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Fastelavn hos FADL, kl.17 i FADLs kantine
Simon skal ud at spise på Che Fé

FORNIKS månedsmøde kl.17 i studenterhuset
Simon skal ud at spise på Sky-Bar, Hotel Bella Skye
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Blenrik ankommer
Simon skal ud at spise på La Cortona
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Henrik ankommer
Simon skal ud at spise på Carde Blanc
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Alexander II ”er” vellidt i Finland. Engang.
Simon skal ud at spise på McD
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12.00 MOK's DEADLINE
DAVID skal se Drake - what’s up?!!
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Månedsmøde i PUFF og foredrag ”Skriv en 
god artikel”
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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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Hvad gjorde MOK?
Af: Mille/MOK.red.

På MOK syntes vi, at akkrediteringen var uoverskuelig. Udsigten til at skulle printe, 
scanne, kopiere og slå en saltomortale for at få lov at forsætte med at arbejde for 
FADL’s Vagtbureau, har fået flere af os til at genoverveje vores SPV-karriere.  

Lad os lige gøre det klart, at vi udmærket forstår at FADL bliver nødt til at leve op til 
krav som Region Hovedstaden stiller. Men bortset fra en forklaring i to ugers MOK, 
har der ikke været meget hjælp til at få akkrediteringen til, at glide lettere for vagt-
tagerne. Vi brokkede os lidt internt. Men indså også at det ikke rykker så meget. Vi 
besluttede os derfor for at hjælpe vores medstuderende. 
Vi undersøgte hvordan andre gør ved indsendelse af Anmodning af Børneattester. 
Efter en søgning til internettets yderste kanter og en snak med andre basisgrupper 
på Medicin, fandt vi kun eksempler på at Anmodningerne blev indsendt samlet. 
Derfor fandt vi, at dette var den optimale løsning. Siden har FADL gjort os opmærk-
som på, at de er blevet oplyst om, at det er en forkert måde at gøre det på. Vi er i gang 
med at undersøge sagen yderligere. 

Vi åbnede vores dør, og printede en lille bunke Anmodning om Børneattest, og en 
tilsvarende af Tilmelding til Vagtbureauet. Da vi var færdige havde vi indsamlet 37 
børneattester og 30 tilmeldinger. Som jeg afleverede til de rette steder. 

Hvor meget tid brugte vi? 
Vi sad på MOK to dage af to timer. Men den reelle arbejdstid, som bestod i at hente 
printerpapir, clips og kuglepenne i bogladen; rydde op på MOK i anledningen af 
gæster og printe papirerne. Den beløber sig til imellem 10 og 15 minutter. Der til 
kan tillægges en lille cykeltur, som beløber sig til 30 minutter. Som også passer 
pænt overens med hvad jeg ifølge Sundhedsstyrelsen skal bevæge mig om dagen. 
Det er effektivisering på højt plan. 

Vi står derfor stadig uforstående overfor, hvorfor FADL ikke selv kunne gøre disse 
ting? Receptionen har alligevel åben alle hverdag imellem 8 og 17. I forvejen 
oplever vi som medicinstuderende en mur af bureaukrati  hver gang vi er i kontakt 
med Fakultetet, og i vores gang på de hospitalerne. Det ville være en minimal 
indsats der skulle til for at gøre det en hel del nemmere at komme igennem FADL’s 
akkrediteringshelvede. 

Ved lidt hurtig hovedregning, og en antagelse om at 1000 medicinstuderende er 
vagttagere hos FADLs Vagtbureau, giver at 1000 børneattester x5 gram papir = 5 
kg. Det ville kunne indsendes samlet som en pakke til Politiet for 80 kr. Til sammen-
ligning skulle de medicinstuderende, hvis Børneattesterne skal sendes individuelt, 
sammenlagt bruge 6500 – 9000 kr. 

Vi brugte 15 minutter på ca. 35 studerende, svarende til 2 min/studerende. Det 
giver at FADL for at hjælpe alle 1000 vagttagere skulle bruge 3 dages åbningstid. 
Imodsætning til den tid de medicinstuderende skal bruge på at gøre det hele 
individuelt, som beløber sig til 70 min (jvf. sidste uges MOK s. 3). Det er en tidsbes-
parelse på 97%.

Da det samtidig kan forventes at FADL alligevel rydder op i receptionen, når de 
åbner for de studerende. Samtidig skal der ikke dagligt købes papir. Derfor vil det 
sammenlagte arbejde reelt blive så højt som beregnet overfor.  

TYPER AF STUDERENDE!
MOK-redaktionen bringer for sidste gang, en oversigt over de forskellige typer medicin-
studerende, 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.

LOL på MOK

Dementi Af: Markus/MOK.red.

Jeg vil gerne undskylde for mit sprogbrug i sidste uges MOK omkring akkrediter-
ing 2014. Jeg burde have holdt en saglig tone, men mine følelser omkring ak-
krediteringens implementering løb af med mig. Jeg vil gerne understrege at FADL’s 
vagtbureau er ikke en fadæse. Hvis man tager ordets betydning: “handling med 
pinlige eller uheldige konsekvenser; dumhed; fejltagelse”, så kan man vel sige at mit 
ordvalg i sidste uge var en fadæse.

FADL har desværre ikke nået at 
sende et svar på vores kritik af 
akkrediteringen. 

Deres svar vil blive bragt hurtigst 
mulig på mok.dk 

Vi beklager overfor FADLs 
Vagtbureau og Kredsforening, at de 
ikke tidligere er blevet konfronteret 
med MOKs kritik af Akkreditering 
2014, og derfor ikke har haft 
mulighed for at svare
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International Summer School of Internal Medicine    
Application deadline is 15th of April 2014. The online application form is available on: 
Healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine

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 
seminars 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 Copenha-
gen.

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

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

Hvem er de?
Studenterrådgivningen er et gratis landsdækkende og offentligt tilbud til dig som 
studerende ved mellemlange og lange videregående uddannelser.

