indsendt inden d. 1 december. 

•	 Fortryder	du	din	tilmelding	skal	afmelding	ske	senest	1.	januar	2014.

Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, kontakt Studieservicecen-
teret, KUnet.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin -> kontakter -> 
studieservice

OBS! 5. Semester kandidat = obligatorisk
Var opmærksom på at undervisningen på 5. semester kandidat bliver obligatorisk 
fra efterårssemestret 2014. 
Følgende kurser bliver obligatoriske:

Klinisk kursus i oftalmologi
Klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi
Klinisk kursus i dermato-venerologi

Du kan finde mere information om obligatorisk undervisning i studieordningen. 

Du finder studieordninger på Kunet.dk

Mvh
Studievejledningen

Vi savner Anna Martha, der i en 

frygtløs kamp mod stormen har 

påført sig en mindre krigsskade!

God bedring!!!!
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SATS afholder IV-kursus
d. 5/11 kl. 16.30

Formålet ved dette kursus er at lægge et perifert 
venekateder (PVK, også kendt som ”venflon”)

Dette er noget enhver læge skal kunne. Denne 
færdighed kan ikke øves nok og træningen i det 
kan ikke komme for tidligt på studiet.
På IV-kursus får man teoretisk og praktisk un-
dervisning i hvordan man anlægger og anvender 
et PVK samt de komplikationer der kan opstå i 
anlæggelse og brug.

I den praktiske del anvender vi en specielt 
designet arm som kan stikkes i så teknikken 
kan indøves. Dernæst vil vi gå videre til at øve 
på hinanden. Dette giver den bedste oplevelse af 
hvordan det føles at stikke i en rigtig vene.

Der er selvfølgelig ingen tvang, vil man ikke stik-
kes bliver man ikke presset til det.

Deltagere:
16 deltagere. Medlemskab påkrævet.
Kurset henvender sig mest til yngre semestre (1-
5) men alle er velkomne.

Pris:
50 kr. pr. deltager

Tid og sted:
5/11-13 kl. 16.30-19.30
Bygning 42 lokalenr. 42.1.15

Kursusansvarlig:
Martin Sundskard
m.m.sundskard@gmail.com

Tilmelding:
Åbner d. 25.okt.  kl. 16 på SATS hjemmeside: her

Foredrag “Forebyggelse af iskæmisk hjertesyg-
dom med fokus på motion”
- et foredrag ved hjertelæge Peter Schnohr
arrangeret af SIMS, Panumrunners og EORTA.

Hjertelæge Peter Schnohr kommer og fortæller 
om fordelene ved motion ift. hjertesygdomme, og 
han ved hvad han snakker om! Peter Schnohr er 
ikke kun hjertelæge, men også en af
initiativtagerne til Eremitageløbet og sidder i 
ledelsen af Østerbroundersøgelsen.

Kom med til et super spændende foredrag med 
SIMS’ Panumrunners i samarbejde med Eorta.

Hvis I vil læse mere om Peter Schnohr (fordi I 
bare ikke kan vente) kan I
læse følgende artikel:

http://www.b.dk/nationalt/manden-der-loeb-videre

Eventet kan findes på facebook

Vi ses d. 12. November!

Måneds møde

Torsdag d. 7. november 2013
kl. 17:30 – 19:00 (Lille mødesal, Panum)

Oplæg om:

Ikke fastlagt men vi regner med at oplægget snart 
kommer i stand. Hold øje med vores facebook-
gruppe ”Sehat”, hvor det vil blive annonceret 
hvad oplægget kommer til at handle om.

17:30 Dagsorden for månedsmødet
1) Velkomst ved formand
2) Oplæg
3) Valg af ordstyrer og referent
4) Projektgrupper 
 - Lidt nyt fra projektgrupperne? 
 - Spørgetime til nye studerende i 
   Humanbiologi? 
 - Lægevikarkurser: Der bliver arbejdet
   på kursus i EKG i slutning af
   november, som bliver afholdt af to
   ph.d studerende fra Rigshospitalet.  
   Flere kurser vil blive udbudt i foråret 
   blandt andet i Akutmedicin.
 - Forslag til nye projekter?
5) Semesterstarts/Eid arrangement hvor over-
skuddet går til velgørenhed.
6) Økonomi – Status omkring oprettelse af konto 
hos Nordea, medlemskontingent for det nye 
semester og status for ansøgning til midler fra 
studenterpuljen.
7) Eventuelt

Vel mødt! Sehat Bestyrelsen

 

 Måneds møde 
Torsdag d. 7. november 2013  

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

 
Oplæg om: 

 
Ikke fastlagt men vi regner med at oplægget snart kommer i stand. Hold øje med vores 
facebookgruppe ”Sehat”, hvor det vil blive annonceret hvad oplægget kommer til at handle om. 
 
17:30 Dagsorden for månedsmødet 

 
1) Velkomst ved formand 
2) Oplæg 
3) Valg af ordstyrer og referent 
4) Projektgrupper 

 Lidt nyt fra projektgrupperne? 
 Spørgetime til nye studerende i Humanbiologi? 
 Lægevikarkurser: Der bliver arbejdet på kursus i EKG i slutning af november, som bliver 

afholdt af to ph.d studerende fra Rigshospitalet. Flere kurser vil blive udbudt i foråret 
blandt andet i Akutmedicin.  

 Forslag til nye projekter? 
5) Semesterstarts/Eid arrangement hvor overskuddet går til velgørenhed.  
6) Økonomi – Status omkring oprettelse af konto hos Nordea, medlemskontingent for 

det nye semester og status for ansøgning til midler fra studenterpuljen.  
7) Eventuelt 
 
 
Vel mødt! 
Sehat Bestyrelsen 

 

Månedsmøde d. 30. oktober
Kl. 17
Lokale 29.01.30
(mini-auditorium hos tandlægerne)

Bækkenbunden i fokus - anatomi og
funktion i et gyn-obs perspektiv

Studenterunderviser og præparatfremstiller 
Nicolaj Laugesen kommer og fortæller om 
bækkenbundens anatomi og viser præparater 
frem.

Herefter vil fysioterapeut og sexolog, Cathrine 
Stenz, fortælle om bækkenbundens funktioner, 
problemer og undersøgelsesteknikker samt 
hvordan bækkenbunden kan trænes.

Eorta præsenterer denne måneds intern-
medicinske speciale: 
 
Gastroenterologi

Denne gang er det dr.Med. Gitte Pedersen, 
ansat som overlæge på Gastroenheden, Hvidovre 
hospital, der kommer og underholder i ca. 1 time. 
Arrangementet er åbent for alle og helt gratis, og 
der vil selvfølgelig være kaffe og lækker kage.

Gitte vil bl.a. fortælle om:

- Introduktion til specialet

- Typisk arbejdsuge

- Gennemgang af CV relevant erfaring

- Mest lovende forskningsområde

Vi opfordrer alle som kunne have interesse for de 
medicinske specialer til at komme og lytte!
 
Mødet finder sted d. 29/10 i lille mødesal på 
Panum kl. 17.00. 

Mvh Eorta
 

EVENT-KALENDER 
Det sker i November:
 
d. 6/11 kl. 17.00 - Symposium om  Basal hæmo-
dynamik
 
d. 21/11 kl. 17.00 Kursus i  Objektiv undersøgelse 
 
d. 26/11 kl. 17.00 TEMAMÅNEDSMØDE i 
lungemedicin

Generalforsamling SIMS

Selvom det faktisk skulle have været i Oktober 
er dette års generalforsamling flyttet til 11. 
november kl. 17, og vil foregå umiddelbart efter 
månedsmødet.

Dagsorden er som følger:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Forelæggelse af regnskab
4) Fastlæggelse af næste års kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse
7) Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsordenen skal være 
formanden i hænde senest en uge før mødet.

Event kan findes på vores facebook-side
”Studerendes Idrætsmedicinske selskab”

Klinik, vikariat eller KBU på or-
topædkirurgisk? Syntes du Kno-
glerøntgen var svært? - Så er du 
ikke alene! 

Røntgen af knogler er relevant under mange 
dele af uddannelsen, samt når man kommer ud 
i skadestuen, og derfor et emne næsten alle på 
et tidspunkt kommer i kontakt med. Desværre 
betragtes emnet generelt som vanskeligt på trods 
af, at færdigheder til fortolkning forventes.   

MIRA holder oplæg om røntgen af knogler, med 
fokus på brud af knogler og redskaber til at 
klassificere disse. Kurset afholdes af læge Stine 
Hangaard, og kommer til at foregå kl 16.30 d. 
21-11 på BBH.

