
MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 23 - 26. marts 2014

46
  å

rg
.  

•  
20

13
/2

01
4 

•  
IS

SN
 1

90
4

-3
16

3

14



2 | MOK

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 / net-udgave ISSN: 1904-7827 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk                                    Oplag: 1500

Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
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KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR

Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

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

Denne uges forside:  David
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Foredrag om Geriatri ved Eorta, se s. 14

Oplæg om MR-scan ved apopleksi ved Forniks, se s. 14
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SAMS forårsweekend starter, se s. 13 
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PJ scorer på mobil-app
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PJ giver ikke morgenmad til mobil-app pigen.
Simon vil gerne være med.
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12.00 MOK's DEADLINE
  
Anatomiworkshop, se s. 13
Donaid månedsmøde, se s. 14
Månedsmøde i PUFF, se s. 16
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Foredrag ved UAEM, se s. 8
Månedsmøde i SOFAS, se s. 15
MOK holder prøvespot for 3. sem., se s. 14
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Det sker i ugen
Basisgrupper

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

AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende
Donaid - Basisgruppen for oplysning om organdonation
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
SOFIE - Studerendes Organisation For Industri- og 
                  Erhvervsinteresserede
SØNHKS - Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.aks-kbh.dk
www. donaid.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.sofiekbh.wordpress.com

www.soenhks.dk
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MOK på Tinder
Tro det eller ej. MOK er sgu gået igang med at score babes på tinder. Det kører for os!

Af: $W4Gg4-Lagga!/MOK.red. (forfatteren er kendt af redaktionen)

3. -semester-kryds

HENAD:
6. En stor kindmuskel
8. Denne muskel løber i forreste ganebue
15. Der findes en magna- og en parvaudgave af dette kaldenavn til underekstremitetsvener
17. Nervus vagus danner et plexus rundt om denne del af det gastrointestinelle system
18. “Sammenløb”, ligesom der hvor hjernens venøse sinus løber sammen
19. Tudeknogle
21. Denne kranienerve innerverer sinus caroticus og glomus caroticum
22. Hjernen modtager al sin arterielle blodforsyning fra to styk aa. carotis internae, og to 
styk aa. ***********
23. Denne muskel insererer på humerus’ tuberculum majus
24. Lille sæk. Uden at være flabet. Der sidder sådan en i det indre øre.
25. Denne muskel har til opgave et trække kravebenet medialt
26. Denne nerve udspringer fra S2-S4

NEDAD:
1. Denne mand har lagt navn til ductus submandibularis’ mere anvendte navn
2. Marv
3. Denne longusmuskel er det ikke alle, der har
4. Første gren fra aortabuen hedder truncus *****************
5. Hælknoglen
7. Håndrodsknogle, som totally ligner en båd
9. Denne nerve løber mellem nakkestjernemusklerne
10. Uparret kranieknogle
11. Chorda tympani afgår som en gren af denne nerve
12. Denne muskel skal staves med stort
13. M. stapedius innerveres af denne kranienerve
14. Denne nerve har sit initiale forløb medialt for m. psoas major
16. Den mest overfladige lægmuskel
20. Den tyrkiske saddel indeholder denne hjernestruktur

Så er vi nået til 3. semester, I den store tour-de-force over hele medicin-
studiets pensum over blot et enkelt semester. I sidste uge var jeg sgu ikke lige 
på MOK, eftersom jeg lige skulle have overstået den tredie og forhåbentligt 
sidste knæoperation det seneste år. Jeg har det fint nu, tak fordi du spørger! 
 
God fornøjelse med krydsen, og jeg håber at du kan lide denne lækre font

Peter “LeBoeuf” James/MOK-red
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Gode råd til bachelorskrivningen
•	 Vær	i	god	tid:	En	god	bacheloropgave	kan	ikke	skrives	på	2	uger	alene,	hvis	
man ikke har læst litteratur, afgrænset emnet eller fundet vejleder. Du kan også risikere, 
at din vejleder ikke har tid til at mødes med dig, hvis du er sent ude. Aftal desuden tidligt 
eksamensdato, så din vejleder kan finde en censor. 

•	 Stil	krav	til	din	vejleder:	Bacheloropgaven	er	dit	ansvar	og	din	faglige	interesse,	
selvom der selvfølgelig skal være et sammenspil fra vejlederen. Det er altid en god idé at 
forventningsafstemme i starten af samarbejdet omkring ambitionerne for opgaven, hvor 
tit I skal mødes, hvordan I kommunikerer osv. Det er dig, som skal komme med udspil og 
sætte dagsordenen for møderne. 

•	 Afgræns	en	problemstilling:	Din	vejleder	har	et	større	overblik	over	emnet	og	
ved, hvor stort et område det er, så brug din vejleder til at afgrænse området, som du skal 
skrive om, så det bliver passende til en bacheloropgave.

•	 Skriv	ned:	Skriv	referat	fra	jeres	møder,	så	du	bagefter	ikke	er	i	tvivl	om,	hvad	du	
skal. Det er en god idé at opsummere, hvad I har snakket om til sidst, så der er fuldstændig 
enighed om hvad I har aftalt. Skriv også notater og stikord, når du læser litteratur, det er 
så ærgerligt at skulle læse en artikel flere gange, fordi man ikke kan huske, hvor eller hvad 
man har læst første gang. 

•	 Planlæg	dit	forløb:	Lav	en	tidsplan	for	hvornår	du	skal	aflevere	og	være	færdig	
med opgaven. Vurdér hvor meget tid hver opgave kræver (sæt god tid af til litteratursøgning 
og -læsning) og lav derefter din plan. Den kan med fordel laves bagfra, så du starter med 
hvor længe, du vil bruge på korrekturlæsning før afleveringsdatoen, derefter fx resuméet 
osv.

•	 Skriv:	Skriv	dit	metodeafsnit	med	det	samme,	når	du	laver	dine	resultater	(især	
hvis du laver forskning) eller finder din søgeprofil. Ellers start med det afsnit, hvor du har 
mest at sige, så du nemmest kan komme i gang, det er typisk dit diskussionsafsnit eller 
dine resultater.

•	 Feedback:	Det	får	du	selvfølgelig	fra	din	vejleder,	men	du	bør	også	få	det	fra	
andre mere ligeværdige personer, som fx fra medstuderende, familie eller venner. De kan 
måske bedre se uklarheder i din opgave, som du har set dig blind på. 