Studenterrådgivningen har ansat både psykologer og socialrådgivere. Herudover er 
der en psykiatrisk konsulent tilknyttet. Samtlige medarbejder har stor erfaring med 
at hjælpe studerende med sociale såvel som psykiske problemer, og du har mulighed 
for at være fuldt anonym når du henvender dig til dem. For at få hjælp af Studenter-
rådgivningen skal dine problemer have indflydelse på dit studieforløb i en eller anden 
karakter.

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

Har Studenterrådgivningen ikke mulighed for at hjælpe dig, vil de ofte kunne henvise 
dig til en instans der kan.

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

Hvordan kommer jeg i kontakt med dem?
Du kan se kontakt oplysninger på Studenterrådgivningens hjemmeside:
http://www.srg.dk/. 

Husk at samtlige medarbejdere har tavshedspligt. Studievejledningen har desuden 
brochurer om bl.a. stress, barsel, eksamensangst og perfektionisme som Studenter-
rådgivningens har udarbejdet. Du er meget velkommen at komme forbi hvis du vil læse 
mere i disse. 

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 9, 2014
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 
videnskabelige 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

Religion og politik i USA (Mads Fuglede)
USA er stat og kirke adskilt, men er religion og politik det også? Det vil foredraget 
diskutere og give eksempler på. Måske bliver der også lejlighed til at sammenligne 
forholdene i USA og Danmark på dette punkt.

Cand.mag., højskolelærer og politisk kommentator Mads Fuglede

Tid:Torsdag den 27. februar kl. 20.00
Sted:TeoBar, Købmagergade 46 over gården – i kælderen bag tårnet.
Der er mulighed for at købe drikkevarer og snacks.

Ædegilde før fasten
Fredag inden fastelavn gør vi lidt ekstra ud af fredagsfrokosten. Vi gør frokosten til et 
ædegilde, og der vil blandt andet blive fyret op under chokoladefontænen. Ved at spise 
grundigt igennem vil vi både undgå rygsmerter i det kommende år og blive klar til at 
faste frem til påske. Eller noget.

Tilmelding til Lise Lotz akademisk medarbejder på lise@smikbh.dk senest torsdag den 
27. februar.

Tid:Fredag den 28. februar kl. ca. 13 (efter studentergudstjenesten i Trinitatis Kirke kl. 
12.15)
Sted:Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. sal
Pris: kr. 20 for frokost; øl kr. 10. Adgang til chokoladefontænen er gratis, hvis du er 
udklædt eller iført maske. Ellers koster den kr. 20.

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

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 delt-
age på turen.
Tilmelding:Du sender en mail til studieturens koordinator Annette Davidsen, mail: 
davidsen@hum.ku.dk
Oplys dit fulde navn (det, der står i dit pas – fornavn, efternavn), dit fag, dit mobilnum-
mer 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. Kannikestræde 8, Indre By og i løbet af foråret vil der være en række optaktsar-
rangementer 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 multikulturl-
isme 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 bryl-
lup 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
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Klaus EjnEr andErsEn · lars IvErsEn · 
Hans BrEdstEd lomHolt · Hans CHrIstIan Wulf

4. udgave

KlInIsK 
dErmatologI 
og vEnErologI

m u n K s g a a r d

LÆS MERE PÅ MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

Ny udgave af  
populær klassiker

”(...) dækker pensum, er omfattende illustre-
ret og forsynet med tidssvarende didaktiske 
skemaer og tabeller, der letter overblikket og 
påskønnes under eksamensforberedelsen.”
Om 3. udg. i Ugeskrift for Læger 

Kr. 565,- 
(vejl.)

319 sider

Med bogen følger en i-bog, som er en 
digital udgave af bogen, suppleret med 
bl.a. notesbog, lydfiler, opgaver og meget 
mere.

Sygehuse og Beredskab søger studentermedhjælper
Ansøgningsfrist: 10-03-2014

I enheden for Sygehuse og Beredskab søger vi en studentermedhjælper med start den 1. 
april.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med afvekslende og udfordrende opgaver, hvor 
du vil få indsigt i et bredt spektrum af sundhedsfaglige problemstillinger og kontakt 
til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Du vil komme til at arbejde sammen 
med godt fyrre dygtige kolleger i et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø med bl.a. 
samfunds- og folkesundhedsvidenskabelige kandidater, læger fra en række specialer, 
farmaceuter og kontorfunktionærer. Vores arbejdsklima er energisk, uformelt, og præget 
af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Enheden for Sygehuse og Beredskab beskæftiger sig primært med planlægning af 
specialiserede sundhedsydelser, og blandt de væsentligste opgaver er specialeplanlægn-
ing, dvs. opgavefordelingen mellem forskellige sygehuse, herunder faglig rådgivning om 
regionernes sundhedsplaner. Enheden varetager den omfattende arbejdsopgave med at 
udarbejde nationale kliniske retningslinjer, og har desuden ansvar for en række nationale 
planer og strategier på sundhedsområdet. Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) er en 
del af enheden, og studentermedhjælperen vil bl.a. få opgaver i forbindelse med IRF.

Arbejdsopgaver vil bl.a. være udarbejdelse af informationsmateriale, opdatering af 
hjemmeside, opgaver i forbindelse med. afholdelse af kurser og møder, samt andet 
forefaldende arbejde.

Dine kvalifikationer
Vi forventer at du studerer på en videregående uddannelse, der gerne må være indenfor 

sundhedsområdet f.eks. farmakologi, medicin, odontologi eller folkesundhedsvidenskab. 
Vi forventer desuden at du har interesse for enhedens arbejdsområder, og besidder 
basale færdigheder indenfor IT, tekstbehandling m.v. Erfaring med søgning og formidling 
af medicinsk information er en fordel, men ikke en forudsætning.

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 mange bolde i luften.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og 
HK/STAT. 
Arbejdstiden er 15 timer om ugen.

