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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: IMCC Exchange

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

Onsdag: MOK UDKOMMER, Foredrag om børnereumatologi   
  kl.16.15 i Store Mødesal.

Torsdag: Basisgrupperådsmøde kl.17 i Loungen. Gamernight i   
  klubben.

Fredag: PMS generalforsamling kl.18 på Dronning Elizabeths Allé  
  8 på Amager.

Lørdag: Fest For Afrika vol.4
  kl. 20.00-05.00 i klubben.

Søndag: Nogen bliver MR-skannet på Glostrup. 

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: Kommunevalg - stem på københavns kommune.

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2

Kasper Aa

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

MilleSimon G
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AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende
DSS - Dermatologisk Selskab for Studerende
Eorta 
FORNIKS - Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende 
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.forniks.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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Karakter:
Det eneste det mangler på En ny dag en ny pengeseddel er flere tracks. Den danske rap industri er blevet 
en legendarisk EP rigere. Hvis der var en GAFFA pris for årets EP ville dette være en sikker vinder. Der-
for får En ny dag en ny pengeseddel 5 ud af 6 unge penge.

Unge Penge får stadig mere fisse i deres fjæs end en Gyn-Obs’er
Unge Penge bestående af Big Daddy D og Lil’ 
Chris Ca$$idy har lige udgivet deres nye helt nye 
EP:

En ny dag en ny Pengeseddel
Spørg mig hvor jeg er fra jeg er sådan lidt latino
Den nye EP er spækket med hits. Selvironien 
skinner igennem når Unge Penge fortæller hvor 
mange penge der er på deres konto og hvor meget 
fissesaft deres badekar flyder over med. 

Unge Penge har været et internetfænomen i rigtig 
mange år. Siden udgivelsen af “Hvem er bøssen 
nu”-musikvideoen har Unge Penge været kendt 
som undergrundsgangstere. Videoen skildrer 
ifølge Unge Penge selv livet fra før de blev kendte. 

Efter “Hvem er bøssen nu” ramte den danske 
undergrund udgav Unge Penge løbene hits ved 
hjælp af video-streamings tjenesten Youtube. 
Google har kunnet mærke besøgstallene steg 
efter udgivelsen af “Flash Dine Penge”, “Se Os” og 
“Topgunner”

Jeg er så fucking awsome
Unge Penge har i denne omgang valgt at blande 
deres episke rim om damer og penge med 
politiske budskaber. Der bliver bl.a. udtalt at 
deres “... yndlingsfarve er grøn men jeg brænder 
stadig diesel af ”. 
Det er en af de ting der gør at En ny dag en ny 
pengeseddel er revolutionerende. Garvede danske 
rappere, som fx LOC og Jokeren, har tidligere 
prøvet den politiske linje, men uden succes. Når 
disse mainstream-rappere har forsøgt dette har 
det være sukkersødt og sangene er kompromis-
løst politisk følelsesporno. 
Følelsesporno er ikke for Unge Penge og de 
inkoorperer bare deres politiske budskaber i 
deres, intet mindre end, geniale tracks. De elsker 
med et væld af kvinder, men der er intet love. Dette 
gør Unge Penge unikke.

Unge Penge har masser af kærester, men de 
boller din
Unge Penge er ikke bange for at udstille deres ek-
stravagante livsstil. De er 100% ærlige omkring 
deres rigdom med 10 kreditkort, ligeså mange 
nuller på kontoen. De har så mange guns at det 
halve ville være 40. Unge Penge er så ærlige at de 
kunne have udskiftet Jim Carrey i Liar Liar. 

Min pels den har pels på
Når man sætter En ny dag en ny Pengeseddel vil 
man meget gerne skrue op. Det er kendetegnet 
for god musik. Risikoen for høreskade må man 
tage med når man gerne vil høre god musik.

redaktionelt

Kvindelig medicinstuderende 
søges

Lægeklinikken AESTHETICA, der udfører 
kosmetiske injektionsbehandlinger, søger en kvin-
delig stud. med efter 6. sem til lægesekretærjob 
4-6 timer om ugen, primært i weekender.

Send kort kortfattet CV, motivation og billede til 
mail@aesthetica.dk

Løn: 150 kr i timen. Tiltrædelse snarest.

Stud.med søges

Lægeklinikken AESTHETICA, der udfører 
kosmetiske injektionsbehandlinger, søger en stud. 
med. efter 6. sem til lægesekretærjob 4-6 timer 
om ugen, primært i weekender.

Send kort kortfattet CV, motivation og billede til 
mail@aesthetica.dk

Løn: 150 kr i timen. Tiltrædelse snarest.

Fejl i MOK
Af: Markus/MOK.red.

Redaktionen er blevet kontaktet omkring 
en annonce der var i sidste uges MOK der 
søgte efter kvindelige medicinstuderende.

Aesthetica er blevet kontaktet af redak-
tionen og de har skrevet at det var en fejl.

Der skulle have stået Stud.med. og ikke 
kvindelig medicinstuderende.

Fra MOK årg. 46 nr. 10: Fra MOK årg. 46 nr. 11:
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Navn: Mikkel Rosendahl
Titel: afdelingslæge, ph.d
Kandidat år: 2002
Speciallæge I år: 2013

Hvad holder du I hånden (på billedet)? 
I hånden har jeg en 'vaginal probe' til ultralyd. Den 
er uundværlig til vores gynækologiske undersøgelser 
da nutidens ultralyd apparater er så præcise at vi 
kan se selv de mindste detaljer. Vi bruger ultralyd 
til alt - diagnostik af graviditet, cancer, godartede 
tumorer, blødningsforstyrrelser, infertilitet - you 
name it. Altid godt med grej...' 

 

Subspeciale: Endometriose

Hvad er endometriose?: 
Endometriose rammer formentlig 10% af danske 
kvinder. Det er forekomsten af livmoderslimhinde 
uden for livmoderhulen og kan medføre alt fra ingen 
symptomer over cyster og menstruationssmerter til 
voldsomme adherencer og indvækst i blære og tarm.
Det betyder en grundig anamnese, meget grundig 
undersøgelse inklusive MR scanninger og ofte tem-
melig komplicerede laparoskopiske operationer med 
sirlig frilægning af ureteres og resektion af tarm.
 

Hvorfor valgte du gynækologien?. 
Fordi det et et speciale med blandede bolcher. Den 
ene dag sidder jeg i ambulatoriet, den næste ser 
jeg patienter med akutte smerter og andre prob-
lemstillinger, den næste vanskelige laparoskopiske 
operationer og åbne kirurgiske indgreb og den næste 
igen forsker jeg og skriver artikler, der bringer mig 
på kongresser verden over. Fordi der både er medicin 
og kirurgi, syge og raske, unge og gamle - og fordi jeg 
har muligheden for at rykke i privat praksis hvis jeg 
bliver træt af hospitalet.
Ikke mindst fordi der er en god stemning blandt 
gynækologer. Der er ikke den berømte kirurgiske 
han-bavian kutyme men en omgængelig og ordentlig 
tone.
 

Hvordan kvalificerede du dig til en kursuss-
tilling? 
Efter intro havde jeg et halvt års vikariat - dernæst 6 
måneders onkologi og så et ph.d forløb. Jeg startede 
min hoveduddannelse nogle måneder før, jeg for-
svarede min ph.d.
   

Har du haft betænkeligheder overfor specia-
let? 
Aldrig.

Hvilken bedrift er du mest stolt af som gy-
nækolog?  
Tjo, det er vel nok at kunne afhjælpe folks gener og 
sikre dem en ordentlig udredning og behandling.    
 

Mange yngre mandlige stud. med. tror, at 
kvinder ikke vil have lavet GU af en mand, har 
du nogen sinde oplevet det? 
Der findes kvinder, der ikke vil have lavet gynækolo-
gisk undersøgelse af en mand. Oftest bunder det I re-
ligiøse og kulturelle forklaringer. Det kan godt føles 
frustrerende da jeg kan føle, at de hentyder til, at jeg 
skulle få noget personligt ud af at undersøge dem.
De kvinder, der ønsker en kvindelig læge får besked 
om, at det er ikke noget, vi kan tage hensyn til og det 
er sjældent et problem. Det skal også bemærkes, at 
mange kvinder ønsker en mandlig gynækolog fordi 
mænd måske er lidt mere skånsomme i under-
søgelsen.
Endelig skal det siges, at meget lidt af vores arbejde i 
virkeligheden består af at lave gynækologsik under-
søgelse. Det er blot en del af undersøgelsen.
 

