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ONSDAG	  
26.	  FEBRUAR	  
KL.	  17-‐19	  

 

FASTELAVN	  2014	  
FADL’S BAGHUS, BLEGDAMSVEJ 26 

Kom i din bedste udklædning og fejr fastelavn med FADL! 

Der vil være fastelavnsboller, varm kakao med flødeskum, 

sodavand, øl, slik, tøndeslagning og masser af hygge! 

Præmie udloddes til bedste udklædning. 

Husk studiekort med medlemsklistermærke. 
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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
SEHAT - Sundhed for Alle 
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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Ved MOK-redaktør Mille Andrea

Det flg. er foregået i virkeligheden; den eneste opdigtede er, at jeg endnu mangler en 
konvolut, så jeg kan sende den forbandede børneattest.

1. åbner MOK for at finde listen over ting jeg skal gøre.
2. Finder siden med tilmeldingsblanketten 
3. Udfylder den
4. Printer for at kunne underskrive den 
5. Skanner den ind for at kunne sende den til FaDL på mail
6. Finder børneattest papiret 
7. Printer det 
8. Udfylder det 
9. Køber en kuvert og et frimærke til 8 kr 
10. Finder ud af at jeg kunne have sendt det som b-post og sparet 2 kr
11. Finder brandtest linket, som ikke er til at lokalisere på min webprofil. Men heldigvis er 
til at finde andetsteds på fadl.dk 
12. Logger ind på vagtbureau siden for at finde mit login
13. Gennemfører brandtesten med bravour. 
14. Finder håndhygiejnetesten 
15. Laver også den med bravour
16. Forsætter ufortrødent med E-learningskursus i den dobbeltindlagte patient
17. Kan ikke se videoerne
18. Dumper testen
19. Finder ud af hvordan jeg ser videoerne 
20. Består testen 

21. Logger ind på KU-net, i andet forsøg.
22. Via en jungle af klik finder jeg min bekræftelse på studieaktivitet. Som jeg desuden har 
skrevet i min indmeldelse af FADL gerne selv må indhente. 
23. 5 min senere har KU-net dannet et dokument som beskriver at jeg læser medicin.
24. Vedhæfter det den mail som skal sendes til FADL om at jeg er vagttager

2 timer og 11 faneblade senere, lykkedes det mig forhåbentligt at blive akkrediteret.

basisgrupper

Hjælp til Akkreditering

Hvis du er vagttager hos FADL’s vagtbureau, har du sikkert også modtaget mailen: “Akkredi-
tering 2014”.  I den mail finder man 6 arbejdsopgaver, der skal udføres, før man kan tage 
vagter hos FADL’s vagtbureau. Der er historier fra studerende, der har brugt mellem 2 og 3 
timer på det, så derfor vil MOK tilbyde jer noget hjælp.

MOK får akkrediteringen til at glide lidt lettere. Her får du en guide, og hvis det ikke er helt 
nok, så kan du komme forbi MOK’s lokale i Studenterhuset Onsdag kl. 14:15 til 16:00 og 
Torsdag kl. 14:15 til 16:00

Start med at følge vejledningen udarbejdet som et flowchart nedenfor.

1. Tilmeldingsblanket til FADLs Vagtbureau
Det første du skal gøre er at printe tilmeldingsblanketten ud, og dér ville vi foreslå at du

NB. Læs kun tilmeldingsfolderen hvis du kan acceptere grammatiske finurligheder.

MOK vil printe tilmeldingsblanketten ud for dig og tage dem med over til FADL.

Estimeret tidsforbrug: 5 minutter

Går på bib på Panum printer tilmeldingsblanketten ud, underskriver den, og scanner den 
derefter igen for at kunne sende den til akkreditering@remove-this.fadl.dk.

Estimeret tidsforbrug: 30 minutter

Gå på MOK - 19/2 el. 20/2 kl. 14:15-16:00 Klarer den selv

2. Børneattest
Det næste du skal er, at printe Børneattesten og sende den til politien med et brev.

MOK vil printe børneattesten ud for dig og sende dem alle sammen i samlet flok.

Estimeret tidsforbrug: 5 minutter

Går på bib på Panum printer børneattesten ud, underskriver den, køber en kuvert, og 
et mobil frimærke og sende den.

Estimeret tidsforbrug: 40 minutter

Gå på MOK - 19/2 el. 20/2 kl. 14:15-16:00 Klarer den selv

3. Elektroniske Brandtest, 4. Håndhygiejnetest og 5. E-learningkursus om fast vagt hos den dobbeltindlagte patient
Her der er det vigtigt at du giver dig selv god tid. Der er historier om at testene har problemer i Safari, Chrome, Firefox og Internet Explorer. Med fare for at blive kritiseret for product 
placement vil jeg foreslå, at man bruger Google Chrome. Det er efter sigende den mest stabile browser. Hvis du har problemer, så vil MOK være behjælpelige Onsdag kl. 14:15 til 16:00 
og Torsdag kl. 14:15 til 16:00 

6. Dokumentation for studieaktivitet
Der skal printes et dokument fra KUnet og det gør man ved at gå ind på KUnet -> Eksamen -> Indskrivning, Undervisning & Eksamen -> Udskrifter -> vælg Bestående resultater på 
igangværende uddannelse -> tryk Dan PDF og tryk opdatér indtil dokumentet er klar til print. Hvis du har problemer med dette, kan du komme forbi MOK Onsdag kl. 14:15 til 16:00 og 
Torsdag kl. 14:15 til 16:00.

Det er mig en gåde, hvorfor FADLs vagtbureau ønsker at gøre det så besværligt at være 
vagttager. Det er forståeligt nok at man skal bestå nogle tests, og at FADL skal bruge den 
relevante dokumentation. Bureaukratiet er trods alt vejen frem. Dog forstår jeg ikke, hvorfor 
FADL ikke selv tilbyder den hjælp som MOK nu tilbyder. 

Kan det virkelig være rigtigt, at hver vagttager skal printe nogle blanketter som FADLs 
vagtbureau ligeså godt kunne have liggende i deres reception, så man bare kunne udfylde 
dem derovre?

Kan det virkelig være rigtigt, at hver vagtager skal købe en kuvert og et frimærke for at sende 
børneattesten? FADLs vagtbureau kunne da bare samle børneattesterne og sende dem ind 
samlet efter man have udfyldt dem ovre i deres reception.