Information
Du er velkommen til at kontakte sektionsleder Lisbeth Høeg-Jensen tlf: 7222 7651 eller 
mail lhj@sst.dk for
yderligere oplysninger om stillingen. Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsen på www.
sst.dk.

Ansøgning
Alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge 
stillingen. Ansøgere opfordres til at søge elektronisk via stillingsopslaget på Sundhedssty-
relsens hjemmeside, www.sst.dk/job.

Ansøgningen vedhæftet kopi af CV, eksamensbeviser mv. skal være Sundhedsstyrelsen i 
hænde senest den 10. marts 2014 kl. 12.00

 


















































Søg stillingen

Side 1 af 1Sygehuse og Beredskab søger studentermedhjælper

24-02-2014https://golf.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=75769&depart...



6 | 1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

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

Læs mere på de efterfølgende sider.

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

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

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

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

Kredsforening Vagtbureau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det sker i sep/okt

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

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

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

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

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

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

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

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

FADL i ryggen, vi ses!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N
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tantskabet, Generalforsamling og meget 
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studiet, som vi glæder os til at møde 
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nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
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Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.
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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
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Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00
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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
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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

Kontingentopkrævning
Kære FADL København medlem,

FADL Københavns sekretariat vil gerne huske dig på at få betalt dit medlemskontingent 
for det kommende halve år/semester. Kontingentopkrævningen sendes til dig via e-mail. 
Efter denne betaling kan du tilmelde dig PBS, således at kontingentet automatisk trækkes 
fra din konto fremadrettet.

Kom til fastelavn hos FADL København!
Vi byder både nye og gamle medlemmer velkommen til at fejre fastelavn med 
FADL København!

Der vil være fastelavnsboller, varm kakao med flødeskum, 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 medlemsklistermærke.

Arrangementet vil foregå den 26. februar i FADLs kantine kl.17 
på Blegdamsvej 26.
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Vær med til at fejre IMCC Rwandas 10 års jubilæum

IMCC Rwanda kan i år fejre, at det er 10 år siden organisationen blev stiftet og fik etableret 
et partnerskab med MEDSAR, de medicinstuderendes organisation i Rwanda. Det håber 
vi meget, at du vil være med til.

Sæt derfor et stort kryds i kalenderen onsdag d. 5. marts 2014 kl. 17.00, hvor vi vil hylde 
IMCC Rwanda i Studenterhusets lounge (ved Panum). Her vil du både få mulighed for at 
møde tidligere og nuværende IMCC Rwanda medlemmer samt to studerende fra Rwanda, 
som netop er på besøg. Desuden vil vi sørge for underholdning og en præsentation af vores 
nye sundhedsfremmende projekt i Rwanda.

Der vil være lækker mad til en slik (20 kr.), så meld gerne tilbage, om du kan komme. Desuden 
vil du blive forkælet med gratis kage og kaffe.

Tag også gerne din bedste ven, kæreste eller studiekammerat med i hånden – alle er 
velkomne!

Vi glæder os til at se dig!
De bedste og varmeste hilsner
IMCC Rwanda

Mail: rwanda@imcc.dk

IMCC Psyk-OBS
Synes du det kunne være spændende at undervise gymnasie-elever?

Synes du der er for mange stig-mata forbundet med at have en psykisk sygdom? 
Så tag din læsemakker under armen og kom til månedsmøde i PsykOBS!

Onsdag d. 5/3 kl. 17.00 i Studenterhuset.

Var du ikke hurtig nok til at få en plads på dette års vinterseminar? Vil du stadig med ud og 
give frivillig seksualundervisning i de danske folkeskolerklasser? 
Så fortvivl ej! Den 5. April holder Sexekspressen actiondag, og du har her mulighed for at 
blive uddannet sexpert - så skynd dig at reservere dagen i din kalender. 
Mere info følger i de næste udgaver af mok!

Har du lyst til mere? Så kom til månedsmøde i Panums hyggeligste basisgruppe 
d. 6. marts kl. 17 i studenterhuset!

Efter mødet vil der være mad og hygge. Maden koster en lille mønt, men hyggen er gratis. 

         
Månedsmøde d. 5/3 kl 16.15

I lokale 42.1.01

Skal du på TKO ved en anæstesiologisk afdeling? Skal du i klinik på 9. semester? Eller vil du 
bare gerne vide lidt mere om selve anæstesi-delen af specialet?
Så kom til foredrag om Bedøvelse & Respiration aholdt af læge Mikkel Bøgeskov, som vil 
give dig en indsigt i de grundlæggende principper og færdigheder på operationsgangen 
på en anæstesiologisk afdeling.
Foredraget vil bl.a. omfatte præoperativ vurdering, luftvejsvurdering, bedøvelse, IV, spinal/
epidural blok evt. med små praktiske øvelser m.m., så du er bedre rustet et fremtidigt ophold 
eller så du får udvidet din eksisterende viden.
Efterfølgende vil der være månedsmøde for både nye og gamle medlemmer i SATS.

Dagsorden for månedsmødet:
1.)Formanden og bestyrelsen byder velkommen 
2.)Siden sidst:
- Basisgruppebazar
3.)Kommende arrangementer:
- Akutte Procedurer d. 6. Marts på Panum
- Akut Patient 15-16 marts på DIMS
- Foredrag: Læge i Røde Kors. Erfaringer efter jordskælvet i Haiti d. 18/3 kl. 16.15 på Panum
- Toxikologiforedrag
4.)Eventuelt

Generelt om Månedmøder:
Ved de fleste månedsmøder har vi planlagt et ekstra arrangement før el. efter selve mødet. 
Dette kan f.eks. være et foredrag eller en lille workshop.
Til alle møde sørger bestyrelsen for, at der er lidt godt til at holde blodsukkeret oppe. Har 
man et forslag til noget man gerne ville høre om, kan man her fremsætte sit forslag, hvor 
vi i fællesskab beslutter om det er muligt og hvornår det kan ligge.
Har man ikke lige tid at komme til møde kan man også sende sit forslag til bestyrelsen på 
en af de opgivne mailadresser som du finder på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

Så afholder Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS)igen det 
populære kursus i ”Akut Patient”

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

Det foregår d. 15. + 16. marts på DIMS på Herlev Hospital kl. 9.00 – 17.00 ca.

