
MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 16 - 5. Februar 2014

46
  å

rg
.  

•  
20

13
/2

01
4 

•  
IS

SN
 1

90
4

-3
16

3



2 | MOK

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

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

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

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa 
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside:  David/MOKred
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SATS månedsmøde, se s. 14

IMCC Rwanda infomøde, se s. 13
Månedsmøde i Sexekspressen, se s. 15
Infomøde ved Rusvejledning, se s. 15
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Nogle skal til julefrokost sammen, f.x. Simon
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Mille passer stadig forældres kat - er du for-
ælder og mangler en til at kigge efter din kat, 
ring til hende på tlf. 60651450
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12.00 MOK's DEADLINE
Få nyt billede til dit FaDL kort fra i dag, se s. 4
Månedsmøde i SIMS, se s. 14
Infomøde ved Rusvejledning, se s. 15 
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SØNHKS månedsmøde, se s. 13
Introduktion til forskning v. PUFF, se s. 14
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Det sker i ugen
Basisgrupper

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende
DSS - Dermatologisk Selskab for Studerende
Eorta - Basisgruppen for Intern Medicin
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
PORTOS - Panums ORTOpædkirugiske Selskab
PUC - Panum Underwater Club
PUFF - Panums Ungdoms Forsker Forening  
Rusvejledningen for Medicin  
SAKS - Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
SAMS - Stuerendes Almen Medicinske Selskab
SATS - Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
SIMS - Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
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.portos.dk
www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www. sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

www.studklub.dk
www.soenhks.dk
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LOL på MOK

TYPER AF STUDERENDE!
MOK-redaktionen bringer i sidste uge, denne uge og de næste to uger, en oversigt over 
de forskellige typer medicinstuderende, og hvad man bør lægge vægt på, for at kunne 
identificere sig med disse fire meget forskellige studerende!

Under hver enkelt type, er angivet fire "stats":
Økonomi : 
Hvordan man kan forvente at ens privatøkonomi som studerende ser ud.

Druktungt: 
Hvor højt man prioriterer dage med tømmermænd frem for dage med læsning.

Læsetungt: 
Hvor højt man prioriterer dagene på læsesalen, frem for socialt samvær med andre 
mennesker.

Frivilligt Arbejde: 
Hvor mange studierelaterede aktiviteter man har ved siden af det reelle studie.

MOK vil gerne understrege, at alle fire typer typisk klarer sig ganske fint igennem 
studiet, med meget forskellig bagage i rygsækken, inden de bliver færdige som læger.

24. maj 1975
Uddannelse:
Cand.scient.pol. og  MA, europæisk 
politik og administration

Politisk karriere:
2011-: MF for B
2011-2012: Næstformand for folketings-
gruppen
2012: Gruppeformand for folketings-
gruppen
2014-: Uddannelses- og videnskabs-
minister

3. april 1968
Uddannelse:
Cand.jur. og ph.d. i EU og folkeret fra 
Københavns Universitet.

Politisk karriere:
1994-2000: Byrådsmedlem for S i Hillerød 
Kommune.
2000-2007:  Borgmester,  H i l lerød 
Kommune.
Siden 2005: Næstformand, S.
2007-: MF for S
2011-2013: Forsvarsminister.
2013-2014: Europa- og handelsminister.
2014-: Sundhedsminister..

Sundhedsministeren

Nick Hækkerup skal overtage sundhedsministeriet som den øverste chef for hele sund-
hedssektoren. Han overtager fra en, intet mindre end, upopulær Astrid Krag. Det er MOK’s 
forhåbning at Nick Hækkerup vil kigge på 4-års reglen med et frisk blik. Derudover håber 
jeg personligt at alt privatisering af sundhedssektoren bliver lukket! 
Uanset hvad så er jeg sikker på at Nick Hækkerup vil tage mere saglige beslutninger end 
den tidligere sundhedsminister der ikke noget højere end en studentereksamen.

Højt at flyve!

Efter Astrid Krags skifte fra SF til S har MOK været i kontakt med Astrid Krags forhenværende spindoktor. 
Spindoktoren, som i denne artikel gør anonym, er blevet fyret efter fadæsen med skiftet fra SF til S. Det 
er dog spindoktoren der kan holdes ansvarlig for de populære beslutninger Astrid Krag tog i løbet af 
sin korte ministerkarriere. 
I foråret 2013 havde Astrid Krag brokket sig en del over der ikke var nok fredagsslik i sundhedsminis-
teriet, og i den forbindelse skrev spindoktoren, Astrid Krags tale til Lægeforeningens årsmøde. Dette  
havde præcis den effekt som håbet: Astrid og Sundhedsministeriet fik tilsendt en masse slik. 
For at komme uden om hele “4-års regl”-problematikken begyndte Astrid og spindoktoren at arbejde 
på at forbedre psykiatrien. Dette faldt ikke i helt god jord hos den danske lægestand. Spindoktoren 
følte sig nødsaget til at dreje medibilledet mod noget helt andet. Der begik spindoktoren sin første fejl.
For at øge Astrid Krag popularitet forsøgte spin doktoren at lave et spin-off af det klassiske Angry Birds. 
Det var en kæmpe fiasko og kostede sundhedsministeriet mere hundrede tusind kroner. Spin dok-
tor-ens karriere sluttede efter han foreslog Astrid Krag skulle skifte parti. Til sidst udtaler den forhæn-
værende spindoktor: “Astrid Krag står nu til ikke at blive valgt ind i folketinget for S.”

Astrid KrageAf: Markus/ MOK’s politiske redaktør

Det med småt: Artiklen til venstre er pure opspind.

MOK’s politiske redaktion!

Uddannelses- og videnskabsminister

Sofie Carsten Nielsen overtager Uddannelses- og videnskabsministeriet fra Morten 
Østergaard. Det er ligesom Astrid Krag en minister der har gjort sig upopulær blandt de 
medicinstuderende. Morten Østergaard havde selv gennemført sin videregående ud-
dannelse på, en del, længere end normeret tid. Dette stoppede ham ikke fra at indføre 
studiefremdriftsreformen. I forhold til studiefremdriftsreformen får vi nok ikke Sofie på de 
studerendes side, da hun har gennemført din uddannelse på 7 år, men i løbet af de 7 år 
tog hun også en masteruddannelse, så hun er formentlig for fremdriften i universitetsver-
denen. Jeg vil dog lade tvivlen komme hende til gode.

Opskrift på ministerroulade:
Version 1

1. En del loyale partisoldater
2. En del håb (Kan erstattes med desperation)
3. En del ministerpension

Opskrift på ministerroulade:
Version 2

1. Lav en idiotisk og højreliberal aftale omkring DONG
2. Vent på SF forlader regeringen
3. En del ministerpension
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00

WWW.FADLVAGT.DK

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

FADLS VAGTBUREAU
KØBENHAVN 35378800
 Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
 Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00

M E D D E L E L S E R
OBS! TIL ALLE VAGTTAGERE!
NU er tiden kommet hvor ALLE skal forny Brandtesten 
og Hånd-hygiejnetesten. 
I perioden mellem den 3. og 28. februar 2014 skal du tage begge 
tests –  uanset  hvornår du sidst har taget dem !!!!

Husk, hvis ikke du er gyldig akkrediteret, kan du ikke tildeles 
vagter. 

Du kan afhente dit nye kort i Vagtbureauets ekspedition fra
den 17. Marts til og med den 11. April 2014. 
HUSK du skal medbringe en kopi af dit sidst bestået semestertrin.
For at tage testerne går du ind på www.fadlvagt.dk og følger ve-
jledningen der eller du kan gennemføre testerne via din webprofil. 

Har du problemer med 
at logge ind kan du

kontakte Vagtbureauet 
på 35 24 54 05 eller e-mail akkreditering@fadl.dk

NYT BILLEDE TIL DIT STAMKORT /
AKKREDITERINGSKORT
Hvis du ønsker at forny dit billede på dit akkrediteringskort,
skal du komme forbi Vagtbureauets ekspedition i nedenstående periode:

Fra Mandag d. 10. Februar og frem til Fredag d. 28 Februar 2014.
Alle dage i tidsrummet fra kl. 11:00 – 13:00
Dette er den eneste periode der vil blive taget nye billeder til jeres akkrediteringskort.
Der VIl ikke blive fornyet billeder uden for dette tidsrum.

Med venlig hilsen Vagtbureauets ekspedition (Charlotte Frølund)

Vagtbureauet
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2200 København N
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

M E D D E L E L S E R

Vagtbureauet

VT KURSER (INKL. BVT) FORÅR 2014

 
VT KURSER (INKL. BVT) 

FORÅR 2014 
 
 
HOLD C 
Orientering Onsdag 12/03 16.30 – 17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 13/03 16.30 – 21.00 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 15/03 09.30 – 14.00 HVH  
 Søndag 16/03 09.30 – 14.00 HVH 
Lektion 3*: Mandag 17/03 16.30 – 21.00 HVH    
 Tirsdag 18/03 16.30 – 21.00 HVH    
Lektion 4*:  Onsdag 19/03 16.30 – 20.00 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
 Torsdag  20/03 16.30 – 20.00 HVH  ONSDAG DEN 12/02 
Lektion 5*: Lørdag 22/03 09.30 – 13.00 HVH   KL. 10.00 via 
 Søndag 23/03 09.30 – 13.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Mandag 24/03 16.30 – 18.45 HVH      
  24/03 18.45 – 21.00 HVH     
Prøve*: Tirsdag 25/03 16.30 – 19.00 HVH      
  25/03 19.00 – 21.30 HVH   
     
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. 
Hertil kommer: 
2 dage på følgevagt: 29. + 30/03 eller 05. + 06/04 
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.  
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) 
    
 
 
