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

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa 
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Situationen i Ukraine er trappet op til væbnet kon-
flikt, NATO gør intet, USA snakker.

PORTOS foredrag om Idrætskirurgi kl 16 i 29.01.30
Efterfølgende månedsmøde
MOK inviterer talsmand fra Ukraine og Rusland til 
interview lørdag.

To
rs

da
g

Fredagsbar i Studenterklubben kl 11-23:30

Fr
ed

ag
 

MOK interviewer repræsentanter for Ukraine 
og Rusland. Ruslands er stor og stærk og har en 
fodboldtrøje på, mens Ukraines har seler, briller 
og en sweater. Sidstnævnte får buksevand.Lø

rd
ag

 

Verden holder 1 minuts stilhed for Ukraines su-
verænitet og unge, mandlige generation. Dette 
giver os god samvittighed, og vi kan sagtens 
retfærdiggøre, at vi intet gjorde.

Sø
nd

ag

12.00 MOK's DEADLINE
SIMS Månedsmøde kl 16 i Studenterhuset
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SØNHKS månedsmøde i Studenterhuset
Konflikten i Ukraine er glemt, da en herresød 
dreng på 4 spiller Beatles numre på Expert i 
Guitar Hero - verden er formildet.Ti

rs
da

g

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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Lægevikar i Aabenraa – en kort feltrapport
Kære læser

Nu skal du bare høre noget spændende! Min læsemakker og jeg søgte i december 
måned et vikariat i fælles akutmodtagelse på Aabenraa Sygehus, og vi har nu været 
ansat i en måneds tid. Vi er begge færdige med 10. semester, og har derfor et nogen-
lunde udgangspunkt for at kunne have et lægevikariat.

Som lægevikar i FAM i Aabenraa, ser man både medicinske-, organkirurgiske- og 
skadestuepatienter. Dermed får man en temmelig bred erfaring, og får taget brodden 
af det at være forvagt. Det kan nemt være en stor mundfuld at skulle være forvagt, når 
man egentlig ikke har noget erfaring med at stå med så meget ansvar selv, men for det 
første har vi haft en god mængde følgevagter, og for det andet er bagvagterne virkelig 
flinke.
Jeg har længe kigget efter et vikariat, og det har på mig virket som om, at de fleste af 
dem er skadestuevikariater. Mit primære mål med at være lægevikar er egentlig at få 
afdækket, hvilke specialer, der interesserer mig, inden jeg skal i KBU. Det er dette jo en 
optimal mulighed for.

Jeg kan varmt anbefale det for andre, og jeg deler med glæde flere erfaringer, såfremt 
det skulle have interesse.

Venlig hilsen Jonas/MOK.red.

SÅ er jeg eller tilbage på mok efter at have 
været træls lægevikar i Tórshavn gennem en 
længere periode. Det var bare super. Nu er jeg 
igen hjemme til at lave faglige krydsord til Pa-
nums studerende. Vi starter med 1. semester. 
God fornøjelse!

Peter “Peter” James/MOK-red

HENAD:
2. Engelsk synonym for et proenzym
5. Denne mater er den inderste af de tre 
hjernehinder
6. Adrenalin og noradrenalin dannes og 
secerneres herfra
7. Det stykke hud, som innerveres af samme 
spinalnerve
9. Det kursus på 1. semester, som man hur-
tigt glemmer at man overhovedet har haft
12. Denne mand udviklede en lov for 
hjertet... jaaae...
14. Disse næringsstoffer SKAL indgå i kosten, 
idet de ikke produceres i kroppen
15. Dis catz can haz

18. Nyrerne producerer....
20. Denne struktur sørger for at veneblod 
kun flyder i een retning

NEDAD:
1. Latin for luftrøret
3. Klap, som findes mellem hjertets venstre 
for- og hjertekammer
4. Enzymatisk nedbrydning af sukkerstoffer
8. Denne gentleman formulerede en lov, 
som beskriver relationen mellem volumen 
og tryk
10. Disse sækformede strukturer udgør 
lungernes funktionelle enheder
11. Dette organ producerer bl.a. insulin, 
glukagon og en række enzymer, som er 
nødvendige for fordøjelsen
13. Disse strukturer udgør nyrernes funk-
tionelle enheder
16. Ved osteogenesis imperfecta farves 
barnets sclerae denne farve
17. Et neuron kan kommunikere med en 
muskelfiber eller et andet neuron i denne 
struktur
19. Et individs arvemasse
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Eorta præsenterer:
Specialeforedrag: Geriatri

Under overskriften ”Geriatri – det eneste brede medicinske speicale” 
vil specialeansvarlig overlæge dr. med. Hanne Elkjær, Glostrup 
Hospital, fortælle om hverdagen som geriater samt de ”hotteste” 
forskningsemner inden for geriatriens verden. Hun kommer i selskab 
med overlæge Lotte Usinger, geriatrisk enhed, Herlev Hospital. 
Efter sigende kan disse to kvinder fremstille specialets fra sin sexede 

side – kom og hør hvordan! 

Alle er velkomne – og der er kaffe og kage.
Dato:  Onsdag d. 26. marts
Tidspunkt:  Klokken 17.00-ca. 18.00
Sted:  Lokale 42.0.07

Kærlighed og Hjernen
Tirsdag den 18. marts 2014
kl. 18.15-19:30

Einar Lundsgaard Auditoriet
Panum

Albert Gjedde, professor og institutleder for INF, vil holde et 
spændende foredrag om de karakteristiske processer i den forelskede og kærlighed-
sramte hjerne. 

Undervejs vil der være lette forfriskninger. 

Så slip din indre romantiker løs og tag en med, du har kær og bliv sammen klogere på 
kærligheden! 

Husk studiekort efter kl. 17.00 

Velmødt – FORNIKS
FOReningen af Neuro-Interesserede Københavnske Studerende

FORNIKS’ neuroquiz! 
Spørgsmål:
Efter hjemkomsten har Mogens læsemakker Jes fulgt nøje med i Mogens håndledsprob-
lemer. 3 måneder efter hjemkomsten har han indimellem følt en svaghed i benene som 
dog hurtigt forsvandt igen. Det bliver dog værre og værre og især hans højre ben er 
svagt. Jes går til egen læge og beder om henvisning til den snedige neurolog der diag-
nosticerede Mogens's blyforgiftning. Neurologen finder hurtigt årsagen til Jes's parapa-
rese. Årsagen er en parasit. Men hvilken og hvordan kan en parasit give paraparese?
Quizzen er lavet af overlæge Mette Lindelof, Herlev Hospital.

Send dit svar til info@forniks.dk 

Svar på sidste måneds spørgsmål:
Glaseret og farvet keramik fra skumle forhandlere kan indeholde meget bly.  Syreholdige 
væsker, såsom appelsinjuice, kan frigøre bly fra kanden og forårsage forgiftning, hvis 
en person udsættes over en længere periode. Blyforgiftning kan forårsage bilaterale 
neuropatier, og n. radialis er den oftest afficerede nerve. Oftest er der kun let affektion 
sensorisk. Ud over neuropati kan blyforgiftning give symptomer i form af mavesmerter, 
anæmi og misfarvninger i tandkødsranden. Penicillamin binder bly og bruges som 
behandling.

Den kloge studerende som har svaret rigtigt er:
Erika Björkström Karlsson, 9. semester – Godt gået!

laparo-
skopi! filmklip!

Tak for den store opbakning til Tour de 
Chirurgie! Vi håber, I finder foredragene 
spændende og udbytterige, og at I har lyst til 
at kigge forbi til et månedsmøde eller to i 
vores basisgrupper ☺ 
For dig der ikke har hørt om Tour de Chirurgie, 
så er det en foredragsrække, som vi i de 
kirurgiske basisgrupper har arrangeret for at 
give dig som studerende indblik i de kirurgiske 
specialer. Hvilke muligheder der er inden for 
specialet, og hvordan hverdagen ser ud som 
yngre læge hhv. speciallæge. Derudover håber 
vi, at foredragene kan være med til at give dig 
en fornemmelse for, hvad det kræver på cv’et 
at nå drømmespecialet, og hvad du evt. kan 
gøre allerede nu som studerende.  
Vi glæder os til at se dig! 