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

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

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

Kurset er kun for medlemmer så er du ikke medlem end nu så skynd dig at blive det på 
www.sats-kbh.dk
Der er en deltager betaling på 75 kr., som dækker under vi ser udgifter samt udgift er til 
at holde dit blodsukker oppe!

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

OBS!
Der er 24 pladser på kurset som går efter først-til-mølle. Tilmelding åbner d. 3 februar kl. 
16 og skal ske inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

Møde i Basisgrupperådet
Kære alle basisgrupper

Vi indkalder til næste møde i Basisgrupperådet:

Tirsdag d. 11 marts kl. 17 i Loungen i Studenterhuset.

Vi glæder os til at se så mange basisgrupper som muligt! 
Spørgsmål kan sendes til basisgrupperne@gmail.com.

Vil du PIT til Tanzania?
Nu har du muligheden, for PIT har nemlig én restplads til efteråret 2014 !

Restpladser:
Mpwapwa Hospital: 1 plads i perioden sep-nov 2014.

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

For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.
Pladsen bliver fordelt efter ”først-til-mølle”-princippet. 

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet 
”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, emailadresse og 
adresse samt angivelse af semestertrin. Hvis du har aktivbevis fra PIT, bedes du vedhæfte 
dette.  Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus i tropemedin eller et ligndende kursus, 
skal dette anføres. Motiveret ansøgning er ej nødvendig. 

Basisgrupper



8 | Basisgrupper

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 
skrivning inden for ethvert speciale.

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

Venligste hilsner 
PUFF

Kommende PUFF arrangementer
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

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
• har afsluttet 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 

udfordrende  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 forskningsår 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

PROGRAM
Mandag d. 24. februar

Temamånedsmøde:
Den normale fødsel

Primo marts
Tour de Chirurgie:

Laparoskopi

Tirsdag d. 25 marts
Generalforsamling:

Status for året, ideer til fremtidige events og valg af bestyrelse 
Pizza og øl efterfølgende

Torsdag d. 3. april
Seminar:

Mødredødelighed og kvinderettigheder

Ultimo april
Temamånedsmøde:

Endokrinologi og infertilitet

Onsdag d. 28. april
Kursus:

Akut obstetrik

Primo/medio maj
Besøg hos praktiserende gynækolog

Torsdag d. 26. juni
Sommerfest

Lokalitet og præcist tidspunkt for arrangementerne samt evt. ændringer annonceres 
løbende. Hold øje med MOK, opslag på Panum, vores Facebook-gruppe og vores hjemme-
side. 
Find os på facebook ved at søge på ”GO – Gruppen for medicinstuderende med interesse 
i gynækologi og obstetrik”
Hjemmeside: www.gynobs.nu 
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Semestrets første rigtige månedsmøde i FORNIKS skydes 
i gang med et foredrag omkring MS. 
Ph.d. studerende Eva Rosa Petersen på RH’ssclerose center 
vil fortælle om MS og den aktuelle forskning på området. 

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.

Torsdag d. 27 klokken 17 i studenterhuset

Dagsorden
Forskning Multiple Sclerose
1. Formalia
2. Godkendelse af sidste måneds referat samt af den ekstraordinære generalforsamling 

januar 2014
3. Præsentation og velkomst
4. Status
5. Procedure omkring planlægning og finansiering af arrangementer i efteråret 2014 
6. DNS årsmøde. 
7. Ordinær generalforsamling 
8. Næste månedsmøde 
9. Eventuelt 

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 dagsorden, så skriv endelig til pippi.
kbh@gmail.com

Ps. Der er oprettet et facebook-event, hvor I kan følge med i planlægningen af 
arrangementet: ’’PIPPI – Generalforsamling’’.

www.pippikbh.wordpress.com/
Facebook: ’’PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet’’

KH
PIPPI

Børnekardiologi v. Jesper Reimers
Onsdag 12/03 kl. 16:30, lokale følger senere.

PIPPI inviterer til endnu et spændende foredrag, denne gang i børnekardiologi ved overlæge 
Jesper Reimers fra Rigshospitalet. 

Jesper vil kommende ind på følgende:
• Hvem er børnekardiologerne, og hvad laver de?
• Hvordan bliver man børnekardiolog?
• Cases 
Der er således lagt op til et foredrag, der kombinerer 2 spændende specialer, så hvis du har en 
mindre drøm om at blive pædiater, kardiolog eller endda børnekardiolog, så duk endelig op! 

Vi sørger for nogle godter i form af frugt, slik, og kage samt noget kaffe og te til at skylle 
efter med. Det bliver såå hyggeligt, så kom kom kom!  Alle er velkomne!

Information om lokale følger, tjek det ud på facebook, vores hjemmeside, opslagstavle, 
eller i de kommende MOK indlæg.
www.pippikbh.wordpress.com/
Facebook: ‘’PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet’’

KH
PIPPI 

LANDSHOLDSLÆGEN PÅ PANUM
Kom og hør den anerkendte læge for bl.a. Danmarks fodboldlandshold fortælle historier 
fra livet som idrætslæge. 

Søren Kaalund holder vores næste foredrag, som finder sted 

torsdag d. 6. marts 2014 kl. 16.00 på Panum 
lokale 29.01.30

Vi opfordrer af planlægningsmæssige grunde deltagere til at melde sig til eventet på vores 
Facebookside: ”PORTOS - Panums ORTOpædkirurgiske Selskab”

Arrangementet er gratis, og vi i basisgruppen håber, at det kan bringe flere medlemmer 
til vores nystartede basisgruppe.

Vi glæder os til at se jer alle.