 
HOLD D 
Orientering Onsdag 26/03 16.30 – 17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 27/03 16.30 – 21.00 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 29/03 09.30 – 14.00 HVH  
 Søndag 30/03 09.30 – 14.00 HVH 
Lektion 3*: Mandag 31/03 16.30 – 21.00 HVH    
 Tirsdag 01/04 16.30 – 21.00 HVH    
Lektion 4*:  Onsdag 02/04 16.30 – 20.00 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
 Torsdag  03/04 16.30 – 20.00 HVH  ONSDAG DEN 05/03 
Lektion 5*: Lørdag 05/04 09.30 – 13.00 HVH   KL. 10.00 via 
 Søndag 06/04 09.30 – 13.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Mandag 07/04 16.30 – 18.45 HVH      
  07/04 18.45 – 21.00 HVH     
Prøve*: Tirsdag 08/04 16.30 – 19.00 HVH      
  08/04 19.00 – 21.30 HVH   
     
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. 
Hertil kommer: 
2 dage på følgevagt: 12. + 13/04 eller 26. + 27/04 
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.  
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) 
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

M E D D E L E L S E R

A N N O N C E R

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOLD E 
Orientering Onsdag 23/04 16.30 – 17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 24/04 16.30 – 21.00 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 26/04 09.30 – 14.00 HVH  
 Søndag 27/04 09.30 – 14.00 HVH 
Lektion 3*: Mandag 28/04 16.30 – 21.00 HVH    
 Tirsdag 29/04 16.30 – 21.00 HVH    
Lektion 4*:  Onsdag 30/04 16.30 – 20.00 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
 Torsdag  01/05 16.30 – 20.00 HVH  ONSDAG DEN 02/04 
Lektion 5*: Lørdag 03/05 09.30 – 13.00 HVH   KL. 10.00 via 
 Søndag 04/05 09.30 – 13.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Mandag 05/05 16.30 – 18.45 HVH      
  05/05 18.45 – 21.00 HVH     
Prøve*: Tirsdag 06/05 16.30 – 19.00 HVH      
  06/05 19.00 – 21.30 HVH   
     
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. 
Hertil kommer: 
2 dage på følgevagt: 10. + 11/05 eller 24. + 25/05 
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.  
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) 
 
 
 
 

HOLD 1603 (RH) søger 5 nye blodprøvetagere
Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med Rigshospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling, 3011. 
Vi tager blodprøver på forskellige afdelinger – alle hverdage fra klokken 07:30 til 16:00. 
Der møder dagligt fire FADL-vagter ind klokken 07:30, som får fri klokken 14:00, og ligeledes møder 
to FADL-vagter normalt ind klokken 08:00 og får fri klokken 16:00. 
Der afholdes holdmøde én gang om måneden, hvor der er streng mødepligt!
Vi søger tre nye medlemmer pr. 12. februar 2014

Krav til dig som ansøger:
•	 SPV-kursus med min. 200 SPV-timer.
•	 Du skal kunne komme til et obligatorisk introduktionskursus på vores stamafdeling d. 18. 

februar kl. 14.30
•	 Du skal kunne tage to korte følgevagter (07:30-14:00) samt én lang følgevagt (8:00-16:00) 

inden d. 15. marts
•	 Du skal kunne deltage til vores holdmøde d. 26. februar kl. 16:00 på afd. 3011.
•	 Du skal kunne tage min. 4-5 vagter + én bagvagt om måneden.
•	 Du skal kunne være på holdet i en længere periode, lavt semestertrin prioriteres højt. 
•	 Du skal have et gyldigt akkrediteringskort.

Udover de tre (betalte) følgevagter består oplæringen i et obligatorisk introduktionskursus i blod-
prøvetagning på vores stamafdeling, akkrediteringskurser på afdelingen samt løbende akkreditering 
gennem FADL. Introduktionskurset skal være taget, inden følgevagterne kan afholdes og vil ligge 
d. 18. februar fra kl. 14.30 på afdeling 3011 - RH.

Ansøgningsfrist: Onsdag d 12. februar kl. 10.00 via: www.fadlvagt.dk - København – tilmelding 
til hold – mærkat ”Hold 1603”.

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte holdleder Noor Al-Hashimi på noor.alhashimi@
gmail.com 

Biopsihold 1611 søger 1 nyt medlem
Vi er et lille hold på 6 medlemmer, der søger en ny kollega. Vi arbejder på hæmatologiske afdeling 
L121 på Herlev Hospital, hvor vi assisteret af en sosu-assistent tager knoglemarvsbiopsier i eget 
ambulatorium. Vi tager 4-8 biopsier pr. vagt og hjælper ind i mellem med blodprøver, venesectio 
og venekatetre. Vores arbejdstider er mandag, torsdag og fredag kl. 9-14 samt tirsdag kl. 9-15. Vi 
er én på vagt ad gangen, og holdet aflønnes med VT-holdløn. Arbejdet er lægefagligt relevant og 
kan tælle som valgfrit klinisk ophold (VKO). 

Krav:
•	 FADL-medlemskab med gyldigt akkrediteringskort. 
•	 Du skal minimum være holdsat på 8. semester. 
•	 Have min. 300 SPV/VT eller psyk-timer.
•	 Kunne tage 4 lønnede følgevagter i marts og herefter selvstændige vagter fra april.
•	 Du skal kunne tage 4 vagter pr. måned – også i sommerferier og eksamensperioder.
•	 Du skal planlægge at blive på holdet i mindst et år og helst længere.

Desuden lægger vi vægt på, at du:
•	 Kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og har god holdånd.
•	 Er god til patientkommunikation.
•	 Har interesse for hæmatologi.
•	 Har relevant erfaring.

Ansøgningsfrist: Den 17. februar kl. 10.00
Ansøg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til hold – Hold ”1611”
Jobsamtaler forventes afholdt i uge 9.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte holdleder Katrine Kielsen på: katrine@
kielsen.net
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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

Semesterstartshæfte Forår 2014

Så er det nye semestersstartshæfte klar til afhentning på FADL 
Københavns hylder i receptionen. Hæftet har fået en make-
over, som vi håber, I vil tage godt imod.
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Som medicinstuderende opstår der mange spørgsmål un-
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dækker lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning 
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Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
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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"

L æ g e v i k a r k u r s e r

Kære medlemmer!

Tilmeldingen til FADLs lægevikarkurser åbner på mandag 
den 3. februar!
Opskrivning vil være mulig fra mandag den 3. februar kl. 
12.00 indtil søndag den 16. februar.
Følgende kurser udbydes:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Klinisk farmakologi
- Infektionsmedicin
- Stetoskopi
- Sår og sutur
- Væske- og elektrolytforstyrrelser
- Blodprøver
- Nefrologi (NYT KURSUS)
- EKG

Tilmeldingen foregår kun online på fadl.dk, hvor der også 
kan læses om de enkelte kurser og tilmeldingsproceduren.
Spørgsmål rettes til kursus-kkf@fadl.dk.

Mvh 
FADL København

Nyt fra OU – OverenskomstUdvalget

Tiden med eksaminer og forberedelse til det nye semester 
er over os, men fortvivl ej - for uanset hvilken tid på året vi 
befinder os i, arbejder vi altid hårdt for vores medlemmer. 
Herfra får du nyt fra OU:
Overenskomst udvalget er i december startet på en ny valg-
periode. Og selvom vi siger farvel og tak for denne gang til 
den elsket afgående formand Lui, siger vi til gengæld goddag 
til mange nye og unge kræfter der skal være fremtiden for 
udvalget. 
I perioder, hvor ”krisen” prøver at presse noget over os, skal 
vi ikke glemme at gode bånd med Yngre Læger stadig består; 
og derfor har overenskomst udvalget valgt en ny til pladsen 
hos Yngre Læger’s Team Overenskomst udvalg, som arbejder 
på den næste overenskomstforhandling.
Med ambitionerne på plads vedtog Overenskomst udval-
get årets kommissorium og budget, som skal godkendes af 
Hovedforeningen.
Til sidst vil vi fortælle, at ingen historie i medierne overskyg-
ger JER medlemmer og der arbejdes på højtryk fra vores 
faglige sagsbehandler på de sager, der kommer ind til os.
HUSK – Hvis du nogensinde oplever noget ubehagelig, eller 
mener du ikke bliver behandlet ordenligt, så skriv til over-
enskomst udvalget på OU@Fadl.dk
Overenskomst udvalget 
/Bobby Lo
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Bogpakke 1 er til 

5. semester

SAMLET PRIS: 1540 kr.

DU SPARER:

660 kr.

FADL KØBENHAVN

Fantastiske bogtilbud – kun for FADL’s medlemmer

Bogpakke 2 er til 

4. semester 

SAMLET PRIS: 1010 kr.

DU SPARER:

340 kr.

Fra 3. februar kan du som medlem af FADL købe medicinske titler fra FADL’s Forlag – med stor rabat!
Henvend dig i receptionen hos FADL, hvis du ønsker at bestille en bogpakke til dit medicinstudie. 

Sådan gør du:
Afgiv din bestilling i receptionen inden onsdag – så kan du afhente bøgerne allerede om mandagen.
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A K S  –  A k t i v  K a r d i o l o g i  f o r  S t u d e r e n d e 
i n v i t e r e r  t i l  k u r s e r  i  f o r å r e t  2 0 1 4
Følgende kurser er planlagt:

- I medio marts afholdes kursus i røntgen af thorax.
- I medio april afholdes PCI-kursus med efterfølgende journal club.
- I start maj afholdes et introduktionskursus til hjertet.
- I medio maj afholdes kursus i EKG, som vil være eksamensrelevant for 8. semester.
- I primo juni afholdes et kursus i EKG, som vil omhandle arytmier.

Desuden holder vi efter basisgruppebazar et hyggeligt arrangement, som alle er velkomne 
til.

For at deltage i kurserne, skal man være medlem af AKS. Information om indmeldelse (og 
alt muligt andet!), kan findes på www.aks-kbh.dk

Vi glæder os til at se dig!