•	 Mundtlig	præsentation:	Snak	med	din	vejleder,	om	hvad	du	skal	fokusere	på.	
Der kan være stor variation i hvad de kræver. Hvis du skriver om noget aktuelt, er det en 
god idé at holde sig opdateret på emnet i aviser og lign. Nogle vejledere og censorer kan 
finde på at spørge ind til baggrundstoffet for din opgave, brug også din vejleder her, så du 
ved, om du skal forberede dig på dette. Overvej ellers: Hvad vil du indlede med? – Hvad er 
dine hovedpointer? – Hvordan vil du afslutte? Ellers tag det roligt, det er normalt en meget 
stille og rolig eksamen. 

Ellers bare held og lykke fra Studievejledningen til alle bachelorskrivere dette semester.

Læsemakkerportal på KUnet!
Kære medicinstuderende,
Studievejledningen for Medicin kan nu med glæde orientere Jer om, at vi nu har fået oprettet 
en læsemakkerportal. Man kan bruge denne portal til at annoncere på, når man leder efter 
en læsemakker. Man kan specificere, hvilke(n) eksamen(er) det drejer sig om, hvilke tidsrum 
man kan mødes og andre relevante forhold, når man skal finde sig den ideelle læsemakker. 
Du kan finde den nye portal på: www.KUnet.dk  -> Bachelor/Kandidat i Medicin  -> Under-
visning (i boksen yderst til venstre) -> Læsegrupper  ->  ”Find en læsemakker”.
Læsegrupper eller en læsemakker kan være en stor hjælp i løbet af din uddannelse. Ved 
at arbejde i grupper lærer du at arbejde med andre mennesker, og det er ofte mere mo-
tiverende at få studeret, når andre regner med dit bidrag. I læsegrupper vil I også kunne 
udnytte hinandens styrker og på den måde blive stærkere sammen.
Gode råd om læsegrupper:
Lav aftaler for læsegruppen fra starten!
•	 Hvor	ofte	skal	I	mødes?	
•	 Mødes	I	på	universitetet	eller	privat?	
•	 Hvor	lang	tid	skal	I	arbejde	ad	gangen?	
•	 Hvordan	kommunikerer	I	undervejs	-	pr.	e-mail/sms/grupperum?	
•	 Hvordan	fordeles	mødelederrollen	-	fast	eller	på	skift?	
•	 Hvordan	planlægger	 I	gruppens	arbejde	og	mål	-	 løbende	eller	 i	starten	af	
semesteret? 
•	 Hvordan	(og	hvem)	opsummerer	og	dokumenterer	I	dagens	arbejde?	
•	 Skal	I	have	forskellige	roller	-	og	hvilke?	
•	 Skal	I	lave	referat	af	møderne?	
Overvej også
•	 At	I	ved	beslutninger	har	en	talerunde	så	alle	høres.	
•	 At	I	skiftes	til	roller	så	alle	bidrager	til	at	skrive	referat	og	være	ordstyrer.	
•	 At	afstemme	jeres	ambitionsniveau	for	gruppearbejdet.	
•	 At	diskutere	arbejdsdelingen	
•	 At	faglig	uenighed	er	en	styrke	og	styrker	jeres	faglige	argumentationsevner.	
Fravær
•	 Hvordan	og	hvornår	melder	I	afbud	til	et	møde?	
•	 Ved	fravær,	hvordan	sikrer	I	at	vedkommende	holdes	opdateret?	
Konfliktløsning
•	 Hvilke	problemer	kunne	opstå	i	samarbejdet?	
•	 Hvordan	vil	I	håndtere	dem?	
•	 Hvad	skal	der	ske,	hvis	en	af	jer	bryder	en	aftale?	
•	 Hvordan	sikrer	I	bedst,	at	I	overholder	jeres	aftaler?	
Vi håber, at I vil gøre brug af og får gavn af den nye portal!

Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin

Bliver du bachelor i medicin til sommer? – Vigtigt!
Husk, at du BÅDE skal tilmelde dig til selve kandidatdelen og til undervisningen på 1. 
semester kandidat.
Du skal søge om optagelse på kandidatuddannelsen i medicin inden 1. april.Der er kom-
met et nyt ansøgningssystem til optagelse på kandidaten. I finder en Quick-guide og link 
til skemaet på KUnet.dk -> Bachelor i Medicin -> Uddannelsens forløb -> Optagelse på 
Kandidaten. Har du/I spørgsmål eller problemer med at søge om optagelse, så kontakter 
I bare studievejledningen. 
Udover dette skal du også i perioden 15.maj– 1. juni huske at tilmelde dig til undervisningen 
på 1. semesters kandidat på selvbetjeningen på KUnet.dk. Her får du også mulighed for at 
prioritere mellem hospitalerne og de forskellige rul.
På KUnet (Bachelor i medicin -> Undervisning) kan du se hvilke hospitaler, du kan priori-
tere imellem og ”rulleskemaet” for semestrets opbygning. Husk, at orientér dig omkring 
hvornår det obligatoriske undervisning ligger - både klinikken, CEKU undervisningen og 
blodtypeserologiøvelsen er obligatoriske. 
Har du spørgsmål omkring tilmelding til kandidatdelen eller undervisningen, kan du 
henvende dig til Studieservicecenteret, lok. 15.1, tlf.: 35 32 71 04. 

Hvem skal have mest ???
Søndag formiddag hørte jeg i radioavisen på P3, at Nick Hækkerup for første gang gør sig 
bemærket som sundhedsminister ved at foreslå, at der skal gøres forskel på patienter i 
sundhedssystemet, således at de lavtuddannede skal have en større andel af  
sundhedssystemets ressourcer end de højtuddannede. Jeg studsede over dette og tænkte, 
at det da var et noget kontroversielt forslag; for det første er jeg slet ikke sikker på jeg 
mener, at man skal gøre forskel på patienterne, og for det andet synes jeg, det er lidt søgt at 
antage, at lavt uddannelsesniveau altid er ensbetydende med færre personlige ressourcer, 
end højt uddannelsesniveau. 
Her til morgen, på min daglige morgencykeltur til Herlev Hospital, hørte jeg så igen P3, og 
her tog programværterne udspillet op til diskussion; Sara Bro fremstillede det nye forslag 
således, at pengene i sundhedssystemet skulle fordeles ud fra det princip, at de ressources-
vage skulle have mere end de ressourcestærke. Efter min mening er der forskel på, om det 
er de ressourcesvage, eller om det er de lavtuddannede, som man vælger at prioritere, 
og derfor tænkte jeg, at Nick Hækkerup måske havde ændret sin udtalelse siden søndag.