Mvh.
Bestyrelsen i PORTOS

MIRA afholder d. 18. marts oplæg om CT-abdomen med fokus på at blive bedre til at 
genkende problemstillinger, som ofte går til eksamen på kandidatdelen af studiet, såsom 
aortaaneurismer, lever- og galdevejsproblematikker og pancreascancer.
Der er plads til 25 på kurset og tilmelding foregår ved at sende en mail til ctabdomen@mira-
kbh.dk. Det koster 50 kr. for de som ikke er medlem af MIRA. Ved indbetaling af 50 kr bliver 
man automatisk medlem af foreningen og kan gratis deltage i resten af årets arrangementer. 

Tid og sted: 18.03.14 kl. 16 på BBH. 
Varighed ca. 2 timer.

Venligste hilsner MIRA

Kan du lide at dykke og vil du gerne dele denne interesse med andre medicinstuderende? 
Så er PUC måske noget for dig.

Vi er en super hyggelig og social basisgruppe, hvor det er muligt at mødes om andet end 
bøger og fag snak. Vi har komplet udstyr, der kan lånes af medlemmer inkl. flasker. Desuden 
har vi en fin rød båd, som vi kan dykke fra. Vi laver både stranddyk og dyk fra båd – primært i 
perioden slut marts – oktober. Vi har en fast dykkertur en gang pr. måned, men medlemmer 
er altid velkommen til selv at arrangere flere ture.
Når det er for koldt til at dykke, har vi fast tid hver torsdag aften i Vesterbro Svømmehal. 
Her er der mulighed for at svømme, øve med udstyr eller bare snuppe en øl i saunaen.

Lyder det som noget for dig, så kom til vores næste månedsmøde: torsdag d. 6/3 kl. 17.00 
i Studenterhuset. Her vil der være introduktion til PUC samt planlægning af de næste dyk.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os på info@puc.nu eller besøge vores 
hjemmeside puc.nu.

Vi glæder os til at se dig!

Basisgrupper
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Revyrevolution i år 2014?
Vi skriver året 1813, og de hårdtarbejdende fabriksslaver viser de forventningsfulde 
besøgende fra fremtiden rundt i deres verden af kul, slam og undertrykkelse. 
 Allerede foran fabrikken ser vi de slidte arbejdere slås omkring en ensom grill, for at få 
en smule varme, altimens de empatiløse vagter patruljerer området i fuld uniform og 
med nul tolerance. Vi sluses i små grupper ind i den dampende, sydende og klaustro-
fobiske fabrik, hvor Fabrikant Østergaard knejser over mylderet i sit højsæde, og holder 
den snavsede pøbel i kort snor.

Den berøgtede medicinerrevy 2014 er i gang!!

Titlen på årets revy er “Revylutionens Aar 1813”, og er sat op med en flot redigeret 
udgave af den klassiske “Les Miserables” pige der holder en telefon - der er lagt op til en 
politisk kurs. Dette forstærkes af det udleverede program, hvor der, udover det i øvrigt 
fantastik flotte “gammel-avis”-layout med sketchnavne o.a., er en længere forklaring på 
de forhadte emner: “Fire-aars Reglen”, “Attentretten” og “Fremdriftsreformen”. Revyen 
vil fortælle publikum en ting eller to om hvordan verden af 1813 ser ud fra en stakkels 
studerendes/fabriksarbejders synspunkt...

Fabrikken:

Revyen åbner forestillingen med 
en gruppe mandlige arbejdere 
der går gennem hele publikum 
og hummer deres klagesang. Snart 
kommer Fabrikant Østergaard ind på 
scenen fulgt af Astrid Krage, hvorved 
sketchen løftes til et faktisk utroligt 
humoristisk leje. En dejlig, super stemn-
ingsfyldt og morsom åbningssketch, 
som passer til den flotte stemning, der er 
bygget op helt fra køens start.

Akt I

Hoejt Haevet:

Næste bud fra årets revy var en sang over temaet fra “survivor” omhandlende 
det “populære” program bagedysten. Her brydes fabriksstemningen fuldstæn-
dig, og vi mærker, vi er til rigtig revy. Sangen var lidt svær at følge med i, og 

temaet ikke decideret revolutionerende morsomt. På trods af den flotte 
lyd og fine koreografi, faldt denne sketch ikke helt i disse 

anmelderes “smag”;)

Ministershuffle:

Yderst aktuelt var til gengæld 
“Ministershuffle”. En let wingende 
reporter skal til at interviewe de 
sørgelige rester af SF efter den 
berygtede ministerrokade. De 
jakkesætsklædte medlemmer 
kommer storsmilende ud og be-
gynder herefter en kompromisløs 
vrøvlende nynnen - i flerstemmig 
melodi. 
Da første tone blev slået an bredte 
sig et grin i salen - selv de gamle 
sure anmeldere her trak på smile-
båndet. Sketchen varede en anelse 
længe til at bære overraskelses-
momentet, men var udført utroligt 
flot. 
God idé!!

Gulerod:

En ung charmerende læge og en 
mand med en kæmpe hundehalsk-
rave -alle i salen sidder på kanten 
af sædet af spænding. Og sketchen 
“Gulerod” fortsætter i det utroligt 
morsomme spor, med rigtig godt 
og vedkommende skuespil. Der var 
en vildt god energi på scenen, og 
både lægen og faderen til patienten 
gjorde det fantastisk. Desværre blev 
også denne sketch liiiige lidt for 
lang, og den noget forudsigelige 
afslutningsjoke føltes desværre 
lidt tam i forhold til det ellers høje 
niveau i sketchen. 

Pladevenner:

I “Pladevenner” ser vi en ensom, asiatisk nørdet 
dreng stå med sin elskede bedstemor, og synge 
sin sjæl ud i en vildt imponerende parodi på det 
lækre nummer “Royals” af Lorde. En sjov tekst 
sunget rent og tydeligt, så alle finurligheder 
kan forstås, akkompagneret af et flot scene-
show gør denne sketch til et rigtig godt bud 
på det klassiske revyindslag af høj kvalitet. 