HVEM: !
Overlæge Christian 
Rifbjerg Larsen og 

overlæge Torur 
Dalsgaard!

HVORNÅR:!
Torsdag d. 13. marts!

kl. 16.00!

HVOR:!
Møderum 2, !

42.0.07!

glæd dig til at 
bruge alle sanser, 

når Christian og 
Torur fremviser 
instrumenter og 
viser filmklip fra 

operationer!

hyste-
roskopi!

Kir.!
instru-
menter!

Specia-
lisering!

robot-
kirurgi !

Månedsmøde i SIMS mandag d. 10. marts 2014 kl. 16.00

Kom til vores hyggelige månedsmøde i Studenterhuset, hvor vi planlægger aktuelle 
projekter for semesteret. 

Vi ser frem til at se dig til et nyt og spændende 
SØNHKS månedsmøde:

Tirsdag d. 11 marts i egne lokaler, 
Studenterhuset, 1. etage. 

Blå blink!
Har du benzin i blodet er dette noget for dig!

SATS tager en tur på hovedbrandstationen torsdag d. 20 marts kl. 16.15, hvor akutlæge 
Christian Svane vil fortælle om livet som læge med 200 km/t og vise bil samt udstyr frem.
Tilmelding foregår på www.sats-kbh.dk og er kun for medlemmer (man kan som ikke-
medlem ligeledes melde sig ind på hjemmesiden). Max 16 pladser – så vær vaks på 
tasterne!

Kick-Off!
Stiger din puls når du ser blå blink og hører sirener?

Har du lyst til at lære nogle enkle indgreb og procedurer, som kan redde liv på gaden 
såvel som på hospitalet?

Kom og prøv kræfter med en række praktiske færdigheder heriblandt venflonan-
læggelse og luftvejshåndtering.

22. marts kl. 10-15
Panum Instituttet
Tilmelding på www.sats-kbh.dk
(Tilmeldingen åbner søndag 9. marts kl. 11.00)

Tilmelding sker som først til mølle. Der er begrænset antal pladser.

Arrangementet er også åbent for ikke-SATS medlemmer og henvender sig primært til 
studerende på første del af studiet.
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Så er der åbent for ansøgning til 
udsendelse med PIT i foråret 2015! 
Følg ansøgningsvejledningen, som er at finde på 

http://imcc.dk/aktiviteter/pit-praktikant-i-troperne/
klinikophold-med-pit/ og send en mail til podio.pit@
gmail.com. Så er du i flyvende fart på vej mod at have 
ansøgt!

Ansøgningen vil være åben frem til 15/3

Basisgrupper

Nyt fra MIRA
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

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 

Feltrapport - Tanzania: 

Den sidste måned har jeg brugt på Mbulu District Hospital i det nordlige Tanzania, 
hvor jeg sammen med min læsemakker er på klinikophold i 3 måneder. Hver dag går vi 
stuegang på sygehuset sammen med en læge eller selvstændigt med en sygeplejerske 
som tolk (vi kæmper med swahili og har officielt opgivet det lokale stammesprog), når 
vi ikke assisterer til operationer. Vores valg af behandling er meget hæmmet af, hvor få 
diagnostiske muligheder der er til rådighed her på hospitalet. Det er super lærerigt at 
følge lægerne, høre deres overvejelser og se den Tanzanianske måde at behandle de 
forskellige sygdomme på.

Vi har også fritid og selvom Mbulu ikke er noget kulturelt centrum, har vi da fundet 
en bar, der viser Champions League . I næste weekend skal vi op på et bjerg udenfor 
landsbyen sammen med en af dem vi har lært at kende hernede. Vi glæder os meget til 
også at se lidt natur.

Mvh Nicolaj Laugesen

Vil du PIT til Zambia?
Nu har du muligheden, for PIT har nemlig en restplads til efteråret 2014!

Restpladser:
• St. Francis Hospital i Zambia: 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 hjemre-
jse udfylder en rapport om sit ophold.
Sidste frist for ansøgning er d. 17/3-14. Ansøgere bliver prioriteret efter evt. aktivbevis fra 
PIT samt højt semestertrin.

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. 

“I am, whatever you say I am
If I wasn’t, then why would I say I am?
I don’t know, it’s just the way I am”

PMS inviterer igen til månedsmøde der denne gang akkompagneres af et oplæg om 
transkønnethed. Med inspiration hentet fra den hvide, også lettere afstikkende, rapper 
Eminem søger vi bl.a. at belyse hvad der af andre siges om transkønnede samt hvad de 
selv har at sige – hvori ligger fx nødvendigheden for at stille en diagnose og hvordan 
føles det når ens mentale og fysiske køn frastøder hinanden?
 
Oplægget serveres på en bund af hhv. nuværende og forhenværende talsperson for 
transpolitik  i LGBT Danmark, Vibe Grevsen og Sebastian Svegaard, toppet med Malene 
Andreasens personfortælling om det at acceptere den indre kønsduel samt om hendes 
kønsskifte.
 
Så mød op den 13. marts klokken 16 i lokale 42.01.1 og kom med backstage når vi 
indføres i livet bag ordet og diagnosen.
 
P(m)S. Månedsmødet udspiller sig klokken 16, mens oplæggene skydes i gang klokken 
17. Kage og kaffe vil i øvrigt være mødt talstærkt op.
Vi.glæder.os.

LANDSHOLDSLÆGEN PÅ PANUM
Er du stud.med. og elsker du fodbold, er sportsnørd eller har du altid undret dig over 
hvem lægen bag landsholdet er? 

Kom og hør den anerkendte læge Søren Kaalund for bl.a. Danmarks fodboldlandshold 
fortælle historier om livet som idrætslæge. 

PORTOS afholder det næste foredrag i rækken om ortopædkirurgi
torsdag d. 6/3-14 kl 16:00 i lokale/miniauditoriet 29.01.30 
(i tandlæge-enden af Panum).

Efter foredraget holder vi månedsmøde, hvor alle er 
velkomne.

PORTOS byder på kaffe og the, vi glæder os til at se dig og 
din læsemakker :)

Bliv medlem via vores hjemmeside www.portos.dk eller 
benyt QR-koden til vores facebookgruppe.

Mvh PORTOS
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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 
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
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

1-årigt prægraduat forskningsår på Strålebiologisk 
Laboratorium, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Projektskrivelse:
Glioblastoma multiforme (GBM) er den mest hyppige og ondartede form for hjernetumor 
hos voksne. I tilfælde af tilbagefald eksisterer der ingen standardbehandling, og de fleste 
eksperimentelle behandlinger har vist begrænset klinisk effekt.
Et lægemiddel kaldet Bevacizumab har i kliniske forsøg vist sig at være en effektiv behan-
dling til patienter med tilbagefald af GBM. Behandlingseffekten er dog meget varierende, 
da nogle af patienterne ikke har effekt af behandlingen, mens patienter, som har god 
effekt, lever længere og opnår bedre livskvalitet. 
Formålet med projektet er at skabe ny viden om de mekanismer, der ligger til grund for 
kræftsvulstens følsomhed overfor Bevacizumab, og herunder identificere biomarkører 
(gener og proteiner), som kan forudsige, om den enkelte patient har gavn af behandlin-
gen.
Til projektet er der desuden tilknyttet en Ph.d. studerende med baggrund som læge.
Målet med projektet er at forbedre behandlingen af vores patienter og derfor forventes 
det af dig, at der lægges energi og engagement i projektet. Projektet kan eventuelt starte 
som en del af en OSVAL opgave, men det forventes, at du kan tilsidesætte minimum 6 
måneder til dette projekt.