Tænker du over, at der er mange kvinder på 
din arbejdsplads/ I specialet? 
Ja, det kan ikke undgås. Det giver nok en bedre 
stemning end hvis der var en mandlig majoritet. Der 
kan dog også gå hønsegård i den og en mere jævn 
fordeling ville være ideel. 

Hvad vil du sige til yngre mænd, der overvejer 
specialet? 
At det er et fantastisk speciale som byder på alt 
fra meget avanceret kirurgi til kringle intern 
endokrinologi. Der er masser af mulighed for 
spændende forskning og nogen mener, at mændende 
bliver nurset og båret frem pga de mange kvinder - 
men det har naturligvis intet på sig......
    

 

  Rigtige mænd bliver gynækologer! 

Ligesom Mikkel, 
læs hvorfor på www.FYGO.dk/operationmand 

STUDIEJOB: Stud.Med søges 

Den alment praktiserende lægepraksis, bf-medic, søger medicinstuderende til at 
være del af et team af deltidsansatte som skal hjælpe med klinikkens patienter 
som lægesekretærer. Du vil således få et indgående indblik i en almen praksis' 
dagligdag, bl.a. ved at være klinikkens første møde med patienten.

Arbejdsopgaver:
Dine opgaver vil hovedsageligt bestå i at betjene klinikkens patienter pr., telefon 
og ved fremmøde i klinikken, samt andet løst forefaldende klinikarbejde. 

Om studiejobbet:
•	 Stillingen ønskes besat midt december, dog mulighed for at aftale anden 

opstart.
•	 Fuld fleksibilitet i timeantal indenfor teamet, dog gennemsnitligt 4-16 timer 

om ugen pr ansat.
•	 Prøveperiode på 3 måneder
•	 Løn og øvrige arbejdsvilkår efter overenskomst, se evt. FADL's hjemmeside 

for medicinstuderende som lægesekretær.
•	 Der er altid kaffe i klinikken:)

Om dig
Du er en serviceminded, nysgerrig og dygtig medicinstuderende med godt humør, 
som ønsker at supplere din SU med et fornuftigt og relevant studiejob. Som ud-
gangspunkt stiller vi ikke krav til hvor langt du er på studiet.

Om virksomheden
bf-medic er en alment praktiserende lægeklinik, hvor vi lægger vægt på punkt-
lighed, høj service og en professionel indstilling, dog alt sammen i en jovial tone. 
Du kan læse mere om bf-medic på vores hjemmeside www.bf-medic.dk.

Ansøgningen
Du kan sende din ansøgning til administration@bf-medic.dk att. Christian Strøm-
lund. Ansøgningen skal være på max. 1 A4 side med standard opsætning. CV og 
karakterudskrifter skal medsendes. 

Ansøgningsfristen er 15. november 2013.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spm., er du velkommen til at kontakte Christian på ovenstående mail, 
eller ved at ringe til os. 

Computerkyndig medicinstuderende til forskningsår 
på Medicinsk Enhed, Hvidovre Hospital 

På Medicinsk Enhed har vi startet et multimedia pro¬jekt, hvor vi vil skabe 
en internet baseret intern medicinsk case samling. I den forbindelse har vi 
brug for en medicinstuderende, som kan være behjælpelig med indsamling af 
casematerialet, samt opsætning af casene. Herudover vil du få dit eget forskn-
ingsprojekt, hvor data med stor sandsynlighed kan publiceres. 

Vi søger en studerende, der har 
•	Interesse	for	intern	medicin	
•	Lyst	til	at	forske	
•	Programmeringserfaring	(html,	C+	eller	andet).
•	Gerne	erfaring	med	Adobe	programmerne	(photoshop/illustrator)
•	Er	fleksibel	og	god	til	at	samarbejde	på	tværs	
•	Lidt	klinisk	erfaring	
•	Det	vil	være	en	fordel	hvis	du	har	gode	engelsk	kundskaber	(skriftligt)	

Vi kan tilbyde 
Et spændende forskningsår, som både vil give en god intern medicinsk indsigt 
og forskningsmæssig erfaring. Du vil komme til at være involveret i alle 
aspekter af casefremstillingen fra udvælgelse af patienterne på afdelingen til 
opfølgende kontakter, indtastning af data og dataanalyse. Du vil få mulighed 
for, at gennemføre dit eget forskningsprojekt. 
Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital har i løbet af det sidste år opbygget 
en forskningsgruppe bestående af snart tre PhD studerende og et varier-
ende antal forskningsårs studerende og der er et meget aktivt sygplejer¬ske 
forskningsmiljø. Du vil komme til at arbejde tæt sammen os alle i 
forsknings¬gruppen og klinikken. 
Lønnen er dækket og øvrige udgifter vil der også i vid udstrækning blive 
sørget for. 
Ansøgningsfristen er 28 november med ansættelse primo 2014. 
Motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift sendes til: 

Jens D Hove Overlæge, PhD, Klinisk Lektor 
Kardiologisk Sektion, Medicinsk Enhed Afsnit 253
Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30, 2600 Hvidovre 
email: jhove@dadlnet.dk Telefon +45 2023 5445
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Hvad laver du, PJ?
Hej Mille! 
Jeg holder studieservice-
medarbejderne væk

Det er for dumt PJ
SSC har været lukket på gr-
und af              frokost i årevis PRÆCIS!

Jeg smutter, du må 
hygge dig, PJ

Ses Mille Må jeg gerne snart 
komme på arbejde?

NEVER!!

Okay

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

SSC-elefanten

SSC-elefanten

Forbud mod politik på universiteter bidrager til 
den ringe valgdeltagelse.

M A J A  H O L T  H Ø J G A A R D ,  M E D L E M 
AFREGIONSRÅDET, MEDICINSTUDERENDE

Kun hver anden unge stemmer til kommunalvalget.

Det er et stort demokratisk problem, som både 
grundskoler,  erhvervsskoler,  gymnasier  og 
professionsskoler og universiteter har et stort 
medansvar for.

Mange uddannelsesinstitutioner har nedlagt forbud 
mod partipolitik. De har ganske enkelt forbudt partier 
og politikere at føre valgkamp og uddele valgmateriale 
på uddannelsesinstitutionerne.

Politikere er kun velkomne i forbindelse med stort 
anlagte paneldebatter, hvor spidskandidaterne sidder 
bænket på rad og række og debatten er hårdt styret.

Det giver unge et indtryk af, at politik er noget svært og 

fjernt. Det giver indtryk af, at politik er noget teknisk 
for de få frem for en levende debat for de mange.

Jeg er selv medicinstuderende og har været politisk 
aktiv, siden jeg var 15 år. De sidste fire år som 
regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden.

For at kunne repræsentere mine medstuderende 
i næste periode havde jeg lavet et opslag til 
medicinstudiets opslagstavler, hvor det fremgik, at 
jeg er medicinstuderende, og at mine medstuderende 
kan møde mig i vandrehallen på Panum på fredag og 
mandag.

Jeg ville fortælle mine medstuderende, at en af deres 
medstuderende gerne vil bringe deres stemme videre 
i Regionsrådet.

Samtidig var det en anledning for mig til at møde flere 
af mine medstuderende, så jeg kan lytte til, hvad de 
medicinstuderende eksempelvis ønsker af forbedringer 
på hospitalerne.

Men det er forbudt.

Et opkald fra det tekniske personale tirsdag morgen 
forklarede mig, at Københavns Universitet er apolitisk, 
og at hverken partier eller religioner var velkomne 
uden for paneldebatter.

Det var en nyhed for mig, men indstillingen er ikke ny.

Den har jeg oplevet på mange ungdomsuddannelses-
institutioner i mine mange år som medlem af Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom. Jeg har flere gange taget 
diskussionen med alt fra pedeller til rektorer.

Der hersker en pinlig frygt for indoktrinering på 
uddannelsesinstitutionerne frem for en positiv fejring 
af demokratiet.