Ja, ja, skat:

Et klassisk scenarie med et ældre ægtepar, hvor konen 
hakker på manden på en biltur, bliver pludselig vendt 
180 grader, da manden tænder sin GPS. Det er nemlig 
intet mindre end Yahya Hassan, der ved hjælp af sit poet-
iske “talent” kritiserer proletardanskeren i betragtninger 
omkring bilturen. Der manglede lidt et formål og en 
punchline i sketchen, men det hele fungerede alligevel 
rimeligt på grund af den suveræne præstation som 
Yahya Hassan. 

En Tand Mere:

Revy revolutionen når ikke længere end 
godt gammelt genbrug af klassikere. Her 
forsøgtes med part 2 til den legendariske 
Tandlægesketch. For de gamle røvhuller (David 
inkl.) er dette et sats, men vi må indrømme, at hold kæft hvor var det sjovt!! Dog var 
sketchen næsten for “seriøs” - der var en reel historie og morale, hvilket godt kunne 
undlades til fordel for den sorte humor omkring den skæve improdans og de uforfinede 
“replay” af lydklippet. For højt niveau for tandlæger, men sjovt :)

På Det Toerre:

Den hårde og tunge rapsang “Sut den op fra slap” får 
en overhæling, da den forvandles til studierelevant 
klagesang om problemerne på 3. semester, akkom-
pagnieret af flotte anatomiske kostumer på endnu 
flottere piger. For at toppe det hele har revyen fået 
legenden Tranum til at deltage som satanisk censor 
på storskærm. 
Alt i alt ret sejt, men svært at følge med i teskt, 
hvorfor det hele falder en smule til 
jorden, desværre.

Stum.Med.:

I en revy fuldstændig spækket med 
sange var det befriende med en vaske 
ægte stum-sketch. De to unge læger 
gav den hele armen med klassisk over-
karrikerede bevægelser og udtryk. Igen 
blev sketchen måske trukket en anelse 
ud, men ikke desto mindre et studie 
i stum-mediet, der kunne gøre “The 
Artist” til skamme.

Af Simon og David / MOKred
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PAUSE:

Efter en times intensiv revy, kan 
selv den mest hårdtarbejdene 
sketchskriver trænge til en 
pause... MEN!!! En jakkesætsklædt 
bureaukrat fra den niende cirkel 
af helvede (Radikale Venstre, 
red.) træder på scenen og stiller 
ultimatummet:
Enten fuldtidsrevy eller ingen 
revy.
En helt vildt sjovt og 
gennemtænkt drejning i tråd 
med revyens tema.

Pokkers Populaer:

Da vi bliver snydt for en pause, fortsætter revyen 
med endnu en enormt gennemtænkt sketch 
omkring medicinstuderendes/lægers helt store 
klagepunkt - 1813 telefonen.
Her vises 1813-ordningens inkompetence på 
en sød, sjov og næsten helt uskyldig måde.. 
Befriende!!!

Uventet Drejning:

Er det magi? Nej, det er blot den åbenbart 
obligatoriske UV-sketch. Flot, ja, virkelig flot, 
men desværre hverken rigtig morsom eller 
original. Det er ikke desto mindre imponer-
ende at se hver gang... Og Simon var blæst 
væk (blown away - it’s a good thing). 

Noget Om Helte:

To super lækre tøser i mavebluser og 
cowboy hat er aldrig af vejen. Og så 
synger de endda godt, spiller violin 
og altså, er lækre. Sangen handler 
om københavnernes angst for det 
jydske, og jydernes ihærdige forsøg 
på at lokke os dertil. Et vedkom-
mende emne, men ikke super 
morsomt. 
Sketchen blev dog stjålet af præsten!!

Naeste Kaerlighed:

Speeddating, selvfølgelig! To i forvejen 
spændende erhverv gjort om muligt 
endnu mere tiltalende af de vildt sjove 
personligheder der bliver præsenteret i 
sketchen.. Og så den smukke pige ingen 
lytter til, på nær Satan Incarnated - Li-
censmanden!!! Fungerede virkelig godt, 
især grundet det absurde i samtalerne. 

ABC

Det klassiske revynummer med 
veldrejede kvinder i sexede kostumer, 
der via upåklagelig skønsang, har 
en række vigtige budskaber til de 
mandlige tilhørere. Især ét vil MOKs 
redaktører tilslutte sig:
“Det er ikke gørelsen, det er størrelsen!”

[mangler title]

En sjov lille kommentar til prob-
lemet med billetsalget. Leveret 
charmerende og yderst apatisk, 
præcis som det skulle. Desuden 
måske en raffineret kommentar 
fra de revymennesker, der føler 
sig lidt overrumplede af de andres 
kreativitet? 

Phono sapiens

Efter den lille, for-
sigtige klovneklæd-
te pige blev hele 
salen blæst omkuld 
af en super velko-
reograferet hip-hop 
dans. I øvrigt en 
velreflekteret og 
samtidig kritik af det moderne menneskes fremmedgørelse ift. sociale interaktioner og 
angst for jordnær og intim tilstedeværelse i disse. God lyd, vildt lys og endnu vildere 
kostumer gjorde det til en helt utrolig og uventet god oplevelse.

Benhaard

Hahahahahahahahahahahahaha!!!!!!!
Vi kender det jo! 
Lucas har i en håndevending lavet årets 
ørehænger, og for en gang skyld ikke 
om millioner og supermodeller, men et 
ganske almindeligt og relaterbart hverd-
agsproblem.
At det bliver leveret fejlfrit og med en 
charme der varmer alle forneden gør det 
bestemt ikke værre!
MOKs yndlingssang i år!