Ansættelsesperiode:
Opstart i løbet af foråret 2014 og et år frem.
Løn: 10.000 kr./md. Vi vil i fællesskab søge midler.
Ansøgningsfrist: 15. april 2014. Ansøgninger behandles løbende.

Kontaktoplysninger:
Ansøgning og CV sendes til forskningschef, overlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poulsen, 
Strålebiologisk Laboratorium, afsnit 6321, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Køben-
havn Ø, tlf. 35 45 63 03.
Yderligere oplysning kan findes på vores hjemmeside: www.radiationbiology.dk

Basisgrupper

Lægmandsformidling er en kunst læger og forskere bør tage seriøst. Om man skal 
fortælle patienten om et kompliceret indgreb eller skrive en klar og kort beskrivelse af et 
eksperiment til fondsansøgning, kræver det ofte omhyggelig behandling af budskabet 
for ikke at forvirre målgruppen med fagsprog. 

Panums Ungdoms Forsker Forening præsenterer onsdag den 19. martsforårssemestrets 
første oplæg omkring formidling og præsentationsteknik ved journalist Henrik Denta.

Lægmands formidling

"Når  de største fejler / Min patient forstår mig ikke / Kommunikationens svære kunst / 
Tal og skriv så du bliver forstået / Træng igennem med dit budskab"

Tidspunkt: 
Onsdag den 19. marts, kl. 17-19

Sted: 
Panum, lokale tilgår senere

Indhold:

Hvorfor går mange mennesker hjem fra lægen uden klar viden om, hvad det var lægen 
fortalte? Og hvorfor skal man læse otte siders ansøgning før man endelig når frem til, 
hvad det er lægen beder om?

Kommunikation kan være en svær kunstart. Læger betjener sig ligesom pensionsfolk, 
finansanalytikere og advokater sig af et fagligt sprog, der nok er smukt og effektivt, når 
man er sammen med andre fagfolk. Men er absolut uegnet lige så snartman henvender 
sig til andre, der ikke har den samme faglige indsigt.

Konsekvenserne er mangfoldige. Patienterne mister tilliden, andre mister tålmo-
digheden.
Evnen til at udtrykke sig enkelt, klart og forståeligt både på skrift og i tale er et værdi-
fuldt redskab for alle. Og det øget tilliden og troværdigheden. Og alligevel synes det at 
være så svært for mange, lige fra politikere til højt lønnede topchefer i dansk erhvervsliv, 
der synes at snuble gang på gang.

Med underholdende, lærerige og tankevækkende eksempler fra det virkelige liv giver 
journalist Henrik Denta et sjældent indblik i, hvorfor det ofte går så galt for så mange - 
og hvordan man faktisk godt kan mestre kommunikationens ædle kunstart. 

Henrik Denta har arbejdet som journalist på Dagbladet Børsen, Politiken og i mange år 
på TV-Asvisen på DR. De sidste par år har han arbejdet som  selvstændig rådgiver og 
storyteller og blandt andet arbejdet for Højteknologifonden og hjulpet dem med at 
formidle historier fra svært tilgængelige forskningsmiljøer på en måde, så alle kunne 
forstå det.

Kom og mød ham - han lover det bliver underholdende og med masser af stof til 
eftertanke.

Foredrag om Kirurgiens historie på Medicinsk Museion
Denne måneds hygge/møde byder på noget helt specielt! Vi i SAKS har nemlig fået 
den ekstraordinære mulighed, at besøge Medicinsk Museion efter lukketid og høre en 
fortælling om kirurgiens historie. 

Operationer er blevet udført meget langt tilbage i tiden. Faktisk blev der udført indgreb 
helt tilbage i stenalderen. Historien har dog været ret labil indtil omkring 1800 tallet, hvor 
der virkelig begyndte at ske noget. Før i tiden kunne en barber få til opgave at amputere 
lemmer og uden nogen form for bedøvelse…. av…

Siden 1800 tallet er kirurgien blevet revolutioneret., Kom og hør med på historien om den 
simple barber som blev til en kikkert og en robot. 

Arrangementet bliver den 11/03-14 kl 16.00og ca en time frem. Det koster ikke noget at 
deltage og alle er velkomne, SAKS’er eller ej! Det bliver en rigtig hyggelig lille tur og hvis 
folk har lyst så hygger og spiser vi noget mad efterfølgende! Så skynd jer ind på SAKS’ 
facebookside (Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS)) og tilmeld jer eventet!
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Kære Medstuderende

Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med andre seje medicinstuderende, 
læger og personer med en sundhedsvidenskabelig uddannelse? Også i den forbindelse 
lige tage et smuttur til Milano?

Så er AMEE konferencen lige noget for dig. Der er forskellige oplæg med forskellige 
målgrupper, således kan man lære om, at England mangler flere ansøgere til stillinger i 
pædiatri, at tegne kropsdele på sig selv som en del af anatomiundervisningen, hvordan 
folk reagerer i akutte situationer, hvordan man kan forbedre studiet og få flest mulige 
studerende igennem. Tja, man kan i bund og grund selv vælge imellem de flere hundrede 
forskellige oplæg eller tage ind i hallen, hvor udstillerne viser modeller af dukker og andet 
computerbaseret ”legetøj” til blandt andet scanning af babyer, gynækologisk under-
søgelse, anlæggelse af dræn, intubation, suturering etc. etc.

Hovedformålet med denne tur er deltagelse i selve konferencen d. 30. August-3. septem-
ber , men vi ankommer allerede d. 29. August. Der vil ligeledes være sociale, turistede 
arrangementer, hvor vi blandt andet lærer de andre studerende at kende samt ser lidt af 
byen.
Selve konferencen, fly samt hotel er finansieret af fakultetet, men der kan forekomme en 
smule brugerbetaling alt efter hvor mange vi bliver, men som udgangspunkt er det gratis 

at tage med. Vi forbeholder os dog retten til et depositum på 1000 kr., som man får tilbage 
umiddelbart efter turen.

Lyder dette som noget for dig skal du:
• Skrive en ansøgning på max 250 ord om dig selv
• Heri må du gerne komme ind på undervisningsmiljøet på SUND
• Hvad du regner med at kunne tage med hjem fra AMEE.
• Navn, semestertrin, KU-mailadresse, mobilnr.,  skal ligeledes stå i ansøgningen.
• Sende den til ameeudvalg@gmail.com senest søndag d. 16. Marts 2014.

Man vil få endelig besked om deltagelse senest d. 31. Marts 2014.
Turen her er arrangeret af MedicinerRådet, men alle 
medicinstuderende kan søge. I udvælgelsesprocessen vil 
der blive lagt vægt på at man blandt andet har sat sig ind i 
hvad AMEE er. Yderligere oplysninger kan findes på www.
amee.org

Glæder os til at høre fra jer!

Kærligste Hilsner
AMEE udvalget under MedicinerRådet. 

LAAAANG Fredagsbar!
Tid: d. 7. marts. kl. 1100 til kl. 2359

Den første fredag i hver måned er der Laaaaang 
fredagsbar. Det er en fredagsbar der starter kl. 11 
og slutter kl. 2359.
Til denne lange fredagsbar kan man tage en gæst 
med pr. gyldigt studiekort eller et optagelsesbrev 
med tilhørende billed ID. 

Fredagsbaren er en god mulighed for at få en tidlig 
brandert og efter fredagsbaren lukker så kan man jo 
eventuelt tage videre i byen.