Nu er spørgsmålet bare, hvor langt ned unges 
valgdeltagelse skal falde, før unge mennesker igen må 
diskutere politik i deres egen hverdag, ansigt til ansigt 
og i øjenhøjde.

Universiteter har ansvar for de unges lave valgdeltagelse
Nedenstående debatindlæg er fra www.politiken.dk fra d. 11.11.13:

Af: Markus/MOK.red.

Maja skriver i Politiken at "Universiteterne har 
ansvaret for de unges lave valgdeltagelse". Man kan 
i den forbindelse spørge sig selv om hvor meget 
uddannelsesstederne egentlig kan stilles til ansvar for.  

En lav valgdeltagelse blandt unge er uden tvivl et 
problem som der bør tages hånd om. Idéen med at give 
politikere fri adgang til uddannelsesinstitutionerne er, 
efter mening, ikke en ønskværdig løsning. 

For en studerende der møder op på sit uddannelsessted 
er formålet at bruge sin tid på læring. Det er ikke 
ønskværdigt at skulle bruge sin tid til at tage stilling 
til hvordan man redder verdenen ved lige at stemme 
på B, C, T, Ø, V, J, K eller C.

De unge må mødes, hvor de unge har tid. Dette kunne 
være på de sociale medier, i TV eller med morgenboller 
på Nørreport station. 

Universitetet bør fortsat være et frirum for både 
ansatte og studerende. 

Det er universiteternes ansvar, at jeg bliver en god 
læge. Det er universiteternes ansvar, at jeg lærer 
det nødvendige for at kunne blive en god læge. Det 
er universiteternes ansvar at give gode rammer for 
læring.

Det er ikke universiteternes ansvar, at min aldersgruppe 
har en lav valgtdeltagelse.

Universiteter har ikke ansvar for de unges lave valgdeltagelse
Svar på debatindlægget:
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Overvejer du at købe andelsbolig?

FADL København inviterer i samarbejde med Lægernes 
Pensionsbank endnu engang til en informationsaften om 
andelsboligkøb. 
Det kan være svært at finde hoved og hale i andels-
boligmarkedet, og i medierne læser vi hyppigt om 
katastrofer ved andelsboligkøb. Helle Stigaard, kun-
dechef i Lægernes Pensionsbank, vil denne aften give 
gode råd til, hvordan man sikrer en god investering som 
førstegangskøber, og hvilke faldgruber  man skal være 
særligt opmærksom på i forbindelse med valg af bolig.
Arrangementet afholdes i Lægernes Pensionsbanks loka-
ler onsdag d. 20. nov. fra kl. 17.30-20.30 og er for alle 
FADL-medlemmer, dog med et max. på 40 personer.
Ønsker du at deltage i denne aften, kan du aktivt tilmel-
de dig pr. mail på kkf@fadl.dk skriv dit navn i mailen 
og i emnefeltet: ”tilmelding andelsbolig”. Altså ingen 
facebooktilmelding.
 S.U. for tilmelding er 15. nov. Kl. 12. 
Vi opfordrer til, at du dukker op, hvis du tilmelder dig, 
da du ellers optager pladsen fra en anden. Endvidere vil 
der også blive bestilt mad. 
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
FADL København. 

Julebanko 11.december

Arrangement- og Foredragsudvalget under FADL 
København vil i dette foreningsår traditionen tro holde 
julebanko, fastelavn, 1. maj og DHL. Desuden har vi 
allerede nu gang i informationsaftener i samarbejde 
med Lægernes Pensionsbank omkring andelsboligkøb og 
forældrekøb. Se artiklen ”Overvejer du at købe andels-
bolig?”

Forberedelserne er i fuld gang til julebanko, som vi  
håber bliver endnu større end sidste år! Du er også 
inviteret. Sæt kryds i kalenderen 11.december og hold 
øje med MOK.
Husk også at du kan skrive til udvalget  med nye idéer 
på kkf-afu@fadl.dk.

Operation Dagsværk

FADL København valgte i sidste uge, at støtte Oper-
ation Dagsværk i år ved at hyre tre gymnasieelever. 
Det blev Ida, Sofie og Emilie fra Gladsaxe Gymna-
sium, som under kyndig supervision af vicevært, 
Jakob hjalp med oprydning udendørs og indendørs 
i FADL huset. 
Operation Dagsværk fandt sted onsdag d. 6. no-
vember og pengene gik i år til uddannelse i Sierra 
Leone. 
Læs mere om indsamlingen på Operation Dagsværk 
hjemmeside: www.od.dk/ 

Fokusgruppe

Den 3. oktober havde FADL København besøg af 
5 medlemmer der deltog i et fokusgruppeinter-
view. Formålet med interviewet var, at få indblik 
i medlemmernes meninger, ideer og opfattelser 
omkring FADL Københavns kommunikation til 
medlemmerne. 
Det gik rigtig godt og nu har vi fået lavet en opsam-
lingsrapport, som vi opfordrer dig til at læse. 
Du kan finde den på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforening

Her er FADLs nye bestyrelse (igen)

Nissen har været tidlig ude i år.
I sidste nummer af MOK havde nissen således pillet 
et af bestyrelsesmedlemmerne ud. For god ordens 
skyld får du derfor den samlede liste:
Thomas Svare Ehlers (fmd)
Gitte Hedermann Pedersen
Peder Emil Warming
Pelle Petersen
Signe Stensen
Kasper Kjær Gasbjerg
Jesper Brink Svendsen
Amina Nielsen (1.supl)
Mads Helsted (2.supl)
Karen Brorup Petersen (3.supl)

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"

kredsforeningen
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Ugens tilbud fra studenterpræsten 
& Co – Uge 46, 2013

Føljeton – Dystopier VIII

Gæsteindlæg (Part II): Censurkritik eller kulturpes-
simisme?

- af skribent, debattør og selvudnævnt liberal bal-
lademager Christopher Arzrouni. Oplægget blev 
holdt som indledning til visningen af filmen ”Fahren-
heit 451” i Cinemateket den 24. oktober 2013.

En af de væsentligste ting, vi må hæfte os ved, 
er forklaringen på, hvordan sådan et totalitært 
samfund kan opstå. Det får vi udførligt beskrevet 
i den helt centrale konversation, som Montag har 
- hjemme i sin stue - med sin overordnede: kaptajn 
Beatty.

Det er ikke som sådan staten, der er roden til prob-
lemet. Det er folket. Folkets ambitionsniveau falder.

”Skoletiden skæres ned, disciplinen slappes, filosofi, 
historie og sprog udgår som undervisningsfag, 
modersmål og grammatik forsømmes lidt efter lidt, 
indtil man til sidst næsten helt har droppet også 
dem. Livet er blevet gjort ”umiddelbart”; det eneste, 
der tæller, er arbejdet, der giver det daglige brød, og 
så fornøjelserne efter endt arbejdstid. (77)”
 
Der er simpelthen tale om noget, der minder om en 
naturlig udvikling. 

”Du må jo forstå, at vores civilisation er så uhyre 
omfattende, at vi ikke kan risikere, at mindretal-
lene bliver ophidsede og sætter sig i bevægelse. Stil 
engang dig selv det spørgsmål: Hvad ønsker vi frem 
for alt her i landet? Folk ønsker at være lykkelige, 
ikke sandt? (82)”

Og hvordan bliver man lykkelig? Ved ikke at gøre 
hinanden ondt.
 
”Negrene kan ikke lide Den Lille Sorte Sambo. Altså 
brænder vi den. De hvide sætter ikke synderlig pris 
på Onkel Toms Hytte. Altså brænder vi den (82)”

Det er meget a propos den ytringsfrihedsdiskussion, 
vi engang imellem har herhjemme. 
Den handler i bund og grund om, hvorvidt vi må såre 

andre menneskers følelser.
 
”Ro, Montag. Fred, Montag (83)”

Og det gælder ikke kun i bøgernes verden. Det 
gælder også i de medmenneskelige relationer. En 
mand og en hustru lever måske sammen i en form 
for kærlighed.
Men når der ikke er mere kærlighed - eller manden 
bliver dræbt i krigen - så er det om at komme videre. 
Hurtigt.
 