Barnetro

Nok engang tages den sundhed-
spolitiske propelkasket på, i endnu en 
fantastisk uskyldig og naiv historie om 
fabelfiguren “vagtlægen”. 
Veloplagt skuespil centreret omkring 
et solidt, sjovt manuskript giver os en 
af årets reelle replikbaserede sketches 
krydret med LOL og ingen back-up 
sang. 

Redaktionens yndlingssketch!!!

Braend dine broer

Sjov fantasi, der måske en dag 
bliver til skræmmende virkelighed. 
Fungerer rigtig godt som outro 
sketch, idet den samler op på 
frygten omkring lægers fremtid, 
kommenteret under hele revyen: 
Det ser ikke så slemt ud alligevel; 
vi skrider bare fra problemerne!

En bombastisk afslutning på en 
flot og farverig revy.

Band
Man kan ikke anmelde revyen uden at nævne bandet. Endnu engang blev revyens 
sketches adskilt af flotte jingles iblandet imponerende soloer fra banger-bas-bossness 
til sexet sax.
Det er svært at forestille sig revyen uden den fuldstændigt fantastiske og unikke 
kvalitet bandet bidrager med, år på år.
Der var ikke en eneste præstation i årets band, der ikke var nævneværdig, men ikke 
desto mindre vil vi fremhæve den tyske skønsang fra Merci-reklamen. Den første 
halvdel af den sang fik Harald alle os mænd i publikum, der havde vores kærester med, 
til at tænke: “Fuck, jeg bliver nødt til at oppe mig for at holde på hende!” I den anden 
halvdel af sangen, tænkte vi: “Fuck min kæreste. Er han single?!”

Afsluttende kommentar

Igen i år blev vi overraskede over den høje, høje kvalitet, der kendetegner mediciner-
revyen. Det lige fra kostumer, lyssætning, lyd og til de flotte præstationer. 
I år overraskede revyen med et helt vildt stemningsskabende univers skabt foran og 
i klubben, før og under forestillingen, i en grad vi ikke tidligere har set. Dette satte 
humøret og forventningerne perfekt op inden det hele overhovedet gik løs. 
Programmet var i år præget af mange sketches båret af sang og dans og andet, og 
skulle der være kritik, må vi sige, at vi fra redaktionens side kunne ønske os lidt mere 
replikbaseret materiale. 
Alt i alt en hæsblæsende tour de force igennem de kreatives sind, og ikke mindst 
fantastiske præstationer!
 - Vi glæder os til næste år!!

Akt II
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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!

En rusvejledergruppes storhed og forfald!

Denne uge:

Niels Macdonald samt 

“Gulddoktoren” Willacy

 

 

 

 

 

Jeg har hentet meget af 
min inspiration hos mit 
store idol og afdøde ven 
Chris Macdonald.  Han 
havde svært ved at 
balancere mængden af 
smoothies med mængden 
af happiness. Jeg ville 
ønske at jeg kunne have 
nået at redde ham med en 
meget simpel graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

’Alt i livet kan 
beskrives 

med en graf ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viljestyrken er en mental muskel, du kan træne. Det kræver 
daglig øvelse og hårdt arbejde og ikke mindst smoothies. Vi 
har alle sammen de samme antal muskler 
mængde viljestyrke, det handler om hvordan vi træner dem!

Af Niels Macdonald 

Min far var kirurg – 
kæbekirurg. Og i hans fag er 
der et ordsprog der siger ’det 
gælder om at holde tænderne 
lige i munden’. Og sådan 
gælder det rent faktisk for de 
fleste ting i livet; et sundt smil 
er et sundt liv. Og ønsker man 
at opnå et sundt liv kræver det 
commitment, disciplin og 
massere af bacteria killing 
smoothies. Det skal ikke være 
en hemmelighed, at jeg jo var 
hovedopdageren af smoothien 
der kurerede smegma. Og 
succesen bag det startede 

med et sundt smil. Når vi 
træner vores smil, så træner vi 
vores muskler og vores 
viljestyrke
viljestyrke for HU
problemer med HU
problemer med PU (personlig 
udvikling). Så derfor sig: PU
HU
drikker en af mine smoothies 4 
gange om dagen og samtidig 
kan se dig selv i spejlet og sige 
PU HU
dig for, at du kan blive fri alle 
dine sygdomme også 
smegma! The number one 
reason til alle sygdomme er 
dårlige
kroppen usund og doven. Mine 
smoothies er fyldt med 
antismegmidanter og dild! 

 

Viljestyrken er en mental muskel, du kan træne. Det kræver 
arbejde og ikke mindst smoothies. Vi 

har alle sammen de samme antal muskler – og den samme 
hvordan vi træner dem!

med et sundt smil. Når vi 
træner vores smil, så træner vi 
vores muskler og vores 
viljestyrke. Jeg plejer at kalde 
viljestyrke for HU-HA. Og 
problemer med HU-HA skaber 
problemer med PU (personlig 
udvikling). Så derfor sig: PU
HU-HA! med mig. Hvis du 
drikker en af mine smoothies 4 
gange om dagen og samtidig 
kan se dig selv i spejlet og sige 
PU HU-HA, kan jeg garantere 
dig for, at du kan blive fri alle 
dine sygdomme også 
smegma! The number one 
reason til alle sygdomme er 
dårlige toksiner der gør 
kroppen usund og doven. Mine 
smoothies er fyldt med 
antismegmidanter og dild! 

 

Før jeg fandt kuren mod smegma var mit liv heller ikke all 
glamorous. Der var tidspunkter hvor jeg bare havde lyst til at 
kaste mig på sofaen og gi kampen op. Men så havde jeg 
alligevel nok HU-HA til at sige ’Hov –
dag. Og hvis ikke jeg havde gjort det måtte mænd formentlig 
stadig kæmpe mod smegma i dag –
den rigtige smoothie-smegma graf! 

Konklusionen på det hele må nok være at det gælder om at 
leve sundt og uden smegma. Hvis man ikke kan overskue 
det selv, hvis ens PU fx er helt i bund 
grafisk seminarer hvor jeg skærer det helt ud i pap 
ligesom mine grafer.  