Kommende arrangementer
Det er nu muligt at gå på Studklub.dk og tjekke kommende arrangementer men for gøre 
det hele lettere kommer kommer der lige et uddrag her:

• Laang Fredagsbar, 4. april 2014
• Laang Fredagsbar, 2. maj 2014

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

Basisgrupper

Er du interesseret i et STUDIEJOB hos en ALMEN 
PRAKTISERENDE LÆGE
, så følg med på SAMS’ hjemmeside! Lige nu er der 5 jobs:

- d. 28/02-2014: Lægepraksis, København NV (tidsbegrænset)
- d. 18/02-2014: Lægepraksis, Frederiksberg
- d. 16/02-2014: Lægepraksis, Amager
- d. 14/01-2014: Lægepraksis, Havdrup (Mellem Køge og Roskilde)
- d. 30/11-2013: Lægepraksis, Emdrup / ydre Østerbro
- d. 26/11-2013: Lægepraksis, Sortedamsdosseringen

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

AFLYSNING: Foredraget d. 13/3-14
Pga. FYAM’s Stormøde d. 13. marts og SAMS’ deltagelse heri, er vi desværre nødsaget til 
at ændre datoen for SAMS-foredraget om intro- og hoveduddannelsen i almen medicin, 
som skulle have ligget netop d. 13. marts.

Vi beklager meget denne ændring. Heldigvis har Sekretariatet for Lægelig Videreuddan-
nelse lovet at afholde arrangementet en anden dag.

Vi melder den nye dato ud, så snart den er på plads.

SAMS forårsweekend 2014 - Tilmelding er åbnet!
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.
ramloev@gmail.com.

Sexekspressen er en gruppe der tager ud og laver seksualundervisning i folkeskoler 
7.-10. klasse. Dette betyder en hel dag, som går med sjov, lege og grundig undervisning i 
anatomi, kønssygdomme, prævention, kærlighed, grænser, den første gang, homosek-
sualitet og meget mere.

Det eneste du skal gøre for at blive uddannet sexpert, er at reservere d. 5 april i kalen-
deren, for her holder Sexekspressen nemlig actiondag!

Mere info følger i de næste udgaver af mok!

Har du lyst til mere? Så kom til månedsmøde i Panums hyggeligste basisgruppe 

Torsdag d. 6. marts kl. 17 i studenterhuset!

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

Studenterpolitik
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Vil du være identificere nye lægemiddelprojekter til 
kræftbehandling?
Hermed søges en medicinsk student med interesse for onkologi og farmakologi som 
sammen med en CBS student skal udføre database-udtræk fra en stor database og yder-
ligere Google/Pub.med. søgninger på lægemidler til behandling af kræft der er under 
udvikling. Databasen indeholder information om lægemiddeludvikling med hensyn 
til salg, kliniske forsøg og igangværende og afsluttede projekter. Arbejdet udføres i et 
tværfagligt samarbejde med læger, molekylærbiologer, økonomer og markedsanaly-
tikere og skal lede til et systematisk arbejde med at etablere kontakt mellem virksom-
heder som udvikler lægemidler og to mindre biomedicinske virksomheder Medical Prog-
nosis MPI (www.medical-prognosis.com) og Liplasome (www.liplasome.com). Databasen 
skal bruges til at udtrække informationer om samarbejdspartnere og mulige stoffer til 
videreudvikling vedhjælp af disse firmaers teknologi. Efter et pilotprojekt på 3 måneder 
vil der, ved interesse, være mulighed for at fortsætte i projekter af hhv. videnskabelig og 
forretningsmæssig karakter. 
8 timer om ugen med opstart hurtigst muligt til ca. 15.maj med mulighed for flere timer. 
Løn efter aftale.
Kontakt Ida K. Buhl for spørgsmål og ansøgning: ikb@medical-prognosis.com

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

Har du lyst til at spille fed musik i MIBB - Københavns 
Universitets eget bigband?
Vi søger:
En Basunist, en saxofonist og en trompetist.
På alle andre pladser har vi plads til ekstra musikere, så kontakt os gerne hvis du har lyst 
til at spille bigband.
 
Orkesteret øver på Musik/IKK  på KUA 2 (Amager) Bygning 16, 3 sal, lokale 28 hver 
tirsdag kl. 16.45-19.30. Hvis dette lyder som om det er noget for dig, skal du ringe til 
orkesterets dirigent Mads Pagsberg på Tlf. 28448807 hurtigst, eller sende en mail til 
mads@madspagsberg.dk

 

 

 

Forskningsprojekt om laparoskopisk træning søger 
deltagere
Kære medicinstuderende

I foråret 2014 afholdes et forskningsprojekt om laparoskopisk simulatortræning på 
Rigshospitalet. 

Laparoskopi er en operationsform som har vundet ind i de fleste kirurgiske specialer og 
anvendes til de fleste procedurer. Det er derfor også en forudsætning for kommende 
kirurger/gynækologer/urologer at de kan beherske den.

Der søges medicinstuderende som kunne have lyst til at deltage. Ved at deltage kommer 
man til at gennemføre det samme træningsprogram som bruges for introlæger i kirurgi, 
gynækologi, urologi og thoraxkirurgi i Region Øst. Alle vil få dokumentation for deres 
deltagelse og gennemførsel.

Man skal have gennemført bachelordelen af medicinstudiet for at kunne deltage.

Den 6. marts kl. 16.30 afholdes der informationsmøde om projektet på Rigshospitalet 
(Auditorie 2), hvor man også kan tilmelde sig til projektet. 

Pladserne fordeles efter først-til-mølle, men hvis man ikke kan deltage ved mødet, men 
er interesseret I at deltage i fremtiden kan også anføre dette.

Du kan tilmelde dig informationsmødet og hente informationsmateriale på www.fbjer-
rum.dk eller på www.saks-kbh.dk.

Ved spg. eller behov for yderligere information kan man kontakte den projektansvarlige 
læge Flemming Bjerrum /fbjerrum@gmail.com / Tlf. 26988515.

To 1-årige skolarstipendiater eller specialeopgaver i 
Folkesundhedsvidenskab
I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse opslår Rigshospitalets Børnekræft Laborato-
rium to 1-årige forskerstillinger med start august 2014 eller januar 2015. Begge stillinger 
vedrører registerbaseret forskning til kortlægning af psykosociale senfølger hos unge, 
der har haft kræft i barnealderen. 

Hvert år rammes ca. 200 børn under 18 år af kræft. Mere end 80 % af disse patienter 
bliver helbredt men mange af patienterne vil være belastede af fysiske, psykiske eller 
sociale senfølger til deres tidligere kræftbehandling. For nogle af patienterne kan de 
psykosociale senfølger være sekundære til hjerneskader pga. kirurgi, kemoterapi eller 
strålebehandling. 

I de to 1-årige forskningsprojekter ønsker vi ved anvendelse af populationsbaseret 
registre at kortlægge, om danske unge/voksne, der har haft kræft i barnealderen, i højere 
grad end baggrundsbefolkningen er i risiko for selvmord (projekt 1) eller kriminalitet 
(projekt 2). 

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til 
Forskningssekr. A. Saroya
Att. professor Kjeld Schmiegelow
BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet, 
Afsnit 4072, Blegdamsvej 9, 
2100 KBH Ø 
og skal være modtaget senest 1. april 2014. 
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Kære FADL - vagttagere.

Så er dette års akkreditering overstået, og i 
den forbindelse vil vi sige mange tak for en 
god indsats fra Jer vagttagere.  Der har været 
en stor velvillighed og en god forståelse 
for vigtigheden at opretholde de krav, som 
vores regionale samarbejdspartnere kræver 
for at Vagtbureauet fortsat kan sende de 
mange FADL-vagter ud på afdelingerne. 

Dette års ”Store Akkreditering” har 
den gode nyhed, at der fra næste år 
udelukkende er de to akkrediteringstests; 
brandtesten og håndhygiejnetesten som skal 
tages på nettet samt oplysning af aktuelt 
semestertrin, som foregår på Jeres profil i 
bookingsystemet.

Ovenstående kan gøres via egen Mac / pc 
og det kræver derfor ikke, at I møder op på 
Vagtbureauet.

Jeres nye stamkort får denne gang et lidt 
andet indhold – og vil nu være gældende 
for resten af Jeres studietid / tilknytning til 
Vagtbureauet. Altså ikke et nyt stamkort 
hvert eneste år!

Jeres nye permanente stamkort kan afhentes 
i FADL Husets ekspeditions åbningstid i 
perioden fra mandag den 17. marts til og 
med fredag den 11. april 2014. 