”Ti minutter efter at manden er død, er der ikke an-
det tilbage af ham end en klart sort støv. Lad os ikke 
tærske langhalm på den enkeltes liv og gerninger 
med mindetaler og anden snak: Glem dem! Brænd 
dem! (83)”

Vi befinder og altså i en verden, hvor myn-
dighedernes autoritet er alt - men også en verden, 
hvor mennesket har abdiceret - følelsesmæssigt, 
intellektuelt. (Det fanger bogen meget skarpt. Men 
filmen ikke nær så meget.)

Montag og hans hustru Linda lever et pænt, kon-
formt liv. Widescreen fjernsyns-vægge og piller har 
erstattet egentlige følelser. 

Men der er stadig mennesker, der klynger sig til den 
gamle verden, bøgernes verden.
Disse mennesker ser vi i filmen.

Men filmen mangler en gruppe mere. Nemlig de 
unge, for hvem al medmenneskelighed er forsvundet. 
De drager hærgende rundt i byerne i deres biler og 
kører folk ned.

Og vi mærker kun helt overfladisk den krig, som 
lurer i baggrunden, og som folk fortrænger.

Samfundet er under opløsning indefra. Der er ganske 
vist ikke længere noget åbenbart farligt. (På over-
fladen). Men under overfladen smuldrer det hele. 
Paradoksalt nok kunne man påstå, at det eneste, 
der holder sammen på det hele, er den totalitære 
statsmagt.

Jo, Fahrenheit 451 er en særdeles kulturpessimis-
tisk bog, skrevet i 1953 - for hele 60 år siden. ”Selv 
kulturpessimismen var bedre i gamle dage” påstod 
forfatteren Jakob Levinsen i dag - på facebook.
*

Mange siger, at Bradbury skrev en bog om censur. 
Og derfor er Fahrenheit 451 meget populær - som 
begreb - i de læsende klasser. Men Bradburys formål 
var ikke at skrive en bog om censur. 

Han ville at skrive en bog om, hvordan vi bliver gjort 
til idioter af debile underholdningsprogrammer. 
Hvordan vi sætter barren stadig lavere, og dermed 
gør os selv dummere og dummere - og mere og mere 
overfladiske - indtil det til sidst går helt galt.

Bradburys holdning til censur var sådan set meget 
simpel: Hvis nogen tager dine bøger ned af hylderne 
på biblioteket, så stil dem selv på plads igen - i al 
stilhed. Du vinder i det lange løb.

Nogle har set Bradburys bog som en kritik af mac-
carthyisme i 1950’erne. Men det er det heller ikke - i 
følge ham selv. Præsident Eisenhower fik hurtigt sat 
Maccarthy på plads.

Arzrouni Part I: Om bogen og filmen (uge 45)
Arzrouni Part III: Den vigtigste bog i bogen/filmen 
(uge 47)

________________________________________
Med rundsave på albuerne. Om studiemiljøet på 
CBS.
Ligner CBS og Panum hinanden? Er studiemiljøet 
på CBS mere konkurrencepræget end på andre ud-
dannelser? 
Debataften med tre oplæg ved hhv. Studiecoach, 
cand.merc. Mette Gøtterup-Tang, Studenterpræst 
på Frederiksberg Charlotte Cappi Grunnet samt 
en dimittend fra CBS om myter og erfaringer med 
studielivet på CBS. 
Tid: Torsdag den 14. november kl. 20
Sted: Trinitatis Kirkes Sognehus, Pilestræde 67
________________________________________
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
 

 

D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  
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Begrebet tilstande 
 
Online counter 
 
Supplerende 
informationer 
 

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
 

Vi vil forbedre dit 
studiemiljø – vil DU? 
 
Giv os din mening senest 2. december 
 
I den årlige Måling af trivsel og tilfredshed undersøger vi 
studiemiljøet på din uddannelse. Studiemiljøet skal have et løft. 
Men for at vide, hvad der fungerer godt, og hvor der er problemer, 
har vi brug for at høre din mening. 
 
Du finder et link til undersøgelsen i din KU-mailboks. Og du kan 
læse mere om undersøgelsen på Kunet. 
 
Log på i dag og fortæl os om dit studiemiljø: 
 
https://webmail.ku.dk/  
 
(se mail om Måling af trivsel og tilfredshed) 
 

 
 
 

Kender du reglerne om snyd?
Det er aldrig nogen undskyldning at være uvidende om reglerne, så læs videre og 
få styr på, hvad der er snyd og, hvordan du undgår det. 
Man kan snyde på mange måder og måske er du slet ikke klar over, at du har 
været på grænsen til at snyde eller måske allerede har snydt. For at få det helt på 
det rene, så er det snyd at…
•	 Skrive	under	for	en	anden	person	ved	fremmøde	til	obligatorisk		 	
undervisning. 
•	 Skrive	under	for	en	anden	person	ved	aflevering	af	opgaver	og		 	
rapporter.
•	 Skrive	af	fra	en	anden	tekst,	uden	at	oplyse	kilde	og	tydeligt		 	
markere citater i eksaminer, opgaver og rapporter.
•	 Skrive	af	fra	andre	studerendes	tidligere	afleverede	eksaminer,		 	
opgaver eller rapporter i eksaminer, opgaver og rapporter.
•	 Aflevere	enslydende	opgaver	i	forbindelse	med	skriftlige	op	 	
gaver. 
•	 Samt	at	medbring	udstyr	og	noter	til	en	skriftlig	eksamen,	som		 	
ikke er specifikt angivet som tilladte hjælpemidler.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der i gennemsnit fem sager vedr. 
eksamenssnyd/plagiering. pr. semester.
Det kan især være til eksaminerne i Sundhedspsykologi på 2. semester BA 
og Medicinsk Sociologi på 3. semester KA, at man skal være påpasselig. Det 
er nemlig nogle af de eneste skriftlige eksaminer, hvor det er tilladt at have 
hjælpemidler med på medicinstudiet. Her kan det fx være snyd, hvis man har 
andres notater med ind til eksamen og skriver dem af. Formulér altid din egen 
tekst og brug kun notaterne til hjælp og inspiration. Hvis en bog, artikel eller 
andre tekster har en rigtig god definition, kan man bruge den, hvis man tydeligt 
markerer i sin eksamensbesvarelse, at der er tale om et citat, og samtidig angiver 
kilden. Københavns Universitet har desuden investeret i et it-system, der kan 
afsløre plagiering. Der foretages stikprøvevis kontrol af alle besvarelser, der bliver 
afleveret via Absalon.  
KU tager snyd meget alvorligt og det kan medføre et semesters bortvisning, hvis 
man bliver taget i det. Dog vil den studerendes straf være afhængig af forseelsens 
omfang og alvor. Læs mere om reglerne på Eksamenskontorets hjemmeside: 
www.KUnet.dk under Mine enheder, bachelor eller kandidat medicin, eksamen. 
Eller mere konkret om plagiering på hjemmesiden www.stopplagiat.nu/. 
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

8vagtbureauet

ALMEN PRAKSIS NØRREBRO NV
Læge i almen praksis har brug for en vikar for 
lægesekretæren ca. 20 timer pr uge i december måned.

Periode: 
•	 Fra 2. december til og med den 23. december
                 
Arbejdstid:
•	 Dagtid det aftales med lægen hvordan timerne 

skal ligge.

Oplæring:
•	 Aftales med lægen

Arbejdsopgaver:
•	 Blodprøvetagning, injektioner, telefonvisitation, 

urinundersøgelser, lungefunktion, øreskyldning 
m.m 

 
Krav:
•	 Bestået	6.	semester
•	 Gerne	praksis	erfaring
•	 Gerne	stikkeerfaring
•	 Min.	200	SPV	timer
•	 Gyldigt	akkrediteringskort
•	 Motiveret	ansøgning

 
Ansøgningsfrist:
Mandag	den	18.	november	2013	kl.	10.	Via	www.fadl-
vagt.dk	–	for	medlemmer	–	ledige	hold	–	hold	”Praksis	
Nørrebro NV”

BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1605 – 
FREDERIKSBERG

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

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

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

2	lønnede	oplæringsvagter	er	obligatoriske	fra	kl.	7.45-
14	begge	dage.	

Disse er fordelt på:
Oktober:		 Tirsdag	den	8.	og	onsdag	den	9.
	 eller		Tirsdag	den	15.	og	onsdag	den	16.

Vi har bagvagtsordning ved sygdom.