Er du glad for at arbejde med børn, og synes du også at 
undervisningen heri er manglende på studiet? Så er Bam-
sehospitalet noget for dig! Vi er en spændende basisgruppe, 
hvor kommunikationen med børn er i højsædet. Og du kan 
allerede nu melde dig til vores første arrangementer på dette 
semester. Vi mangler nemlig stadig en masse hænder. De 
planlagte er indtil videre;

d. 11/2 på Christiansborgs Slotsplads kl 11-15
og 
d. 15/3 på Nivå Bibliotek kl 9:30-14:30

Lyder det som noget for dig? Så skriv en mail til bamsehospitalet-kbh@imcc.dk og meld 
dig til. Hvis ikke du har mulighed for at hjælpe disse dage, men gerne vil høre mere om 
selve projektet Bamsehospitalet, så kan du finde vores stand til IMCC-infodag, hvor vi har 
en stand efter. Desuden er der planlagt et hyggeligt infomøde, hvor vi forklarer mere om 
projektet og vores fremtidige planer. Der serveres vanen tro kage og kaffe og masser af 
godt humør! Mødet finder sted

d. 17/2 kl. 17.15 i Studenterhusets Lounge

Vi glæder os meget til at se jer alle – der er en bamselæge gemt i de fleste maver!

M E N T O R E R  S Ø G E S  T I L  D A N S K -
P A L Æ S T I N E N S I S K  P R O J E K T 
DanPal er en undergruppe af IMCC, der ønsker at styrke samarbejdet mellem danske og 
palæstinensiske medicinstuderende. I juli måned 2014 kommer 10 skønne palæstin-
ensiske medicinstuderende til København. Her skal de være i 4 uger, hvor de skal stifte 
bekendtskab med det danske sundhedssystem via hospitalsophold og lave frivilligt arbejde 
med børn på Kongelunden Asylcenter. Desuden skal de opleve en anden sommer end den, 
de er vant til – de fleste har nemlig aldrig været uden for Palæstina. 

Projektet er frivilligt, og økonomien er baseret på fonde. Vi har ingen offentlig støtte, 
men vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at projektet kan lykkes. I sommeren 2013 var 10 
danske medicinstuderende i Palæstina med støtte fra Amnesty International. Der skal 10 
danskere af sted igen i 2015, 2017, 2019 osv. Din hjælp som mentor vil tages i betragtning 
i ansøgningen, hvis du ønsker at komme til Palæstina med DanPal.

Vi søger dig som mentor, hvis du er interesseret i at hjælpe vores palæstinensiske kolleger 
til at få det bedste ud af København og dig selv til at få venner for livet. Dette i form af 
hjælp og støtte til at finde rundt i byen, både til deres bolig, hospital og andre mødesteder. 
Derudover vil vi arrangere forskellige sociale begivenheder 
både i hverdage og i weekender, som du kan deltage i som 
mentor. Hvor meget tid, du bruger på det, er frivilligt, men vi 
opfordrer til, at det bliver så meget som overhovedet muligt, da 
det vil give den bedste oplevelse, både for dig og vores gæster. 

Hvis dette har fanget din interesse, skriv til imcc.danpal@
gmail.com eller mød op til månedsmøde Studenterhuset d. 
17. februar kl. 17.00.

Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig! 

//DanPal København

I M C C  e x c h a n g e - o p h o l d  t i l  F i l i p p i n e r n e 
–  n o g e t  f o r  d i g ?
Da jeg er blevet forhindret i at tage afsted på planlagt exchange-ophold til Filippinerne 
gennem IMCC, er der nu en plads ledig i juni eller juli 2014. Opholdet strækker sig over 1 
måned og foregår på et velfungerende hospital i Manilla, hovedstaden i Filippinerne. Det 
er et krav du taler engelsk og prisen for opholdet er 2500 kr.

Hvis det lyder interessant kan jeg kontaktes på mail mia_lubbert@hotmail.com

S k a l  d u  r e j s e  h e r  i  b e g y n d e l s e n  a f 
2 0 1 4  o g  e f t e r l a d e r  d u  e n  t o m  b o l i g 
e l l e r  e t  t o m t  v æ r e l s e  i  K B H ,  s o m  d u 
g e r n e  v i l  t j e n e  l i d t  p e n g e  p å ? 
S Å  S E  H E R ! 
Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i en periode eller du har et ledigt værelse, så hvorfor 
ikke være så generøs at leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet?
Ved at gøre dette gør du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- helt præcis 
1600 danske kroner per studerende, i en måned. 

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

Ulemperne er:
Ingen!

Vi har brug for bolig i følgende periode:
4. - 31. maj (1 medicinstuderende fra Chile)

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

Derudover skal vi bruge TRE friske sjæle, som har lyst til at være buddy for disse studerende. 
Det er utrolig sjovt, man får lov til at bryde sin indre turguide ud og man får mulighed for 
at danne en god international kontakt!

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

Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange og Research Exchange - København 

SØNHKS  - byder velkommen til semestrets første månedsmøde

 Tirsdag d. 11/2-14 kl. 16.30 i egne lokaler i Studenterhuset!

Kom og få indflydelse på semestrets kommende arrangementer eller vær med på en lytter 
over en kop kaffe og en bid kage. 

- Vi glæder os til at se jer!

I N F O M Ø D E
Vi er en udviklingsorganisation, der sammen med Rwandiske medi-cinstuderende laver 

sundhedsfremmende projekter i Rwanda.

Vi har netop fået godkendt et 2–årig projekt gennem Dansk Ungdoms Fællesråd. Dette 
indebærer projektbesøg, udviklingsarbejde og projektarbejde.

Som frivillig får du kompetencer indenfor projektstyring, fundraising, PR og formidling. 
Desuden får du et netværk med andre studerende og unge i Rwanda og Danmark

Vi glæder os til at se dig til kaffe og kage, hvor du kan høre om vores 
kommende projekt:

Torsdag d. 6. februar 2014
16:45

Lille Mødesal
(På Panum instituttet, Nørre Allé 20, København N.)

rwanda@imcc.dk
tlf : 24 64 64 49
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S I M S ’  f ø r s t e  m å n e d s m ø d e  i  2 0 1 4
Så er det ved at være tid til SIMS’ første månedsmøde i år, og det bliver mandag d. 10. februar 
kl. 16 i Studenterhuset. Vi håber at se både nye og gamle med interesse for idrætsmedicin 
til et hyggeligt møde!

Kom godt i gang med forskningen!

Skal du til at påbegynde bachelor, kandidat eller andet videnskabeligt arbejde – så se 
med her. 
Hos PUFF afholder vi vores sædvanlige introduktion til forskningen, hvor en erfaren 
studenter forsker vil introducere os for forskningen. Der vil være rig mulighed for at stille 
spørgsmål til oplægget såvel som til PUFFs arbejde generelt. 

Dato: 11/2
Tid: 16:15
Sted: Lille Mødesal 

Bedste hilsner 
PUFF

Kommende PUFF arrangementer
Temaer

ARTIKLEN
 - 4/3: Månedsmøde “Skriv en god artikel”
 - 31/3: Månedsmøde “Læs en artikel på 10 minutter”

PRÆSENTATION
 - 19/3: Formidling til lægmand
 - 8/4: Kursus i præsentationsteknik

Desuden kommer følgende kurser
 - Basal statistik 
 - SAS-programmering
 - Fondsansøgning

Forskningsår på kardiologisk afdeling
Projektet er et rent register baseret forskningsprojekt og udføres som et samarbejde mel-
lem Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Kræftens Bekæmpelse. Der undersøges 
i en dansk kohorte om udsættelse for trafikstøj og/eller luftforurening øger risikoen for 
atrieflimmer. Arbejdsopgaverne består af: Data-håndtering og -bearbejdning, program-
mering, litteraturlæsning og artikelskrivning.
•	 Søges den studerende til et bachelorprojekt, et kandidatspeciale og/eller 

prægraduat forskningsår eller andet? Du kan finde hjælp til at bedømme dette 
under Muligheder for studenterforskning.

Stillingen vil formelt være et prægraduat forskningsår.
•	 Forventet varighed af projektet
6-12 måneder
•	 Hvornår forventes projektet startet?
Februar 2014 eller snarest derefter.
•	 Er der funding til den studerende eller skal dette søges?
Projektet er fuldt finansieret.
•	 Evt. særlige krav til ansøgeren og dokumentation som ønskes fremsendt
Der ønskes motiveret ansøgning og CV fremsendt til overlæge Ahmad Sajadieh.
•	 Kontaktinformation på den ansvarlige forsker (vejleder)
Overlæge, dr.med. Ahmad Sajadieh, Kardiologisk Afdeling Y, Bispebjerg Hospital. 
Mail: ahmad.sajadieh@regionh.dk
•	 Evt. ansøgningsfrist
Ansøgningerne vil løbende blive vurderet.

1-årigt prægraduat forskningsår på Bonkolab, Rigshospitalet.
Projektbeskrivelse:
Cellegiften 6-mercaptopurin (6-MP) er et centralt led i behandling af børn med ALL. Denne 
medicin har i mange år eksisteret som tabletter. Der er for nylig udviklet en mikstur, for at 
imødegå problemer med at få børn til at spise piller, samt at dosere nøjagtigt. 
1. Det aktuelle kliniske studie undersøger biotilgængeligheden og plasmakinetikken af 

miksturen på målgruppen, nemlig børn med ALL. Analysemetoden til måling af 6-MP 
er etableret, så arbejdet bliver at indsamle, oprense og registrere patientmateriale, 
samt foretage analyser af materialet.

2. Sideløbende vil du også skulle arbejde med behandling af data som omhandler DNA-
index, dvs. DNA-indholdet i den leukæmiske klon og relatere DNA-index profilen til 
patientens øvrige kliniske parametre og behandlingsrespons. Disse data foreligger 
allerede i vores database.

Ansættelsesperiode:
Opstart i løbet af foråret 2014. Fuldtid fra august 2014 – august 2015.

Finansiering:
Lønnen er 10.000 kr./md i henhold taksten fra Kræftens Bekæmpelse. Det forventes at man 
er med til at søge midler til finansieringen af projektet.

Der er ingen ansøgningsfrist, men jobopslaget er at finde på Bonkolabs hjemmeside, så 
længe stillingen er ledig.

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til professor 
Kjeld Schmiegelow, Bonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København 
Ø, tlf. 35451357.
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I auditorium 42.0.01

Kom til det sejeste og hyggeligste månedsmøde på onsdag! Der vil være lidt at snacke og 
drikke, og selskab med en masse af de andre anæstesi interesserede studerende! 

Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen (denne gang på Skype fra Tromsø!)
2. Siden sidst:
- Julefrokost
- Anæstesiens udvikling og Akut ultralyd blev desværre aflyst.
3: Kommende arrangementer:
- Basisgruppebazar
- Akut Patient
4. Evt

N y t  f r a  M I R A
Program for foråret 2014 med oplæg om

 - UL-abdomen (7. april)
 - CT-abdomen
 - Rtg. thorax
 - Interventionel radiologi

For mere information om tid, sted og tilmelding følg med her i MOK og på mira-kbh.dk

Ung pædiater

Onsdag 12/02 kl. 16:30 i Møderum 1, lokale 42.0.01

Så skyder PIPPI endnu et semester igang med en super spændende intro til hvad pædiatrien 
går ud på, og hvilke udfordringer en ung pædiater døjer med til dagligt.
Denne gang har vi skaffet hele 2 søde yngre læger, Signe og Stine, til at fortælle os om 
dette super seje speciale! De vil bl.a. fortælle generelt om deres erfaringer med pædiatrien, 
hvordan de blev introduceret til specialet, og hvad man som studerende kan gøre, hvis 
man har en lille pædiater gemt i mavsen.

Vi sørger for frugt, slik, kaffe, kage samt en rigtig hyggelig stemning! Vi glæder os til et fantas-
tisk foredrag, og til at se alle de flotte medicinstuderende der skulle have lyst til at dukke op!

www.pippikbh.wordpress.com/

P I T  -  I N F O M Ø D E
Er du interesseret i tropemedicin og går med en lille drøm om at komme på klinikophold 
i et 3. verdens land? Så kom til vores infomøde 

 Onsdag d. 12. Februar 2014 kl. 16.15

og hør alt om vores hyggelige basisgruppe og muligheden for selv at komme af sted med 
PIT. PIT (Praktikant I Troperne) arrangerer kliniske ophold af 3 måneders varighed i Indien, 
Filippinerne og flere lande i Afrika. Nyd en kop kaffe og et lækkert stykke kage til vores 
infomøde og hør nyligt hjemvendte PIT’ere fortælle om deres spændende og oplevelsesrige 
tur til Afrika. Alle er meget velkomne.
Hold øje med næste uges MOK for nærmere info om lokale.

Vi glæder os meget til at se dig.
Med Venlig Hilsen 
PIT

Basisgrupper
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Er du også interesseret i ortopædkirurgi og nysger-
rig efter hvad specialet har at byde på?
Så bliv medlem af PORTOS – Panums Ortopædki-
rurgiske Selskab.

Deltag i et af vores kommende foredrag og kurser 
eller duk op til vores månedsmøder. 
I løbet af forårs- og efterårssemestret afholder vi en foredragsrække med alle fagområderne 
indenfor specialet. Foråret byder på flg. foredrag:
- februar: skulder- og albuekirurgi (dato, tid og lokale annonceres i næste MOK 
samt på Facebook og www.portos.dk)
- marts: idrætskirurgi
- april: alloplastikkirurgi
- maj: skadestuekirurgi
samt kursus i ryg- og ledundersøgelse i begyndelsen af juni måned.

Meld dig ind i vores facebookgruppe: PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab eller 
send en mail til medlem@portos.dk

Mange hilser
PORTOS 

Å r e t s  f ø r s t e  S A K S - m å n e d s m ø d e !
Så blev det semesterstart og tid til at byde velkommen til alle de nye medicinstuderende! 

SAKS (Studerendes Almen Kirurgiske Selskab) er en basisgruppe med interesse for 
ALLE de kirurgiske specialer. Dette tilgodeser vi ved at arrangere en masse foredrag med 
forskellige speciallæger (Tour de Chirurgie), holde spændende basalkursus i suturering, 
kirurgiske færdigheder og lign. samt meget meget mere.

Første månedsmøde i Studerendes Almen Kirurgiske Selskab bliver d. 11/02 kl 16.00, hvor 
vi først og fremmest vil byde velkommen til alle de nye der skulle have lyst til at kigge forbi. 
Og efterfølgende fortælle lidt om hvad semesteret kommer til at byde på af spændende 
månedsmøder, foredrag og ikke mindst en masse supergode kurser. Lokalet er ikke fastlagt 
endnu, men hold øje med opslagstavlen, facebook, infoskærme og www.saks-kbh.dk

Alle er velkomne og der vil selvfølgelig være lækre snacks og kaffe til at varme sig på. Så 
tag din læsemakker under armen og sig at det er på dette semester i vil prøve at se hvad 
vi går og hygger os med i SAKS.

Vi glæder os til at se en masse fremmødte til hygg!e
Mvh. SAKS

S e x e k s p r e s s e n
Så er det tid til semestrets første månedsmøde i Sexekspressen! 
Sexekspressen er en gruppe der tager ud og laver seksualundervisning i folkeskoler 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 igennem kandidaten er fuldstændig ligegyl-
digt. Alle er velkomne og vil gennem Sexekspressen interne undervisning blive uddannet 
som højkompetent sexpert - kom og hør mere om hvordan du kan blive en færdiguddannet 
sexpert til vores vinterseminar.
Sexekspressen byder derudover på hyggeligt samvær med andre studerende på tværs af 
semestretrin - 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 første 
månedsmøde, der bliver afholdt:

Torsdag d. 6 februar kl. 17.00 i studenterhuset

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

R U S V E J L E D N I N G  2 0 1 4
Endnu en gang er tiden oprunden og vor venten er forbi! 5 lange måneder har henslæbt 
sig, sneglet sig af sted, som var hver dag den 24. december, som var hver en time en 
uforberedt eksamination i diencephalon og regio cruralis posterior! 5 måneder uden 
rusvejledningen. Ikke godt nok!

Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusvejledere, som studiet kan opdrive. Intet 
mindre! Måske at det er dig?

Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende, at der er nogle talenter, som rusvejledere 
bør besidde for at kunne leve op til opgaven.

Man behøver ikke at:
•	 Kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærværdigt gøglerinstrument) mens man 

reciterer døveudgaven af ”HMS Pinafore” og frembringer en 7 dages madplan for 
veganere.

•	 Finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt.
•	 Være officer fra jægerkorpset, så man kan styre de skrigende masser.
Derimod skal man:
•	 Være ekstremt socialt indstillet.
•	 Være mere interessant end dem fra Paradise Hotel.
•	 Være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både på seminarerne og på rusturen. 

Man kan ikke lave den store free-rider.
•	 Være indstillet på at bruge hele august måned på rusvejledningen
•	 Ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til at lave oplæg
•	 Være i stand til at styre sin sladdertrang og sin mobiltelefonitis.

Datoer
Rusvejledningen inkluderer to weekendseminarer:
d. 14-16. marts
d. 18-20. april

Tre stormøder:
Onsdag d. 12 februar  kl. 20.00 i Studenterklubben
Onsdag d. 30. april kl. 18.00 i Studenterklubben
Onsdag d. 24. september kl 18.00 i Studenterklubben

Ét ugeseminar:
d. 1. -8. august

Og sidst, men absolut ikke mindst, én rustur
d. 15.- 21. august

Herudover holder de enkeltegrupper og undergrupper møder gennem hele forløbet. Dette 
inkluderer bl.a. en sommerhustur fra omkring
d. 18-25. juli.

Tilmelding
I år afholder vi tre informationsmøder, hvor det er obligatorisk, at man møder til ét af dem. 
Herefter vil der være aktiv tilmelding, når den enkelte har fundet ud af om vedkommende 
har lyst og magter at leve op til kravene. Hvis man tidligere har været vejleder, er det nok 
bare at møde op og tilmelde sig aktivt.

Obligatorisk informationsmøde:
Tirsdag d. 4/2 kl. 16 i  29.01.32
Torsdag d. 6/2 kl. 16 i  29.01.32
Mandag d. 10/2 kl. 16 i  29.01.32

Aktiv tilmelding:
Tirsdag d. 11/2 kl. 16-17 foran tør studiesal
Onsdag d. 12/2 kl. 16-17 foran tør studiesal

Vi glæder os til at se jer!

Hilsen OvervintringsGruppen
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E L I U N 
-  e t  n e t v æ r k  f o r 
d i g
Kære medicinstuderende

Vidste du, at lægelivet er ensomt? De fleste læger går solo 
stuegang, sidder i et mørkt lokale og kigger på røntgenbilleder solo eller 
opererer solo (fraset sygeplejerske selvfølgelig).
Ikke nok med det, så er der også de læger og lægevikarer, som er dømt til at tilbringe 
store dele af deres karriere så langt væk fra hjemmets trygge rammer, at der dårligt findes 
internet, telefonsignal og ordentlig pizza. Vi taler her om de udstationerede i “Den Rådne 
Banan” eller som en vordende psykiatier engang kalde det: “Mordor”. Hvis man sidder stille 
og kigger ud af vinduet på Aabenraa Sygehus, kan kan stadigvæk høre ekkoet af hans skrig 
fra Hjørring: “Fly you fools!” - lyder det...

Føler du også, at det er synd for os? Efter vi er blevet tvunget igennem studiet på normeret 
tid og muligvis har fået børn, der må undvære en forælder, bliver vi nu sendt i eksil i så 
mørke dele af Danmark, at de endnu ikke har hørt om snapchat.

Hvis du føler med dig selv og dine kommende kollegaer, skulle du tage om melde dig ind 
i ELIUN (ensomme lægevikarer i Udkantsdanmarks netværk).
Her vil der blive arrangeret hyggelige telefonmøder, hvor vi siddende på vores mørke og 
alt for lille vagtværelse kan sms’e eller hvis der er stabil dækning ringe til hinanden og give 
et verbalt klap på skulderen.
Du behøver faktisk ikke være lægevikar. Der er også mulighed for støttemedlemsskab. 
Nogle gange er det også dejligt at tale med en studerende, som endnu ikke engang 
har prøvet ting som st.p., st.c., exploratio, morgenkonf. og epikriser bare for 
at kunne føre en lang og selvforhærligende monolog om,  hvor 
overkvalificerede vi er, og hvor vi dog glæder os til a t 
blive bagvagter.