Hvis du ikke har din daglige gang på Panum; 
eksempelvis fordi du er i klinik, er i udlandet 
eller forhindret i anden anledning og derfor 
ikke kan afhente dit stamkort, kan vi sende 
dit kort med posten. Det kræver blot at 
du på Vagtbureauets hjemmeside www.
fadlvagt.dk    - klikker på dialogboksen med 
”Akkrediteringskort” og følger linket.

Igen, hvis der skulle være spørgsmål, 
er du altid velkommen til at skrive til 
akkreditering@fadl.dk eller ringe til 
Charlotte Frølund på tlf. 35 24 54 05 eller 
Gry Orkelbog-Andresen på tlf. 35 24 54 02.

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

MEDDELELSER
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s c h o o l  o f  g l o b a l  h e a l t h
u n i v e r s i t y  o f  c o p e n h a g e n

Københavns Universitets School of Global Health afholder hvert 
år to populære sommerskoler om global og international sundhed 

Her vil du blive introduceret til de centrale begreber indenfor global sundhed og få indblik i forskellige 
sundhedssystemer, med særlig vægt på de udfordringer sundhedssystemerne står over for i lande 
med lav infrastruktur og skrøbelig økonomi. 

Blandt underviserne er førende danske og internationale eksperter inden for global udvikling, 
sundhedspolitik, infektionssygdomme, konflikter og katastrofer, migration og flygtninge, 
fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder og økonomi. 

Summer School in International Health løber over tre uger og henvender sig hovedsageligt til 
sundhedsuddannede, så som læger, sygeplejersker, jordemødre, laboranter eller farmaceuter, samt 
studerende fra disse uddannelser. Prioritet vil blive givet til ansøgere som planlægger at ’rejse ud’ og 
arbejde med sundhed i en lavindkomstkontekst.

Summer School in Global Health Challenges løber over to uger og henvender sig hovedsagligt til 
studerende fra social- og sundhedsvidenskaberne så som medicin, folkesundhedsvidenskab, økonomi, 
antropologi, global udvikling, m.m. 

Begge sommerskoler starter 4. august. Undervisningen foregår på engelsk. 

Flere informationer og online tilmeldingsskema på globalhealth.ku.dk

Photo: IRINnews

 
Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

3. marts -4. april 2014 
- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

 
OBS: Vi stiller nogle eksamensrelevante præparater til rådighed onsdag d. 12/3 kl 10-18 
(AW/MR) og torsdag d. 27.marts kl 10-17 (AW/CK), som man kan komme og teste sine 
SPOT-evner på sammen med sin læsemakker :-) 
 
Vi ses i kælderen 
 
Mvh studiesalsvagterne 
Charlotte (CK), Anne (AW), Martin (MR) og Dan (DK) 
 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.3       CK CK CK CK 
Tirs. d.4   DK DK DK DK     
Ons. d.5        AW AW  
Tor. d.6     DK DK DK    
Fre. d.7       AW AW   

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.10      CK CK CK CK CK 
Tirs. d.11      MR MR MR   
Ons. d.12   SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT 
Tor. d.13  AW AW AW AW  MR MR   
Fre. d.14     DK DK DK    

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.17    CK CK AW AW AW AW  
Tirs. d.18   MR MR MR MR MR MR CK CK 
Ons. d.19 CK CK CK     DK DK DK 
Tor. d.20    DK DK DK MR MR MR MR 
Fre. d.21      CK CK CK   

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-
16 

16-
17 

17-
18 

Man. d.24  AW AW AW AW/MR MR MR MR MR  
Tirs. d.25   DK DK DK DK DK    
Ons. d.26  DK DK DK DK MR MR MR MR MR 
Tor. d.27   SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT  
Fre. d.28     DK DK DK    

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-
16 

16-
17 

17-
18 

Man. d.31  AW AW AW AW      
Tirs. d.1     CK CK CK CK CK CK 
Ons. d.2           
Tor. d.3 MR MR   MR MR MR MR MR MR 
Fre. d.4  DK DK DK DK DK DK CK CK CK 

Frivillige til Summer School in Global Health Challenges 
2014 søges!
Kunne du tænke dig at være med til at arrangere dette års sommerskole i Global Health 
Challenges? Så læs med her!

Hvad er Summer School in Global Health Challenges?
Sommerskolen i Global Health Challenges er et 2 ugers internationalt kursus fra d. 4.-15. 
august 2014, der via forelæsninger, workshops og case studies gennemgår globaliserin-
gens indflydelse på sundhed og sundhedssystemer. De studerende vil stifte bekendskab 
med tidens største udfordringer for den globale sundhed og blive sat i stand til at 
forholde sig til eventuelle løsningsforslag hertil. Programmet indeholder emner som:
- Communicable and Non-Communicable Diseases
- Global Health Care Systems
- Migration and Refugee Health
- Global Actors in Health Policies
- Environment and Health
- Human Rights and Health
- Global Drug Policies
- Maternal and Reproductive Health
Og meget mere!

Hvad får jeg ud af at deltage som frivillig?
Som frivillig er du selvfølgelig først og fremmest garanteret optag på kurset. Derudover 
får du den obligatoriske bogpakke gratis, der ellers koster 350 kr.. Du bliver en del af det 
team, der står for afholdelse af kurset og arrangementer udover dagsprogrammet. Det 
forventes, at du kan deltage i ca. 4 frivilligmøder op til sommerskolen, samt at du bruger 
en del af din fritid under kurset på planlægning og afholdelse af sociale fællesaktiv-
iteter– det bliver med garanti sjovt og udfordrende!

Hvis du har lyst til at blive frivillig, eller har du spørgsmål til de konkrete opgaver eller 
om kurset, så kontakt Sara på sara@sund.ku.dk. 

Der er introduktionsmøde onsdag d. 12. marts kl. 16på Copenhagen School of Global 
Health på CSS (Kommunehospitalet) bygning 33, opgang M, 2. sal! Tilmelding sker via 
ovenstående e-mail.

Se eventuelt vores hjemmeside for yderligere information om kurset: http://global-
health.ku.dk/summer_schools/global_health_challenges/

Jeg glæder mig til at se jer!

Mvh. Sara Schartau, kursuskoordinator for Summer School in Global Health Challenges, 
KU

    Åbningstider 
  Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15 

 
 

    Teknisk Assistent: Demonstrator: 
MARTS      

10. 17 - 21 Faiza  

13. 10 - 12 Anders  

17. 17 - 21 Faiza  

19. 18 - 21 Faiza  

25.  17  - 21 Faiza  

26.  16 - 21 Anders  

31.  14 - 19 Anders Thomas 

      

APRIL      

01. 17 - 21 Faiza Thomas 

04.    2. SEM. PRØVESPOT  

04. 11 - 14 Anders Carina 

07. 16 - 21 Faiza Thomas (17-21) 

09. 09 - 13 Anders  

10. 14 - 18 Anders  

22. 16 - 21 Anders Thomas 

23. 16 - 21 Kristine Thomas 

24. 09 - 14 Kristine Carina 

25. 12 - 16 Anders Carina  

28. 09 - 14 Kristine Thomas 

29. 08 - 12 Anders Carina  

      

MAJ      

02. 09 - 16 Kristine Carina (12-16) 

03. 09 - 17 Anders Carina 

05.    2. SEM. SKRIFTLIG EKSAMEN  

      

JUNI      

06. 12 - 18 Kristine  

11.    3. SEM. SKRIFTLIG EKSAMEN  
 
 

 
NYT!!! Medbring din computer og blive introduceret til VirMik.  

Du kan også få hjælp og vejledning, når du skal spotte med VirMik! 
 