Betingelser for ansættelse: 
•	 Min.	300	SPV-timer
•	 Du	skal	kunne	tage	4-5	vagter	+	1-2	bagvagter	om	

måneden hele året 
•	 Du	skal	kunne	deltage	i	holdmødet	d.	24/9	fra	kl.	

15.30,	hvor	vi	planlægger	vagter	for	oktober
•	 Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
•	 Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på 

hold kræver en vis holdånd
•	 Du skal være villig til at arbejde i eksamensperi-

oden og i sommerferien
•	 Gyldigt	akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere

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

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

SPV HOLD 1612, HVIDOVRE

Vi	er	et	hold	på	9	personer	der	er	ansat	af	lægerne	på	
Hvidovre	Hospitals	Gastroenhed.
Vore	arbejdsopgaver	er	anlæggelse	af	PVK	samt	akutte	
blodprøver,	A-punkturer	og	EKG.
Holdet	dækker	aftenvager	15-23	alle	ugens	dage,	dog	
ikke helligdage.
Vi	søger	tre	nye	medlemmer	til	start	1.	januar	2014.

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

Vi	aflønnes	med	SPV	holdløn,	funktionstillæg	B	(avanceret	
specialespecifikt fagområde)

Krav:
 
•	 Have bestået minimum 7. semester
•	 Minimum	400	SPV-	timer
•	 Tidligere	 hold-	 og	 stikkererfaring	 er	 en	 fordel,	

men ikke et krav
•	 Kunne	 tage	 i	 gennemsnit	 3-4	 vagter	 (+samme	

antal bagvagter) pr. måned, også i eksamens- og 
ferieperioder

•	 Skal	kunne	komme	til	samtale	tirsdag	19/11
•	 Skal	 kunne	 deltage	 i	 oplæring	 på	 Klin.	 Biok.	

afd.	20/11	kl.	14-16	samt	kunne	afholde	op	til	4	
(lønnede) følgevagter i december

•	 Skal	have	gyldigt	akkrediteringskort
•	 I januar måned være indstillet på at dække vagter 

især	i	perioden	2/1-11/1	samt	til	dels	også	i	peri-
oden	24/1-31/1

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder	Christian	på	e-mail:	hold.1612@gmail.com

Ansøgningsfrist: 
Mandag	d.	18.	november	2013	kl.	08	via	www.fadlvagt.dk
Der forventes en motiveret ansøgning. Kvalificerede 
ansøgere vil blive kontaktet efter ansøgningsfristen udløb 
og	indkaldt	til	samtale	tirsdag	19/11

STIKKERHOLD 1620 VED 
FREDERIKSBERG/BISPEBJERG 
HOSPITAL SØGER NYE MEDLEMMER. 
Vi er et større velfungerende stikkerhold, der til dagligt 
arbejder i ambulatoriet tilknyttet Klinisk Biokemisk 
Afdeling ved Frederiksberg Hospital sideløbende med 
blodprøvetagning/EKG-måling	på	 sengeafsnittene	ved	
Bispebjerg	Hospital,	som	søger	4	nye	medlemmer	med	
ansættelse	fra	1.	December.
På	 Frederiksberg	Hospital	 består	 arbejdet	 i	 blod-
prøvetagning	og	optagelse	 af	 EKG	på	 ambulante	og	
indlagte patienter. Vagterne er i hverdagene mandag-
fredag	kl.	8-14.

På	Bispebjerg	Hospital	består	arbejdet	i	blodprøvetagning	
og	EKG-måling	på	patienter	indlagt	på	hospitalets	afde-
linger. Disse vagter ligger alle ugens hverdage, inkl. 
lørdage og søndage samt helligdage i tidsrummet kl. 
7:30-15:00.	Derudover	dækker	vi	aftenvagter	 i	hverda-
gene	fra	16:00-22:00.
Du vil som nyt medlem modtage oplæring i form af 2 
lønnede følgevagter i ambulatoriet på KBA ved Fred-
eriksberg	Hospital	samt	1	lønnet	følgevagt	på	Bispebjerg	
Hospital. 

Kvalifikationskrav:
•	 min.	275	somatiske	SPV-timer.		
•	 være på holdet i min. 2 år.
•	 tage	3-5	 vagter	 samt	1-2	bagvagter	pr.	måned	–	

også i ferie- og eksamensperioder.
•	 kunne	deltage	i	holdmøde	den	21/11	kl.	16.30	og	

afvikle	følgevagt	ons.	den	4/12	fra	8-14.
•	 tidligere stikkeerfaring og anden holderfaring vil 

blive værdsat, men er ikke et specifikt krav (anfør 
gerne dette i feltet ”bemærkning”).

•	 gyldigt akkrediteringskort.

Løn:	SPV-holdløn.
Holdmøde:	Hver	måned	afholder	vi	internt	et	holdmøde,	
hvor den kommende måneds vagtplan tilrettelægges og 
vagterne fordeles. Der streng mødepligt til holdmødet.

Ansøgningsfrist:
Tirsdag	den	19.	November	2013	kl.	12.00	via	www.fadl-
vagt.dk	–	for	medlemmer	–	ledige	hold	–	mærke	”1620”

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til 
at	rette	henvendelse	til	holdleder	Søren	Viereck	på	mail:	
txf328@alumni.ku.dk
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IMCC Rwanda Månedsmøde.

Tirsdag d. 12. November kl 17 i IMCC’s lokale i 
Studenterhuset.

Vi er en lille gruppe, der arbejder for sundheds-
fremme hos befolkningen i Rwanda i samarbejde 
med de rwandiske medicinstuderende. Vi står 
netop og skal til at starte et nyt stort projekt op. 
Hvis det er noget, du har lyst til at være en del af 
eller blot høre nærmere om, så kom og være med 
til vores månedsmøde. Alle er velkommen, og vi 
håber på at se nogle nye ansigter.

Basal neurologisk undersøgelse 

FORNIKS holder nu igen kursus i basal neurologisk 
undersøgelse!
Vi gentager successen fra sidste år, med læge Song 
Guo fra neurologisk afdeling Glostrup Hospital. 
Han vil gennemgå undersøgelse af bl.a. kranienerv-
er, reflekser og test af over- og underekstremiteter.
Så hvad enten du skal til eksamen på 3. eller 10. se-
mester, eller vil opfriskes på en klinisk undersøgelse 
nødvendig for alle læger, er kurset helt sikkert værd 
at deltage i!
Der vil være masser af HANDS ON tid, så kom glad, 
og leg med reflekshammere sammen med os

Info:

Kurset afholdes d. 20 november kl. 17:15—19:30 
Der vil være en pause undervejs, og vi sørger for 
forfriskning undervejs 
I lokale 21.2.26 
Max 20 deltagere
TILMELDING til vores mail: tilmelding@forniks.
dk med ”tilmelding basal neurologisk undersøgelse” 
i emnefeltet
Vi vil bekræfte din tilmelding.

Avanceret neurologisk under-
søgelse
FORNIKS holder kursus i avanceret neurologisk 
undersøgelse!
Kurset bliver holdt af selveste Prof. Overlæge Finn 
Sellebjerg fra Rigshospitalets Multipel Sklerose 
klinik, som vil tage udgangspunkt i Multipel Skle-
rose. 
Han vil komme ind på neurooftalmologiske under-
søgelser, og kliniske fund ved MS.
Der vil være masser af øvelser, så hvis du skal til 
eksamen på 10. semester, eller har interesse i at 
tage det næste skridt inden for klinisk neurologisk 
diagnostik til din fremtid som læge, er dette helt 
sikkert noget for dig!

Vi anbefaler man før kurset enten tager vores 
kursus i basal neurologisk undersøgelse, eller selv 
har godt styr på det.

Info:
Kurset afholdes d. 28 november kl. 17:15—19:00 
I lokale 42.1.01 
Max 20 deltagere
TILMELDING til vores mail: tilmelding@forniks.
dk med ”tilmelding avanceret neurologisk under-
søgelse” i emnefeltet
Vi vil bekræfte din tilmelding.