Kan det virkelige være rigtigt, at FADLs vagtbureau følger i KU’s fodspor og laver 
e-learningsværktøjer, som har forskellige problemer alt efter hvilken browser man vælger? 
FADLs vagtbureau burde da, om nogen, gøre det let for de studerende at kunne tage vagter,  
når de nu har funktionelt monopol for SPV-vagter.

Denne gang ønsker MOK at tilbyde hjælp, men burde det ikke være noget som FADLs 
vagtbureau selv burde have tænkt over?

Jeg håber da, at FADLs vagtbureau efter denne fadæse stadig har nok vagttagere d. 28. februar 
og frem.

Af: Markus/MOK.red.

M O K  p r æ s e n t e r e r :  E t  r i g t i g t  e v e n t y r  o m  a k k r e d i t e r i n g :

S t u d e n t e r k l u b b e n  h o l d e r  l u k k e t  i  u g e  7  o g  8 !

Studenterklubben holder lukket i uge 7 og 8, da revyen bruger den til at forberede deres 
forestilling. Derudover så bruges Studenterklubben også til at fremvise revyen! 

Introduktion til nye HG’ere

Hvis DU har lyst til at bidrage til det fede arbejde i Studenterklubben så mød op i Stu-
denterklubben 

d. 24/2-14 og d. 3/3-14 kl. 1530 

Der vil være en halv times indtroduktion til gruppen der får studenterklubben til at køre 
rundt. Derefter vil man være med til det ugentlige mandagsmøde og hele arrangementet 
vil afsluttes med spisning og eventuelt en klub 100
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Medicinstudiet er berømt og berygtet for rusvejledningen - blomsten af 
Danmarks ungdom, som bruger utallige uger af deres liv på at skabe 
den perfekte fest for de nye studerende. Der går mange historier om 
denne gruppe af mennesker. Historier om intriger og jalousi, sex og 
bedrag. Historier der skræmmer, forarger, men på magisk vis også 
tiltrækker. Hvad der dog sjældent fortælles er historierne om disse 
sommerferieheltes liv efter rusvejledningen. 

Vi følger her medlemmerne af rusvejledergruppen “80’er aerobics”, i 
en hudløs ærlig artikelserie om deres fremtid. 
En fremtid præget af storhed og forfald!

E n  r u s v e j l e d e r g r u p p e s  s t o r h e d  o g  f o r f a l d !

D e n n e  u g e :

Holisten Katia samt 

“Velkommen-på-forsiden-

Femerling”

Envej 5432 
1234 Storeby 
1234 5678 tlf.   
1234 5679 fax 
www.adatum.com 

Holistisk- 
rådgivning 

Holistisk- 
rådgivning 

Kommende begivenheder 

• Foredrag på Klinteborg Retspsykiatrisk 

Stud.med. Cæcilie West fortæller om hvordan man kan mediterer sig 
ud af sine psykiske problemer 

• Årsmøde for fingerlæsere 
Kom med til denne enestående begivenhed den 17. april i år og lær 
det spændende fingerlæsning at kende 

• Krabbegangs protest maraton mod rationel farmakologi.  
Du kan stadig nå at tilmelde dig løbet den 6.maj. Pris 150kr, for dette   
får du, ud over deltagelse, et stk vievandsflaske og et abonnement på 
’Alternative Medicinere’ de næste 6mdr. 
Læs mere på https://www,stopdetrationelle.dk 

MÅNEDS-

TIDSSKRIFT FOR

HOLISTISK MAGI HolMagi

Dermatologi – 
nyheder 

Nyelige fund 
viser at 
allergier ikke 
eksisterer – 
kun kræsne 
mennesker. 
Undersøgelsen 
er foretaget af 
Dr. Katia Ohm. 

Løsninger til 
en ny 
økonomi 
Den nye minister for 
det alternative, Adam 
Fermerling, 
fremlægger nye 
alternative løsninger til 
jeres økonomiske 
problemer, læs side 6 

PERSONLIG 

DATAROLOG 

BEHANDLING  

Det helt nye subspeciale 

indenfor numerologi. Vi 

gir’ dig en guide ind i 

datarologiens verden, så 

du selv kan få de bedste 

Facebook, Humster og 

Twitter navne, samt feng 

shuie din hjemmeside. 

Læs med side 12 

  

Det er officielt. De flyver på magi! 
I længere tid har dette månedsskrift set 
på hvor dan helt almindelig hverdags ting 
egentlig fungerer. I dette nummer 
fokuserer vi på aviation og til dette har vi 
inviteret en vaske ægte holistisk ekspert 
til sund diskussion. 
Katia Ohm er netop lige sådan en 
ekspert. Hun er uddannet 
socialmediciner fra Panuminstituttet og  
har sammen med sin mand Dr. Jakob 
Oreskov åbnet en klinik for holistisk 
medicin i Marokko. Katia var faktisk en af 
grundlæggerne for dette magasin. 
Inspirationen kom til hende under 
medicinstudiet, da hun brugte en stor del 
af sin tid på at studere flys evner til at 
lette, lande og ikke mindst blive i luften. 
Senere faldt interessen på ubåde og 
rumskibe (som katia i øvrigt ikke mener 
er rigtige skibe). ’Det jeg opdagede var at 
det er fysisk umuligt for genstande at 
blive luftbårne hvis de vejede mere end 
66kg. Når man så samtidig studerer 
Boing 747’s aura  er det jo næsten 
tydeligt for enhver, at det er magi. Folk 
fra den tidlige oplysningstid ville være 
enige med mig’ udtaler Katia.