For at få afklaret mysteriet om, hvem det egentligt er, der skal have mest, har jeg her til 
eftermiddag fundet en artikel i politikken, omhandlende lovforslaget. Det viser sig, at det 
ER de lavtuddannede Nick Hækkerup vil prioritere. 

Men der er sikkert andre, der ligesom P3’s værter har forvekslet de lavtuddannede med de 
ressourcesvage. Og umiddelbart virker det da for mig også oplagt, at hvis man skal prioritere 
en patientgruppe i sundhedssystemet, skal det være dem, med færrest sociale og 
personlige ressourcer.  Spørgsmålet er så, om dét også altid er dem, der er lavest uddannede. 
Det er jeg jo nok i virkeligheden ikke den rigtige til at gøre mig klog på, men selvom der da 
selvfølgeligt nok er nogen sammenhæng mellem uddannelsesniveau og ressourceniveau, så 
synes jeg umiddelbart at det er lidt forhastet at antage, at sammenhængen altid eksisterer. 
Men måske er der alligevel noget om snakken; Ifølge artiklen i politikken har en nyligt 
udgivet rapport nemlig dokumenteret en direkte kobling mellem uddannelse og helbred. 

Men jeg er trods alt ikke den eneste, der synes, at Hækkerups forslag til patientprioritering er 
lidt for sort/hvidt; i hvert fald har Danske Patienters formand, Lars Engberg udtalt: »Dem med 
få ressourcer får for lidt opmærksomhed. Hvis man kan øge fokus på dem, er det fint. Men 
jeg vil advare imod at forenkle tingene ved at inddele folk efter uddannelse og indkomst«

 Anna Martha, MOK red. 

Redaktionelt 
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00

WWW.FADLVAGT.DK

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

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

Vagtbureauet

MEDDELELSER

ANNONCER

Vi har 
bøger, der er til 

at forstå

ARMITA  /  7 .  s e m e s t e r 
K ø b e n h a v n

w w w.fadl .dk/for lag

B ø g e r  T I L  D I N  f r e m T I D

       FADL’S FORLAG

E=E0
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

ANNONCER

Vagtbureauet

Vi gi’r dig 
grundbøger 

på dansk

Hvad er 
lethargic?

JONAS  /  1 0 .  s e m e s t e r 
O d e n s e

w w w.fadl .dk/for lag

B ø g e r  T I L  D I N  f r e m T I D

       FADL’S FORLAG
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

Annoncer

12. semester rul 1 se her!

Jeg ønsker at bytte min CEKU undervisning i kommunikation og gynobs 
d. 1/4 til enten 15/5 eller 19/5.

Skriv til qcs252@alumni.ku.dk eller 51328575

KU tilbyder en sommerskole i Intern Medicin som vil give dig 
en international profil, opdatere dig i intern medicin og ruste 
dig til livet som ung læge. Kurset er meritgivende og er gratis 
for KU-studerende fraset et beløb for litteratur. 

Kurset består af to intensive kurser på engelsk af to ugers varighed, hvor du kan deltage i 
et eller begge kurser. Sommerskolen vil give dig en systematisk og grundig gennemgang 
af de almindeligste sygdomme indenfor intern medicin. Gæsteforelæsere vil fortælle om 
nyeste forskning indenfor blandt andet fremtidens onkologiske behandling samt demens 
og diabetes behandling. 

Undervisningsformen vil være en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppear-
bejde og gæsteforelæsninger. Kurset lægger vægt på studenterdeltagelse og dialog. Under-
viserne er læger i hoveduddannelsesstillinger eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæserne 
er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  

Deltagelse vil give 2,5 ECTS og deltagelse i begge kurser vil give 5,0 ECTS. Kurset er godkendt 

som VKO af Københavns Universitet. Sommerskolen er primært rettet 
mod medicinstuderende på kandidatdelen. 

Ansøgningsfristen er d. 15. april 2014. Online ansøgning findes på: 
Healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine

Datoer

Kursus 1: 28. juli- 22. august 2014: 
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme og infektionssygdomme.

Kursus 2: 11. august- 22. august 2014:
Kardiologi, neurologi, hæmatologi, onkologi og lungemedicinske sygdomme.

Kontakt: 
Kursusindhold: Tobias Bomholt, H-læge i nefrologi:  CopSum@dadlnet.dk
Praktiske spørgsmål: Suzanne Andersen, specialkonsulent:  suan@sund.ku.dk

Det Medicinske Selskab  
i København 

Årets pris for bedste kandidatspeciale

Hvad skal indsendes?  Det Medicinske Selskab i København har indstiftet 
en pris for bedste kandidatspeciale i 2006, som 
uddeles en gang årligt til medicinstuderende ved 
Københavns Universitet, der gennem deres 
kandidatspeciale har vist udprægede videnskabelige 
evner.  

Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen, 
skal indsendes af forfatteren sammen med et kort 
dansk resumé på max. 300 ord samt et kort CV.  

Indsendelse:   
Materialet skal sendes som en samlet pdf-fil til Det Medicinske Selskab i København har bl.a. til 

formål at styrke interessen for videnskabelig 
forskning og udbrede kendskabet til lægeviden-
skabens fremskridt samt at virke for den offentlige 
sundhedspleje. 

kms@dadl.dk.
Deadline for indsendelse den 17. juni 2014.  

Vinderne forventes at præsentere deres 
opgaver/projekter ved et 10 minutters foredrag i 
forbindelse med selskabets temadag, som finder 
sted fredag den 24. oktober 2014.  

Prisen vil derfor blive uddelt til forfattere af de 
opgaver i kandidatspecialet, der det forløbne år på 
bedste vis har bidraget jf. selskabets formål.  

Prisen består af:  Yderligere information:
1. pris:   10.000 kr. Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte sekretær 

Bitten Dahlstrøm på 2. pris:     5.000 kr. kms@dadl.dk eller på telefon 
35 44 84 01. 3. pris:     3.000 kr. 

Kriterier:   
For at komme i betragtning skal opgaven være 
bestået i perioden 1. juli året før til 30. juni i året for 
indlevering.  
    