Hvis du tror ovennævnte kunne være noget for dig, 
så skriv en mail til jonasolsen88”snabela”gmail.com

mvh Jonas - formand og stifter af ELIUN

NY BASISGRUPPE!!!!
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S c i e n t i f i c  A f f a i r s  D e r m a t o l o g y 
S t u d e n t e r m e d h j æ l p e r

Vil du vide hvad det vil sige at arbejde i en lægemiddelvirksomhed og hvad der skal til 
for at udvikle et lægemiddel og sikre at det hjælper hundredetusindvis af mennesker i 
hele verden?  

Sæt fokus på det relevante og foreslå konklusioner
Som studentermedhjælper i Scientific Affairs, Dermatology vil en vigtig opgave være at 
søge i medicinsk litteratur, uddrage konklusioner og gøre det nemt at formidle. Du vil blive 
en del af holdet, der sikre den interne kommunikation af væsentligste punkter i de viden-
skabelige artikler vi publicerer. Samtidig vil du opnå en rigtig god indsigt i dermatologiske 
sygdomsområde og nyeste behandlingsmuligheder. 

Scientific Affairs ligger i Ballerup sammen med marketing-, forsknings- og udviklingsafde-
lingerne og indgår i mange projekter der binder videnskab, kommunikation og markeds-
føring sammen - altid med patienternes behov i fokus.  I dermatologisektionen har vi brug 
for en kollega, der kan arbejde med 

•	 større	og	mindre	litteratursøgninger	
•	 sammenfatning	og	kommunikation	af	videnskabelige	data,	
•	 Microsoft	Office,	især	PowerPoint	og	Excel
•	 deskriptiv	statistik
•	 løse	praktiske	opgaver
 
Du kan kombinere medicinsk viden og kommerciel forståelse
Hvis du overvejer en karriere i en lægemiddelvirksomhed og bliver inspireret af at arbejde 
i en dynamisk virksomhed, hvor alle løfter opgaver med et fælles mål, så er du muligvis 
den studentermedhjælper vi søger. 

Desuden er det vigtigt at du 

•	 er	fleksibel,	positiv	og	nysgerrig
•	 har	bestået	8.	semester	på	medicinstudiet	eller	lignende
•	 har	haft	sygdomslære,	gerne	indenfor	dermatologi
•	 ikke	bliver	kandidat	før	sommeren	2015
•	 taler	og	skriver	engelsk

 
På verdensplan vil du få mere end 5000 nye kollegaer, der alle arbejder for at give patienter 
den bedst mulige chance for at håndtere og behandle deres sygdom.  

Du vil blive en del af Scientific Affairs afdelingen, der består af 20 personer, hvoraf 4 af dine 
nærmeste kollegaer også er studentermedhjælpere.   

Vil du have indblik i nogle af de fremtidsmuligheder man har som læge eller tilsvarende og 
har du mulighed for at arbejde ca. 8 timer om ugen i Ballerup, så hører vi meget gerne fra dig. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Deadline fredag 14. februar 2014. 

Kontaktperson:
Mikkel Hansen,  mikkel.hansen@leo-pharma.com,  mobiltelefon 41 88 95 12

F o r s k n i n g s å r  p å  N e u r o l o g i s k  a f d e l i n g , 
G l o s t r u p  H o s p i t a l

Har du lyst til at forske og samtidig blive bedre til neurologi?

Enhed for klinisk apopleksiforskning søger forskningsårsstuderende til projekt omkring 
følgesygdomme ved apopleksi. Følgesygdomme rammer ca. 50%og er associeret til øget 
mortalitet og dårligere outcome. Det er dog uvist hvilke  patienter der rammes og hvilken 
sammenhæng der er imellem de enkelte følgesygdomme. Det kan du være med til at 
undersøge nærmere. 

Dit forskningsårsprojekt bliver en del af et større ph.d. projekt. Arbejdet består i rekrutter-
ing og undersøgelse af apopleksipatienter i samarbejde med en ph.d. studerende læge.
Vi søger en studerende der
•	 Har	bestået	8.	semester	og	gerne	10.	
•	 Har	interesse	for	neurologi	og	forskning
•	 Er	engageret	og	har	gåpåmod	i	forhold	til	nye	opgaver
•	 Kan	arbejde	både	selvstændigt	og	som	en	del	af	en	større	gruppe
Vi kan tilbyde
•	 Mulighed	for	at	stifte	bekendtskab	med	klinisk	forskning
•	 Mulighed	for	at	være	med	til	at	designe	dit	eget	projekt	i	projektet
•	 Mulighed	for	at	skrive	kandidatopgave	og	evt.	en	videnskabelig	artikel
•	 At	du	bliver	en	del	af	en	aktiv	forskningsgruppe	ledet	af	klinisk	forskningslektor,	
overlæge, dr.med. Helle Klingenberg Iversen.

Ansættelsesperiode: 1. maj 2014 til 30. april 2015 eller efter aftale.
Løn: 10.000 kr./md. Vi vil i fællesskab søge midler.
Ansøgningsfrist: 15. marts 2014. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning og CV sendes til Sofie Amalie Simonsen, Læge, ph.d. studerende på  sofie.a.s@
gmail.com. 
Har du lyst til at høre mere om projektet inden du søger er du også velkommen til at 
kontakte ovenstående.

F O R S K N I N G S Å R  I  B Ø R N E -  O G 
U N G D O M S P S Y K I A T R I

Vi søger en forskningsårsstuderende til et stort Cochrane systematisk review om ”Effekt og 
bivirkninger af Methylphenidat til Børn og Unge med ADHD”.  Med opstart hurtigst muligt.
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009885/abstract)

Selve arbejdet foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland, Roskilde, i tæt sa-
marbejde med Copenhagen Trial Unit og Cochrane Developmental Problems and Learning 
Problems Group (CDPLPG). Du vil indgå i et internationalt team inklusiv tre medicinstu-
derende, og dit arbejde vil bl.a. bestå i dataekstraktioner, biasvurdering og meta-analyser. 
Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet. Du vil få medforfatterskab på 
reviewet, der skal afsluttes i 2014. 

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer at du er struktureret, har gode engelsk-
kundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere. 
Du vil desuden få mulighed for at skrive din bachelor- eller kandidatopgave hos os.

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 10.000 til driftsudgifter. 
Lønnen er betinget af modtagelse af fondsmidler, som allerede er ansøgt. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Psykolog, Ph.d., Seniorforsker Ole Jakob Storebø ojst@
regionsjaelland.dk, tlf. 25 11 99 01

Ansøgningsfrist: Søndag d. 9. februar

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til:  ojst@regionsjael-
land.dk)

eller 
Psykiatrisk Forskningsenhed 
Att: Forskningschef, professor, Ph.d. Erik Simonsen
Toftebakken 9 
4000 Roskilde. 

S t u d .  M e d .  s ø g e s  -  S t u d e n t e r m e d h j æ l p e r 
p å  P s y k i a t r i s k  T r a u m e k l i n i k  f o r  F l y g t n i n g e

Stud. Med.’er søges som studentermedhjælpere på Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge, 
Psykiatrisk center Ballerup. Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuderende, der søger 2 
nye medlemmer fra marts 2014. Holdets arbejde på Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge 
er i forbindelse med flere randomiserede kliniske undersøgelser, som har til formål at 
beskrive det komplekse symptombillede hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt 
samt undersøge patienttilfredshed. Målet er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil 
styrke og effektivisere indsatsen over for en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper. 
Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og 
depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, 
og er således ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld får 
man stor erfaring i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange meget 
dårlige patienter.

Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som 
hold meget vellidte på afdelingen, og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved 
tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en 
fællesrating samt to aflønnede følgevagter. 
Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og torsdag fra 9.00 - 16.00, samt 
undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. 
Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også forventes 
at alle på holdet deltager.

For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester fra forårssemesteret 
2014. Desuden skal man komme til fællesratingonsdag den26. marts 2014 kl. 12-15 samt 
tage to følgevagter i løbet af februarsamt marts. Det forventes at du kan tage dine første 
selvstændige vagt fra slut marts, og at du kan blive på holdet i minimum 1 år.
Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt arbejde 
prioriteres højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes til hamteam@
gmail.com.

Ansøgningsfristen er fredag 7februar 2014 kl. 12.00. Du får svar på din ansøgning senest 
den 10. januar. 
Der vil være ansættelsessamtaler onsdag den 12februar kl. 17.00-20.00

M E D I C I N E R R Å D E T  H O L D E R  B O G M A R K E D 

Dine gamle bøger samler støv, og du har brugt alle dine penge på Panum-skituren! Kom 
og køb billge, brugte bøger, og sælg dine gamle bøger!
 
Bogmarkedet afholdes tirsdag den 4/2 fra kl 12-16. Hvis du gerne vil ind som en af de 
første, er der udlevering af numre foran Studenterhuset tirsdag kl 8:00. Dem med numre 
bliver lukket ind i rækkefælge fra kl 12, og normalt vil studerende uden numre kunne 
komme ind fra kl 14. 

Hvis du vil sælge bøger er der indlevering mandag d. 3/2 fra 16-19. 
Vi i MR glæder os meget til at se dig – husk kontanter & godt humør. 
Bogmarkedet er nonprofit, og der pålægges blot et lille gebyr pr. bog for salg. 

Annoncer
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H a r v a r d  M e d i c a l  S c h o o l  –  M a s s a c h u s e t t s 
E y e  a n d  E a r  I n f i r m a r y 
V K O - o p h o l d  R e j s e b e s k r i v e l s e  
- af Ole Kruse og Nille Birk Wulff
Rigshospitalets øre-næse-hals-afdeling har etableret et samarbejde med Massachusetts Eye 
and Ear Infirmary (MEEI) som er et universitetshospital i Boston tilknyttet Harvard Medical 
School. Samarbejdet går ud på, at der to gange om året kan sendes 2 medicinstuderende 
afsted på et 4 uger langt klinisk ophold indenfor ØNH. 

Denne gang var vi de heldige der kom afsted, og vi ankom forventningsfulde og spændte 
på at skulle tilbringe en måned på et af USA’s førende hospitaler og samtidig få lov til at 
opleve det amerikanske sundhedssystem indefra.  