For at tilmelde dig til kurserne skal du være 
medlem af Forniks—det kan du blive ved at besøge 
vores hjemmeside
www.forniks.dk
Og klik på ”bliv medlem” Det koster 50kr. 
SKYND DIG før alle pladserne er taget! Vi glæder 
os til at se dig

Kan indslaget om avanceret neurologisk under-
søgelse også komme med ugen efter? - eller skal jeg 
indsende det igen

På forhånd tak!
Mvh
Marie Louise Liu

Generalforsamling/ost og rødvin 
i PMS 

På fredag, d. 15/11 har vi generalforsamling i 
PMS. Det er fra kl. 18.00 på Dronning Elizabeths 
Allé 8 på Amager. Vi holder det, som vi plejer 
– nemlig som en ost og rødvinsaften og alle er 
velkomne. Så tag to gode rødvin og en lækker ost 
under armen og mød op til generalforsamlingen 
og en hyggelig aften!
Dagsordenen for generalforsamlingen er:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg til bestyrelse
8) Eventuelt 
Vi glæder os til at se jer :)

OBS OBS

Næste månedsmøde i PMS er torsdag d. 21/11 kl. 
16.00 og bliver holdt i Psykoterapeutisk klinik, 
Nannasgade 28. Overlæge Clas Winding vil 
fortælle om tvangstanker og -handlinger. 
Han vil også invitere en patient, der vil fortælle 
om hvordan livet er, med denne lidelse.

Kom og vær med til at spændende eftermiddag!

KARRIEREDAGEN 2013: VINDER AF BOGEN 
”KLINISK PSYKIATRI”
 
Vinderen af bogen ”Klinisk Psykiatri” var delt-
ager nr. 18.
For afhentning af bogen kontakt Psykiatrigrup-
pen for Medicin Studerende: 

pmsmedicin@gmail.com

Indkaldelse til møde i Basisgrupperådet
Kære alle Basisgrupper,
Vi indkalder til møde i Basisgrupperådet: 

Torsdag d. 14. november kl. 17 i Loungen i Studenterhuset.

Det er lykkedes os at få en basisgrupperepræsentant med som rådgiver, til møderne hvor dekanatets 
puljemidler bliver fordelt. Vi opfordrer derfor alle basisgrupper til at møde op, hvis de ønsker indflydelse på 
denne fordeling. Samtidig er der mulighed for at udveksle idéer på tværs af basisgrupperne!

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere kan du skrive til basisgrupperne@gmail.com.

Vel mødt,
Mvh. Basisgrupperådet

Kom til foredrag om børnereuma-
tologi.

den 13/11 kl. 16.15 
I Store Mødesal, 
Panum

Ønsker du ligesom 
os at få mere kend-
skab til specialet 
børnereuma? Og 
eventuel få en idé til 
hvordan man kan 
arbejde med børn 
gennem andre specialer? Eller vil du blot blive 
klogere på reuma og lære nogle seje håndgreb?
Så kom til foredrag med PIPPI den 13/11 kl. 
16.15 I Store Mødesal, Panum, hvor Ph.d. Rebec-
ca Kofod fra Næstved vil give noget undervisning 
i det basale, baseret på cases, og med inddragelse 
af nogle praktiske håndgreb.
Der vil selvfølgelig også være kaffe og lækker 
kage. :-)

Vi glæder os til at se dig!
http://pippikbh.wordpress.com

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

Gamernight 

Kom til gamernight i Klubben torsdag d. 14. no-
vember fra 17-20, og test dine forretningsevner 
med onlinespillet Startup Spirits. Her kan du også 
møde medstuderende, der har taget springet og 
startet deres egen virksomhed. 

Vi disker op med GRATIS ØL OG PIZZA til 
lejligheden, så tag din bærbare under armen og 
spil med!

Du kan møde repræsentanter fra 
•	 Novo Nordisk
•	 Quartz + Co
•	 Katapult
•	 Venture Cup
•	 Doc:Innovate

Praktisk info
•	Medbring	din	egen	computer	
•	Spil	alene	eller	sammen	med	1-2	af	dine	venner
•	Mød	op	kl.	17.00	i	Klubben
- Vi sørger for gratis øl og pizza
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LAND ANTAL

PLADSER
SÆRLIGE FORHOLD EXCHANGE

CONDITIONS
WIKIPAGE

Bahrain 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Brasilien
DENEM

4 Præ-kliniske pladser Exchange conditions Wiki page

Brasilien IFMSA 3 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Belgien 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page

Canada 1 Klinisk plads, bestået
10. semester

Exchange conditions Wiki page

Chile 3

Kliniske pladser:
garanteret engelske
pladser, mulighed for
spanske

Exchange conditions Wiki page

Ecuador 2

Kliniske pladser:
garanteret engelske
pladser, mulighed for
spanske

Exchange conditions Wiki page

Frankrig 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Ghana 3 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Grækenland 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page

Holland 2 Kliniske pladser
2 pladser i juli

Exchange conditions Wiki page

Indonesien 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Iran 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page

Island 1 Klinisk plads
Unilateral plads

Exchange conditions Wiki page

Israel 4 Kliniske pladser
Unilaterale pladser

Exchange conditions Wiki page

Italien 2
Kliniske pladser
1 plads juli og 1 plads
august

Exchange conditions Wiki page

Japan 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page

Kenya 2 Kliniske pladser
Juli eller august

Exchange conditions Wiki page

Kina 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Korea 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Libanon 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Litauen 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page
Malta 2 Prækliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Marokko 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Mexico 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page

Oman 1 Klinisk plads, mulighed
for præklinisk

Exchange conditions Wiki page

Klinisk plads, mulighed Exchange conditions Wiki page
Peru APEMH 1 for præklinisk

Garanteret engelsk
plads

Peru IFMSA 2
Prækliniske pladser
Garanteret engelske
pladser

Exchange conditions Wiki page

Polen 1

Klinisk plads, mulighed
for præklinisk
Juli, august eller
september

Exchange conditions Wiki page

Rumænien 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page

Rusland 2

Kliniske pladser,
garanteret plads i Sct.
Petersborg eller
Moskva

Exchange conditions Wiki page

Schweitz 2

Kliniske pladser,
afsluttet 8. Semester
Tysk eller fransk
påkrævet, ingen
engelske pladser

Exchange conditions Wiki page

Slovenien 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page
Spanien,
Catalonien

2 Kliniske pladser
2 pladser juli

Exchange conditions Wiki page

Spanien, øvrige 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Taiwan 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Tatarstan,
Rusland

1 Klinisk plads, mulighed
for præklinisk

Exchange conditions Wiki page

Tunesien 6 Prækliniske pladser Exchange conditions Wiki page

Tyrkiet 5 Prækliniske pladser,
afsluttet 2. Semester

Exchange conditions Wiki page

Tyskland 3 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Ungarn 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page

IMCC Exchange og Research Exchange
Kunne du tænke dig at prøve kræfter af med lidt forskning i udlandet? Eller kunne du tænke dig at 
opleve et udenlandsk hospitalsmiljø i klinik? Så se lige her!

Med IMCC Exchange og Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning 
eller klinik! Vi sørger for kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under hele 
opholdet. Mød mennesker fra hele verden samtidig med at du får en enestående mulighed for at opleve 
et andet studiemiljø. 

Opholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tidspunkter af året. Du kan i 
oversigten se hvilke lande der kan ansøges til i 2014/2015. Bemærk at listen er forskellig for Exchange 
og Research Exchange ophold.

Ansøgningsfristen for at søge et ophold er d. 1. december 2013!

Info: Research Exchange
Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på www.ifmsa.net/public

Følg dette link og søg om at komme af sted allerede nu!
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/research-exchange/

For yderligere spørgsmål, skriv på: research-kbh@imcc.dk

Info: Exchange
For yderligere info eller spørgsmål til exchange ophold, skriv på: exchange-kbh@imcc.dk 
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Landeliste 2014-2015 
 
 

Land Organisation Antal pladser Afrejseperiode 

Canada-Quebec IFMSA-Quebec 2 
Hele året (helst 

juli/august) 

Canada-Quebec IFMSA-Quebec 1 
Efterår/forår (IKKE juli 

eller august) 

Frankrig ANEMF 1 

Hele året undtagen 
december/januar. 