Læs mere om selskabet på www.dmsk.dk

27. marts:
Else-Marie Buch Leander
Når børn bliver farligt selskab
Hvad er der på færde, når en pædagog ikke længere tør tage et barn på skødet? Hvilke 
konsekvenser har det for pædagogen, den pædagogiske praksis og barnet selv? Med 
udgangspunkt i en unik empiri beskriver Else-Marie Buch Leander fra Forskningsgruppen 
Paradox tendensen til et kulturskifte i danske daginstitutioner, hvor frygt for pædofili og 
pædofilianklager sætter en hidtil underbelyst, men ikke ubetydelig dagsorden. Leander 
fortæller endvidere om, hvordan frygten for det seksuelle overgreb har ført til en problema-
tisering af børns naturlige ”doktorlege”, og hvordan grænsen er blevet det nye paradigme 
i pædagogernes formidling af det seksuelle til børn.

Vil du styrke din internationale profil i Danmark
International Sommerskole i Intern Medicin på Københavns Universitet

Hertoft-eftermiddage 
Sæson 2013-14 

 
 
Sted:   Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a) 
Tidsrum:   Kl. 16.00-18.00 
Målgruppe:  Alle interesserede 
Arrangører:  Sex & Samfund og Dansk Forening for Klinisk Sexologi  
Kontakt:  www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk 
Adgang:   Gratis 
 
 
 
26. september: 
Hans Bonde 
Fordi du fortjener det. Om godheds-, svagheds-, skammer- og begærsmagt 
I disse år foregår der en indædt kamp for lige kønsrepræsentation: Kvinder skal op ad 
karrierestigen, ikke ved at deltage i lige og åben konkurrence på kvalifikationer, men fordi 
de i kraft af deres køn er moralsk overlegne, fordi de står for mangfoldighed, og fordi de 
har ret til andele af samfundets topposter. Denne favorisering foregår især i den offentlige 
sektor, men den er også godt på vej i erhvervslivet. Køn går forud for kvalifikationer, og 
fortsætter denne udvikling, vil det ifølge professor Hans Bonde kunne medføre et radikalt 
brud med helt centrale principper om fairness og demokrati.  
 
 
31. oktober: 
Anne Zacho Møller 
Hvad skal vi med Danner i 2013? 
Vold mod kvinder er globalt set én af de mest udbredte krænkelser af grundlæggende 
menneskerettigheder. Siden Danner i 1979 grundlagde sit krisecenter i grevindens hus på 
Nansensgade, er problemet ikke blevet mindre. I dagens Danmark udsættes 33.000 
kvinder og hvert femte barn årligt for fysisk vold i hjemmet. I oplægget ser 
videnskonsulent Anne Zacho Møller på voldens omfang og former, og hun fortæller, 
hvordan Danner arbejder med at hjælpe de kvinder og børn, som udsættes for vold. 
Endelig diskuteres det ofte stillede spørgsmål: Hvorfor går hun ikke bare sin vej? 
   
 
28. november: 
Tobias Raun 
Politisk terapi. Om transkønnedes brug af nettet 
Med afsæt i virtuelle feltstudier på YouTube og kvalitative interviews med udvalgte 
videobloggere (”vloggere”) ser ph.d. Tobias Raun nærmere på transkønnedes stigende 
brug af de sociale medier. Oplægget vil fokusere på, hvordan transkønnede ”vloggere” 
skildrer deres møde med og oplevelse af kønslig transition – og hvilke nye muligheder 
”vlog”-mediet tilbyder transkønnede i forhold til selvrepræsentation og skabelsen af 
sociale netværk. 

Sted:  Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum:  Kl. 16.00-18.00
Målgruppe:Alle interesserede
Arrangører:Sex & Samfund og Dansk Forening for Klinisk Sexologi
Kontakt:  www.sexogsamfund.dk og www.klinisksexologi.dk
Adgang:  Gratis

23. januar: (BEMÆRK DATO) 
Niels Hartvigson 
Homoseksualitet i dansk film før 1965 
Det er yderst sjældent, at danske film fremstiller ukonventionel seksualitet entydigt før 
midten af 1960’erne. Ikke desto mindre er ældre film fulde af tvetydig, indirekte og 
underforstået homoseksualitet i form af abnorm opførsel eller kropslighed, fx kriminalitet, 
bohemeliv, barnlighed, sygdom eller afvigende heteroseksualitet. Hvordan seksualiteten 
fremstår – og hvordan den kan fortolkes – er i høj grad betinget af filmgenrernes 
narrativer, temaer og stilistiske forhold. Det gælder eksempelvis melodramaets 
offerdyrkelse, kriminalfilmens tilbageholdte fortællestil og komediens stereotyper og 
overdrivelsesstrategier. Filmhistorikeren Niels Hartvigson diskuterer og viser illustrative 
eksempler fra kendte og glemte danske film. 

 
27. februar: 
Henrik Nebelong 
Sex hos Richard Wagner 
Alle Richard Wagners operaer handler om sex. Sex som et brændende og uløseligt 
problem, formentlig med baggrund i komponistens incestuøse betagelse af en ældre 
søster. I modsætning til andre erotiske værker, der anlægger en humoristisk eller frivolt 
distancerende synsvinkel, skildrer Wagners værker sex som den ultimative (men for ham 
selv umulige) ”højtid” i menneskelivet. Kun i musikken og i musikdramaernes 
symbolhandlinger kunne han spejle og fejre denne højtid. Med afsæt i den anmelderroste 
bog ”Liebesverbot!” giver Henrik Nebelong eksempler på sex og antisex i Wagners værk. 
 
 
27. marts: 
Else-Marie Buch Leander 
Når børn bliver farligt selskab 
Hvad er der på færde, når en pædagog ikke længere tør tage et barn på skødet? Hvilke 
konsekvenser har det for pædagogen, den pædagogiske praksis og barnet selv? Med 
udgangspunkt i en unik empiri beskriver Else-Marie Buch Leander fra Forskningsgruppen 
Paradox tendensen til et kulturskifte i danske daginstitutioner, hvor frygt for pædofili og 
pædofilianklager sætter en hidtil underbelyst, men ikke ubetydelig dagsorden. Leander 
fortæller endvidere om, hvordan frygten for det seksuelle overgreb har ført til en 
problematisering af børns naturlige ”doktorlege”, og hvordan grænsen er blevet det nye 
paradigme i pædagogernes formidling af det seksuelle til børn. 
 

                                    
 
Sex & Samfund * Dansk Forening for Klinisk Sexologi * Sexologisk Forskningscenter 
V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl 
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Har du lyst til at forske?
Medicin-stud. søges til forskningsår!