På MEEI starter man kl. 6:00 om morgenen med stuegang på hovedhalskirurgisk sengeafsnit, 
hvor 10-15 patienter er indlagt postoperativt. Her ligger primært patienter, der har 
gennemgået større canceroperationer. Stuegangen bliver gennemført af et samlet team af 
yngre læger i hoveduddannelsesstilling ledt an af en ”chief-resident”, som tilser de indlagte 
patienter og fordeler dagens opgaver. Under stuegang hjalp vi til med det praktiske såsom 
at række instrumenter, skifte forbindinger, fjerne suturer og dræn. Efterfølgende var vi 
placeret enten på operationsgangen, i ambulatoriet eller i skadestuen. Som udgangspunkt 
er man placeret 2 uger på OP og 2 uger i rotation mellem de forskellige ambulatorier. Der 
var dog god fleksibilitet i programmet, og vi havde mulighed for selv at ønske om specifik 
placering indenfor særlige interesseområder. De ældre kirurger var generelt læringsmindede, 
særligt overfor de yngre læger, og som studerende var der mulighed for at lære rigtig 
meget. Repertoiret af operationstyper udført på MEEI er meget bredt, og spænder fra mindre 
indgreb som tonsillektomier til større og mere avancerede indgreb som laryngektomier, 
kraniotomier, samt avanceret cancerkirurgi med halsdissektion og fri lap transplantationer. 
I ambulatoriet fulgte vi speciallæger indenfor diverse subspecialer. Effektiviteten var 
imponerende og oftest nåede lægerne at se op til 40 patienter på en dag. Dette betød en 
travl, men pga. det store patientflow, også meget lærerig dag. 

I skadestuen, der blev delt med øjenlægerne, kom patienter med blandede problemstillinger 
og her fik vi derfor mulighed for at være mere med i de initiale overvejelser om 
differentialdiagnostik, udredning og behandling. 
Generelt var arbejdsmentaliteten imponerende. De yngre læger arbejder minimum 12 
timer dagligt og går desuden stuegang lørdag, hvilket også forklarer hvorfor de bliver 
så dygtige og erfarne på forholdsvis kort tid. Vores dage var oftest færdige ved 17-tiden, 
hvorefter vi havde mulighed for at gå med til eftermiddagskonference, hvor de indlagte 
patienter blev diskuteret. 

Opholdet giver mulighed for at udvikle sig sprogligt, teoretisk og praktisk. Her er meget 
forskning og mange subspecialiseringer indenfor ØNH specialet samlet under et tag, hvorfor 
man får en god fornemmelse for specialet. Desuden var det amerikanske hospitalsvæsen 
en oplevelse i sig selv. 

Udover hospitalet har Boston meget andet at byde på. Det er en smuk og livlig universitetsby 
som man sagtens kan få weekenderne til at gå i. Desuden er Boston historisk set en meget 
interessant by, der husede den spirende frihedskamp for selvstændighed fra England, som 
i dag fejres den 4.juli som den amerikanske uafhængighedsdag. 

Vi vil slutte af med varmt at anbefale opholdet for studerende med interesse for ØNH.  

I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen: 
Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se 
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@rh.regionh.dk 
Professor Christian von Buchwald på: Christian.Buchwald@rh.regionh.dk 

Se opslag i kommende MOK om ophold på Harvard Medical School i Boston juni 2014.
Husk også VKO-ophold i Sydney januar 2015 med ansøgningsfrist mandag d. 3. marts – 
infomøde d. 18. februar kl. 15 på Rigshospitalet afsn. 2071. Se opslag i MOK nr. 46.
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R e s e r v e l æ g / s t u d .  m e d .  s t i l l i n g  v e d 
O r g a n k i r u r g i s k  K l i n i k ,  S y g e h u s
S ø n d e r j y l l a n d ,  A a b e n r a a

Ved Sygehus Sønderjylland, Organkirurgisk Klinik, Aabenraa opslås en op til 6 måneders 
reservelæge/stud. med stilling med tiltrædelse 1.marts 2014 eller efter aftale.
Vi er inde i en rivende udvikling med nye faglige tiltag og udvidelse af aktiviteten. Optageom-
rådet er på 250.000 personer, og i løbet af i år vil  sygehuset have status som landsdelens ny-
byggede akutte sygehus med alle vigtige specialer samlet i én enhed. Som led i processen er
der per 1. januar 2013 oprettet et Organcenter indeholdende kirurgisk og medicinsk gas-
troenterologi samt urologi.

Organkirurgisk Klinik varetager:
•	 Kolorektalkirurgi, laparoskopisk og åben.  
•	 Øvre gastrointestinal kirurgi med hovedvægt på laparoskopi.
•	 Endoskopi af øvre og nedre gastrointestinalkanal samt avanceret endoskopi (ERCP 

og EUS, stentanlæggelse, dilatationer, APC m.v.).
•	 Varetagelse af den kirurgiske del i traumeteamet i FAM.
•	 Mamma/ endokrinkirurgi funktionen i Sygehus Sønderjylland.
•	 Organkirurgi og endoskopi på det dagkirurgisk afsniti Sønderborg.
Dette udgør tilsammen en ”basiskirurgisk” klinik, hvis mål er at kunne behandle alle almin-
deligt forekommende kirurgiske sygdomme på et højt fagligt niveau i samarbejde med en 
højt specialiseret kirurgisk afdeling (OUH).
Har du lyst til at tage et stort selvstændigt ansvar samt fungere som en kompetent og 
dynamisk holdspiller i tiltrækkende fysiske og organisatoriske rammer?

Så tilbyder vi følgende:
Arbejdsforhold:
I klinikken indgår alle læger i et teamsamarbejde, hvor alle har selvstændige ansvarsområder 
og arbejdsfunktioner inden for afdelingens opgaveområder, og hvor der er stor respekt om 
det fælles og tværgående samarbejde. Alle overlæger/yngre læger deltager i vagtarbejdet, 
og der lægges stor vægt på at opbygge en velfungerende homogen afdeling. Afdelingen er 
bemandet med 2 klinikledere, 15 overlæger,3 afdelingslæge, og 5 reservelæger i hovedud-
dannelses-/introduktionsstillinger.
Du vil deltage i Fælles Akut Modtagelsens behandling af organkirurgiske patienter på 
forvagtsogmellemvagtsniveau.
Der modtages gennemsnitligt 14 kirurgiske patienter pr. døgn, hvor 2-3 opereres akut og 4-5
endoskoperes. Der lægges stor vægt på hurtig udredning og behandling døgnet rundt. 
Gennemsnitligt 6 vagter per måned.

Dagsarbejdsfunktionerne består hovedsageligt af operationer på det centrale operation-
safsnit, hvor hovedaktiviteten er kolorektalkirurgi, laparoskopisk kolecystektomi, åben og 
laparoskopisk incisionel herniotomi. På det dagkirurgiske afsnit foretages laparoskopisk og
åben herniotomi, kolecystektomi og analkirurgi. De øvrige arbejdsopgaver vil være stuegang 
på de elektive afsnit, ambulatorievirksomhed samt øvre og nedre gastrointestinal endoskopi.
Som reservelæge du varetage disse funktioner sammen med speciallægerne.
Vi lægger vægt på engagement, personlig udvikling og profilering og påregner, at du aktivt 
går ind i en udvikling af dig selv og afdelingen via detagelse i relevante teams.
Du vil blive tilbudt varetagelse af ansvars- og udviklingsopgaver efter aftale. Herudover 
kan vi garantere dig meget klinisk arbejde med et væld af faglige udfordringer samt en 
exceptionel god uddannelse. Har du specielle ønsker til oplæringen, vil det indgå i forløbet.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med Danske Regioner.
Interesseret?
Hør mere om stillingen og opgaverne ved Klinikleder Oliver Ellendt, tlf. 88 83 46 52.
Du er også meget velkommen til at se afdelingen, som bl.a. indeholder nybygget endosko-
piafsnit med eget ERCPrum samt en højteknologisk laparoskopisk operationssuite.

Ansøgning?
Send din ansøgning, CV og relevante data til
oliver.r.ellendt@rsyd.dk eller til:
Sygehus Sønderjylland
Organcenteret
Klinikleder Oliver Ellendt
Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
Ansøgningsfristen er torsdag den 28. februar 2014 med morgenposten.
Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Januar 2014

PRÆPARATFREMSTILLERE SØGES
2 stillinger som præparatfremstillere, er ledige til besættelse. 

Præparatfremstillingen er en arbejdsgruppe under ICMM, som arbejder med at 
fremstille og vedligeholde anatomiske præparater til de makroskopiske studiesale. 

Arbejdsopgaver inkluderer både fremstilling af præparater og vedligeholdelse af vores 
samlinger. Arbejdet er selvstændigt, praktisk orienteret og med fokus på høj kvalitet 
af de fremstillede præparater.Der er mulighed for, at udfolde sig kreativt og praktisk i 
arbejdet med præparaterne. 
Vi planlægger selv vores arbejde, og det er således meget fleksibelt med mulighed for 
mere og mindre intense perioder. 

Vi har som ansatte megen selvbestemmelse, hvilket også stiller krav om, at du har 
overblik samt er selvstændig og ansvarsbevidst.
Vi forventer at du kommer med et stort engagement, tager opgaven seriøst, kan arbejde 
selvstændigt og målrettet, og deltager i fælles arbejdsforpligtelser såvel som det sociale 
liv omkring præparatfremstillingen. 

Præparatfremstillingen består af et team på 14 studerende fordelt på 5.-12. semester, 
som er socialt engagerede i hinanden og tit holder hyggelige og sjove arrangementer. Vi 
ser gerne, at du har lyst til at deltage i det sociale i Præparatfremstillingen.

Krav
•	 Du skal have bestået 3. semester ved vintereksamen 2013
•	 Du skal have bestået 3. semester anatomi med en karakter på 10 eller 12.
•	 Du skal kunne tage minimum 150-200 timer om året
•	 Du skal kunne deltage i vores sommerrenovation som 

foregår i sommerferien

Ansøgning 
Ansøgningsskema hentes hos Pia Keller i StudieServiceCenteret, 
hvor det også afleveres sammen med et udførligt CV og en 
motiveret ansøgning. 
Vi skal have din ansøgning senest10. februar kl. 12.00.
Samtaler afholdes i uge 9.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Venlig hilsen 
Signe, Christian, Ole, Katrine, Kasper, Cecilie, 
Louise, Stine G., Nicolaj, Emma, Simon B., 
Mikkel, Stine L., Mette og Hanne.