Man må acceptere at magi findes, ellers 
var Katia aldrig blevet læge mener hun 
selv. Udover at være læge har Katia 
også taget en videreuddannelse i pileflet 
og overvandsdykning, men for det meste 
bruger hun sin tid tilbage i Marokko 
sammen med sin mand og 13 børn, som 
hun alle har opkaldt efter hende selv.  

dette nummer
Open Source-revolution s.1

Tip til en hverdag med magi  s.2

Nonholistiske unoder s.3

Tendenser og trends s.4

N U M ME R  

MÅ N E D  3  
Å R  2 0 23  

09

Holistiske tidende   Nummer 09   måned 3 år 2023 

Katia i familiens egen sø hjemme i Marokko
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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

Vagtbureauet

M E D D E L E L S E R
Kære Vagttager
På baggrund af tilbagemeldinger fra jer vagttager, vedr. akkreditering 
i maj er en uhensigtsmæssigt periode at akkreditere, har vi valgt at 
flytte den obligatoriske akkrediterings periode til den 3.februar – 
28.februar.
Grundet FADLs Vagtbureau nye driftaftale, vil der i år være ekstra 
akkrediterings opgaver vi skal bede dig om at udføre. 
Følgende skal gøres for at være akkrediteret:

1. Tilmeldings blanket til FADLs Vagtbureau 
For at forsætte med at være vagttager, skal du udfylde tilmeldings 
blanket http://www.fadl.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/
kvb/akkreditering/FADLs_Vagtbureau_tilmeldingsform.pdf
Det er en god idé at læse tilmeldingsfolderen igennem, inden du 
tilmelder dig http://www.fadl.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/
kvb/akkreditering/FADLs_Vagtbureau_tilmeldingsfolder.pdf
Underskrevet tilmelding blanketten kan du sende til  akkreditering@
fadl.dk  eller afleverer i FADLs ekspedition. 
            
2. Børneattest 
Blanket ”Samtykkeerklæringer og anmodning om børneattest” skal 
udfyldes og underskrives. 
http://www.fadl.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/kvb/
akkreditering/Blank_boerneattest.pdf

Den skal efterfølges sendes af dig selv til :
Rigspolitiet –Center for Almen Jura
Kriminalregisteret
Børneattester, Polititorvet 14
1780 København V
Efterfølgende vil politiet sende børneattest til FADLs vagtbureau 
København 

3. Elektroniske Brandtest 
Du skal forny din brandtest – følg linket http://hospital.powerlearn.
dk, login med dit BO-id, som du finder på din webprofil (Her er også 
et link direkte til brandtesten). 
Du vil ikke umiddelbart kunne se at testen er bestået på din webprofil, 
da der skal laves en kørsel fra vagtbureauets side, og denne bliver 
gennemført ca. hver uge. 

4. Håndhygiejnetest
Du skal forny din håndhygiejnetest – følg linket  https://booking.
fadlvagt.dk/hh, husk at når du har gennemført testen, skal du gemme 
testen med dit cprnr. 
Du kan straks efter se om du har bestået testen på din webprofil, da 
den oploader automatisk fra testen til din profil. 

5. E-learningkursus om fast vagt hos den dobbeltindlagte 
patient
Alle vikarer udsendt fra FADLs Vagtbureau København, skal fra 2014 
gennemføre et e-learningkursus ”Fast vagt hos den dobbeltindlagte 
patient”.  Testen skal ikke fornyes, og du skal derfor kun udføre testen 
denne akkrediteringperiode.  

Efter den 28.02.2014, kan man først blive sendt ud på en vagt, når 
testen er gennemført og bestået.
•	 Der er ingen adgangskode 
•	 Følg vejledningen på skærmen, og slå gerne lyden til på din 

computer 
•	 Når du har gennemført kurset, skal du skrive dit cpr.nr. på 

diplomet og trykke udfør. 
•	 Dit diplom bliver automatisk sendt til vores system, og du skal 

derfor ikke gøre mere
Til e-learningkursus : https://booking.fadlvagt.dk/di/
Hvis du oplever problemer med at logge på, eller hvis der 
opstår tekniske problemer undervejs, kan du sende en mail til 
akkreditering@fadl.dk.

6. Dokumentation for studieaktivitet 
Udskriv en kopi af dit sidste bestået semestertrin fra KU. 
Du henter det således: 
•	 Log ind på Dit KU
•	 Vælg Eksamen, indskrivning.... i menuen til venstre logge ind igen 

vælge fanen  ”udskrifter” i menuen øverst
•	 Bestille dokumentet ” Bestående resultater på igangværende 

uddannelse” (På dansk)
•	 Trykke på ”Dan pdf”
•	 Trykke ”opdater” indtil der står ” færdig” ved dokumentets status
•	 Trykke på dokumentet og printe.

Afhentning af nyt akkrediteringskort
Dit nye akkrediteringskort skal afhentes i FADLs Vagtbureaus reception 
fra d. 17. marts til d. 11. April 2014, på alle hverdage fra kl. 8:00 – 
17:00.
Husk at du skal medbringe en kopi af dit sidste bestået semestertrin 
fra KU
Hvis ikke du gennemfører alle ovenstående test inden for tidsfristen, 
så vil din webprofil blive spærret og du kan ikke blive tildelt vagter 
gennem FADLs Vagtbureau. 
Hvis ikke du afhenter dit akkrediteringskort inden for tidsfristen, 
vil din webprofil ligeledes blive spærret og du kan ikke blive tildelt 
vagter gennem FADLs Vagtbureau. HUSK at alle skal afhente deres 
akkrediteringskort, også selv om du arbejder på HOLD eller under 
en dispensation. ALLE skal bære deres Akkrediteringskort på sig, når 
de er på vagt. 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til akkreditering@
fadl.dk eller ringe til 
Charlotte Frølund Tlf.nr. 35 24 54 05 eller Gry Orkelbog-Andresen tlf.
nr. 35 24 54 02 
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

K U R S U S P L A N

Vagtbureauet

 
VT KURSER (INKL. BVT) 

FORÅR 2014 
 
 
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) 
    
 
 
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) 
 
 
 

	  

	  
*	  

 
  Er du overflytter fra 

     Odense, Århus eller Ålborg 
- Så se her !! 

Ønsker du information om hvad FADLs Kredsforening 
København kan gøre for dig ? 
 
Vil du gerne arbejde via FADLs Vagtbureau København? 
 
Så kom og hver med til Kredsforeningen og Vagtbureauets 
fælles  

INFORMATIONSAFTEN 
Den 6.februar kl.17.00 

og 
Den 13.februar kl. 17.00 

og 
Den 19.marts kl. 17.00 

              Sted : Kantinen I FADL Huset 
TILMELDING:  skriv en mail til cf@fadl.dk. 
Mailen skal indholde navn samt dato for deltagelse 

!
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Vi søger en studerende eller to der kan hjælpe med at inkludere patienter i et projekt, hvor 
vi anvender levende musik som intervention under indgift af kemoterapi i et randomiseret 
studie blandt patienter med hæmatologisk kræftsygdomme på Rigshospitalet. 