 

Studietilbud
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Se forårets fedeste 
rejser i Rejseguiden, 
side 23 

Stefanie Kessler 
overgår endelig Mor
Læs side 6
Mamaerstatningsanbefaling
I anledningen af den nye sundhedsfremmende lov

bomberne og indsat de nye cancerfrie implantater 
Fra www.newsnet.dk

Efter anbefalingerne fra Læge
foreningen, med den famøse 
plastikkirurg Dr.Med. Bak i 
spidsen, blev der i dag i 
Folketinget vedtaget den omtalte 
’mama erstatnings anbefaling’ i 
sundhedsloven.  Den første kvinde 
der fik fjernet begge sine bryster 
og indsat de nye 
implantater var Stefanie Kessler.
 
Ja! Det er mig der har lavet dem
Sådan lød det fra en meget glad 
Dr. Bak, efter Stefanie frigav 
billederne på sin Twitter profil. 
’Jeg må selvfølgelig ikke udtale 
mig om implantaternes størrelse, 
men de svarer hver til ca, en stor 

nettopose.’ Lyder det fra lægen.
Dr. Peter Bak, som fik sin phd. i 
plastikkirurgi for bare 3 år siden, 
opnåede i dag implementeringen 
af mamaerstatningsloven. Det var 
netop i hans phd. det blev bevist 
at naturlige bryster er en stor
kræftrisiko, mens implementerede 
ikke er. 

Se forårets fedeste 
rejser i Rejseguiden, 

Ministerfrue anholdt i 
voldssag, læs side 4

Stefanie Kessler 
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at naturlige bryster er en stor 
kræftrisiko, mens implementerede 

Det er dog ikke første gang Dr. 
Bak har opereret på Kessler 
familien, og som han siger det 
’bliver det nok heller ikke den 
sidste’, ´Mikkel har en tid i næste 
uge’, siger han og påpeger at 
den nye lov, ikke kun ne
dødeligheden hos kvinder men 
også hos mænd, hvorfor han 

Ministerfrue anholdt i 
voldssag, læs side 4

Stefanie Kessler 
overgår endelig Mor

Mamaerstatningsanbefaling
I anledningen af den nye sundhedsfremmende lov

bomberne og indsat de nye cancerfrie implantater – 

Det er dog ikke første gang Dr. 
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den nye lov, ikke kun nedsætter 
dødeligheden hos kvinder men 
også hos mænd, hvorfor han 

Ministerfrue anholdt i 
voldssag, læs side 4 

Mars ’Reality’ Ekspeditionens 
første afsnit var en succes
læs mere på side 16

overgår endelig Mor – 

Mamaerstatningsanbefaling
I anledningen af den nye sundhedsfremmende lov, får Stefanie Kessler

 nummeret større end 

Dr.med. 
Peter Bak 
med Linse 
Kessler fra 
en af deres 
fælles ture. 

anbefaler anbefalingen med 
Cancerfree ManPecs im
plantater, hans patenterede 
brand.  De fås i forskellige 
former, selv har han valgt at få 
den ’Bilaterale Pære Erstatning’.

 
Linse: ’Jeg er 
Mor Linse, der selv har flere 
tider i Dr. Baks klinik’ udtrykker 
glæde over datterens valg. ’Jeg 
har altid vidst at min pusling 
ville blive til noget stort!
så stolt! 

Ikke første gang i søgelyset!
Hvis du syntes navnet Dr. Bak 
virker bekendt, er det nok fordi 
du har set det i forbindelse 
med hans virken i den celebre 
lægekollega Louise Sofies film.

Det er dog ikke første gang Dr. 
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’bliver det nok heller ikke den 
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Mamaerstatningsanbefaling indført!
Kessler fjernet Cancer

nummeret større end mor Linses. 
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indført! 
fjernet Cancer-

Gøgl

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:

MOKs boss samt 

Brystkongen Dr. Bak

 

 

 

 

10 ÅR PÅ TRONEN Vi hylder manden, myten, legenden 

Læs ansvarshavende redaktør Simon Gleerups livhistorie  
s. 3  

MOKs boss
Hvem er det egentlig der får hjulene til at 
dreje rundt på den sagnomspundne MOK-
redaktion? Hvem sørger egentlig for at få 
kommunikeret alverdens vigtigheder ud 
til alle panums studerende? Vi bringer jer 
historien om selveste Simon Gleerup – ans-
varshavende redaktør på sit 10. år.

Simon startede rent faktisk som en helt 
vanlig medicinstuderende i tidernes mor-
gen. Efter en sommer i rusvejledningens 
tegn havde den dengang unge mand fået 
smag for livet som en genkendelig person-
lighed. Ikke ret lang tid efter sendte han 
derfor en ansøgning til MOK, som søgte nye 
skribenter. Med skrivetalenter, der får enhver 
forfatteraspirant til at blive grøn i hovedet af 
misundelse, var det ikke nogen overraskelse, 
han blev optaget på redaktionen. 
Tiden gik, folk blev læger og redaktører 
blev skiftet ud. Men for Simon var MOK et 
kald. Entusiasmen for medicinstudiet faldt 
lige så stille, mens engagementet hos MOK 
blev større.  I 2014 blev Simon udnævnt 
som ansvarshavende redaktør for MOK. En 
dag han fejrede med 2 ugers kampdruk, 
hvor der i perioden ikke blev udgivet nogle 
udgaver. Efter 8 år studiet besluttede Simon 
sig for, at det ikke var læge han skulle være. 
Men han kunne ikke slippe sit hjertebarn, 
MOK-bladet. Han besluttede sig derfor at 
dedikere al sin tid til MOK, ved at fuldtidsan-
sætte sig selv på redaktionen. Og her er vi så, 

10 år efter, hvor Simon stadig står for at få 
produceret vores tiders mest geniale blad. Vi 
håber aldrig han stopper her på redaktionen.   

Af. Simon Glerup.

Det er ikke kun awesome mennesker som 
jeg selv, der aldrig bliver færdig som læge. 
Men det er ikke alle der finder samme kald 
som mig. Tag nu fx et opdigtet tilfælde, 
hmm, lad os kalde hende Cæcilie West. 
Cæcilie startede på medicin studiet tilbage 
i, hmm, lad os sige 2009. Alle hendes planer 
drejede sig om at blive læge, ligesom hendes 
medstuderende. Men Cæcilie havde et prob-
lem der hurtigt blev klart for alle der var sam-
men med hende. Hun gik ALTID kold for 12. I 
starten var det ikke det store problem, men 
da hendes syndrom begyndte at udvikle 
sig til at være kl. 12 både om formiddagen 
og om natten, gik det galt. Indtil videre har 
hun brugt 12år på medicinstudiet og hun 
er stadig ikke færdig med 11. semester. Til 
gengæld har hun opnået som eneste men-
neske nogensinde at være vejleder 9 gange. 
Nogen siger ’Stop det vejledningspis og 
bliv færdig’ men jeg siger ’hvis du ikke kan 
være redaktør på MOK så er rusvejleder det 
næstbedste’ og jeg kan godt onde sådan en 
som Cæcilie at være den næstbedste, men 
jeg må også huske hende på at hun aldrig 
bliver ligeså awesome som mig.

Den medicinstuderende, der aldrig blev færdig

Fra artiklen:
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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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følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

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

Kredsforeningen

*Fireårsreglens vanvid skal ud i de danske stuer*
Reglen som alle medicinstuderende kender og alle elsker at hade. Som sundhedsmin-
ister slog Astrid Krag flere gange fast, at hun ikke var gift med reglen. På trods af dette 
består den stadig. Vi venter nu spændt på, om den nye sundhedsminister Nick Hæk-
kerup er klar til en skilsmisse – uden at tabe ansigt. 

FADL tog tilbage i 2007 fireårsreglen i Højesteret og sigtede dengang efter at få 
reglen dømt ulovlig – og selvom søgsmålet blev underkendt, har vi uanfægtet fortsat 
modstandskampen side om side med Yngre Læger og Lægeforeningen.Og vores 
modstand er stadig velbegrundet: I dag er enhver kandidatstuderende nødsaget til at 
træffe det rigtige specialevalg første gang – for i modsat fald truer fireårsreglen med 
slet ikke at have en speciallægeuddannelse parat til den studerende. Selvom Astrid Krag 
symptombehandlede fireårsreglen i foråret 2013 og i det mindste sikrede et eller andet 
speciale til de læger, der havde valgt forkert, er reglen stadig en alvorlig hæmning for en 
alsidig specialisering af danske læger.