Vi har et psykiatrisk forskningsprojekt som vil egne sig til ansøgning af KU’s Skolarstipendier 
– vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat. 

Forskningsprojektet omhandler selvmord og autoimmune sygdomme og beror på danske 
registerdata. Kendskab til statistiske analyser og software (gerne SAS) er en fordel.

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, 
fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at afslutte 
med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig 
som førsteforfatter. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskning-
senheden ved Psykiatrisk Center København under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen 
udføres psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende.
Vi vil i fælleskab udvikle ansøgning til KU inden 9. maj. Hvis bevillingen tildeles vil du kunne 
påbegynde projektet.

For yderligere information, kontakt venligst seniorforsker Annette Erlangsen PhD, (annette.
erlangsen@regionh.dk) eller læge Michael Eriksen Benros PhD.

Oplysninger om KU’s Skolarstipendier: http://dmsk.dk/fileadmin/downloads/Legater/
Skolarstipendier_2014.pdf

Studerende til forskningsår på Infektionsmedicinsk 
afdeling på Rigshospitalet søges
Viro-immunologisk Forskningsgruppe på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet 
arbejder med forskning inden for immunforsvarets rolle ved kroniske infektioner. Vi søger 
en stud.med. som interesserer sig for infektionsmedicin og immunologi til et projekt om-
handlende hepatitis C og koagulation.

Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskn-
ing, samt arbejder med dit selvstændige projekt.

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatopgave 
og videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende eksamination 
og kan bruges som forberedelse til et eventuelt ph.d.-studium.

Løn og dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab.

Ansøgningsfristen er fredag d. 11. april og motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterud-
skrift sendes til

Julie Gaardbo, læge, ph.d.-studerende
Tlf: 26700627 / email: juliegaardbo@hotmail.com

	  

 

17th Northern Europe Regional 
Conference of MWIA 
4-6 September 2014 

At Rungstedgård 
www.quindoc.dk, www.mwianortheu.dk	  

 
Researcher?  

Have you presented at an international conference? 
 

Now you have the chance! 
Send your abstract to 
abstractmwia@gmail.com 

Deadline 1st of March 
 

The best abstracts will be chosen on the base of subject, and 
quality of the study, not gender. 

The authors of the best abstracts will get the chance to make an 
oral presentation of 10 minutes and others will get the chance to 

present a poster at the conference. 
Latest reply on the 1st of May 

Price of attendance 495kr (incl. lunch) 
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Mener du også, at alle mennesker burde have lige adgang til medicin? Kunne du tænke dig at 
få indblik i en række af de problematikker, som gør sig gældende inden for Access to medicine? 
Og vil du møde to organisationer, som kæmper hårdt for denne sag?

Så mød op tirsdag den 1. april kl. 16.15 til 18.00 i Haderup auditoriet.

Her vil Helle Aagaard, der til dagligt arbejder i Brüssel som EU policy &advocacyadvisor for 
Læger Uden Grænsers Access kampagne samt repræsentanter fra UAEM (Universities Allied 
for EssentialMedicines) fortælle om deres arbejde for lige adgang til medicin.

Helle vil tale om Access kampagnens mission:  At sikre adgang til - samt udvikling af - medicin, 
vacciner og diagnostik til patienter i de lande, hvor MSF arbejder. 
Endvidere vil hun introducere, hvordan emner som forskning og innovation, pris, patent-
beskyttelse og generisk medicin samt internationale handelsaftaler hænger sammen. 

UAEM vil fortælle om deres arbejde, og hvordan universiteter kan gøre deres til at sikre bedre 

adgang og et mere fair system, 
der tilgodeser folkesundhed - 
ikke bare i vesten, men også i 
udviklingslande.

I pausen byder vi som altid på kaffe og kage.

Vi glæder os til at se så mange som mulig og sammen med jer slå et slag for lige adgang 
til medicin for alle.

De bedste hilsner fra 
Stud.med.MSF(Gruppen af medicinstuderende under Læger Uden Grænser)

ACCESS TO MEDICINE
KAMPEN FOR LIGE ADGANG TIL MEDICIN

Annoncer
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Vi gi’r dig 
bøger i et 

nutidigt sprog

Vil du bestå 
eller forstå?

Tea  /  5 .  s e m e s t e r 
A a r h u s

w w w.fadl .dk/for lag

B ø g e r  T I L  D I N  f r e m T I D

       FADL’S FORLAG
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Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere 
– du tilmelder dig på www.laeger.dk

Bliv valgt til Yngre Lægers 
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger 
– fi nd opstillingsblanketten på 
www.laeger.dk

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL SOMMER, SÅ:
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Kredsforeningen

KOM TIL INFO-AFTEN OM ANDELSBOLIGKØB hos FADL København 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Det kan være svært at finde hoved og hale i andelsboligmarkedet. I medierne læser vi 
hyppigt om katastrofer ved andelsboligkøb, og spørgsmål om hvad der sikker eller 
usikker grund er frustrerende - nu er der hjælp at hente! 

FADL inviterer, i samarbejde med Lægernes Pensionsbank, endnu engang til en 
informationsaften om andelsboligkøb. Helle Stigaard, kundechef i Lægernes Pensionsbank, 
vil denne aften give gode råd til, hvordan man sikrer en god investering som 
førstegangskøber, og hvilke fejlgrupper man skal være særligt opmærksom på i forbindelse 
med valg af bolig, samt mulighed for at stille spørgsmål 

Arrangementet afholdes i Lægernes Pensionsbanks lokaler onsdag d. 10. april fra kl. 17.00-
20.00 og er for alle FADL-medlemmer, dog med et loft på 50 personer. 
Lægernes Pensionsbank sørger for en forfriskning. 
 
Tilmeld dig inden 3.april kl.12 - send en mail til kkf@fadl.dk - skriv: ”tilmelding 
andelsbolig” i emnefeltet og husk at oplyse dit navn i mailen. Husk nu at dukke op, da du 
ellers optager pladsen fra en anden.  
 
Vi glæder os til at se dig.  

FADL København 

Overvejer du at købe dig en andelsbolig? 
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SKATTEKURSUS for dig! 
Få hjælp til din forskudsopgørelse, årsopgørelse m.m. 

 og undgå et skattesmæk! 

Få svar på dine spørgsmål og tilmeld dig FADL Københavns skattekursus! 