Studenten informerer om undersøgelsen, randomiserer, tager blodprøve, transporterer 
blodprøve til laboratoriet og sørger for at spørgeskemaer bliver udfyldt. Dette skal for hver 
patient i undersøgelsen ske 5 gange over nogle måneder. 

Du får HK studentertakst og ansættes på Livet efter Kræft ved Kræftens Bekæmpelses For-
sknings Center med reference til Professor, overlæge dr.med. Christoffer Johansen – kunne 
du tænke dig det, så send en kort email med et CV til christof@cancer.dk inden onsdag den  
26. Februar klokken 17.

PATIENTSTØTTER
TIL HERLEV HOSPITAL SØGES
Har du 4 timer hver anden uge eller mere, har vi brug for dig som frivillig patientstøtte på 
Herlev Hospital. 

Opgaven som patientstøtte er ulønnet og går ud på at hjælpe rådvilde patienter ved at guide 
dem videre fra ankomsthallen til det rette sted for deres besøg på hospitalet. Vi holder til i 
ankomsthallen, hvor folk kan kende os på vores røde bluser. Når vi ikke guider patienter, vil 
der være opgaver som at hygge om de ventende patienter i ankomsthallen og holde en hånd 
hos en utryg patient. Vi betragter os selv som ”den pårørende, som ikke kunne være med.” 

Patientstøtteordningen er et helt nyt tiltag, og du får derfor muligheden for at være med i 
den etablerende fase og gøre en forskel for både patienter og hospitals personalet. 
Har du lyst til at gøre en forskel og kan finde tiden, hører vi meget gerne fra dig.

Informationsmøde fredag d. 28/2 på Herlev Hospital kl 16:30
Vi mødes ved hovedindgangen og går derfra mod mødelokalet. Mødet vil tage omkring 1½ 
time, og der vil blive serveret sandwich og drikkelse. Af hensyn til forplejning vil det være 
dejligt, hvis du tilmelder dig mødet ved at skrive en mail eller ringe til:
Søs Stadil: sos@stadil.net eller tlf: 20 56 59 36
Nanja Gotland: nanjagotland@hotmail.com eller tlf 61 71 83 20
Du er dog stadig velkommen til mødet, selvom du ikke har fået tilmeldt dig. 

Vi regner med starte patientstøtterne op hurtigst muligt efter informationsmødet og håber 
på at være i gang i starten af marts.

VKO-kursus i Gerontologi
Om de komplekse problemstillinger i mødet med den ældre patient.

Alle læger vil komme til at møde ældre patienter, og der er en lang række forhold, der gør 
arbejdet med den ældre patient til noget særligt. 

VKO-kurset i gerontologi (læren om aldring) dækker følgende emner: 
aldringens demografi og en bred introduktion til den normale aldringsproces, herunder 
introduktion til specifikke molekylære aldringsmekanismer og teorier om aldring, 
alderdommens sygdomsbillede og særlige problematikker omkring medicinsk og kirurgisk 
behandling af ældre, 
behandling af ældre i almen praksis, 
forebyggelse og rehabilitering blandt ældre,
vigtige faktorer for ældres hverdag og helbred (seksualitet, sociale relationer, fysisk aktivitet, 
kost) og om kommunikation med den gamle patient,
om vigtigheden af at tage hele den ældres livsforløb i betragtning, om livets afslutning 
(etiske aspekter , pårørende), og om begrebet succesfuld aldring,
om ældre menneskers egne oplevelser af og ønsker om det at blive gammel.

Kurset giver 2.5 ECTS, og tæller som et fuldt VKO.

11.-15.august 2014, i tidsrummet 9-16

Tilmelding senest 30.juni 2014 til kursussekretær Eva Jepsen på mail: evje@sund.ku.dk
For mere info: kontakt kursusansvarlig Charlotte Juul Nilsson: cjni@sund.ku.dk

Er du medicinstuderende? Har du lyst til at arbejde 
med store datamængder og lægemiddelsikkerhed i 
Sundhedsstyrelsen?
Ansøgningsfrist: 20-02-2014

Vi tilbyder et spændende studenterjob med afvekslende og udfordrende opgaver, hvor du 
vil få indsigt i et bredt spektrum af problemstillinger omkring bivirkninger ved lægemidler. 

Stillingen er placeret i Enheden for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr. Enheden 
håndterer bivirkningsindberetninger og foretager analyser, der blandt andet formidles i 
nyhedsbrevet til læger Nyt om Bivirkninger. Enheden driver også Interaktionsdatabasen 
og behandler sager om reklame for lægemidler, medicinsk udstyr og sundhedsydelser. 

Du vil komme til at arbejde i sektionen for Lægemiddelovervågning sammen med godt 
tredive dygtige kolleger i et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø med bl.a. farmaceuter, 
læger, humanbiologer og kontorfunktioner. Vores arbejdsklima er energisk, uformelt og 
præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt. 

Arbejdsopgaver 
• Bearbejdning af store datamængder i den nationale bivirkningsdatabase 
• Analyse af søgninger i den nationale bivirkningsdatabase 
• Faglig analyse af medicinske problemstillinger ved både enkelte bivirkningsindberetning 
og signaler 

Lidt om dig 
Vi forventer, at du har interesse for lægemiddelsikkerhed og er medicinstuderende med 
en bred medicinsk viden. Du skal ligeledes have interesse for og erfaring med at arbejde 
med store datamængder og bred erfaring inden for blandt andet Excel, herunder pro-
grammering i Excel. 

Vi forventer, at du trives i et travlt og tværfagligt miljø, og at du er udadvendt og god til at 
skabe relationer. Du skal kunne arbejde selvstændigt med flere bolde i luften. 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og 
HK/STAT. 
Ansættelsen er ca. 10 timer pr. uge. 

Vil du vide mere 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sektionsleder Helle Harder 
på telefon 
4488 9659 eller mail heh@dkma.dk 

Ansøgning 
Alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres 
til at søge. 
Ansøgere opfordres til at søge online via linket under jobannoncen på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside, www.sst.dk/job. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedlagt CV og eksamensbeviser mv. senest den 
20. februar 2014

Jobannonce for medicinstuderende

R u s v e j l e d n i n g e n  2 0 1 4 !
Vil du gerne være med i Rusvejledningen?

Rusvejledningen 2014 har haft sit første stormøde. Vi havde lige præcis nok tilmeldinger til 
at blive fyldt. Nåede du ikke til infomøde (eller ser du det her for første gang) så er der stadig 
mulighed for at blive en del af Rusvejledningen!