Vi kan trygt regne med hele lægestandens opbakning til modstandskampen.  Men vi 
må også sande, at fireårsreglen først lander på Christiansborgs skriveborde, når også hr. 
og fru Danmark har opdaget vanviddet - og det lykkedes først for alvor i efteråret 2013, 
da tal fra Lægeforeningen viste, at fireårsreglen skubber mindst hver femte læge ud i 
kulden. Den slags spild af uddannelseskroner og sund arbejdskraftkunne danskerne ude 
i tv-stuerne forstå og straks derefter varLiberal Alliance klar til at afskaffe reglen.

Christiansborg har nedsat et arbejdsudvalg til at finkæmme fireårsreglen, og rapportens 
resultat ligger parat inden for få uger. I samme øjeblik vi har et resultat, er det vores 
opgave at sende rapportens morale i rotation på tv- og avisredaktionerne –så vi én 
gang for alle kan slå fast, at fireårsreglen ikke er vejen til den velkvalificerede danske 
lægestand.

Med venlig hilsen
Marianne Fløjstrup
Formand for FADL Odense

FASTELAVN!!
Onsdag den 26/3 stod i Fastelavnens tegn, og der var i den grad gang i den hos FADL 
København. Ca. 110 søde unge mennesker valgte at være med, hvilket er flere end 
nogensinde før. 

Kattekonger og kattedronninger blev kronede, og der blev smovset igennem med slik, 
fastelavnsboller og varm kakao med flødeskum. Derudover løb en ”gammel dame” af 
med sejren som den bedste udklædte med en gave fra FADLs forlag.

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.

FADL & Medicinerrådet på Christiansborg til kamp for 
specialevalget
Samme dag som KU-rapporten fra 12-mandsudvalget om Fremdriftsreformen landede 
på Christiansborgs skriveborde, talte FADL og Medicinerrådet ved KU de lægestuder-
endes sag for Udvalget for Forskning, Innovation & Videregående Uddannelse. Vores 
budskab var klart: Fremdriftsreformen og fireårsreglen forringer i forening dramatisk de 
lægestuderendes vilkår for at træffe et kvalificeret specialevalg.

Fremdriftsreformen indsnævrer mulighederne for orlov til forskning og lægevikariater, 
skærper kravet til konstant læseaktivitet og melder den studerende til nye kurser med 
tvingende automatik. Efter seks år på medicinstudiet haster fireårsreglen dernæst den 
studerende direkte videre i sit valg af ét af de 38 lægespecialer - uden overhovedet at 
levne ham eller hende friheden til selv forinden at kvalificere sin beslutning gennem et 
forskningsår, lægevikariater, et praktikophold i udlandet eller en ren og skær tænkep-
ause. 

Fireårsreglen vil mangfoldiggøre og specialisere den lægestuderende, fremdriftsrefor-
men vil afklare dem og målrette dem. Det er pokkers til skam, at begge indgreb har vist 
sig at være blevet egne største hindringer for sine egne noble hensigter. Fireårsreglen 
og fremdriftsreformen har nemlig ét til fælles: en grundlæggende mistillid til, at den 
lægestuderende sammensætter sin uddannelse i lægefaglighedens bedste interesse. 
Især fremdriftsreformens medregning af orlov i den samlede studietid vil betyde en 
stærk reducering af de 91 % lægestuderende, som i dag henter specialeerfaring fra læ-
gevikariater og FADL-vagter og de 52 % lægestuderende, som henter specialeindsigt fra 
forskningsaktiviteter. De kommende lægers egne erfaringer fra forskning og lægepraksis 
under studiet vil fremover blive nedprioriteret, fordi studietiden fremover bliver for trang 
til supplerende studieengagementer.

12-mandsudvalgets rapport bekendtgør klart og tydeligt, at Københavns Universitet vil 
have fuldtidsstuderende; de tilføjer dog også i samme åndedrag, at ”projektorienterede 
forløb, forskningsrelaterede aktiviteter eller studieophold i ind- og udland” bestemt skal 
tælles med i den fuldtidsstuderendes ugentlige 37 timer. Frivillige engagementer er 
med andre ord OGSÅ en del af studielivet som fuldtidsstuderende - og vi opfordrer Ud-
dannelsesministeriet og Sundhedsministeriet til at lade sig inspirere og bruge sin myn-
dighed til at sikre de lægestuderendes frivillige engagementer. Hvis rigide orlovsregler 
fremover får lov at lægge låg på de lægestuderendes initiativrigdom og forskningsin-
teresse, ender regeringens ubetænksomme indgreb med at trække tæppet væk under 
danske lægers velbegrundede valg af speciale.

Selvom svaret fra uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen kontant lød på, at hun 
synes at studerende ”med en arbejdstid på 37 timer om ugen og plads til forsinkelse 
(…) har rigeligt med tid til f.eks. fritidsarbejde og forskningsprojekter”, håber vi stadig 
på at hun vil tænke sin politik som uddannelsesminister i tråd med sundhedsminister 
Nick Hækkerups. Forskning og seriøst praksisarbejde skal tages meget alvorligt end 
bare ”fritidsarbejde”, hvis uddannelsesministerens og sundhedsministerens mål er en 
mangfoldig dansk lægestand.

Spørgsmålet der står tilbage er, om de hårdhændede uddannelsesdoktriner virkelig 
giver fremtidens danske sundhedssektor de mest omsorgsfulde og selvtænkende læger.
 
Med forhåbningsfulde hilsner
Thomas Svare Ehlers, Elif Bayram og Kasper Kjær Gasbjerg



16 |

Bliver man bedre af at terpe?
Spørgmålet virker måske som et dumt et af slagsen.  Det virker måske også in-
dlysende at svaret på spørgsmålet er “ja”. Dog kan MediLearner vise det ved hjælp 
af statistik. 

Af: Markus Harboe Olsen

MediLearner’s værktøj MediChoice har i slutningen af sidste semester været testet blandt  
300 studerende. MediChoice indeholder 84 multiplechoice sæt i inden for 4 fag, Se Tabel 
1.

Et retrospektivt blik på studerendes brug af MediChoice 
S. Krog, N. Bach-Frommer, M. Galego-Pedersen, M. Olsen 

 
Introduktion 
 
MediChoice har i slutningen af sidste semester været i test blandt de studerende. MediChoice er et værktøj 
der indeholder gamle Multiple Choice eksamenssæt fra 1., 5. og 10. semester. Der er 309 studerende der 
har prøvet MediChoice i denne alfatest. Dataen kan bruges af kursusledere til at forbedre eksaminerne for 
studerende i fremtiden. 
 
Ud fra dataen kan der stilles nogle spørgsmål som let kan besvares med statistik: 

1. Bliver de studerende bedre over tid? 
 
Baggrund 
 
MediLearner er en platform der er udviklet af medicinstuderende. Idéen er, ved hjælp af e-learning, at 
skabe bedre læger. Dette gøres ved at udvikle værktøjer, som sammen med de studerende tilpasses så de 
bliver optimeret både i forhold til funktionalitet og design. Det skal være lettest muligt at bruge de, af 
MediLearner udviklede, værktøjer. 
 
Data og Materiale 
 
Der har været 309 studerende fra hhv. 1., 5. og 10. semester som har testet MediChoice i denne alfatest. 
Der er ikke blevet sorteret i testerne, da de er blevet accepteret som testere umiddelbart efter tildmelding. 
MediChoice indeholder 84 sæt fordelt på basal humanbiologi, medicinsk kemi, immunologi og retsmedicin, 
se Tabel 1. 
 