Ønskes Paris i juli, skal 
ansøgning sendes 5 

måneder før 

Grækenland HelMSIC 1 
Hele året (helst 

juli/august) 

Holland IFMSA-NL 1 
Hele året undtagen 

december 

Indonesien CIMSA-ISMKI 1 
Hele året (helst 

juli/august) 
Italien SISM 1 Juli 
Japan IFMSA-Japan 1 Juli eller august 

Korea KMSA 1 
Hele året (helst 

juli/august) 

Mexico IFMSA-Mexico 1 
Hele året (helst 

juli/august) 
Portugal PorMSIC 1 Juli 

Slovenien SloMSIC 1 
Hele året (helst 

juli/august) 
Spanien IFMSA-Spain 1 Juli 

Taiwan FMS-Taiwan 2 
Hele året (helst 

juli/august) 

Tyskland BVMD 2 
Efterår/forår (IKKE juli 

eller august) 
Østrig AMSA 1 (kun stud. med.) August 
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Efterår/forår (IKKE juli 

eller august) 
Østrig AMSA 1 (kun stud. med.) August 

 

Research Exchange

Exchange



1212 basisgrupper
Nyt fra MIRA:
"Kan du genkende livstruende tilstande på CT-scan 
af den cerebralt påvirkede patient? Hvis ikke, så 
er MIRAs minikursus i akut neuroradiologi noget 
for dig!

Neuroradiolog, Annika Langkilde, PhD, guider os 
gennem grundlæggende teori og udpeger hold-
epunkter som DU kan bruge under tolkning af 
CT-scan af den akut cerebralt påvirkede patient. 
Oplægget afrundes med relevante cases.
Det hele kommer til at foregå i en hyggelig atmos-
fære. Der serveres en kop kaffe og en småkage 
undervejs.
Hvad: Minikursus i akut neuroradiologi
Dato: Torsdag d. 28/11 
Tid: kl 17.00 
Varighed: Ca. 2 timer
Sted: Radiologisk afdeling på Rigshospitalet, loka-
leoplysning følger.
Hvem: Annika Reynberg Langkilde, PhD, formand 
for Dansk Radiologisk Selskab.
Tilmelding: send en mail til kontakt@
mira-kbh.dk. Skriv "neuro" i emnefeltet. 
Det er gratis at deltage, men registrering 
kræves pga. pladshensyn. 

"Klinik, vikariat eller KBU på ortopæd-
kirurgisk? Syntes du Knoglerøntgen 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

PIT - PRAKTIKANT I TROPERNE
Månedsmøde december
PIT holder årets sidste månedsmøde torsdag d. 12. december kl. 17.00 i IMCC-
lokalet i Studenterhuset. Månedens oplæg er på temaet malaria i ligamenter. 
Mødet afsluttes med JULEHYGGE med æbleskiver og gløgg, medbring også en 
gave til pakkeleg!

Vil du gerne være aktiv i en basisgruppe?
Kan du godt lide at møde studerende på tværs af semestrer?
Synes du at tropemedicin er spændende? 

Så er PIT noget for dig! PIT er en undergruppe til IMCC, og beskæftiger sig 
med at arrangere klinikophold i troperne. P.t. er vi en gruppe bestående af ca. 25 
studerende, der er både på bachelor- og kandidatdelen. Da flere af våres aktive 
pit’ere skal ud med pit til foråret står vi og mangler nogle friske medstuderende 
der gerne vil være med i arbejdet. Som aktiv pit’ere er man med i en af våres 
undergrupper, deltager i månedsmøder samt er med til nationalt møde der 
foregår 1. gang per semester. Derudover er man med til diverse julefrokoster og 
fællesspisninger, som altid er en fest :)

Som ny i PIT vil du kunne bidrage i forskellige undergrupper. I hospitalsgrup-
pen arbejder man med at vedligeholde kontakten til de hospitaler hvor vi har 
studerende, samt med de udsendte. Våres foredragsgruppe arrangerer foredrag 
om tropemedicinske sygdomme samt tropemedicinsk weekendkursus. PR-grup-
pen laver PR for månedsmøder, foredrag og events i PIT. Event-gruppen står for 
planlægning af fællesaktiviteter i gruppen.

Synes du dette lyder spændende skal du møde op! Alle semestrer er velkomne, 
og det er ikke et krav at du senere vil afsted med PIT. Som aktiv pit’ere kommer 
du dog foran i køen når du søger klinikophold. Du behøver ikke være bekymret 
for at være fanget i en masse basisgruppearbejde op til eksamen, du vil blive 
introduceret til en undergruppe og kan forberede dig til at ta fat når det nye 
semestret starter. 

Vi glædjer os til at se dig!
Mvh. PIT - Praktikant i Troperne

Restpladser
PIT har 3 ledige restpladsophold foråret 2014, med totalt 6 pladser der kan søge 
alene eller i par. For at komme ud med PIT, skal man på udsendelsestidspunktet 
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 kan læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Hospitalsbeskrivelser og rap-
porter fra tidligere udsendte er at finde på podio.com. For at få et login skal du 
sende en mail til podio.pit@gmail.com.

Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@gmail.com med angivelse af navn og 
semestertrin. Først til mølle.

Restpladser til FILIPPINERNE
PIT har 2 ledige restpladser på Danao Hospital i Filippinerne i perioden februar-
april, som kan søges enkeltvis eller i par.

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 Filippinerne 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. 

Restpladser til INDIEN
PIT har 2 ledige restpladser på Mungeli Hospital i Indien i perioden januar-april, 
OG 2 pladser i perioden maj-juli, som kan søges enkeltvis eller i par.

Mungeli ligger i hjertet af Indien i Chhattisgarh provinsen, der rummer masser 
af nationalparker, vildtreservater, buddhistiske templer og store vandfald. Hos-
pitalet 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, fødsel, 
brandsår og almen medicin/kirurgi. Med 3 operationsstuer tager hospitalet sig af 
alle typer operationer, bortset fra thorax- og neurokirurgi og udvekslingsstuder-
ende får rig mulighed for at assistere til alle de operationer de lyster. Hospitalet 
rummer også en out-patient afdeling (ambulatorium), hvor medicinstuderende 
kan tage imod patienter med alle typer af lidelser, i følge med en læge eller ”jun-
ior 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.

Kursus i EKG
Torsdag d. 28. november 2013 kl. 17:00 – 20:00
 
Har du lyst til at få opfrisket basal EKG og diag-
noser inden du skal i vikariat? Eller bare få en bedre 
forståelse? Så er det nu du skal slå til!
 
Hvad?
Sehat inviterer hermed til et kursus i EKG. Kurset 
er opbygget, således at man kan få et overblik og en 
systematisk tilgang til EKG-tydning.
 
Hvornår?
Kurset bliver afholdt på Panum i lokale 42.1.02 og vil 
vare 3 timer med pause halvvejs.
 
Undervisere?
Abbas Qayyum, læge, PhD- studerende, Kardiologisk 
afd., Rigshospitalet.
Huma, læge, PhD- studerende, Kardiologisk afd., 
Rigshospitalet.
Tilmelding?
Kurset vil være gratis for Sehat medlemmer, som 
tilmelder sig ved at skrive en mail til: sehat-bestyrels-
en@yahoogroups.co.uk.  For ikke-Sehat medlemmer 
vil tilmeldingen ske ved at overføre 30 kr. til reg. Nr. 
1551 og konto nr. 3156138169.Husk at skrive navn + 
mobilnummer ved overførsel af penge samt en mail 
til ovenstående addresse.
 
Tilmeldingsfristen er mandag d. 25. november 2013!
 
Der vil til kurset 
blive serveret te/
kaffe og kage. 
Kom frisk!
 
Vel mødt! /SEHAT Bestyrelsen
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Blodprøveanalysekursus
Så holder Eorta endnu et kursus, denne gang i 
blodprøveanalyse. Der vil blive fokuseret på de 
mest almindelige blodprøver og hvorledes de bruges 
i klinikken. Fokus vil være på udredning af den 
akutte/subakutte patient.

Der vil være en gennemgang af nedenstående para-
metre samt afsluttende cases
- Levertal: ALAT, ASAT, billirubin, basisk fosfatase, 
albumin og koagulationsfaktorer.
- Nyretal, omfatter normalt kreatinin, karbamid, 
natrium og kalium
- Dehydrering som emne, hvordan kan man se det 
på blodprøver, kan man gøre noget?
-Infektionstal: CRP, differentialtælling, procalci-
tonin
-Anæmiprøver, de forskellige former for anæmi og 
årsagen til dem gennemgås
-Koagulationsprøver gennemgås kort og de vigtigste 
som man bør kende nævnes.
-Hjerteenzymerne samt kinaser gennemgås, dvs. 
fokus på akutte hjerteproblemer, muskelskade.