Af bitter erfaring er der altid nogen der finder ud af at de ikke har til eller mulighed for at 
være med alligevel. Med dette formål har vi en liste hvorfra man udsøger nye medlemmer 
til sin rusvejledergruppe. Hvis du gerne vil på denne liste og gerne vil kontaktes hvis en 
plads dukker op, så skriv til følgende mail. Har du spørgsmål eller mangler du information, 
så skriv endelig også.

formand@rusvejleder.dk

Datoer for Rusvejledningen: 
Tjek om du kan disse datoer.

Weekendseminarer
d. 14-16. marts
d. 18-20. april

Sommerhustur, ugeseminar og rustur, inkl. forberedelse
18. juli - 21. august

Med venlig hilsen,
Rusvejledningen for Medicin
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Er du på Bachelorstudieordningen 2006?
Husk, at der snart er sidste chance for at tage kurser og eksamener på studieordning 2006.

Her kan du se en oversigt over udbud af kurser og eksamener på 2006-studieordningen 
efter udrulning af 2012-studieordningen

Udfasningen af kurser, eksamener og reeksamener på 2006-studieordningen
vil følge denne plan:

Du kan læse mere om overgangsstudieordningen på KUnet.dk -> Mine enheder -> Bachelor 
medicin -> Uddannelsens forløb -> Studieordninger og regler.

OBS! Har du udskudt metodelære?

Sidste chance for at tage kursus og eksamen i metodelære på 2006-bachelorstudieordnin-
gen vil være i E14 (der kører overgangsordning i F14 og E14). Det er ikke muligt at tage kurset 
på bachelorstudieordning 2012, så vær opmærksom på at kurset SKAL tages F14 eller E14.

Venlig hilsen 
Studievejledningen for Medicin
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Du kan læse mere om overgangsstudieordningen på KUnet.dk  Mine enheder  Bachelor medicin  
Uddannelsens forløb  Studieordninger og regler. 

OBS! Har du udskudt metodelære? 

Sidste chance for at tage kursus og eksamen i metodelære på 2006-bachelorstudieordningen vil være i E14 
(der kører overgangsordning i F14 og E14). Det er ikke muligt at tage kurset på bachelorstudieordning 2012, 
så vær opmærksom på at kurset SKAL tages F14 eller E14. 

Venlig hilsen  
Studievejledningen for Medicin 

 

Gratis app mod eksamensangst
Studenterrådgivningen har udviklet app’en - ”Eksamensangst”- der kan hjælpe dig, hvis 
du døjer med eksamens- eller præstationsangst. App’en er gratis.

Hjælp til eksamen, når du har brug for det 
Med app’en har du hjælpen lige ved hånden. Den kommer med gode råd til, hvad du kan 
gøre, så eksamensangsten ikke får magten over dig. Den indeholder også en række øvelser, 
der kan hjælpe dig med at håndtere angsten.

Indholdet i app’en er udviklet til studerende ved videregående uddannelser på baggrund 
af Studenterrådgivningens mange års erfaring med at hjælpe studerende ud af deres 
eksamensangst. 

Få den nye app i dag 
Den nye app er gratis. Du kan hente den i App Store og i Google Play fra den 13. december 
2013 ved at søge på ”Eksamensangst”.

Besøg også Studenterrådgivningens website: www.srg.dk. Her kan du læse mere om os, 
og den hjælp vi tilbyder.

Mangler du en læsemakker dette semester?
Medicinstudiet kan være nemmere at komme igennem, hvis man har en læsemakker. Her 
er nogle steder at lede efter makkeren.

Det kan være svært at finde en læsemakker, hvis du lige er startet på studiet, i tilfælde af at 
du er dumpet, ikke kender folk på dit semester eller bare føler dig lidt isoleret. Men der er 
masser af andre, der ligesom dig har svært ved at finde én/flere at læse med.

Du kan fx skrive et opslag og hænge det op forskellige opslagstavler rundt omkring på 
Panum. Du har også mulighed for at skrive en ansøgning i MOK, hvor masser af medicin-
studerende kigger. Inde på KUnet kan du også skrive et opslag på markedspladsen, som 
du finder på ”bagsiden”. Hvis du er ny på studiet, kan du prøve at spørge din tutor om han/
hun kender nogle.

Det gode råd er, at du ikke skal være bange for at spørge. Mange der dumper en eksamen, 
er bange for hvordan andre studerende ser på dem, men der er mange andre i samme 
situation som dig. Så kom ud af busken og spørg dine medstuderende.

G A K  &  G Ø G L

H A H A H A 
D E T  L I G N E R 

J O  E N  D I L L E R !
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Et forsinket velkommen til de nye vinterstartere!

Og også velkommen tilbage til studiehverdagen til alle jer andre. Jeg håber eksamen er 
gået godt, og selvom den måske gik mindre godt, så er det ikke jordens undergang. Hvis du 
tænker sådan, så ring og få en tid til en samtale. Dommedag, jordens undergang, fortabelse 
og frelse er mit domæne. Skulle der være andre byrder og problemer, der forstyrrer det glade 
studieliv, så skal du også være velkommen til at bestille tid til en snak. Det er ikke kun for 
religiøse mennesker, og jeg forsøger ikke at omvende nogen. 

Vi plejer at have en føljeton her om et udvalgt emne, men tiderne skifter, og vi holder i 
hvert fald en pause med det. Hvis du har gået og glædet dig til føljtonen og er skuffet, så 
fortæl os det endelig. Måske kommer der noget op på vores blog, men ellers følg med på 
studentermenighedens facebookside eller kig i vores program. Der er en masse spændende 
aktiviteter af forskellig slags i dette forår. 

Der er også stadig chokoladebønner – men husk at fastetiden nærmer sig hastigt, og det 
rammer også den søde tand.

Venlig hilsen
Nicolai – studenterpræst på sund

________________________________________

Sind - Krop - Ånd 2 (Lars Worning)

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.

(En længere beskrivelse af forløbet blev trykt i forrige nummer af MOK.)