NY PLADE FRA UNGE PENGE

Unge Penge udgiver nyt album 
’Cacacacampari’, med sommerens 
kæmpehit af samme navn. Lil Chris Cassidy 
og P. Titty byder os igen indenfor i deres 
dancehall rap univers med bløde toner og 
hårde rim. Her på musikspottet foretrækker 
vi bl.a. twerker hittet ’Guld og Patter(Ja vi 
drikker sjatter)’ samt den dybe ’Bitch Spa’. 
Her fra redaktionen er der kun at sige; læn 
jer tilbage og nyd den! 

ALT OM DE HOTTESTE HOTTE DANSKE ALBUMS

 
OPSKRIFTEN PÅ 
KILLERSMOOTHIE:
30G MANDLER UDBLØDT 
NATTEN 
1 SPSK GURGAB
1 BANAN 
½ GUL PEBERFRUGT
80G FROSNE KLIMBÆR
17,5G TØRREDE DADLER
1 TSK DILD 
BLEND OG NYD MED EN 
SELLERISTICK 

Før jeg fandt kuren mod smegma var mit liv heller ikke all 
glamorous. Der var tidspunkter hvor jeg bare havde lyst til at 
kaste mig på sofaen og gi kampen op. Men så havde jeg 

Næh’ vi kæmper igen i 
dag. Og hvis ikke jeg havde gjort det måtte mænd formentlig 

og thank god jeg fandt 

Konklusionen på det hele må nok være at det gælder om at 
Hvis man ikke kan overskue 

det selv, hvis ens PU fx er helt i bund – så holder jeg stadige 
grafisk seminarer hvor jeg skærer det helt ud i pap – 

kæmpehit af samme navn. Lil Chris Cassidy 
og P. Titty byder os igen indenfor i deres 

rap univers med bløde toner og 
hårde rim. Her på musikspottet foretrækker 

’Guld og Patter(Ja vi 
drikker sjatter)’ samt den dybe ’Bitch Spa’. 
Her fra redaktionen er der kun at sige; læn 

MUSIKSPOTTET 

LT OM DE HOTTESTE HOTTE DANSKE ALBUMS

OPSKRIFTEN PÅ 
KILLERSMOOTHIE: 
30G MANDLER UDBLØDT OVER 

1 SPSK GURGAB 

½ GUL PEBERFRUGT 
80G FROSNE KLIMBÆR 
17,5G TØRREDE DADLER 

BLEND OG NYD MED EN 
 

LT OM DE HOTTESTE HOTTE DANSKE ALBUMS 

 

 

Denne uges udgave af ’Profil’ bringer dig historien om Danmarks Golden Boy der 
kiggede for langt ned i Campariflasken og endte på behandlingshjem. 

Af. Søren Sirka. EB 

Oliver Willacy, lægen, forskeren, OL vinderen, 
kvindebedåreren, ja vi kender ham alle sammen. 
Allerede under medicinstudiet viste Oliver sig med en 
lysende fremtid. Han klarede at blive kandidat i 
medicin på kun 1,5år samtidig med at han 
fandt den endegyldige kur mod HIV. Kort tid 
efter han blev færdig som læge, blev han 
talsmand for flere organisationer, bla. WHO 
og Attack AIDS. Han fik også sit eget spot i 
Go’ aften Danmark som Gulddoktoren, hvor 
han, sammen med Joan Ørting, gav gode råd 
til danskerne om sexuelle overførte 
sygdomme - eftersigende gjorde han det 
gratis. Hans ekskærester tæller bl.a. 
glamourøse internationale modeller og han 

havde i en lang periode et forhold til famøse 
Stefanie Kessler – de var sammen kendt som 
’Olanie’. Han blev spået til at være den 
næste Simon Spies. Kort fortalt – han var 
manden der havde alt.  

Hvorfor var det så gik galt?  

Oliver var kendt for at være vild med fester og kunne 
oftest spottes med en flaske campari i den kulørte 
presse. Men en dag gik det for vidt. I en 10.000 hestes 
brandert i et undergrundspokerspil, mistede stjernen 
først 1million kroner og siden sit jakkesæt fortæller 
øjenvidner. ’Så stod han der, han havde lige spillet 1 

million kroner op og stod uden en trævl på kroppen – 
tøjet havde han også spillet væk, det sidste jeg så, var 
at Oliver slingrede ned ad gaden på vej væk’ udtaler et 
øjenviden der ønsker at forbliver anonymt. Ved 
pokerbordet sad også Pornoindustriens Konge Ruben 

Sølvpik (bl.a. kendt for at instruere og 
starre i filmene ’Dicks on a Plane’ samt 
opfølgeren ’Snakes on a Pussy’) og det 
skulle eftersigende værre til ham Oliver 
har tabt sin formue, han har dog aldrig 
ville kommentere på sagen. Den 8. 
februar 2018 sendte Oliver en   
konkursbegæring til Skifteretten. Siden 
da er det kun gået ned ad bakke for den 
kære dameelsker. Hans forbrug af 
Campari steg hurtigt til langt over    

Sundhedsstyrelsens grænser og han 
mistede i oktober 2019 sin 
lægeautorisation, da han i ebrieret 
tilstand befamlede en kvindelig patient 

mens hun lå i narkose. I alt har Oliver tilbragt 18 
måneder sammenlagt på diverse afvænningsklinikker 
og til AA møder. Ifølge anonyme kilder går det godt – 
og forhåbentlig ser vi snart et comeback fra 
Gulddrengen 

Oliver befinder sig for øjeblikket på et 
behandlingshjem, sammen med hans navlebror og 
homie Oliver Bjerrehus.  Han er eftersigende ved at 

skrive hans selvbiografi, som får navnet ’Min Kamp’. 

 

 

Her ses to af Olivers 
ekskærester Jessica 
Alba og flasken med 