Tilmelding sker ved at sende en mail til
kontakt@mira-kbh.dk
med emnet tilmelding knoglerøntgen. Det er 
gratis for medlemmer, og koster 50 kr. for ikke 
medlemmer (medlemsgebyr), hvorefter man kan 
deltage i andre arrangementer frem til næste 
betalingsperiode i marts/april 2014

Venligste Hilsner MIRA
Mira-kbh.dk og kontakt@mira-kbh.dk
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Udsendelse	  til	  Sierra	  Leone	  
Fra	  medio	  januar	  til	  slut	  juli	  2014	  
Ansøgningsfrist	  1.	  november	  2013	  
	  
Masanga	  Outreach	  projektet:	  
Vi	   er	   en	   del	   af	   organisationen	  MASANGA.DK,	   der	   genopbygger	   og	   driver	   et	   hospital	   i	  
byen	  Masanga.	  	  
Masanga	  Outreach	  har	  som	  mål	  at	   fremme	  sundheden	   for	  mødre	  og	  børn	   i	  Tonkolilli	  
District	   i	  Sierra	  Leone.	  En	  stor	  udfordring	  er,	  at	  lokalbefolkningen	  mangler	  basal	  viden	  
om	  sundhed	  og	  derfor	  oftest	  kommer	  for	  sent	  på	  hospitalet.	  Mange	  patienter	  når	  derfor	  
ikke	   at	   modtage	   effektiv	   behandling,	   selvom	   mange	   sygdomme	   let	   kunne	   forebygges	  
med	  basal	  kendskab	  til	  sundhed	  og	  ernæring.	  
Vi	  vil	  gennem	  en	  community-‐baseret	  tilgang	  øge	  kendskabet	  til	  hospitalet,	  undervise	  de	  
lokale	   sierra	   leonere	   i	   basal	   sundhed	   og	   øge	   fagligheden	   på	   de	   små	   landsbyklinikker.	  
Herigennem	  vil	  vi	  styrke	  forbindelsen	  mellem	  hospitalet,	  klinikkerne	  og	  befolkningen.	  
	  
6	  måneders	  ophold	  i	  Sierra	  Leone:	  
Din	   partner	   under	   udsendelsen	   kommer	   til	   at	   være	   samfundsfaglig	   med	   speciale	   i	  
udvikling	  og	  projektarbejde,	  og	  i	  samarbejde	  med	  projektgruppen	  i	  Danmark	  kommer	  I	  
til	  at	  lede	  projektet	  i	  Sierra	  Leone	  
	  
Dine	  opgaver	  består	  i:	  

¥ Arbejde	   i	   felten	   med	   sundhedsfaglig	   undervisning	   af	   landsbyklinikkernes	  
personale.	  

¥ Undervisning	  af	  befolkningen	  i	  basal	  sundhed.	  
¥ Oplæring	  af	  frivillige	  studenter	  fra	  Masanga	  Nurse	  School	  i	  afholdelse	  af	  landsby	  

workshops.	  
¥ Have	  base	  på	  Masanga	  Hospital	  og	  koordinere	  med	  de	  udsendte	  læger.	  
¥ Desuden	  får	  du	  muligheden	  for	  at	  opleve	  et	  hospital	  i	  et	  u-‐land,	  hvormed	  du	  får	  

en	  faglig	  indsigt	  i	  tropemedicin.	  
	  
Din	   partner	   står	   for	   at	   udvikle	   en	   studenterorganisation	   på	   Masanga	   Nurse	   School,	  
monitorere,	   evaluere	   og	   organisere.	   Derudover	   er	   der	   8-‐12	   udsendte	   med	  
MASANGA.DK,	  der	  arbejder	  med	  andre	  delprojekter.	  
	  
Masanga	   Outreach	   projektet	   dækker	   dine	   omkostninger	   under	   opholdet	   samt	  
flybilletter.	  
	  
Som	   udsendt	   bor	   du	   sammen	   med	   de	   andre	   frivillige.	   Du	   får	   et	   værelse,	   3	   daglige	  
måltider,	  tøjvask	  og	  drikkevand.	  
	  
Dine	  kvalifikationer:	  
•	  Selvstændighed	  og	  kendskab	  til	  projektarbejde.	  
•	  Medicinske	  kompetencer,	  men	  også	  evnen	  til	  at	  tænke	  ud	  af	  boksen.	  
•	  Evne	  til	  at	  motivere	  andre	  mennesker	  i	  undervisningssituationer.	  
•	  Erfaring	  og	  lyst	  til	  at	  leve	  i	  en	  anderledes	  kulturel	  kontekst.	  
	  
Interesseret?	  
Spørgsmål	  kan	  rettes	  til	  Cathrine	  Laursen	  på	  tlf:	  23352314.	  	  
Læs	  mere	  på	  www.masangaoutreach.dk	  eller	  find	  os	  på	  Facebook:	  Masanga	  Outreach	  
Send	  din	  ansøgning	  til	  masangaoutreach@gmail.com	  senest	  den	  1.	  November.	  

Indkaldelse til Generalforsamling - Studerendes Drifts-
gruppe af Studenterhusets (SDS)

Studerendes Driftsgruppe af Studenterhuset (SDS)
SDS er en basisgruppe stiftet mhp. at sikre driften af Studenterhuset. Vi 
mødes én gang om måneden og har til ansvar at varetage de forskellige 
basisgruppernes interesser i Studenterhuset. 

Vi har bl.a. til opgave at fordele lokalerne mellem basisgrupperne, 
udarbejde retningslinjer for brug af fælles faciliteter, vedligeholdelse og 
udvikling af Studenterhuset.  

Vi ser meget gerne en bred repræsentation i SDS, således flest mulige 
basisgruppernes interesser kan imødekommes.

SÅ kunne du godt tænke dig at sætte dit præg på, hvordan det er være i 
Studenterhuset?

Har du ideer til hvad der kunne gøres bedre? 

Vil DU gerne gøre noget for at Studenterhuset blive et fedt sted at være?

SÅ kom til SDS’ Generalforsamling: 

Mandag d. 18. november kl. 17 i Studenterhuset.

På Generalforsamlingen vil der være diskussion af vedtægter ændrings-
forslag, samt valg til bestyrelsen. Vi sørger for lidt godt at spise og 
drikke. 

Men må jeg godt være med? 

JA! Vores møder er for ALLE interesserede studerende ved SUND. 

Den endelige dagsorden for Generalforsamlingen kommer i MOK 1 uge 
før mødet.
Vi ser frem til at se Jer!

PS. Har du forslag, ideer eller andet vedr. Studenterhuset?   Kontakt os 
på driftsgruppen.studenterhuset@gmail.com   

Mvh, 
Studerendes Driftsgruppe af Studenterhuset

Månedsmøde d. 6 november kl 16.15
I auditorium 29.01.35

Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen

2. Siden sidst:
- Akutte procedurer
- Karrieredag
- Indsatsleder SUND og den nye indsatslederbil
- Basisgruppebazar
- Katastrofekursus i Århus

3: Kommende arrangementer:
- Akut patient
- Anæstesiens udvikling
- IV-kursus
- DASAIM årsmøde: 14-16 nov: alle medicinstuderende kan deltage for kun 500kr for 
alle tre dage. Se mere på http://www.dasaim.dk/

4. Næste semesters arrangementer.
- Foredrag i forbindelse med månedsmøder

5. Eventuelt:

6. Foredrag om student wildernessmedicine UK conference:
Efter månedsmødet vil SATS' bestyrelsesmedlem Ask Kvisselgaard og SATS-medlem 
Asger Sonne fortælle om deres tur til student wildernessmedicine UK conference i 
Wales som de var på i oktober.



88

  
 

 

      

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.  

Peru 
3 IFMSA, 1 APEMH 

3 IFMSA: prækliniske pladser 
APEMH: kliniske pladser, præklinisk efter aftale. 
Garanteret engelske pladser. 

Polen 1 Klinisk plads 
Juli, august, september 

basisgrupper

IMCC BASISPAKKE

IMCC afholder heldagskursus d. 2. november i Studenterhuset på Panum. Her har hvor du har 
mulighed for at deltage i to forskellige workshops GRATIS (incl. frokost) under følgende emner: 
•	Kommunikation
•	”Do	No	Harm”
•	Project	Management
•	Økonomistyring

Er du ny i IMCC eller mangler din gruppe noget erfaring inden for ovenstående felter, så læs 
mere. IMCC trænergruppen afholder projektarbejde-introduktionskursus målrettet delvist nye 
IMCCere og andre IMCC’ere, der mangler erfaring inden for ovenstående emner. Formålet er at 
give deltagerne et sæt færdigheder, der forhåbentlig giver dem den ekstra tand af gåpåmod og 
sikkerhed, så de kan springe helhjertet ind i IMCC. 