Tid: Tirsdag den 4. marts kl. 19.30. Sidste gang: 8. april
Sted: Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1/Sankt Hans Torv, Nørrebro
________________________________________

Det er ikke noget, jeg ved, men jeg tror det!
Foredrag ved Cand.Scient. Ph.d. Peder Worning 
Hvilken rolle spiller tro for forskere, når de driver videnskab? Foredraget vil præsentere nogle 
historiske eksempler, hvor en tro på verdens indretning har været afgørende for videnska-
belige valg. Det viser sig ofte, at det er noget andet end fakta og logik, som har betydning, 
for det man regner for sandt i naturvidenskaben.
Tid: Tirsdag den 25. februar kl. 19.30. 
Sted: Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1/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 his-
torien om New York. Blandt newyorkere. Vi skal opleve, vi skal lære, v i 
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 studenterpræst 
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 og www.smikbh.dk
Facebook: facebook.com/smikbh / Blog: ku-praest.blogspot.com

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 8, 2014

International Summer School of Internal Medicine    
Application deadline is 15th of April 2014. The online application form is available on: 
healthsciences.ku.dk/education/sommerschool
The University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences, offers an International 
Summer School of Internal Medicine. It consists of two intensive courses of each two weeks, 
allowing you to choose one module or participate in both. The Summer School is aimed at 
students who have obtained a bachelor’s degree or similar in medicine. 

The summer school will provide you with a systematic and comprehensive review of the 
most common diseases and treatments within internal medicine. Invited speakers will give 
insights to the latest research and possible future developments. The objective of the course 
is to provide you with a thorough understanding of both acute and non-acute conditions 
and thus make you more prepared for life as a junior doctor. 

The courses will be given as a combination of lectures by invited speakers, interactive semi-
nars and group work. There will be an emphasis on participation and dialogue as well as 
usage of different educational methods intended to optimise learning. Teachers are mainly 
residents and invited speakers are leading experts within their field.

Participation in one course awards 2.5 ECTS. Participation in both courses awards 5.0 ECTS. 
The course is approved as VKO for medical students at the University of Copenhagen.

Structure of the courses:
Course 1: 28th of July – 8th of August 2014: 
Nephrology, endocrinology, gastrointestinal diseases and infectious diseases. 

Course 2: 11th of August – 22nd of August 2014:
Cardiology, neurology, hematology, oncology and respiratory diseases.

Contact
Academic content: Tobias Bomholt, Nephrology Resident:  CopSum@dadlnet.dk
Practical matters: Suzanne Andersen, Senior Consultant:  suan@sund.ku.dk

MedicinerRådets månedsmøde

Så holder MedicinerRådet månedsmøde! I øjeblikket er vi stadig meget optagede af 
fremdriftsreformen og arbejdet med at tilpasse medicinstudiet til den reform, som snart 
bliver trukket ned over hovedet på os. Hvis du har en mening om, hvordan man kan gøre 
medicinstudiet mere fleksibelt, så er du mere end velkommen til at møde op. Vi er en flok 
af søde medicinstuderende, der bare elsker gode diskussioner og som går meget op i at 
vores studie skal være det bedste. Kom og sig din mening! 

Månedsmødet er den 26/2 kl. 17 i MRs lokaler, 1. sal i Studenterhuset:

Dagsorden:

1) Formalia
2) Fremdriftsreformen
3) MRs målsætninger for 2014 
3) Studienævnet
4) Nyt fra Sundrådet
5) Nyt fra StudenterRådet
6) Meddelelser
8) Eventuelt

Vh. MedicinerRådet
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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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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

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

Læs mere på de efterfølgende sider.

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

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

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

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

Kredsforening Vagtbureau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det sker i sep/okt

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

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

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

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

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

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

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

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

FADL i ryggen, vi ses!

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

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

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

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

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

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

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

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

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Kredsforeningen

K o m  t i l  f a s t e l a v n s f e s t  h o s 
F A D L  K ø b e n h a v n !

Vi byder både nye og gamle medlemmer velkommen 
til at fejre fastelavn med FADL København.
Der vil være fastelavnsboller, varm kakao med flødes-
kum, sodavand, øl, slik, tøndeslagning og masser af 
hygge!
Vi håber på at se alle i den flotteste udklædning, og der 
vil udloddes en præmie til den bedste.
Husk at medbringe studiekort med medlemsklister-
mærke.
Arrangementet vil foregå i FADLs kantine på Blegda-
msvej 26.

 

F A D L  s t ø t t e r  n y  a t t r a k t i v 
K B U - t i l d e l i n g s m o d e l
I januar 2012 rapporterede Dagens Medicin om et ungt ægtepar, 
som har fundet en bedre metode til at tildele friske kandidater KBU-
forløb end den nuværende lotterimodel, der med bind for øjnene 
spreder de lægestuderende ud over afdelinger i hele landet. Med 
ægteparrets nye optimeringsnøgle bliver langt flere nyudklækkede 
kandidater tildelt deres højeste KBU-ønske, og langt færre ender 
på afdelinger fjernt fra deres nuværende levevej.
Idéen kom fra ægteparret Skajaa, hvor ph.d.-stipendiat i matematik 
Anders hjalp sin lægestuderende hustru Gitte med at prioritere 
blandt de mange KBU-forløb, da Gitte stod for at trække sit num-
mer. Anders’ prioriteringsliste er siden blevet til en effektiv optim-
eringsalgoritme, som ægteparret har foreslået Sundhedsstyrelsen 
som et attraktivt alternativ til den nuværende lodtrækningsmodel.
Sundhedsstyrelsen modtog med glæde idéen fra Anders og Gitte 
men efterlyser en bredere interesse, førend styrelsen vil påbegynde 
indførelsen af den nye model. FADL støtter derfor den nye model 
massivt og henter yderligere opbakning hos Team Uddannelse i 
Yngre Læger, hvor der også er bred enighed om fordelene ved 
Skajaas nye forslag. Dette forslag skal nu viderebringes til Yngre 
Lægers bestyrelse.
Målet er at få Sundhedsstyrelsen til at indføre den nye model så 
hurtigt som muligt – og derfor informerer FADL nu om den politiske 
proces, så alle lægestuderende har kendskab til modellen og mu-
lighed for at støtte dens implementering.
Har du spørgsmål om modellen eller forslag til det fremadrettede 
politiske arbejde, er du meget velkommen til at kontakte formand 
for FADLs Uddannelsespolitiske udvalg Jesper Brink Svendsen på 
jbs@fadl.dk
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PIPPI – Generalforsamling
Onsdag 26/02 kl. 16:30, Møderum 2 (lokale 42.0.07)

Så er det ved at være tid til en generalforsamling i PIPPI. Her vil du få mulighed for at stille 
op til bestyrelsen, blive aktiv i en af undergrupperne, og generelt præge udviklingen i 
PIPPI fremadrettet. 
Man er selvfølgelig også velkommen til at møde op, hvis man blot er nysgerrig og vil høre 
hvad PIPPI egentlig går ud på. Alle er velkomne! 