Fag Antal sæt 
Basal Humanbiologi 41 
Medicinsk Kemi 10 
Immunologi 26 
Retsmedicin 7 

I alt 84 
Tabel 1 - Tabel over sæt fordelt på fag 

Resultater 
 
1. Bliver de studerende bedre over tid? 
 
For hvert fag er spørgsmålene blevet inddelt i  
 
 
Diskussion 
 
Konklusion 
 

Tabel 1. Eksamenssæt i MediChoice.

Disse 84 sæt er blevet lavet ca. 3500 gange og der er blevet besvaret over 150.000 
spørgsmål. Dette giver MediLearner en unik datapool hvor vi kan besvare ovenstående 
spørgsmål. 

Der er to måder hvorpå man kan tjekke om man bliver bedre til at terpe. (1) Man kan se på 
første gang en bruger mødte et givent spørgsmål og ligeledes sidste gang en bruger ser 
på spørgsmålet. Dette kan fortælle os hvorvidt man bliver bedre til et givent spørgsmål i 
løbet af eksamensperioden. (2) Man kan se på alle færdige eksamenssæt og for hvert fag 
kan man se på hhv. den første og sidste halvdel af de færdige eksamenssæt.

1) Første og sidste gang brugerne mødte et spørgsmål

Der er 1.400 spørgsmål inden for Immunologi. Brugernes samlede svarprocent for første 
gang de mødte spørgsmålet og for sidste gang de mødte spørgsmålet er beregnet, dette 
er portræteret i Figur 1.
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Figur 1. Histogram over første og sidste gang brugere mødte et spørgsmål. De blå søjler 
repræsenterer første gang de studerende mødte et spørgsmål og de røde repræsenterer sidste 
gang. Y-aksen repræsenterer antallet af spørgsmål og X-aksen repræsenterer svarprocenten.

Ovenstående figur viser at de studerende er bedre til spørgsmålene sidste gang de 
møder dem, fremfor første gang de møder dem. Sandsynligheden for at de studerende 
svarer et spørgsmål rigtigt første gang de møder det er 81,55% mens sandsynligheden 
er 89,88% sidste gang de møder spørgsmålet.

2) Svarprocent for eksamenssæt

Der er næsten 3500 færdiglavede eksamenssæt. Disse er inddelt i to grupper. Den første 
halvdel af spørgsmålene er præsenteret i Figur 2 med blå søjler og den sidste halvdel er 
præsenteret i Figur 2 med røde søjler.
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Figur 2. Histogram over svarprocenten for de første og sidst lavede sæt i alle fag. De blå søjler 
repræsenterer den første halvdel af sættene og de røde repræsenterer den sidste halvdel. Y-
aksen procentdelen af korrekte og X-aksen repræsenterer svarprocenten.

Ovensteånde figur viser at hos den første halvdel af besvarelserne er der en lavere 
svarprocent end hos den sidste halvdel af besvarelserne. Dette er ligeledes portrætteret 
i Tabel 2.

Konklusion
MediChoice har været i test siden primo december. Ovenstående tal giver ikke et reelt 
indtryk af hvor svære multiple choice opgaverne er. Dog kan vi sagtens bruge disse tal til 
at se om de studerende bliver bedre fra primo december indtil deres eksamen. 

Spørgsmålet hele denne artikel startede med var “Bliver man bedre af at terpe?” og til 
dette, hvis vi antager at man er den gennemsnitlige studerende, kan man med to simple 
analyser svare:

“Ja”
Tak til alle studerende der har været med til at teste MediChoice sidste semester.

Et retrospektivt blik på studerendes brug af MediChoice 
S. Krog, N. Bach-Frommer, M. Galego-Pedersen, M. Olsen 

 
Introduktion 
 
MediChoice har i slutningen af sidste semester været i test blandt de studerende. MediChoice er et værktøj 
der indeholder gamle Multiple Choice eksamenssæt fra 1., 5. og 10. semester. Der er 309 studerende der 
har prøvet MediChoice i denne alfatest. Dataen kan bruges af kursusledere til at forbedre eksaminerne for 
studerende i fremtiden. 
 
Ud fra dataen kan der stilles nogle spørgsmål som let kan besvares med statistik: 

1. Bliver de studerende bedre over tid? 
 
Baggrund 
 
MediLearner er en platform der er udviklet af medicinstuderende. Idéen er, ved hjælp af e-learning, at 
skabe bedre læger. Dette gøres ved at udvikle værktøjer, som sammen med de studerende tilpasses så de 
bliver optimeret både i forhold til funktionalitet og design. Det skal være lettest muligt at bruge de, af 
MediLearner udviklede, værktøjer. 
 
Data og Materiale 
 
Der har været 309 studerende fra hhv. 1., 5. og 10. semester som har testet MediChoice i denne alfatest. 
Der er ikke blevet sorteret i testerne, da de er blevet accepteret som testere umiddelbart efter tildmelding. 
MediChoice indeholder 84 sæt fordelt på basal humanbiologi, medicinsk kemi, immunologi og retsmedicin, 
se Tabel 1. 
 

Svarprocenter Første halvdel Sidste halvdel 
Basal Humanbiologi 73,94% 78,17% 
Medicinsk Kemi 71,66% 82,63% 
Immunologi 84,92% 87,65% 
Retsmedicin 80,77% 93,58% 

I alt 80,99% 87,41% 
Tabel 1 - Tabel over sæt fordelt på fag 

Resultater 
 
1. Bliver de studerende bedre over tid? 
 
For hvert fag er spørgsmålene blevet inddelt i  
 
 
Diskussion 
 
Konklusion 
 

Tabel 2. Tabel over svarprocent for hvert fag og den samlede 
svarprocent.

Vil du være med til at teste MediLearner? MediLearners arbejde fremadrettet.

Går du på 3. semester?

MediLearner er igang med at udvikle et værktøj til at hjælpe de studerende på 3. semester: 
MediSpot. MediSpot indeholder alle præparater på spotsalen. Derudover indeholder det 
gamle eksamenssæt. Disse kan laves online og MediSpot husker dine besvarelser, så du på 
den måde kan holde styr på din eksamenslæsning. Der arbejdes på en app til MediSpot.

Gå ind på www.medilearner.dk/tester og tilmeld dig som bestatester.

Går du på 1., 5. og 10. semester?

MediLearner er igang med at udvikle et værktøj til at hjælpe de studerende på 1., 5. og 
10. semester: MediChoice. MediChoice indeholder gamle sandt/falsk og multiplechoice 
eksamenssæt fra Basal Humanbiologi, Medicinsk Kemi, Immunologi og Retsmedicin. 
Værktøjet kan holde styr på hvor god du har været til eksamenssættene og mange af 
spørgsmålene er emneinddelt.

Gå ind på www.medilearner.dk/tester og tilmeld dig som alfatester

medi spot

medi choice

MediLearners mål dette semester

MediLearner arbejder på at færdiggøre MediSpot og tilføje nogle nye features. 

• Brugerstatistik: Målet er, at efter brugeren har besvaret nogle spørgsmål, kan denne få 
at vide hvilke emner denne er god og dårlig til. På den måde ved brugeren præcist hvor 
brugeren har huller i pensum

• Spot et præparat: Det skal være muligt at spotte et enkelt præparat, så man kan øve 
sig på hver af dem

• Spot et brugerdefineret sæt: Målet er at den studerende, efter at have læst et kapitel, 
kan tage et spotsæt som kun indeholder de ønskede emner.

MediLearner arbejder videre på MediChoice, hvor der arbejdes på nogle nye features:

• Brugerstatistik: Idéen er at man efter et eksamenssæt kan se hvor ens huller i pensum 
er, ligesom med MediSpot.

• Random Question: Denne feature indeholder alle spørgsmål fra de forskellige fag, og 
idéen er at man kan hygge sig med at besvare spørgsmål, uden nødvendigvis at skulle 
tage et helt sæt, og løbene følge ens statistik.

MediLearner