Annoncer

Studenterklubben
Så er der 1. fredagsbar på fredag!!! Weee... 
kom!!! Husk kontanter, studiekort (da der 
ikke er plads til gæster) og dit gode humør! 
Dørene åbner kl. 11:00 og lukker kl. 23:00

Derudover så holder Studenterklubben 
lukket fra på mandag, og to uger frem, 
grundet revyen har studenterklubben til 
forberedelsen af forestililngen.
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G U I D E  T I L  D O B B E LT S E M E S T R E
af Michael Moesmann Madsen, Stud.med (10. Semester)

Jeg får efterhånden en hel del mails omkring dobbeltsemestre, så her er en samlet guide 
pr. semester.

Generelt: Det er vigtigt at være fokuseret. Det betyder i praksis at du bør følge rådene under 
studieteknik og være realistisk omkring hvor meget andet du har tid til udover studiet i det 
pågældende semester. Det er også lettest at gøre dette sammen med sin læsegruppe, så 
det anbefales at søge alliancer med ligesindede.

Top 5 semester kombinationer:
•	 Kandidat 1. og 2. semester: Den bedste kombination overhovedet fordi 1. sem ikke 

kræver nogen læsning mens 2. sem blot har to små obligatoriske opgaver for at 
kunne gå til eksamen. Et godt tip er at få et tidligt rul på 1. sem så du har 1 måneds 
læseferie til sidst til 2. sem.

•	 Kandidat 2. og 3. semester: Det her kræver at du tager et dobbelt klinik semester 
først med back to back selvarrangeret klinik opfyldende både 1. og 3. semesters 
krav. (Det kunne f.eks. være et lægevikariat). Efter dette semester tager du 1. sem 
eksamen. Dernæst kan du i det efterfølgende semester tage både 2. og 3. semesters 
eksamener. Den yderligere fordel er at pensum på 2. og 3. semester overlapper ca. 
75%. Eksempel: Forår 2014: klinik i 5 måneder med eksamen på 1. sem. Efterår 2014: 
Læse op på både 2. og 3. semester med eksamener.

•	 Kandidat 4. og 5. semester: Her er nøglen at der ikke er obligatorisk undervisning på 
5. sem (før efteråret 2014 hvorfra denne mulighed lukker). Du kan ved aftale med 
eksamenskoordinator og kliniksteder på 4. sem sørge for at opfylde klinik kravene 
inden eksamen på 5. Der kræves ikke dispensation for direkte tilmelding til eksamen 
på 5. semester. Det anbefales at skaffe retsmedicin og socialmedicin af vejen på et 
andet semester, evt. sammen med 3. sem. Begge eksamener kan læses op på nogle 
dage og kræver kun bestået 3. sem for at kunne gå op.

•	 Bachelor 1. og 2. semester: Dette er på papiret en af de bedste kombinationer, idet 
fagene på 1. semester er meget lette og blot skal bestås mens 2. semester kan læses 
op på en lille måneds tid. Imidlertid har de fleste svært ved at tage denne beslutning, 
når de lige er begyndt på medicin studiet.

•	 Andre bachelor semestre: Det kan faktisk lade sig gøre at kombinere alle disse, men 
der er to gyldne regler: a) Det er en fordel hvis det ene semester har færrest mulige 
obligatoriske opgaver. b) Det er lettest hvis det ene semester læses op henover 
sommeren. Det kan kræve at man går op til ordinær eksamen på det ene af sine 
dobbeltsemestre og afleverer blankt for at tage eksamen i august. Det gjorde jeg 
selv med 4. sem eksamen i juni og 5. sem eksamen i august, men det er i princippet 
muligt med alle bachelor delens semestre.

          Læs mere på www.LookSeeDo.dk

LookSeeDo.dk

K æ r e  m e d s t u d e r e n d e !
Panum bibliotek er et fantastisk læsemiljø for mange af os, og det er alles opgave at sørge 
for ro og orden i biblioteket.
Desværre ser det ud til, at nogle studerende er ligeglade med de regler, som biblioteket nu 
med fornuft har indført - det er med stor beklagelse, at jeg ser og hører folk
1. Tale højlydt og grine i ”glaslokalet” (os der sidder og læser udenfor glaslokalet kan altså 
godt høre jer!)
2. Fløjte/tale/snakke på vej ud af/ind til glasgangen/gruppelokalet: Det kræver ikke dyb 
viden i akustiske forhold at vide, at døren kun blokerer lyden fra at sprede sig til hele bib-
lioteket, når denne er LUKKET og du er BAG DØREN. Vent med at tale til du er helt ude af 
biblioteket eller helt inde i glas-/grupperummet, og du har lukket døren.
3. Tale/råbe/grine lige udenfor biblioteksdøren - i disse dage er biblioteksdøren eksempelvis 
i stykker, sådan så den er åben dagen lang. Alligevel er der nogen, der finder det OK at tale 
og grine lige udenfor døren.
4. ”Hviske” i rock-koncert-med-amplifier-decibel-niveau: Når man hvisker i biblioteket, så er 
det fordi, at man har noget vigtigt at sige til ens kammerat. Og når man hvisker, så hvisker 
med så lave decibels, at man ikke kan høre jer hviske i den anden ende af biblioteket. Small 
talk, sladder og andre mærkelige samtaler kan desuden vente til I er UDENFOR biblioteket.
5. Voldspsykopatisk brug af håndtage, døre og lign.: Når du smækker døren til grupperum-
met/glasgangen så larmer du!

Ovenstående gør sig OGSÅ gældende om aftenen/natten, når der ikke er så mange på 
biblioteket.

Summa summarum: I må rigtig gerne vise hensyn - vi er mange, som skal bruge biblioteket, 
og ét lattersudbrud er altså nok til at ødelægge den svært opnåelige koncentrationen for 
os alle.

Med venlig (og lidt sur) hilsen
Mohammad H / stud. med

U g e n s  t i l b u d  f r a  s t u d e n t e r p r æ s t e n  & 
C o  –  U g e  6 ,  2 0 1 4
Semesterstartkoncert: Tritonus og Marilyn Mazur
Tritonus koret synger om Eksistens - i samarbejde med den verdensberømte danske 
perkussionist Marilyn Mazur i en anderledes koncert, der involverer publikum og eksperi-
menterer med rammerne for, hvad kormusik kan være. En koncert med noget på hjerte 
og stof til eftertanke.

Tritonus’ koncerter er kendte for at være en musikalsk oplevelse i særklasse.

Medvirkende: Tritonus koret, dirigent Lise Christensen Bjerno, Marilyn Mazur (percussion), 
Klavs Hovman (bas) MakikoHirabayashi (piano) og Hans Ulrik (sax)

Tid:Tirsdag den 4. februar kl. 20.00
Sted:Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Islands Brygge
Fri entré
________________________________________
Indsættelse af Inger Lundager, ny studenterpræst på Amager
Inger Lundager bliver indsat af provst Leo Kamstrup Olesen ved en festlig gudstjeneste.

Alle er velkomne!

Tid:Søndag den 9. februar kl. 11
Sted:Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Islands Brygge
________________________________________
Sind - Krop - Ånd 1 (Lars Worning)
Når man taler om sig selv og verden, så forstår de fleste det som regel psykologisk. Vi vil 
gerne forstå os selv, vi vil gerne udvikle os selv, vi længes efter autenticitet. Men vi synes 
det ofte ender med, at vi bliver os selv nok. Derfor synes vi, der mangler en større ramme. 
Vores tese er, at man bliver sig selv gennem at forholde sig til noget andet end sig selv. Det 
er begyndelsen til det Kierkegaard kalder Ånd.

Det er meget konkret. Det handler om mod, tillid og tro. Men det handler også om reflek-
sion og sidst, men ikke mindst handler det om, at vi ikke kan gøre det alene. Du bliver dig 
selv gennem den anden.

Den store forskel er om vi med Kierkegaards ord vil ”Staae - ene ved en andens hjælp” eller 
om vi vil ”staae ene – ved en andens hjælp”.

Et forløb over tre gange med Lars Worning, cand.phil. og terapeut og studenterpræst 
Nicolai Halvorsen under overskriften ”Krop - Sind - Ånd”. Man kan dog godt deltage i 
enkelte gange. De enkelte gange vil bestå af en kort temagudstjeneste efterfulgt af et 
oplæg med diskussion.

Tid:Tirsdag den 11. februar kl. 19.30. Næste gange: 4. marts, 8. april
Sted:Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, Nørrebro
________________________________________
Studieturen går til New York 
Tid: 30. september-8. oktober 2014
Sted: Vi skal til New York. Ind i New York. Ind i nerven. Ind i historien om New York. Blandt 
newyorkere. Vi skal opleve, vi skal lære, vi skal være sammen. 
Pris: 8100,- 
SMiK laver gerne betalingsaftaler for at give de fleste studerende mulighed for at deltage 
på turen.
Tilmelding:Du sender en mail til studieturens koordinator Annette Davidsen, mail: david-
sen@hum.ku.dk
Oplys dit fulde navn (det, der står i dit pas – fornavn, efternavn), dit fag, dit mobilnummer og 
evt. ønsker om værelsestype, bofæller og af/betalingstype o.lign.Når Annette har bekræftet 
din tilmelding kan du begynde (af-)betalingen
Der er plads til i alt 25 deltagere på studieturen. Derudover deltager studenterpræst Stefan 
Lamhauge Hansen, akademisk medarbejder Annette Davidsen samt den nye studenter-
præst på KUA, Inger Lundager.
Vi afholder orienteringsmøde om studieturen onsdag 5. marts kl. 15-17 i lokalerne St. Kan-
nikestræde 8, Indre By og i løbet af foråret vil der være en række optaktsarrangementer 
mv. med fokus på New York og USA: Arrangementerne er også åbne for studerende der 
ikke skal med på turen:
•	 Onsdag	26.	februar:	Stefan	Lamhauge	Hansen:	Studiekreds	om	Paul	Austers	
New York Trilogi(i alt fire onsdage)
•	 Torsdag	27.	februar:	Mads	Fuglede:	Religion	og	politik	i	USA
•	 Onsdag	5.	marts:	Orienteringsmøde
•	 Torsdag	13.	marts:	Anne	Mette	Lundtofte:	Ti	berømte	newyorkere	fortæller
•	 Torsdag	20.	marts:	Vibeke	Schou	Tjalve:	Amerikanske	 ikoner;	kunst,	krig	og	
multikulturlisme i Guds eget land
•	 Torsdag	3.	april:	Klaus	Lynggaard:	Amerika	og	rockmyten	–	60	års	rockkultur
•	 Torsdag	24.	april:	Cinemateket:	Wall	Street
Læs mere om studieturen på SMiKs hjemmeside: www.smikbh.dkog om optaktsarrange-
menterne på Facebook.
________________________________________
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 
 www.smikbh.dk
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
 

Debat
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D a v i d  a n b e f a l e r :
O r a n g e  k l æ d - u d  s k æ g
I denne uge anbefaler jeg det smukke, orange udklædningsskæg, der bl.a. kan fås i “Fest-
og-farver”. 