Program for dagen: 
10.00-10.20 Om IMCC intro
10.25-14.00 Økonomistyring / Kommunikation
14.00-14.40 frokost (IMCC gi'r)
14.40-181-5 Project management / Do No harm
18.15: Fællesspisning (egen betaling) og social program.

Du skal vælge to ud af fire mulige træninger: 

Kommunikation:
Nonverbal kommunikation, fasthold folks opmærksomhed med ro og selvtillid. Undervisning af 
unge - din rolle som underviser + undervisningsmetoder.
”Do No Harm”:
Når du rejser ud i verden: ”Do No Harm”-trainingen er for IMCC’ere der har interesse i og 
arbejder med udviklingsarbejde. Vi sætter fokus på bæredygtighed og de problemstillinger, der 
kan opstå, når man laver udviklingsarbejde. Målet med traininger er i stedet at skabe bevid-
sthed og opmærksomhed omkring den rolle man har, når man som studerende fra vesten drager 
ud i den store verden. 
Project management:
Vi vil have fokus på at hele processenfra at evaluere den gode idé, til projektbeskrivelse over 
daglig drift og styring til strukturering af styregrupper til medlemshvervning og meget mere. 
Træningen vil sigte mod atgøre projektarbejdet nemmere og mere struktureret.
Økonomistyring:
Få styr på budgetter, regnskaber og få teoretiske og praktiske værktøjer til at sikre god og 
gennemskuelig økonomi. 

Tilmelding senest d. 31. oktober. Skriv til kbh@imcc.dk for at få mere at vide og om tilmelding.

IMCC’s lokalbestyrelse i København søger nye friske medlemmer – så læs 
her!

Kom til åbent møde i IMCCs lokalbestyrelse d. 13. November og hør mere.

Sexekspressen, Førstehjælp for Folkeskoler, NepAid, Exchange, PIT, IMCC Rwanda og mange 
flere. – Alle disse har du sikkert allerede enten stiftet bekendtskab med eller hørt om. I IMCC 
København er der nemlig mere end 18 forskellige aktivitetsgrupper og over 600 medlemmer. Og 
hvad er så IMCC’s lokalbestyrelses rolle blandt alle disse grupper? Lokalbestyrelsen er os der 
søger for, at alle faciliteter i København er til rådighed for alle aktivitetsgrupperne.  Vi holder 
styr på kontoret, planlægger INFOdag, fællesmøder, kurser, forårsfest, julefrokost og står for 
kontakten med de andre lokalafdelinger og nationalbestyrelsen.Som medlem af lokalbesty-
relsen kommer du til at sidde med 11 andre entusiastiske og ivrige mere eller mindre erfarne 
IMCC’ere, der brænder for at få IMCC København til at hænge sammen og sørge for at de 
fysiske rammer er i orden. Du vil få et godt indblik i organisatorisk arbejde; herunder budget-
planlægning, afholdelse af generalforsamling og deltage i spændende beslutningsprocesser og 
diskussioner. I lokalbestyrelsen løfter vi opgaver i fællesskab. Vi mødes en gang om måneden, 
hvor vi evaluerer på de forgange arrangementer, planlægger nye og ikke mindst hygger. Det 
sociale er en stor del af det, at være med i lokalbestyrelsen, og derfor afholdes møderne også 
altid privat med efterfølgende fællesspisning. 

Praktisk: 
Lokalbestyrelsen består af 12 medlemmer. Seks faste poster og seks menige medlemmer. De 
seks faster poster består af formand, økonomiansvarlig, kompetenceansvarlig, tværfaglighed-
sansvarlig, PR-ansvarlig og socialansvarlig. 
For at blive en del af lokalbestyrelsen, skal du stille op til og vælges på IMCC Københavns 
generalforsamling. Denne finder sted d. 21. kl. 17 i Studenterhuset. Men først kom til møde d. 
13. november og hør om det er noget for dig! 
Send en email til kbh@imcc.dk og få at vide, hvor mødet afholdes eller hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at høre mere fra dig.

Love fra IMCC’s lokalbestyrelse
Jakob, Frederik, Anne-Sophie, Benjamin, Marie, Mila, Mette, Jesper, Riazan, Jonatan, Møl-
gaard, Pernille

Har du lyst til at gøre en forskel?
- Så kom og hør nærmere om 3om1’s arbejde i Indien:
Onsdag den 30. november kl. 17
i Studenterhuset holder vi månedsmøde. 

Vi arbejder med sponsorarbejde for at sikre,
at indiske børn kan få skolegang og
sundhedshjælp. 
Så kom forbi, få et stykke kage og bliv lidt klogere.. 

Vi glæder os til at se dig
3om1

Exchange Landeliste 2014-15
Vil du også have mulighed for at omsætte teori til praksis og 
samtidig stifte bekendtskab med andre kulturer og sundhedssys-
temer? Så tag af sted på et klinisk hospitalsophold af en måneds 
varighed med IMCC Exchange.
Her kommer listen over lande som IMCC Exchange har kontrak-
ter med for sæsonen 1. marts 2014 – 28. februar 2015. 
Alle	betingelser	er	vejledende	–	tjek	imcc.dk/Exchange		Landel-
iste for detaljer
Ansøgningsfrist: 1. december 2013 - elektronisk ansøgning på 
imcc.dk åbner den 1. oktober.

•	Prækliniske	pladser	=	alle	semestertrin
•	Kliniske	pladser	=	5.	–	12.	semester

Spørgsmål: 
Skriv til National Exchange formand Marianne Kristensen:neo.
denmark@gmail.com
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Vil du også have mulighed for at omsætte teori til praksis og samtidig stifte 
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• Prækliniske pladser = alle semestertrin 

• Kliniske pladser = 5. – 12. semester 

Spørgsmål:  
Skriv til National Exchange formand Marianne Kristensen:neo.denmark@gmail.com 

 

LAND Antal 
pladser  

Særlige betingelser 

Bahrain 2 Kliniske pladser 

Brasilien 
3 IFMSA,4DENEM 

7 DENEM: Prækliniske pladser 
IFMSA: kliniske pladser 

Belgien 1 Klinisk plads 

Canada 1 Klinisk plads, bestået 10. semester 

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 
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PIT MÅNEDSMØDE 
PIT holder månedsmøde onsdag d. 6. november kl. 
17.00 i IMCC-lokalet i Studenterhuset. Nye ansigter 
er altid velkomne! Der vil være kaffe og kage :)

LEGATMØDE
Skal du på klinikophold og vil gerne ha nogle fifs til 
hvordan du ansøger om legater? Så kom til PIT’s 
Legatmøde torsdag d. 7. november kl. 16.00 i mini-
auditorium 2, 29.01.32 (ved tandlægerne), og hør 
en tidligere pit-udsendt med succé i at søge legater 
fortælle hvad du skal gøre for at blive en mester i at 
få legater!

Skal du til tropemedicinsk weekend?
Tropemedicinsk weekend bliver afhold d. 9.-10. 
november. Er du en af de heldige der har fået en 
plads? Så tjek ud programmet her i MOK eller find 
mere info på våres Facebook-side: PIT København - 
Praktikant i Troperne.

RESTPLADSER MED PIT
PIT har 5 ledige restpladsophold foråret 2014, med 
totalt 10 pladser der kan søge alene eller to og to. 
For at komme ud med PIT, skal man på udsend-
elsestidspunktet have bestået 8. semester. Man 
betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. Heraf får man 
300 kr. igen, når man efter hjemrejse udfylder en 
rapport om sit ophold.

Du/I kan læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. 
Du kan læse hospitalsbeskrivelser og rapporter fra 
tidligere udsendte på podio.com. For at få et login 
skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com.

Sidste frist for ansøgning af restpladserne er d. 6. 
november 2013. Pladserne bliver prioriteret efter 
evt. aktivbevis fra PIT, højt semestertrin samt evt. 
deltagelse i PIT’s weekendkursus i tropemedicin 
eller et lignende kursus. Motiveret ansøgning er ej 
nødvendig.