Her giver vi først en generel introduktion til det danske skattesystem, herefter en 
detaljeret introduktion til de fradrag, der er vigtigst at kende, når man er lægevikar 
og KBU-læge, og vi slutter til sidst af med en session, hvor du kan få direkte hjælp 
til at ændre din årsopgørelse. 
 
Det foregår mandag 7.april kl.16:00 i kantinen på Blegdamsvej 26.  

Tilmeld dig inden 1.april til kkf@fadl.dk – skriv ”skat” i emnefeltet og dit navn i 
mailen. 

Der er plads til 30 deltagere på kurset, og pladserne fordeles ved lodtrækning. De 
udvalgte vil få besked via mail. Kurset er forbeholdt FADL-medlemmer, der har 
bestået 8.semester. 

Under kurset serveres der lidt frugt, sodavand samt en sandwich til deltagerne. 

Hvad skal du medbringe? Bærbar og NemID + evt. lønsedler og opgørelser 
over arbejdsdage fra de sidste 3 år. 

 
FADL København 

 

 

Har du lige modtaget din årsopgørelse og har du ingen anelse om, hvorfor 
du skylder penge eller skal have penge tilbage i skat?  

 

 

 

 
 

Har du haft et lægevikariat langt fra din bopæl, uden at have 
udnyttet muligheden for befordringsfradrag/rejsefradrag?  

 

 
 

Vidste du, at du kan ændre din årsopgørelse 3 år tilbage? 

 
 
Har du 100 % styr på alle rubrikkerne i din forskudsopgørelse, eller 
kunne du godt bruge lidt hjælp? Eller vil du bare vide lidt mere om skat? 

 
 

Kredsforeningen
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Er du interesseret i et STUDIEJOB hos en ALMEN 
PRAKTISERENDE LÆGE, så følg med på SAMS’ 
hjemmeside! Lige nu er der 5 jobs:
- Lægepraksis, København NV (tidsbegrænset)
- Lægepraksis, Frederiksberg
- Lægepraksis, Havdrup (Mellem Køge og Roskilde)
- Lægepraksis, Emdrup / ydre Østerbro
- Lægepraksis, Sortedamsdosseringen

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

SAMS forårsweekend 2014 – Få pladser tilbage!
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

Foredrag: Mad som behandling - eller hvad skal læger 
med ernæring?
Et relevant emne i disse dage, hvor der er et kæmpe fokus på bivirkninger fra medicin. 
Mia Damhus, farmaceut og ernæringterapeut, og forfatter bag bogen ‘Andre Boller på 
Suppen’, kommer og fortæller om bl.a. fordøjelse, næringsstoffer og hyppige sygdomme 
som diabetes, osteoporose og autoinflammatoriske lidelser.
Desuden kommer hun ind på hvordan man bruger kosten som behandling rent praktisk!

Tid og sted: d. 3/4, kl 17 på Panum i lok. 42.0.01 (pavillionbygningen)

Undervejs holder vi en pause med kaffe, kage og hygge.
Vel mødt!
Foredragsgruppen, SAMS.

Velkommen til månedsmødet
Torsdag d.3. april 2014

kl. 17:30 – 19:00
(Pavillionen, lokale 42.0.15)

Oplæg om:
 
Sygeplejerske Laura Tranberg vil holde et meget spændende og brugbare oplæg om 
”Pårørende til den muslimske patient- en sygeplejefaglig udfordring?” og hendes 
oplevelser i et multikulturelt samfund som Dubai.

17:30  Dagsorden for månedsmødet:

1) Velkomst ved formand
2) Oplæg
3) Valg af ordstyrer og referent
4) Nye spørgetimer i Embryologi og Humanbiologi
5) Brainstorm om årets store arrangement
6) Økonomi
7) Lægevikarkurser
8) Evt.

Vi glæder os til at møde såvel de nye, som de gamle medlemmer

SEHAT Bestyrelsen

Sexekspressen
Så er det blevet tid til dette forårs actiondag i sexekspressen! På actiondagen vil nye 
medlemmer blive uddannet af 2 erfarne sexperter, og vil på den måde blive klar, til selv at 
tage ud og undervise med Sexekspressen!
Sexekspressen arbejde består hovedsagligt i at give frivillig seksualundervisning i 
folkeskolens 7. – 10. klasse. Dette betyder en hel dag, som går med sjov, lege og grundig 
undervisning i anatomi, kønssygdomme, prævention, kærlighed, grænser, den første gang, 
homoseksualitet og meget mere.

Lyder dette som noget for dig? Så er actiondagen den perfekte mulighed for at blive ud-
dannet underviser i Panum’s hyggeligste basisgruppe.

Actiondagen løber af staben d. 5 april kl. 10 i studenterhuset. Dagen startes med en let 
gang brunch, hvor nye og gamle medlemmer har mulighed for at lære hinanden at kende. 
Om aftenen efter endt undervisning vil der være spise og hygge – og alt dette kan blive 
dit for den nette sum af 30 kr.

Det eneste du skal gøre for at tilmelde dig, er at sende en mail til 6xseminar@gmail.com 
med dit navn og semestertrin.

Derudover holder Sexekspressen månedsmøde d. 3 april kl. 17 i studenterhuset

3. semesters anatomiworkshop d. 31. marts kl. 16:30 
til 20:00
Igen i år arrangerer SIMS anatomiworkshop for 3. semesters studerende med henblik på 
gennemgang af de anatomiske undersøgelser.
Overlæge og professor Michael Krogsgaard fra Bispebjerg Hospital står for gennemgangen 
med udgangspunkt i AK-noterne fra undervisningen.
For hver AK-note bliver der:
- Minimal anatomigennemgang
- Gennemgang af funktion - palpation - undersøgelse af led
- De studerende undersøger hinanden på skift

Det koster 30 kr. at deltage, og der serveres lidt forfriskninger undervejs. 

Der er plads til 24 deltagere og tilmelding foregår per e-mail til hpj316@sund.ku.dk efter 
først til mølle-princippet

Oplysning om lokale kommer på vores Facebook-gruppe.

Sååååh? 
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Kan du genkende anafylaksi når du ser det?
Forskning tyder på at du hvis du er som flest, så har du lidt svært ved det…

Kan du behandlingsalgoritmen for anafylaksi?
Forskning tyder på, at du måske ikke helt har så meget styr på den, som du måske går 
rundt og tror…

Vil du gerne blive klogere?
Så kom til foredrag om anafylaksi til SATS’ næste månedsmåde d. 2 april kl. 16.15 i 
lokale 42.0.02! 
– Formanden Sandra Viggers vil her lære dig om symptomer og behandling og sørge for 
at du får styr på den hurtigst indsættende akutte medicinske tilstand.