Montering:
Skægget fæstnes ved to elegante stropper, der sættes over ørene og på denne måde holdes 
den perfekte placering på ansigtet. Dette modsat mange skægparykker jeg tidligere har 
benyttet, der fæstnes bag hovedet ved en elastik, og derfor let kan glide for langt ned. 
Skægget er af typen “one size fits all”.

Farve og struktur:
Skæggets farve lever fuldt ud op til forventningerne, idet den 
gyldne orange spiller i lyset på en så naturtro måde, at jeg flere 
gange under udklædningen blev forvekslet med en ægte 
ginger. 

Anvendelse:
Der er et utal af muligheder for anvendelse af dette unisex 
skæg. Personligt har jeg brugt det til at imitere dansk rock-
musiker/rocker, men skægget promoveres hovedsageligt til 
udklædning som skotte. Det kan desuden anbefales, hvis 
du ønsker at klæde dig ud som leprechaun, dværg, ginger-
santa eller hvis du skal klædes ud som forhenværende 
ansvarshavende redaktør på MOK, Markus Harboe Olsen.

Kommentarer:
I verden af i dag kan det være svært at finde sin plads. Alle steder mødes du af krav og 
forventninger, og det er ikke altid du føler der er plads til den du virkeligt er. Da jeg tog 
det orange udklædningsskæg på, var det som verden gav mening. Jeg fandt min plads 
i livet, og kunne møde andre med en helt anden afklarethed og ro end jeg nogensinde 
tidligere har kunnet.
Skægget er blevet en del af hvem jeg er, og jeg kan ikke længere 
forestille mig et liv uden det. 

David Hvidtfelt Hansen/MOKred

Markus anbefaler:

Spil Yoshimitsu
Du er igennem flere år blevet tævet i alle de mest gængse konsolspil, men frygt ej. Efter 
17 år med Tekken 3 kommer nu den bedste hjælp du nogensinde kunne forestille dig.  
Yoshimitsu er den karakter i Tekken 3 som man altid kan vinde med, med et par simple 
tricks.

1) “Meditate” - spil sikkert, når du har fået skade gå så langt tilbage som det er 
muligt og heal dig selv op.
Yoshimitsu har muligheden for at sætte sig ned og meditere. Dette gør ham udræbelig 
i tekken 3. Det er måden hvorpå du kan trække tiden indtil at den spiller med mindst liv 
taber.

2) Lær “Poison Hurricane” til “Delay Sword” til “Sword Slice” den combo giver 100% 
skade.
Først skal du øve dig på 6x Poison Hurricane:

Som  skal fortsættes i “Delay Sword”:

Som  skal afsluttes i “Sword Slice” hvor man smider kontrolleren og begynder at håne 
modstanderen.

TILLYKKE DU ER NU TEKKEN 3 IMBA KING RULER OF THEM ALL!!

+

+

hold

E N H J Ø R N I N G E
Enhjørninge i alle afskygninger. 
Hvordan kan man ikke have en forkærlighed for magiske hesteligende dyr med falliske 
symboler i panden. Det er reelt ikke en mulighed.

Lige meget hvordan man vender og drejer hele konceptet fantasivæsner er det awesome. 
Vælger man så yderligere at indskrænke sig til en specifik art, så må enhjørningen siges 
at have lidt af det hele. 
Magi, myter, regnbuer, jomfruer og reelle fund af enhjørninghorn.
Selvom nogen vil påstå, at fundene stammer fra narhvaler, ved alle jo godt inderst inde, 
at det ikke er sandt. For hvem ville nogensinde kigge på en hest, og tænke “Hey Wendy, 
du mangler da et horn i panden” , hvis ikke de allerede havde set en enhjørning i virke-
ligheden. Svaret er ingen. 

Jeg tror på at enhjørninge findes, og ikke kun i skikkelse af min kæp-enhjørning, min 
enhjørninghånddukke og mit enhjørningskelet. Men i vaskeægte magisk live, og lige til 
den dag nogen viser mig skudsikre beviser på det modsatte, vil jeg have en religiøs tro på 
at de er der ude et sted og venter. Hvem ved hvad de venter på? 
Derfor vil jeg anbefale dig mere enhjørning i hverdagen. Og ikke mindst til fest!
     Mille Andrea/mok-red

E N H J Ø R N I N G E
Enhjørninge i alle afskygninger. 
Hvordan kan man ikke have en forkærlighed for magiske hesteligende dyr med falliske 
symboler i panden. Det er reelt ikke en mulighed.

Lige meget hvordan man vender og drejer hele konceptet fantasivæsner er det awesome. 
Vælger man så yderligere at indskrænke sig til en specifik art, så må enhjørningen siges 
at have lidt af det hele. 
Magi, myter, regnbuer, jomfruer og reelle fund af enhjørninghorn.
Selvom nogen vil påstå, at fundene stammer fra narhvaler, ved alle jo godt inderst inde, 
at det ikke er sandt. For hvem ville nogensinde kigge på en hest, og tænke “Hey Wendy, 
du mangler da et horn i panden” , hvis ikke de allerede havde set en enhjørning i virke-
ligheden. Svaret er ingen. 

Jeg tror på at enhjørninge findes, og ikke kun i skikkelse af min kæp-enhjørning, min 
enhjørninghånddukke og mit enhjørningskelet. Men i vaskeægte magisk live, og lige til 
den dag nogen viser mig skudsikre beviser på det modsatte, vil jeg have en religiøs tro på 
at de er der ude et sted og venter. Hvem ved hvad de venter på? 
Derfor vil jeg anbefale dig mere enhjørning i hverdagen. Og ikke mindst til fest!
     Mille Andrea/mok-red

F i n d  t i d  t i l  d i g  s e l v  u n d e r  l æ s n i n g e n !
Let’s face it, det er hårdt og utaknemmeligt at være ung. I bund og grund er det bare en 
kæmpe belastning at være til. Man skal nå deadlines, man skal stå op om morgenen, man 
skal klare sig. Ting, der objektivt set ikke er specielt interessante og som kræver alt for 
meget arbejde i forhold til udbyttet.
Men frygt ej, jeres tro følgesvend og hjælpende hånd her på MOK-redaktionen, $ORGmas-
ter2000 står klar med råd, der er ligeså lette at følge, som de er effektive.

•	 Står du over for en stor opgave, som virker uoverskuelig, kan det være en hjælp at 
dele den op i mindre stykker - på denne måde får du hurtigere en følelse af fremskridt 
i dit projekt, og før du ved af det, er du blevet færdig med det.

•	 Det er ok at spørge om hjælp; vi kan alle blive overrumplede af realiteterne, når vi  
f.eks. har brugt store dele af semestret på fest og venner i stedet for at boge den, 
som det nu engang kan være nødvendigt på vores studie. Ræk ud efter de venner, 
du har fået; de skal nok vise deres værd nu!

•	 Sørg for hele tiden at sætte lidt penge af til at forkæle dig selv for. Det behøver ikke 
at være store beløb, for: “Mange bække små...”

•	 Vær i stand til at sætte realistiske mål for dig selv. Du skal kunne sige: “Nu har jeg 
været på bib i otte timer og kan omend ikke pensum så det sidste afsnit af MOK rigtig 
godt; jeg fortjener sgu en tur til Østeuropa.”

•	 Husk at lave din research grundigt, før du tager til Østeuropa - mange steder ender 
man med at give alt for mange penge og får ikke engang blod på hænderne.

•	 MOK anbefaler især Bratislava for den rustikke charme, samt det faktum at ikke alene 
blev Hostel filmet der, der er virkelig en tradition blandt de lokale bønder for at lade 
velhavende turister gøre hvad som helst ved menneskehandlede slaver.

•	 Sørg for at have en parlør med. Det er den mindste høflighedsgestus i et fremmed 
land, at man kan spørge om klokken eller vejanvisninger. Det er også meget lettere 
at instruere en ikke engelsk-talende bonde i at forberede en celle kun med stumpe 
redskaber.

•	 Besøg endelig restauranten ‘Prasna Basta,’ når nu du alligevel er i Bratislava. Den er 
anerkendt som den tredjebedste i byen men er efter denne MOK-redaktørs mening 
den bedste. Spørg om deres lammekølle, den er eksorbitant i dens aroma.

•	 Husk lommepenge; 5.000 koruner bør være nok til at overbevise det lokale politi om 
at “stole på den præsentable turist.” 5.000 til hvis du ønsker at bringe en souvenir 
med tilbage til Danmark.

•	 Nyd din oplevelse af at have gjort dig til herre over et andet menneskes liv; hvad 
betyder det for din tro på gud? Findes han/hun? Er det dig?

•	 Lad din menneskelighed blive slidt og nedbrudt, mens anger over dine handlinger 
gør selv dine vågne timer til mareridt.

•	 Udnyt det psykologiske boost dette giver til at blive en penalhuspige og scor fra nu 
af kun flotte karakterer som dine ‘mangel-på-sjæl’efrænder.

Simon / MOK-red.