Mvh. Rekrutteringsgruppen i PIT
rekruttering.pitkbh@gmail.com

Vil du med PIT til Fillippinerne til foråret 2014?
PIT har lige nu 2 ledige restpladser på Danao Hos-
pital i Fillippinerne i perioden februar til april, som 
kan søges enkeltvis eller to og to.

Hospitalet er et af vores nye hospitaler, der er derfor 
ingen beskrivelse af det pågældende hospital, men 
hvis I er klar på at komme til Fillippinerne og gerne 
vil høre mere om dette hospital, så send venligst en 
mail til os, og vi vil stille jer videre til de studerende, 
som er så heldige at være der nede netop nu. 

Hospitalet er et af PIT’s nye samarbejdshospitaler, 
og du/I er derfor den/de første PIT-studerende af-
sted. Hospitalet lever op til de samme krav som alle 
andre PIT-hospitaler, men du/I skal være forberedt 
på den ekstra udfordring det kan være at være med 
til at starte et samarbejde op. 

Vil du med PIT til INDIEN til foråret 2014?
PIT har lige nu 2 ledige restpladser på Mungeli 
Hospital i Indien i perioden januar-april, OG 2 
pladser i perioden maj-juli, som kan søges enkeltvis 
eller to og to.

Mungeli ligger i hjertet af Indien i Chhattisgarh 
provinsen, der rummer masser af nationalparker, 
vildtreservater, buddhistiske templer og store 
vandfald. Hospitalet styres af ildsjælen Dr. Anil 
Henry, som hver dag går stuegang på alle de ca. 
100 patienter hospitalet kan rumme, fordelt på 
afdelingerne gyn/obs, fødsels, brandsårs og almen 
medicin/kirurgi. Med 3 operationsstuer tager 
hospitalet sig af alle typer operationer, bortset fra 
thorax- og neurokirurgi og udvekslingsstuderende 
får rig mulighed for at assistere til alle de opera-
tioner de lyster.
Hospitalet rummer også en out-patient afdeling 
(ambulatorium), hvor medicinstuderende kan
tage imod patienter med alle typer af lidelser, ifølge 
med en læge eller ”junior doctor”, som vil være i 
stand til at oversætte patienternes hindi. Lige op 
af hospitalets bygninger ligger ”guesthouse”, som 
deles med læger og besøgende fra andre dele af 
verden, men hvor der i de fleste tilfælde vil være 

mulighed for eget værelse. Mungeli er et fattigt 
område, men er rigt på kultur. Der er tradition 
på hospitalet for at invitere besøgende med til 
alle slags festlige begivenheder, som fødselsdage, 
bryllupper og lignende og efter endt arbejdsdag på 
OP bliver der ofte lagt op til et spil badminton med 
andre af hospitalets ansatte.

På PITs hjemmeside kan der læses i detaljer om 
nærmere praktiske forhold ved hospitalet og 
tidligere PIT’eres oplevelser. Hospitalet er et af 
PIT’s nye samarbejdshospitaler, og du/I er derfor 
den/de første PIT-studerende afsted. Hospitalet 
lever op til de samme krav som alle andre PIT-hos-
pitaler, men du/I skal være forberedt på den ekstra 
udfordring det kan være at være med til at starte et 
samarbejde op.

Vil du med PIT til ZAMBIA til foråret 2014?
PIT har lige nu 2 ledige restpladser på Salvation 
Army Hospital i Zambia i perioden januar-marts, 
OG 2 pladser i perioden april-juni, som kan søges 
enkeltvis eller to og to.

Hospitalet i den lille landsby Chikankata, ca. to 
timers kørsel fra Zambias hovedstad Lusaka, har 
været PITs samarbejdspartner siden 2008 og rum-
mer ca. 200 sengepladser fordelt på 6 afdelinger 
samt en out-patient afdeling. Zambias beliggenhed 
på den sydlige spids af Afrika, grænsende op til 
bl.a. Zimbabwe, Congo, Mozambique og Tanzania 
giver unikke muligheder for at opleve Afrika før 
eller efter opholdet. Under opholdet vil der også 
være rig mulighed for at tage på ture til f.eks. 
Victoria Falls, som ligger blot 5-7 timers bustur fra 
Chikankata. Hospitalets specialer omfatter HIV/
TB, gyn/obs, pædiatri, neonatologi, intensiv medicin 
samt almen medicin/kirurgi. Derudover gives der 
mulighed for at tage med lægerne til ”rural clinics” 
i mindre udviklede områder af Zambia, hvor der 
ikke findes andre muligheder for at blive tilset af 
læge. Der er beboelse på hospitalets område for et 
smalt ugentligt gebyr i det gamle ”leprae hus”, som 
deles med andre internationale studerende med rig 
mulighed for socialt samvær efter endt arbejdsdag 
på en af hospitalets afdelinger og mulighed for egen 
madlavning, eller et besøg på det ene lokale spis-
ested ”Delicious Dish”. Ledelsen på hospitalet har 
tidligere udtrykt begejstring over det niveau danske 
studerende har opnået efter 8. semester og er entu-
siastiske omkring at modtage flere ivrige PIT’ere. 

Der er via PITs hjemmeside adgang til rapporter til-
bage fra 2008 og frem til nu, der beskriver tidligere 
PIT’eres oplevelser på hospitalet samt meget mere 
omkring de praktiske forhold ved opholdet. Hos-
pitalet er et af PIT’s nye samarbejdshospitaler, og 
du/I er derfor den/de første PIT-studerende afsted. 
Hospitalet lever op til de samme krav som alle 
andre PIT-hospitaler, men du/I skal være forberedt 
på den ekstra udfordring det kan være at være med 
til at starte et samarbejde op. 

IMCC Sundhed for Alle holder månedsmøde 
d. 3. november kl. 18.00

"I Danmark er der flere tusinde mennesker, der 
lever som udokumenterede migranter og som 
derfor udelukkende har ret til akut lægehjælp.
Det betyder, at de ikke har adgang til eksempelvis 
graviditetsundersøgelser, hjælp under fødslen, 
diabetes behandling, cancer udredning/behan-
dling – for blot at nævne nogle få eksempler. 
Dette er i konflikt med lægeløftet, de sygeple-
jeetiske retningslinier og de FN resolutioner, som 
Danmark har underskrevet med betydning for 
området."

IMCC Sundhed for Alle arbejder med og for udo-
kumenterede migranters rettigheder til offentlig 
sundhedshjælp i Danmark. Dette gør vi gennem 
oplæg, debatarrangementer og workshops. Kom 
og vær med!

Møderne afholdes altid privat, så hvis du vil være 
med til mødet så send en email til
sundhedforalle@imcc.dk

PUFF

Inviterer til månedsmøde om

Litteratursøgning
Tirsdag d. 5. november kl. 16.15 i Store Mødesal

Forskningsbibliotekar Jette Meelby vil give gode 
tips til litteratursøgning

Udgangspunktet vil ligge i PubMed, men selvom 
man er rutineret i Pubmed, vil der også være gode 

tips og ideer at tage med sig.

Alle er velkomne

SUTUR 2 er lige rundt om hjørnet…

Kunne du tænke dig, at bygge videre på din viden 
om suturering fra sutur 1, klinikophold, FADLs 
eller CeKUs kurser?

Så er SAKSs sutur 2 lige noget for dig.
Vi bygger videre på de basale teknikker blandt 
andet med intrakutane suturer og gentoftesutur, 
derudover plejer der at være fx lidt lapteknik, 
eller hvad instruktøren arbejder med inden for 
sit speciale. 
Vi arbejder på grisebug, så det bliver super fedt!

Kursusafgift 50 kr. – og du skal være medlem af 
SAKS for at kunne deltage.

Kurset afholdes d. 6/11 kl 17:00 og tilmeldingen 
åbner 30/10 kl 16:00, så vær vaks på tasterne og 
smut forbi www.saks-kbh.dk og tilmeld dig!

Vi glæder os til at se dig!

MANGE hilsner fra SAKS
Studerendes almene kirurgiske selskab
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Månedsmøde i PMS onsdag d. 6/11
Næste månedsmøde i PMS er onsdag d. 6/11, hvor 
vi mødes fra kl. 16.00 og holder mødet inden der 
er PsykiaTro fra kl. 17.00-20.00. Kom glad! (også 
selvom du ikke skal til PsykiaTro-arrangementet 
senere :) )

Mødet bliver i pavillionen i lokale 42.1.16
Vi glæder os til at se Jer:)

basisgrupper
Studerendes Plastikkirurgiske Selskab 
(SPLAS) holder stiftende generalforsamling 
torsdag d. 7 november kl 17.00 på Panum.