Der vil være teoretisk oplæg efterfulgt af praktiske simulationscases, hvor du selv får 
mulighed for at træne din nye teoretiske viden fra foredraget.

Kom glad!

Oplæg om MR scanning ved apopleksi!
Kom og hør om hvordan det ser ud på en MR scanning når din patient får et apoplektisk 
anfald. – Overlæge Annika Reynberg Langkilde fra Rigshospitalets Radiologiske klinik kom-
mer og fortæller om hvordan man kan sætte hoved og hale sammen på MR scanninger af 
hjernen, og hvordan man kan se forskel mellem blødninger og infarkter. 
 Så hvis du vil blive ekspert i scanninger af hjernen skal DU komme d. 27 marts kl 17:15 til 
FORNIKS’ oplæg om MR scanning ved apopleksi i lokale 42.1.01 i Pavillion.

Efter oplægget holder vi månedsmøde, hvor du vil have mulighed for at deltage og få 
indblik i gruppens arbejde. Så kom og få noget kaffe og slik

Vi glæder og til at se dig!

Basisgrupper

Hva’ der DONAID?
DONAID er en IMCC undergruppe, bestående af omkring 15 frivillige studerende fra forskel-
lige SUND studier, der alle brænder for at oplyse om organdonation. Vi er ikke eksperter, 
men vi er vilde med at lære og lære fra os. 

5 gode grunde til at blive Donaid’er
* Vi underviser på bl.a. gymnasier om organdonation, hjernedød og etik. 
* Donaid giver et godt netværk på tværs af studier, semestre og landsdele. 
* Vi holder fede events som National Donordag, foredrag og deltager i DHL-stafet hvert år. 
* Donaid er studierelevant – med et twist. 
* Hyggelige månedsmøder med kaffe, the og snacks. 

Nysgerrig? 
Så kom til vores
 månedsmøde d. 31. Marts kl. 17 i Studenterhuset

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-cXa. 18.00
Sted: Lokale 42.0.07

Tag med på dissektionsturen 2014!!
Hvis du vil bruge tre uger af din sommerferie på den menneskelige anatomi, dissektion, 
tjekkisk øl, tjekkiske sommer samt se lidt af Wien, Prag og Brno sammen med 40 andre 
danske medicinstuderende fra hele landet, så er dissektionsturen noget for dig!

Dissenktionsturen finder sted fra den 12. juli til og med den 2. august.

Hvis du kunne tænke dig at komme med på turen, eller bare vil vide mere, kan det gøres 
på vores hjemmeside www.imcc.dk/dissektionsturen

Turen kommer I år til at koste 6500 kr. og tilmeldingsfristen er den 15. april.

IMCCs Forårsseminar d. 12. til 16. april 2014
4 dages kursusseminar - EN OPLEVELSE DU IKKE VIL 
GLEMME! 
Vælg en af de fem fede linjefag:

Vil du gerne skabe resultater? For dig selv og verden omkring dig? 
Vi underviser blandt andet i ledelse, udvikling og den blivende forandring.
LEDELSE FOR VIDEREKOMNE

Har du en sag? Elsker du at formidle den? Eller vil du gerne lære det? 
12 timers undervisning med bunkevis af redskaber til den, der har et budskab der skal ud!
FLYT DIT PUBLIKUM

Interesseret i verden? Lyst til at arbejde med den? 
Det kræver nogle redskaber at ændre verden. Lær om givende samarbejde mellem kulturer.
KULTURMØDET

Har du en god idé? Vil du være mere effektiv i din hverdag og i dit projekt? 
Får redskaber til problemer med at motivere og hverve nye som gamle. 
DET EFFEKTIVE PROJEKT

For dem der gerne vil gøre en forskel – for sig selv og andre. 
Vi underviser bl. a. i personlig ledelse, målsætning, hvordan man opnår det, man har 
besluttet sig for – og hvordan man passer på sig selv undervejs.
LEDELSE FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

Fællesdel for ALLE:

Medicinstudiet kræver langt mere end viden om anatomi og hovedpinepiller at kunne 
tage sig af en patient. Som læge skal man kunne lede, kommunikere, lave administrative 
opgaver og kende sig selv, hvis man skal lykkes hele vejen rundt.
7 GODE VANER - SELVLEDELSE OG STRESS-MANAGEMENT

Tjek facebook: IMCC Forårsseminar - http://on.fb.me/M3AXJj 
Tilmeld dig via www.imcc.dk - 
Arrangørgruppen for Forårsseminaret, et kursustilbud fra IMCC

MOK har i samarbejde med Tranum og Medilearner sammensat en spotprøve til 
3 . semester. 

Kom forbi og bliv forberedt til d. 7. april 

Det går ned på MOK 1. april fra kl 12. 

Anna Martha/ MOK-red
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i GO
Generalforsamlingen vil blive afholdt d. 25.03.14 kl 17 i lokale 31.01.60a. 

Vi skal høre lidt fra formanden og bestyrelsen om hvordan 2013 er gået, kassereren vil 
fortælle lidt om økonomien og så skal vi selvfølgelig have valgt en ny bestyrelse. Alle 
medlemmer af forening er stemmeberettiget og der kan stemmes ved fuldmagt. 
Det kræver ingen særlige evner eller kontakter at stille op til bestyrelsen. Det vigtigste er, at 
man har lysten og motivationen til at lægge kræfter og tid i GO. Såfremt man har lyst til at 
stille op, må i meget gerne skrive til bestyrelsen på bestyrelse@gynobs.nu så vi har en idé 
om hvor mange der stiller op. Man er dog også velkommen til at stille op på selve dagen. 

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper
4) Godkendelse af foregående års regnskab, budget for næste regnskabsår
5) Fastlæggelse af kontingent
6) Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
7) Valg af bestyrelse, suppleanter og eksterne revisorer
8) Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal være annonceret skriftligt med minimum 2 ugers varsel.

Vi ses på GF!

Mange hilsner 
Bestyrelsen i GO

Kvinderettigheder og mødredødelighed i ulande
Synes du ovenstående lyder interessant? 
Så kom til seminar med GO d. 3 april
Vi byder på en række spændende foredragsholdere med tilknytning til bl.a.: 
Sex og Samfund, Maternity Worldwide og Reden International.