Dagsorden følger.
  
Hvis I har nogle spørgsmål, eller 
forslag til punkter på dagsor-
den, så skriv endelig til pippi.
kbh@gmail.com

Ps. Der er oprettet et facebook-
event, hvor I kan følge med 
i planlægningen af arrange-
mentet: ’’PIPPI – Generalfor-
samling’’.

www.pippikbh.wordpress.
com/

Månedsmøde i Førstehjælp For Folkeskoler onsdag 
d. 19. februar
Så er vi i gang igen i FFF, og der er månedsmøde 
for nye og gamle i Studenterhuset onsdag d. 
19. februar kl. 17. 
Desuden er vi at finde til Basisgruppebazaren 
samme dag kl. 15-16.30, så hvis du er en kom-
mende FFF’er (og det er du jo!) kan du stikke 
hovedet forbi og høre mere om os og vores 
projekter. 
Vi håber at se så mange som muligt til begge 
dele, hvor vi naturligvis sørger for både den 
åndelige og den søde føde! 

Kursus i Basale kirurgiske færdigheder 2.0 

Kurset afholdes d. 26. Februar 2014 kl. 17-20.00.

Håndknuder er en vigtig ting at kunne i et speciale som kirurgi. 
SAKS tilbyder dette kursus så du er godt rustet, når du en dag måske skal ud og assistere 
til en operation. 
Kurset er et praktisk kursus, hvor du får god mulighed for at øve dig i håndknudeteknikker 
og ligering af kar. 
Du vil få kendskab til ethånds-, tohånds- og kirurgiske knuder. 

Indhold: 
o Teori (ca. 30 min.) med gennemgang af knuder med videoklip og demonstration. 
o Kort pause
o Praktisk træning 

Tilmeldingen starter en uge før kurusstart, altså 19/02 kl 16.00 på vores hjemmeside WWW.
SAKS-KBH.dk. Tilmeldingen sker ved først til mølle princippet. 

Kursus afgift er 50 kroner. 

Der kræves ingen særlige kvalifikationer andet end et SAKS medlemskab. 

Vi glæder os til et godt kursus. 

Vil du engagere dig inden for sundhedsfremmende 
arbejde?
Kom og hør, hvad IMCC har at byde på.

IMCC består af en masse frivillige organisation aktivitetsgrupper, der laver sundhedsarbejde, 
organisatorisk arbejde, hjælper andre, rejser til alle afkroge af verden og udbyder kurser 
til vores medlemmer. Vi er din mulighed for at bruge det, du har lært på studiet i praksis, 
og samtidig give en hjælpende hånd til de, der ikke har muligheden. 

Lyder det som noget, du vil høre mere om? Så kom til IMCC infodag d. 11. marts kl. 16:15 
i Lundsgaard og find eventet på facebook.

Desuden inviterer vi alle aktive medlemmer til et økonomikursus – i flere niveauer. Dette 
afholdes tirsdag d. 18. marts i Studenterhuset. Derudover holder vi oprydning af kælderen 
og mødelokalet d. 26. marts. 
Efter begge arrangementer byder vi på mad og masser af hygge. 

 Vi glæder os til at se meget mere til jer i  den nærmeste fremtid.  

Skal du rejse her i begyndelsen af 2014 og efterlader 
du en tom bolig eller et tomt værelse i KBH, som du 
gerne vil tjene lidt penge på? 

SÅ SE HER! 

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i en periode eller du har et ledigt værelse, så hvorfor 
ikke være så generøs at leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet?
Ved at gøre dette gør du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- helt præcis 
1800 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 TO boliger i følgende periode:
4. - 31. maj (1 medicinstuderende fra Chile)
4. - 31. maj (1 medicinstuderende fra Italien)

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

Hvis dit hood opfylder alle 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 

S e m e s t r e t s  f ø r s t e  r i g t i g e  m å n e d s m ø d e 
i  F O R N I K S  s k y d e s  i  g a n g  m e d  e t 
f o r e d r a g  o m k r i n g  M S . 
P h . d .  s t u d e r e n d e  E v a  R o s a  P e t e r s e n  p å 
R H ' s s c l e r o s e  c e n t e r  v i l  f o r t æ l l e  o m  M S 
o g  d e n  a k t u e l l e  f o r s k n i n g  p å  o m r å d e t . 
Derefter er der månedsmøde, hvor vi bl.a. skal finde ud af om vi skal tage et fælles roadtrip 
til Vejle igen, da DNS har årsmøde i Vejle.

Dagsorden

1. Forskning Multiple Sclerose
2. formalia
3. Godkendelse af sidste måneds referat samt af den ekstraordinære generalforsamling 

januar 2014
4. Præsentation og velkomst
5. Status
6. Procedure omkring planlægning og finansiering af arrangementer i efteråret 2014 
7. DNS årsmøde. 
8. Ordinær generalforsamling 
9. Næste månedsmøde 
10. Eventuelt
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Månedsmøde i marts - Skriv en god artikel.
 
PUFF inviterer endnu en gang til oplæg om at skrive en god videnskabelig artikel.
Oplægget har i år fået nyt blod og bliver afholdt af professor og overlæge Gunnar Gislason 
- en herre med over 100 publikationer bag sig.
Så står du og skal til at skrive en artikel, så kom og få tips og tricks som kan bruges til skrivn-
ing inden for ethvert speciale.

Det foregår i Aud. Haderup tirsdag den 4/3 kl 16:15 – 18:00.

Venligste 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 mellem 
Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Kræftens Bekæmpelse. Der undersøges i en 
dansk kohorte om udsættelse for trafikstøj og/eller luftforurening øger risikoen for atrief-
limmer. Arbejdsopgaverne består af: Data-håndtering og -bearbejdning, programmering, 
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

FORSKNINGSGEJST OG REJSEFEBER? SE HER!
Motiveret studerende søges til forskningsår ved Bandim Health Project i Guinea-Bissau.
Du er
Medicin- eller folkesundhedsvidenskabsstuderende ved et dansk universitet, og har afs-
luttet 6. semester.