Vi kommer til at beskæftige os med alle de mange 
dele af det plastikkirurgiske speciale.
Dette kommer til at foregå med en masse spæn-
dende arrangmenter. 

Vi glæder os til at se dig, og håber du vil gribe 
denne unikke chance for at være med til forme 
SPLAS i sin begyndelse.

Se mere på vores hjemmeside www.splas-kbh.dk 
og/eller næste MOK, hvor lokalenummeret også 
vil fremgå.

Venlig hilsen
SPLAS

Sexekspressen
Kunne du tænke dig en pause fra bøgerne? I Sex-
ekspressen kan du undslippe 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, kærlighed, grænser, 
den første gang, homoseksualitet og meget mere.
Om du lige er startet på 1. semester eller suser ig-
ennem kandidaten er fuldstændig ligegyldigt. Alle 
er velkomne og vil gennem Sexekspressen interne 
undervisning blive uddannet som højkompetent 
sexpert.
Sexekspressen byder derudover på hyggeligt sam-
vær med andre studerende på tværs af semester-
trin - 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 Sexekspressens næste 
månedsmøde, der bliver afholdt:

Torsdag d. 7 november 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.

MÅNEDSMØDE
Onsdag (d. 30/10) holder SAMS månedsmøde, og 
DU er meget velkommen! 

Der vil være vigtig information omkring Lægeda-
gene i BellaCenteret, og derudover skal vi snakke 
om den kommende jobportaL…og…julefrokost!
Der er pizza til hele banden. Vi glæder os til at se 
jer – alle er velkomne!

17.00-18.00 Information om Lægedage 2013
18.00-19.00 Månedsmøde for november
     

Mvh. SAMS

Månedsmøde i NepAid

NepAid holder månedsmøde mandag den 4. 
november kl. 17.00 i Studenterhuset.

Vi er en undergruppe af IMCC, der arbejder med 
Sundhedsprojekter i
Nepal. Vi starter på et nyt projekt netop nu, så 
der er god mulighed for
indflydelse for nye medlemmer.

Velmødt NepAid

MIKS er klubben for studerende med interesse for surfing.

Går du med en drøm om at komme i gang med surfing? Så er MIKS det perfekte 
springbræt for dig, for her er både nye som rutinerede surfere repræsenteret. Der 
vil altså være tips og tricks til at komme videre uanset hvorfra du starter!

Hvad er kiteboarding? Det er en vandsport hvor man står på et bræt og bliver 
trukket frem af en drage. Der er altså elementer fra både windsurfing, wake-
boarding, og surfing. Det fungerer både i flat vand og i bølger, og er således 
perfekt for os der bor i Danmark, fordi det jo blæser hver anden dag. Kiteboarding 
er en social aktivitet, da man altid tager ud sammen med andre. Kiteboarding gør 
én gladere for livet, og den danske natur.

Vi afholder kurser i kiteboarding for 500 kr. pr. 4 timers kursus inkl. leje af udstyr, 
hvilket er væsentligt bedre end hvad man ellers kan komme til at give for et 
skrabet begynderkursus i København. Vi er nemlig ikke et kommercielt firma, 
og har derfor fokus alene på din sikkerhed under kurset. Er du selv instruktør i 
kiteboarding, så meld dig endelig ind i klubben, for her er mange som ønsker at 
tage et fornuftigt kursus.

Når der er vind, arrangerer vi carpooling til de omkringliggende kitespots. Når 
der ikke er vind, har vi arrangeret ture til Copenhagen Cablepark, hvor vi står 
på wakeboard og vandski, og vi har med jævne mellemrum været på indkøbstur 
hos Kitedanmark, hvor vi får 35 % i rabat på alt udstyr. Derudover har vi haft en 
del hyggelige fællesarrangementer som strandgrill, hytte- og sommerhusture, og 
nogle gange spiser vi fælles efter vores månedsmøder. 

Vi har månedsmøde næste gang d. 31. oktober i Studenterhuset, så kom og hør 
mere om hvad vi er for klub, og om de forskellige genrer indenfor surfing. Dis-
kuter køb af brugt udstyr, surferferier i udlandet, eller andre surfing-relaterede 
emner. Alle er velkomne, også dem som ikke studerer medicin, så tag gerne din 
ven eller veninde med.

Find os desuden her (men kom til vores månedsmøde):
facebook.com/MIKSKBH
facebook.com/groups/miksmail/

Medicinsk forskning på universiteterne har en vigtig indflydelse på folks sund-
hed omkring i verden! 

Hvordan kan vi sørge for at patienter i fattige lande har adgang til den
behandling universiteterne udvikler?

Hvordan kan vi sikre os at universiteterne laver den forskning der er mest brug 
for?

UAEM er en tværfaglig studenterorganisation, der arbejder med disse problema-
tikker. 
Vi engagerer os direkte med de beslutningstagende organer for at øge opmærk-
somheden, påvirke ændringer samt udvikle nye løsninger.
Har du lyst til at høre mere?

Vi afholder næste månedsmøde onsdag den 30. oktober kl. 17 i
wwStudenterhuset. 
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Bliver du læge til vinter?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne 
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til. 

Gå ind på www.laeger.dk 
og kig nederst på siden.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger
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FADL støtter medicinerreveyen

For 20. år i træk sætter medicinerrevyen atter i gang 
med at producere sit meget populære show. Det result-
erer i 7 forestillinger over 6 dage i slutningen af februar 
2014 med mere end 1000 solgte billetter.
FADL Københavns repræsentantskab har på sit 
repræsentantskabsmøde netop valgt at støtte medicin-
errevyen på med 12.000 kroner. Disse penge skal gå 
til dækning af udgifter for leje af lys- og lydudstyr samt 
teknisk assistance. 

Sådan ser din nye bestyrelse ud

I sidste nummer af MOK kunne du se det nyvalgte 
repræsentantskab. De har netop valgt et bestyrelse, hvis 
opgave er at forberede repræsentantskabsmøderne og 
fungere som besluttende organ mellem repræsentant-
skabsmøderne.
Den nyvalgte bestyrelse består af:  Peder Emil Warm-
ing,  Jesper Brink Svendsen, Kasper Kjær Gasbjerg, Gitte 
Hedermann Pedersen, Pelle Petersen og Signe Steensen.  
Som suppleanter valgtes:  Amina Nielsen Nardo-Mari-
no, Mads Marstrand Helsted og  Karen Karen Brorup 
Heje Pedersen.

Sådan ser FADL Københavns forskel-
lige udvalg ud:

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre 
medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 

med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige 
vilkår og priser for FADLs medlemmer. 
Medlemsfordelsudvalget består af:  Pelle Petersen, 
Thomas Ehlers, Peder Emil Warming, Mads Mar-
strand Helsted , Joachim Paulsen, Jonas Olsen, 
Marie Skovgaard Nielsen, Emil Knudsen List og 
Bobby Lo.
FADLs Arrangements- og Foredragsudvalg arbejder 
på at arrangere spændende foredrag og arrange-
menter, der har interesse for FADLs medlemmer. 
Det kan både være direkte anvendelige foredrag 
om specifikke emner eller oplæg af mere politisk 
karakter, hvor FADL inviterer interessante personer.
I Arrangements- og Foredragsudvalget sidder 
følgende personer:  Ida Roost Rasmussen, Morten 
Hvidtfeldt, Josefine Tangen Jensen, Andrea Maier, 
Karen Brorup Heje Pedersen, Gitte Hedermann 
Pedersen og Erika Nordin. 
FADLs Kursusudvalg arbejder på at optimere kreds-
ens arbejde med kurser. Derudover arbejder ud-
valget med at udvikle flere kurser for lægestuder-
ende og videreudvikle og forbedre de eksisterende 
kurser. 
I Kursusudvalget sidder følgende personer:  Gitte 
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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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Her er FADL Københavns hoved-
bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Brink Svendsen, Amina Nielsen Nardo-Marino  
og Peder Emil Warming. Som suppleanter er valgt: 
Mads Marstrand Helsted,  Jonas Olsen,  Marie Skou-
gaard Nielsen og Urd Schrøder Holm Hansen
FADL Københavns repræsentanter i det landsdæk-
kende overenskomstudvalg (OU) er Gitte Aabye 
Olsen, Ida Roost Rasmussen og Andrea Maier. Som 
suppleanter valgtes:  Anne Terp, Bobby Lo og  Mette 
Arbjørn 

Udvalg under Hovedbestyrelsen:

FADL Københavns repræsentanter i den landsdæk-
kende Lægevikargruppe  (LVG) består nu af: Thomas 
Ehlers, Lui Koch og Mathias Melgaard. Som sup-
pleanter valgtes: Ossian Nilaus Gundel, Joachim Aidt 
Becker og Jesper Brink Svendsen
Studenterundervisergruppen (SUG) har følgende 
københavnerrepræsentanter:  Amina Nielsen Nardo-
Marino, Nicolai Lloyd Park Hughes  og Marie Skou-
gaard Nielsen. Som suppleanter valgtes: Josefine Tan-

gen Jensen, Thomas Ehlers og  Maja Worm Frandsen 
Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) har følgende 
københavnerrepræsentanter: Jesper Brink Svendsen, 
Jonas Olsen og Mads Marstrand Helsted. Som sup-
pleanter finder vi:  Joachim Paulsen, Signe  Stensen og 
Erika Nordin.
 Det nationale medlemsfordelsudvalg (MFU) har også 
københavnerrepræsentation. Disse er:  Bobby Lo, 
Thomas Ehlers og Emil Knudsen List. Som suppleanter 
har vi: Anne Terp,  Pelle Petersen og Jonas Olsen
Et nyt udvalg ser dagens lys: Arbejdspolitisk udvalg 
(APU). Dette udvalg får følgende københavner-
repræsentanter:   Bobby Lo, Gitte Aabye Olsen og Ida 
Roost Rasmussen. Som suppleanter valgtes  Lui Koch, 
Anne Terp og Kasper Kjær Gasbjerg.

Valg til MOKS bestyrelse:

Endelig vil læsere af dette blad vederkvæge sig ved 
bevidstheden om at FADL har udnævnt følgende to 
FADL-repræsentanter til at sidde i MOK´s bestyrelse. 
Nemlig: Pelle Petersen og Jonas Olsen
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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
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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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Pressemeddelelse angående Startup Weekend Health 
Copenhagen 1 – 3 november
Dansk Design Center, 24. Oktober 2013w

Hvilke velfærdsfrustrationer vil du gerne have løst?

Emnet er varmt. Alle taler om det. Men hvem 
gør reelt noget ved de udfordringer det danske 
samfund står overfor på velfærdsområdet?Det 
gør DTU, CareWare og Dansk Design Center 
samt et stort hold af frivillige med konceptet 
Startup Weekend HealthCopenhagend. 1. – 3. 
november 2013på HC Andersens Boulevard 27 
i København.

”I Danmark har vi et enormt spild af gode 
ideer der aldrig bliver til reelle løsninger. 
Inden for sundhed, omsorg og rehabilitering 
betyder det at de nuværende tilbud ofte hverk-
ener de billigste eller de bedste. Skattekro-
nerne betaler gildet, men effekten er for lille. 
Derfor har CareWare taget initiativ til Startup 
Weekend Health Copenhagen 2013. Her 
former deltagerne teams der arbejder intensivt 
med at udvikle deres egne ideer, til virksom-
heder. Vi inviterer alle der har lyst til at gøre en forskel til denne event hvor man 
går fra frustration, til idé til at skabe konkrete løsninger,”siger organisator Sussi 
Bianco, der også har arrangeret CareWare iværksætterkonkurrence og Startup 
Weekend Health i Aarhus. 

Konceptet er enkelt: Sygeplejersker, ansatte i virksomheder, programmører, de-
signere, udviklere, forskere, fysioterapeuter, studerende, ingeniører, sundheds- og 
socialhjælpere med flereer inviteret til at komme med deres faglighed, engage-
ment ogideer.Støttet af erfarne kræfter vil de sammen innovere på de forandring-
er der skal løfte Danmarks økonomiske og sociale fremtid. 

"Tilmeldingenvar den bedstebeslutningnogensinde", "WOW - sikkeetnetværk man 
får", "For vildt at lave løsningerpå 54 timer", "Fantastiskoplevelse". De tidligere-
deltagerefortæller her hvorfor manskaltilmelde sig Startup Weekend Health d 1-3 
november.Sidstetilmeldingsfrister d. 30 oktober. 

På førstedagen samles alle deltagere til en inspirationsrunde som klæder 
deltagerne på og sørger for at alle er tændte på weekendens vilde udfordringer. 
Hernæstfår de deltageremed konkrete problemløsningsforslag lov til at præsen-
tere deres ideer. Disse indgår i en afstemning om, hvilke ideer der skal gå videre. 

Alle deltagere får herefter mulighed for at tage del i de udvalgte ideer og danne 
nye teams. 

“DDC erfantastisk glade for at kunnebydevelkommen her i Design Society til 
Startup Weekend Health. Deter en fantastiskmulighed for at huse en event der 
giver kreativemenneskermulighed for at mødesogarbejdepåløsninger der vil give 

osmeningifremtiden. Vi er glade for at se de forskel-
ligekreativegruppersamarbejdeomproblemstillinger der 
pegerfrem ad og giver mulighed for nyeoverraskendetilt-
ag der kan give mening for de mange,” sigerNilleJuul-
Sørensen CEO Dansk Design Center.

Søndag kl. 17.00 præsenteres de endelig ideer til et 
dommerpanel bestående af investorer, potentielle 
kunder, patenteksperter og virksomhedsudviklere.Klok-
ken 19.30 udkåres Startup Weekend Health Copenha-
gens vindere – og grundlaget for at løse sundhedssekto-
rens udfordringer er hermed lagt.

For yderligere kontakt:
Projektleder: Sussi Bianco, info@sussibianco.dk, +45 
22 53 05 67
Presseansvarlig: Trine Møller, moellertrine@live.dk, 
+45 20 62 10 69

w

FAKTABOKS:
Startup Weekend Health Copenhagen 
er det første event i København samt 
andet event i Europa med temaet 
Health. Læs beskrivelsen her:
http://copenhagenhealth.startupweek-
end.org

Startup Weekend er et internationalt 
koncept, der startede i USA i 2007. 
Der har været afholdt mere end 1000 
Startup Weekends på verdensplan, 
og de har genereret mere end 8000 
virksomheder. Du kan læse mere om 
konceptet her http://startupweekend.
org/

Startup Weekend Health Copenhagen 
afholdes 1. – 3. November 2013 på 
Dansk Design Center. Alle med lyst til 
at skabe nye løsninger inden for sund-
hed har mulighed for at tilmelde sig:
http://www.eventbrite.com/
event/8299176059

Målet er at udvikle innovative og 
sundhedsrelevante løsninger i tværfa-
glige teams og derpå søsætte nye 
virksomheder.

Sponsorer: Microsoft BizSpark, 
Århus kommune,IDA Viden er 
styrker, Københavns kommune, Ra-
diometer Medical og Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet på Københavns 
Universitet.

15 forskellige mentorer stiller sig til 
rådighed, fra b.la. Microsoft BizSpark, 
DTU Nutech/Nanotech, Future 
Pirates, Kærkommen og CIEL, med 
specifik viden og relevant erfaring.  

Weekendens facilitator er Alistair 
Shepherd,fra London.Han sørger 
for at ingen går i stå og at energien 
fastholdes.

Arrangører: DTU Nutech/Nanotech, 
DDC, Rebbles, CareWare, Inno-
vationshøjskolen, Future Pirates, 
Doc:Innovate!, Venture Cup, IoTPeo-
ple, Innovations Højskolen, DROBE 
og CIEL. 

annoncer

Den gamle klub lever stadig som bits og bytes

TAK NILLER FOR ET FEDT MAP!

BESØG DEN NYE KLUB PÅ FREDAG TIL FREDAGSBAR!!!
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Hertoft-eftermiddage
Sæson 2013-14
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, 
Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund 
     Dansk Forening for Klinisk Sexologi
Kontakt: www.sexogsamfund
                 www.klinisksexologi.dk
Adgang: Gratis

31. oktober:
Anne Zacho Møller
Hvad skal vi med Danner i 2013?
Vold mod kvinder er globalt set én af de 
mest udbredte krænkelser af grundlæggende 
menneskerettigheder. Siden Danner i 1979 
grundlagde sit krisecenter i grevindens hus på 
Nansensgade, er problemet ikke blevet mindre. 
I dagens Danmark udsættes 33.000 kvinder og 
hvert femte barn årligt for fysisk vold i hjemmet. I 
oplægget ser videnskonsulent Anne Zacho Møller på 
voldens omfang og former, og hun fortæller, hvordan 
Danner arbejder med at hjælpe de kvinder og børn, 
som udsættes for vold. Endelig diskuteres det ofte 
stillede spørgsmål: Hvorfor går hun ikke bare sin 
vej?