Tidspunkt: Slut november, endelige dato offen-
tligøres snarest
Selve kurset er gratis, dog skal du være medlem af 
Eorta. Dette gøres via www.eorta.dk, bliv medlem. 
Det koster 49 kr. at blive medlem.

Kursus i objektiv undersøgelse  –bachelor edition
Kurset er målrettet 1. til 6. semesterstuderende og 
kan være for dig, som skal i TKO til vinter/som-
mer, dig som allerede nu vil være forberedt på 7. 
semester eller dig, som synes det fedt at lave noget 
praktisk og højest relevant.

Kurset fokuserer på udvalgte dele af den objek-
tive undersøgelse, som vi synes er sjovest og mest 
relevante at kunne for en bachelor studerende. 
Mottoet for kurset er praktisk, praktisk og mere 
praktisk. Der er altså ingen forventninger om en 

teoretisk baggrund, selvom 
man sagtens kan spørge 
vores dygtige undervisere(2 
læger, to 11. semester og én 
7. semester) undervejs.

Følgende poster vil være en 
del af kurset:
- Undersøgelse af abdomen
- Stetoskopi af hjertet
- Stetoskopi af lungerne
- Mundhulen, øjne og halsen
- Ekstremiteter (%ledun-
dersøgelse)

Tilmeldingen er åben og koster 50 kr. samt medlem-
skab af Eorta. Gå ind på www.eorta.dk
Vi glæder os til at se dig
P.s. kurset kan evt. kombineres med Forniks basal 
neurologisk undersøgelse

FOREDRAG OM FORE-
BYGGELSE AF ISKÆMISK 
HJERTESYGDOM 

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 Østerbround-
ersøgelsen. Kom med til et super spændende fore-
drag med 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 
Foredraget finder sted i miniauditorium 29.01.32, 
tirsdag d. 12. november kl. 16-17.30. 

Kursus i Broncho- og oesophago-
skopi

Så er det på tirsdag d. 12 november kl. 18.00 
at SØNHKS åbner op for tilmeldingen til vores 
testkursus i Broncho- og oesophagoskopi på nyligt 
aflivede grise. Kurset foregår på Afdelingen for 
Eksperimentel Medicin, hvor der bliver stillet en 
operationsstue 
til rådighed. Karl Storz stiller som vores sponsor 
bronchoskoper til rådighed. 

Deltagerantal: Der er plads til 8 deltagere 
 
Pris: 100 ,- kr inkl. sandwich og kage i pausen!
Tidspunkt: 19. November 2013 kl 16:30.
Sted: Information om hvor vi mødes bliver tilsendt 
pr. mail

Husk at tilmeldingen foregår efter først til 
mølle-princippet. Der kan læses mere om kurset 
på  www.soenhks.dk. Man skal være betalende 
medlem for at kunne deltage i kurset.

Åbent temamøde i MedicinerRådet

Alle medicinstuderende er inviteret til at komme og give deres mening til kende og samtidig få info om, hvad der 
sker i studienævnet og MedicinerRådet, og hvordan disse ændringer påvirker din hverdag som studerende. Fx med 
den nye universitetsreform (dvs. SU og nye akvititetskrav).

Der vil være forplejning under mødet :-)

Vidste du, at du ikke 

længere kan holde 

semesterfri, m
en bliver 

nødt til a
t søge orlov, 

hvis du skal holde fri?

For fremtiden bliver du 
automatisk tilmeldt eksamen 
og reeksamen, og du kan 
ikke melde dette fra

I den nye kandidatstudieordning er 
der lagt op til, at du har mere valgfri-
hed mellem klinik eller forskning

Store mødesal på panum 25/11-13
Kl: 16:30 - 18:00
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Vi har i Studenterklubben valgt at hæve priserne for 
køb af øl, sodavand og lignende. 

Dette er en midlertidig løsning...

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

LAAAANG FREDAGSBAR
Tid: d. 6. dec. kl. 1100 til kl. 2359

Den første fredag i hver måned er der Laaaaang 
fredagsbar. Det er en fredagsbar der starter kl. 11 
og slutter kl. 2359.
Til denne lange fredagsbar kan man tage en gæst 
med pr. gyldigt studiekort eller et optagelsesbrev med 
tilhørende billed ID. 
Fredagsbaren er en god mulighed for at få en tidlig 
brandert og efter fredagsbaren lukker så kan man jo 
eventuelt tage videre i byen.

D a t o e r  f o r  f e s t e r  i 
Studenterklubben:
Der er kommet en forespørgsel 
på  hvi lke  krydser  man 
skal sætte i sin kalender 
omkring for at kunne være 
med til alle arrangementer i 
studenterklubben:

•	6.	dec.	kl.	1100 til kl. 2359

LAANG FREDAGSBAR

STUDENTERKLUBBEN
Af: Markus/PR-studklub

Scorebogen er på gaden!!!
Du kan afhente den disse dage:

Tirsdag 19. november. kl. 16-18 i foran biblioteket

Onsdag 20. november. kl. 12-14 i foran biblioteket

Torsdag 21. november. kl. 16-18 i foran biblioteket

Forside

Scorebogen 2.0 2013.indd   1 09-10-2013   10:05:36
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Horoskoper
af  Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard og Co.

Vinterdepressionen ligger lige rundt om hjørnet og 
pensum gør ikke ligefrem noget for at forhindre dette. 
Horoskoper hjælper

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Hold vinteren for døren med 42 liter Lurpak.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du kan lyse din tilværelse op ved at lære Farsi.

Vædderen
20. marts - 19. april
Fortsæt.

Tyren
20. april - 20. maj
Overgiv dig selv til pyromaniens glæder.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Begynd på et draft på dit brev til julemanden. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Tag til Singapore.

Løven
22. juli - 22. aug.
Anskaf  et jernrør bøjet i 42 grader.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Undgå lave temperature og hav så meget kontakt som 
muligt med pelsede dyr.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Ryd op på minimum 6 kvadratmeter.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Tag ansvar for mørket på en afslappet måde.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Scor en fisk, en rigtig fisk. en makral eller noget.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Hold dig væk fra væmmelige ildere. De bærer smitte.

Så er det igen blevet tid til, at vi på MOK har taget os den frihed at åbne den nye scorebog og kåre 
hvem vi synes er scorebogens lækrest hunks og flotteste sild. 

0. Semester:
Frederik 106 vinter

1. Semester:
Theis 106 

2. Semester:
Lars Ole 209

3. Semester:
Ulrik 304

4. Semester:
Frantz 404

5. Semester:
Kasper 509

6. Semester:
Ole, Herlev 4

7. Semester:
Joakim, Næstved   
rul 1

8. Semester:
Victor, Bispebjerg 10

9. Semester:
Jacob, Roskilde og 
Gentofte/ Bornholm

10. Semester:
Markus, børne-
psykologi

11. Semester:
Adam, 11. Sem. 1

12. Semester:
Nikolai, rul 1 

0. semester:
nr 14 106 v

1. semester:
nr 16 105

2. semester:
nr 13 202

3. semester:
nr 12 302

4. semester:
nr 16 401

5. semester:
nr 11 505

6. semester:
nr 13 Herlev 6

7. semester:
nr 6 riget 2

8. semester:
nr. 3 Herlev 8

9. semester:
nr. 10 Bornholm

10. semester:
nr 29 psykiatri

11. semester:
nr. 19 international

12. semester:
nr. 14 Rul 1

Semesterfri:
nr. 9

Anna Martha's liste over Scorebogens 
lækreste hunks

Jonas og Kaspers  liste over 
Scorebogens flotteste sild

Scorebogens lækreste
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SKRIV DIG PÅ FACEBOOK-
EVENTET, SÅ SKRIVER VI DIG I 
D Ø R E N . G E T R E A D Y T O 
RUMBLE.

NYLON 

MUSIKVÆRKET 

MARELD 

DET NYE BAND 

BANDAFTEN 

30. NOVEMBER KL 20 

4 BANDS 

FRI ENTRÉ

PANUM