Du har
- Interesse for international sundhed 
- Mod på at bo et år i Afrikas fattigste land, Guinea-Bissau, og mod på at arbejde i et ud-
fordrende  forskningsmiljø 
- Lyst til at forske i hvordan vi bedrer sundhedsforholdene for nyfødte i Afrika 
- Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler på engelsk  Vi kan tilbyde dig  Et forskn-
ingsår på et dansk forskningsprojekt i Bissau, Guinea-Bissau, Vest Afrika (Bandim Health 
Project). Vi søger en studerende til start forår 2014, og en studerende til start august 
2014, men vi er også meget interesserede i henvendelser fra folk, der gerne vil af sted 
senere. Der er ofte nye spændende projekter på tegnebrættet indenfor børnedødelighed, 
vacciner og infektionssygdomme.  Vi søger en studerende med start forår 2014 til de mobile 
teams, som arbejder i landområderne i Guinea- Bissau. Man får her god mulighed for at 
opleve hele Guinea-Bissau på tæt hold. Du får et selvstændigt forskningsprojekt, og bliver 
derudover tilknyttet store randomiserede studier.  Vi søger en studerende med start august 
2014 til et case-kontrol studie på fødeafdelingen på det nationale Hospital i hovedstaden 
Bissau. Hospitalet har en af verdens højeste dødfødselsrater, men der mangler i høj grad 
viden omkring relevante risikofaktorer. Studiet vil derfor indebære interview af mødre til 
dødfødte børn, samt en matched kontrol gruppe.  Projektet kommer til at finde sted i tæt 
samarbejde mellem Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) og Bandim projektet 
i Guinea-Bissau. Du kommer til at indgå i et fagligt udfordrende samarbejde med en række 
andre studenter, ph.d. studerende og seniorforskere fra både Guinea-Bissau, Danmark og 
andre lande i et meget aktivt og krævende, men også spændende forskningsmiljø. Samti-
digt får du mulighed for at opleve Vest Afrika helt tæt på, lære et fremmed sprog og få nye 
bekendtskaber. Vores studenter publicerer ofte mindst én artikel efter deres forskningsår. 
Løn og dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab.  Bandim Health Project (www.
bandim.org)  Har eksisteret som dansk-guineansk forskningsprojekt i Guinea-Bissau siden 
1979 og har over 500 videnskabelige publikationer bag sig. Projektet er førende i verden 
på epidemiologiske studier af børnevaccinationer og langtidseffekter af børnesygdomme. 
Projektet følger regelmæssigt over 150.000 individer i landet og registrerer dødelighed, 
sygelighed og en lang række andre faktorer, som gør det muligt at evaluere eksisterende og 
nye sundhedsinterventioner.  Ansøgning sendes til a.fisker@bandim.org senest 01/03/2014 
Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte: 
 
Ane Bærent Fisker, læge, ph.d. Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) Bandim 
Health Project, Statens Serum Institut E-mail: a.fisker@bandim.org
Morten Bjerregaard-Andersen, læge, ph.d. Bandim Health Project, Guinea-Bissau
E-mail: mban@dadlnet.dk

Er du interesseret i et STUDIEJOB hos en ALMEN 
PRAKTISERENDE LÆGE, så følg med på SAMS’ 

hjemmeside! Lige nu er der 5 jobs:
- Lægepraksis, Amager

- Lægepraksis, Havdrup (Mellem Køge og Roskilde)

- Lægepraksis, Aabenraa (Sommerferiejob)

- Lægepraksis, Emdrup / ydre Østerbro

- Lægepraksis, Sortedamsdosseringen

Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen ”Jobportal”.

S A M S  f o r å r s w e e k e n d  2 0 1 4  -  T i l m e l d i n g 
e r  å b n e t !
Den 28.-30. marts skal der sættes kryds i kalenderen, for her bliver SAMS forårsweekend 
2014 afholdt. Det bliver i Herlev, tæt ved København, og programmet for weekenden bliver 
fyldt med spændende, lærerige og sociale indslag!
Temaet for weekenden er todelt, idet vi skal bruge noget af tiden på emnet graviditet og 
kvindens underliv og noget af tiden på at diskutere og udvikle SAMS årskampagne 2014. 
Det bliver en weekend med mulighed for at udvikle sig fagligt og lære mere om, hvad der 
er “hot” i almen praksis og hvor man kan gense SAMS’erne fra den anden side af landet 
(=SAMS Århus) og knytte endnu tættere bånd.
Weekenden kræver tilmelding, og foreløbig er max antal deltagere 40 - tilmeldingen 
foregår efter først-til-mølle princippet ved at man sender en mail til mig på marie.ram-
loev@gmail.com

Sexekspressens vinterseminar 2014
Kunne du tænke dig en weekend i selskab med en masse søde mennesker? 
Er du interesseret i at blive frivillig underviser i 7. -10.  klasse? 
Har du lyst til at informere unge om prævention, første gang, følelser m.m.? 

Hvis ja, så sæt kryds i kalenderen fredag d. 14. marts til søndag d. 16. marts, hvor Sexekspres-
sens årlige vinterseminar finder sted. Dette år finder seminaret sted i Hvalsø. 

Weekenden vil bl.a. byde på:
• seksualunderviser-kursus for nye medlemmer, der giver mulighed for at komme 

med ud og undervise 
• spændende og lærerigt oplæg fra ekstern foredragsholder 
• festlig underholdning 

Så uanset om du er ny eller gammel i Sexekspressen, bliver det en weekend, du 
sent vil glemme. Det eneste du skal gøre er at gå ind på http://www.winkas.dk/
wkkartotek/?wkid=836877 , klikke på fanebladet ‘ events’ og her finde ‘Sexekspressen 
KBH’s vinterseminar 2014’. For at kunne tilmelde sig skal man være medlem af IMCC. Alle 
disse herligheder kan blive dine for den nette sum af 200 kr., så skynd dig og meld dig til, 
da der er begrænsede pladser.

Vil du høre mere eller have hjælp til tilmelding? Så slå et smut forbi Sexekspressens bod 
til basisgruppebazaren - nu på onsdag d. 19. februar kl. 15.15 foran Hannover auditoriet.  

Vi glæder os meget til at se dig i Sexekspressen – ”Panums hyggeligste basisgruppe”

HUSK månedsmøde torsdag d. 6. marts kl. 17 i Loungen i Studenterhuset ved Panum  