28. november:
Tobias Raun
Politisk terapi. Om transkønnedes brug af nettet
Med afsæt i virtuelle feltstudier på YouTube og 
kvalitative interviews med udvalgte videobloggere 
(”vloggere”) ser ph.d. Tobias Raun nærmere på 
transkønnedes stigende brug af de sociale medier. 
Oplægget vil fokusere på, hvordan transkønnede 
”vloggere” skildrer deres møde med og oplevelse 
af kønslig transition – og hvilke nye muligheder 
”vlog”-mediet tilbyder transkønnede i forhold til 
selvrepræsentation og skabelsen af sociale netværk.

23. januar: (BEMÆRK DATO)
Niels Hartvigson
Homoseksualitet i dansk film før 1965
Det er yderst sjældent, at danske film fremstiller 
ukonventionel seksualitet entydigt før
midten af 1960’erne. Ikke desto mindre er ældre film 
fulde af tvetydig, indirekte og
underforstået homoseksualitet i form af abnorm 
opførsel eller kropslighed, fx kriminalitet,
bohemeliv, barnlighed, sygdom eller afvigende 
heteroseksualitet. Hvordan seksualiteten
fremstår – og hvordan den kan fortolkes – er i høj 
grad betinget af filmgenrernes
narrativer, temaer og stilistiske forhold. Det gælder 
eksempelvis melodramaets
offerdyrkelse, kriminalfilmens tilbageholdte 
fortællestil og komediens stereotyper og
overdrivelsesstrategier. Filmhistorikeren Niels 
Hartvigson diskuterer og viser illustrative
eksempler fra kendte og glemte danske film.

27. februar:
Henrik Nebelong
Sex hos Richard Wagner
Alle Richard Wagners operaer handler om sex. Sex 
som et brændende og uløseligt
problem, formentlig med baggrund i komponistens 
incestuøse betagelse af en ældre
søster. I modsætning til andre erotiske værker, der 
anlægger en humoristisk eller frivolt
distancerende synsvinkel, skildrer Wagners værker 
sex som den ultimative (men for ham
selv umulige) ”højtid” i menneskelivet. Kun i 
musikken og i musikdramaernes
symbolhandlinger kunne han spejle og fejre denne 
højtid. Med afsæt i den anmelderroste
bog ”Liebesverbot!” giver Henrik Nebelong 
eksempler på sex og antisex i Wagners værk.

27. marts:
Else-Marie Buch Leander
Når børn bliver farligt selskab
Hvad er der på færde, når en pædagog ikke længere 
tør tage et barn på skødet? Hvilke
konsekvenser har det for pædagogen, den 
pædagogiske praksis og barnet selv? Med
udgangspunkt i en unik empiri beskriver Else-Marie 
Buch Leander fra Forskningsgruppen
Paradox tendensen til et kulturskifte i danske 
daginstitutioner, hvor frygt for pædofili og
pædofilianklager sætter en hidtil underbelyst, men 
ikke ubetydelig dagsorden. Leander
fortæller endvidere om, hvordan frygten for det 
seksuelle overgreb har ført til en
problematisering af børns naturlige ”doktorlege”, og 
hvordan grænsen er blevet det nye
paradigme i pædagogernes formidling af det 
seksuelle til børn.

annoncer

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. 
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Hvad skal forbedres på hospitalerne?
Kom og giv din ærlige mening om Hovedstadens hospitaler til 
medicinstuderende og regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaard.

Du kan møde Maja i Vandrehallen på Panum
den 8/11 og 11/11 kl. 11.45 til 13.30

Foredrag med Læger uden Grænser

Torsdag den 7. november 2013 kl. 16.15 til 17.45 i Haderup Auditoriet
Kom og hør læge Kristin Nystrup fortælle om hendes arbejde for Læger 
uden Grænser i Helmand-provinsen i Afghanistan med kvinders adgang til 
sundhed. Kristin vil fortælle om hendes personlige oplevelse med arbejdet. 
Efterfølgende vil rekrutteringsansvarlig Merete Engell fra Læger uden 
Grænser give en generel introduktion til, hvad der skal til for, at man kan 
blive udsendt med Læger uden Grænser.
Der vil som altid være kaffe og kage 

Program:
16.15-17.00: Oplæg ved læge Kirsten Nystrup
17.00-17.15: Pause med kaffe og kage
17.15-17.45: Oplæg ved rekrutteringsansvarlig Merete Engell

Vi håber at se så mange som muligt til denne spændende eftermiddag med 
Læger uden Grænser.

De bedste hilsner fra
GAMLUG (Gruppen Af Medicinstuderende under Læger Uden Grænser)

Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psyki-
atrien?
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center København, 
søger 6 nye medlemmer med start fra 1/1-14 og 1/2-14.

Vi er et hold på ca. 17 lægevikarer der dækker aften/nat-vagter (fra kl. 16.00-9.00) hele 
ugen, samt dagvagter (kl 12.00-20.00) i weekenden, i Bispebjergs travle psykiatriske 
skadestue alle årets dage. Holdmedlemmer er ansvarlige for to vagter per måned samt 
to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. Derudover dækkes man lørdag 
og søndag 12-20 hver 17 weekend. Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der 
foruden skadestuen også tager sig af afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt.
Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske 
problemstillinger, akutte som mindre akutte. Erfaringen er god at have med i bagagen 
i somatikken, og du har mulighed for selvstændigt arbejde og også mulighed for super-
vision, når tiden byder sig.

Oplæring: Før din første vagt, skal du have taget to følgevagter (16-20) i skadestuen 
sammen med en af de andre lægevikarer. 
Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med bl.a. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i måneden og skal helst være 
gennemført inden første vagt. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 
08.30 til ca. kl. 15.00.

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
•	 Som	min.	har	gennemført	klinisk	ophold	i	psykiatrien	og	forventer	at	bestå		
 eksamen i psykiatri vinter 2013/2014 (10.sem).
•	 Vi	forventer,	du	kan	blive	på	holdet,	til	du	bliver	læge.
•	 Deltage	i	vagtmøde	på	Panum	hver	1.	søndag	i	måneden	af	ca.	1	times		
 varighed.
•	 Du	kan	tage	flere	vagter	i	måneder,	hvor	det	skulle	være	nødvendigt.
•	 Du	er	fleksibel	til	at	bytte	vagter,	for	det	er	vi.
•	 Mulighed	for	at	komme	til	samtale	i	d.	28.	november.
•	 Mulighed	for	at	afholde	2	følgevagter	(kl.	16-20)	samt	introforløb	inden		
 første vagt. 

Ansøgningsfrist: Torsdag d.21 november 2013 kl. 18.00 

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder Cecilie Scheuer, vxl296@alumni.
ku.dk 
Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.

Biopsihold 1608, Rigshospitalet
søger 3-4 nye medlemmer

Er du interesseret i hæmatologi og har du lyst til lære at tage knoglemarvsbiop-
sier, så har vi jobbet til dig. Vi er tilknyttet Hæmatologisk afd. på Rigshospitalet og 
forestår alle afdelingens knoglemarvsbiopsier og foretager desuden lumbalpunkturer 
i forbindelse med intratekal kemoterapi. Vi er altid to medlemmer på arbejde, som 
skiftes til at tage biopsien hhv. assistere til biopsitagning i løbet af vagten. Arbejdet er 
travlt, giver et stort ansvar og kræver en høj grad af selvstændighed. Vi har ofte at gøre 
med nervøse og svært syge patienter, hvorfor gode kommunikationsevner er essentielt. 
Vores arbejdstid ligger fra mandag til fredag i tidsrummet 8.30 – ca. 15.00/15.45. Vi er 
et meget velfungerende hold og særdeles vellidte på afdelingen. 
Krav:
1 Minimum være holdsat på 8. Semester  
2 Min. 400 FADL-timer 
3 Skal kunne afholde 6 følgevagter (3 lønnede) i løbet af
 november-december
4 Skal kunne afholde mindst 4 vagter månedligt det første ½ år
5 Gode kommunikationsevner
6 Gerne relevant klinisk erfaring
7 Motiveret ansøgning (i kommentar-feltet) på max. ½ side.

Vi er i øjeblikket mange på 10.-12. semester og ser derfor gerne ansøgere fra 8. og 9. 
semester.

Ansøgningsfrist:
Ansøgning til Vagtbureauet senest 11. november.
(opslaget kommer også snart på FADL’s hjemmeside)

Jobsamtaler vil blive afholdt den medio november. Der vil være oplæring i november-
december og fuld vagtdækning fra 1. januar.

Vi ser frem til din ansøgning.

Yderligere oplysninger: Nuværende holdleder Katrine Zwicky Eskildsen, k-eskilds-
en@hotmail.com og tidl. holdleder Simon Husby, simonhusby@gmail.com.

Raske unge mænd til videnskabeligt forsøg

Du kan deltage i dette forsøg hvis:
Du er mand, rask og mellem 18 og 35 år.
Vi er ved at undersøge effekten af en kortvarig stigning i et hormon kaldet 
interleukin-6 på insulin udskillelsen.
Under studiet skal du møde op på vores laboratorium til et screeningbesøg 
og efterfølgende til fire forsøgsdage (med en uges mellemrum).
Du vil få indgivet interleukin-6  i en blodåre og få foretaget diverse under-
søgelser, bl.a. i form af en måltidstest med efterfølgende blodprøvetagning.
Der udbetales økonomisk godtgørelse i forbindelse med deltagelse i projek-
tet.

Vil du høre nærmere, er du velkommen til at kontakte
Line Søderlund på e-mail:
Line.soderlund@inflammation-metabolism.dk

Undersøgelserne foregår på
Center for Inflammation og Metabolisme (CIM),
Rigshospitalet, afsnit 7641,
Tagensvej 20, 2100 Kbh. Ø.

Sundhedsfremmende CV-pleje
Til medicinstuderende på Københavns Universitet (7.-12. semester)

SUND DANMARK giver dig muligheden for at bidrage til sundhedsfremme 
i Danmark på en organiseret og overskuelig måde, så netop dine ressourcer 
udnyttes bedst. Vi samarbejder med landets etablerede sundhedsforeninger 
som Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen samt om andre projekter 
som stofindtagelsesrum i Aarhus og det nyligt etablerede projekt antidote.
dk (Førstehjælp og modgift til stofbrugere). 

I fællesskab udtænker vi sundhedsfremmende projekter, der baserer sig på 
de kompetencer, du som læge, medicinstuderende eller andet sundhedsfa-
gligt personel har erhvervet dig under uddannelsen og i klinikken. 

SUND DANMARK er gratis. 

Tilmeld dig på:  
Sunddanmark.org og
SUND DANMARK på facebook
 
Herved vil du finde projekter af varierende karakter og omfang, der kan 
være til gavn for netop dit CV samt bidrage til sundhedsfremme i DK.

Kommende kurser og projekter:

Allerede mandag d. 4. november har du muligheden for at blive uddannet 
til rygestopformidler i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Herefter kan du deltage i rygestopevents rettet mod unge i Københavns 
Kommune.  På sigt vil der blive mulighed for at undervise folkeskole- og 
gymnasieelever i rygestop til gavn for de unge og dit CV. For oplysninger 
om tilmelding se vores hjemmesiden og facebook. 

Vi ser frem til at samarbejde med jer. 

Med venlig hilsen
SUND DANMARK
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Mozarts 
Requiem

opf¿rer

Solister: 
Pernille Madsen sopran

Mariann Amdisen alt
Jens Christian Tvilum tenor

Thomas Sigh bas

Køb billet på
 billetto.dk: 

95 kr + gebyr (stud./pens.)

145 kr + gebyr (voksen)

(salg i døren: 100/15
0 kr)

Scan koden og køb billet! 

Se mere på: www.panumkoret.dk

under ledelse af

Musikere fra bl.a. DRÕs 
og Sj¾llands Symfoniorkestre

Panumkoret

 Jon Hollesen

tt

Tak til...

Melatonin som solbeskyttelse

Formålet med dette forsøg er at undersøge påvirk-
ningen af kognitive funktioner ved anvendelse af 
melatonincreme som solbeskyttelse.

Du er egnet til deltagelse hvis:
- Du er rask
- Du er 18 til 65 år
- Du har en kropsvægt i intervallet fra og  
 med 53 kg. og til og med 85 kg.
- Du har en højde mellem 165 cm og 
190cm.
- Du ikke har skifteholdsarbejde.
- Du ikke er gravid eller ammer
- Du ikke lider af nogen kendt søvnlidelse.

Andre kriterier vil blive vurderet af  forsøgslægen, 
såfremt du beslutter, at du ønsker at deltage.

Ved deltagelse i forsøget skal du møde op på Herlev 
Hospital to gange med 14 dages mellemrum i novem-
ber. Hver forsøgssession varer 12 timer, hvorefter du 
kan tage hjem og overnatte til næste dag, hvor der 
igen skal tages en blodprøve om morgenen og om af-
tenen. Under forsøgssessionen vil der blive udført en 
række kortvarige test en gang i timen, derudover er 
det frit, hvad man vil bruge tiden til. Oplagt chance 
for at få lavet et godt indhug i eksamenslæsningen 
og tjene penge samtidigt!

Deltagelse i forsøget giver 500 kr. som tak for 
deltagelse, og der er fuld forplejning under begge 
forsøgssessioner.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte:

Cecilie Scheuer
Stud.med./forskningsårsstuderende
Gastroenheden
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Tlf: 22162309
Email: cili_scheuer@hotmail.com

Studierelevant arbejde i Hillerød
Til forskningsprojekt på Børne- og Ungeafdelingen på Hillerød Hospital søges 3-4 friske medicinstuderende.
Hvis du kan komme til Hillerød indenfor 4 timer, også om natten, er du måske den, vi søger.
I skal centrifugere, af-pipettere, mærke og fryse de blodprøver, som tages i timerne mellem kl. 17-05.
Løn: Der gives 1/3 timeløn for rådighedstimer i hjemmet og 1½ gange timeløn for de timer, hvor man er 
inde og behandle prøver. Dertil kommer pension, feriepenge og ulempetillæg for aften/natte-timer
Projektet forventes at vare ca. 1 år.
Krav: Du skal være pålidelig og grundig, ingen prøver må misses og kvaliteten skal være i orden.
Forudsætninger: Medicinstuderende, ellers ingen. Alle vil blive lært op. Man skal ikke stikke selv.
Start: ca. 1. november
Lyder ovenstående som noget for dig, så send en ansøgning og et CV til Birgitte Schmidt på 
Birgitte.johanne.schmidt@regionh.dk
Ph.d.-studerende på Børne- og Ungeafdelingen Hillerød Hospital

KÆRE MEDSTUDERENDE PÅ KANDIDATUD-
DANNELSEN!!!

Meld dig ind hos Akademikernes A-kasse mini-
mum et år inden du dimitterer, og tjen 14.235 kr.!!

Som studerende kan du blive gratis medlem i 
Akademikernes, hvis:
•	 Du	er	under	30	år	(gratis	indtil	du	
fylder 30. I det øjeblik du fylder 30 år, skifter du 
automatisk til at være betalende medlem).
•	 Du	har	en	samlet	indtægt	på	maksi-
malt 208.260 kr. om året.
Fordele, når du er nyuddannet:
Har du været studiemedlem mindst 1 år, inden du 
afslutter dit studium, undgår du den karens-
måned i dagpengesystemet, som ellers betyder 
1 måned uden indtægt, hvis du er ledig, når du 
dimitterer. Karensmåneden svarer til et indtægt-
stab på 14.235 kroner.
Fordele under studiet:
Du får løbende tilbud om workshops, events og 
virksomhedsbesøg, der bringer dig på forkant 
med din karriere allerede under studiet.
Du kan få tjekket dit cv og din jobansøgning af 
Akademikernes’ jobkonsulenter. Giver dit cv og 
ansøgning overblik over, hvad du kan, og hvem 
du er, er det sælgende nok, og hvordan kan du 
oversætte dine erfaringer til kompetencer?
Hvis du er fyldt 30 år:
Muligheden for gratis studiemedlemskab når 
du fylder 30 år, forudsætter du opfylder nogle 
specielle betingelser. Gør du ikke det - vil du dog 
herefter med fordel kunne blive medlem på deltid.

Læs mere og meld dig ind på: www.aak.dk

Fra en studerende til en anden ;)

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

Værsgo, din dejlige tøs

Ih, tak PJ

Det var så lidt. 
Det får måske din 
V.m til at stige?

Hvad fanden snakker du om? 

Mjah, det kunne jo være at der 
blev et... Potentiale for...... Ac-
tion.... If you know what i mean?

Det er det sødeste, 
nogen nogensinde har 
sagt til mig 
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