Desuden sørger vi for lækker aftensmad til alle der møder op. 
Vi vil rigtigt gerne vide, hvor mange der kommer og spiser med så tilmeld dig på mail: 
webmaster@gynobs.nu
- Og tjek vores facebook-side ud for mere information ”GO-Gruppen for medicin-
studerende med interesse i gynækologi og obstetrik” 
Tid: Torsdag d. 3. april kl. 17.00 til 20.45
Sted: Panum, lokale følger. 

Mere info i næste MOK – Staytuned!

Vi glæder os til at se jer! 

Basisgrupper

Indkaldelse til foreningen 
Studenterklubbens årlige 
generalforsamling d. 5. 
maj 2014 kl. 17.00 i Stu-
denterklubben.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Beretning fra bestyrelsen.
5. Fremlæggelse af regnskab.
6. Valg af bestyrelse og et antal sup-
pleanter.
7. Valg af revisorer, hvoraf den ene skal 
være statsautoriseret.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan indsendes på mail: pederwarm-
ing@gmail.com.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

På vegne af bestyrelsen,
Mvh Peder Emil Warming.

PMS foredragsaften om Borderline
PMS er stolte over at kunne præsentere Karin Dyhr og Per Sørensen som foredragsholdere 
til vores Borderlineforedragsaften onsdag d. 2. april kl. 17.00- 20.00 i Haderup auditoriet.

Karin Dyhr har diagnosen borderline og har derfor stor erfaring som patient i det psykiatriske 
system. Hun vil fortælle både om dette, samt om, hvordan det er at leve med en bordeline 
personlighedsforstyrrelse.

Per Sørensen er centerchef på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og vil fortælle om 
klinikken og forskningen på området.

Der vil være kaffe og kage til arrangementet.

Alle er velkomne og vi glæder os til at se Jer ;)

PsykOBSholder undervisningsdag søndag d. 6. april 
kl. 9-17. 
Det er den perfekte mulighed for at få de evner der kræves af en PsykOBS underviser! 

Vi får et kursus i psykiatri af psykiater-in-spe Andreas Hoff + en specialguest star.

Vores kommunikationsevner bliver finpudset af IMCC’s egen Elisabeth Probst Lyng, som 
har mange års erfaring fra SexX og desuden er en del af IMCC’s trænergruppe.

Derudover vil der være en oplæring i brug af vores eget undervisningsmateriale.
Hvis du har en drøm om at komme ud at undervise og nedbryde tabuer om psykiatri, skal 
du skyde dig at tilmelde dig! (frist 3/4-14)

Email: psykobs@imcc.dk
Vi holder månedsmøde d. 2/4 kl. 16 i studenterhuset, hvis du gerne vil høre mere om 
hvad vi laver!

MÅNEDSMØDE I SOFAS-KBH
Tirsdag d. 1. april kl.16.00, Hold øje med facebook-eventet, hvor lokalet kommer op!
Studerendes Organisation For Akutmedicinsk Speciale

SOFAS er en organisation for medicinstuderende inden for akutmedicin.
Som medlem af SOFAS har du mange fordele. Du deltager bl.a. gratis til alle vores
foredrag og kurser. Samtidigt kan du søge de danske og udenlandske klinikophold
SOFAS udbyder til både bachelor og kandidatstuderende.

1. april er samtidig sidste chance for tilmelding til vores fede klinikophold med 
mulighed for at komme ud og køre lægebil!

Har du interesse for akutmedicin, lyst til at være aktiv eller blot lyst til at høre mere –
så duk op til vores månedsmøde!
Vi glæder os til at se nye ansigter! :)

Se mere på vores FB page eller på sofas.dk 

Nyt fra MIRA
Interventionel radiologi: MIRA afholder foredrag om interventionel radiologi d. 3. april kl 
16 i lokale 42.0.07 på Panum. Oplægget afholdes af yngre radiolog Mikkel Taudorf, som 
vil fortælle om arbejdet med intervention inden for radiologien og hvordan vejen til spe-
cialet er. Efter oplægget holder vi generalforsamling, hvor alle interesserede er velkomne. 

UL af abdomen: MIRA afholder kursus i UL af abdomen d. 7. april kl 15.30 på RH. Undervisere 
er yngre radiologer Caroline Ewertsen og Kristoffer Hansen. Tilmelding sker ved at skrive 
til ulabdomen@mira-kbh.dk. Man skal være medlem for at deltage. Eventet vil give en 
introduktion til teorien bag UL med følgende program: 

15.30 – 16.00 - Teori 
16.00-16.10 - Nyrer, inkl. demonstration på storskærm
Pause
16.20-16.30 - FAST, inkl. demonstration på storskærm
Pause
16.50-17.00 - Aorta, inkl. demonstration på storskærm
17.10-17.20 - Lever, inkl. demonstration på storskærm
17.30 Afslutning

Venligste hilsner MIRA
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Børnehjertekirurgi, Foredrag med PIPPI
PIPPI er mødestedet for alle medicinstuderende, der har en 
interesse for pædiatri og behandling af syge børn.
D. 9. April vil der blive afholdt foredrag med læge Henrik 
Andersen omkring børnehjertekirurgi. Det kommer til at 
foregå kl. 16.30 på Panum. Lokale oplyses senere. 

Vi byder alle medicinstuderende velkommen!Hvis du har lyst 
til blive medlem, så kan du finde mere info på vores hjemme-
side: http://pippikbh.wordpress.com.  Eller på facebook: 
“PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet”.

Vi glæder os til at møde dig!

Akutte komplikationer til HIV!
Hvad skal man særligt tænke på, når man får bragt en patient ind, der har HIV og nu beg-
ynder at hive kraftigt efter vejret og få blå læber? Eller den febrile HIV-patient, som har haft 
svær hovedpine i et par dage – hvilke tests skal man lave, og hvilke antibiotika bør overvejes? 
Overlæge i infektionsmedicin og forsker i HIV, Terese Katzenstein, holder foredrag

Mandag den 7. April 2014 kl. 16.15 i lok. 29.01.30

Kom og bliv klogere på de akutte komplikationer til HIV, mens du nyder et stykke lækker 
kage.

Alle er velkomne ;)

Med venlig hilsen PIT

Kommende PUFF arrangementer
Temaer
PRÆSENTATION
 - 19/3: Formidling til lægmand
 - 8/4: Kursus i præsentationsteknik

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

Månedsmøde april og generalforsamling 2014
Tema: læs en artikel på 10 min
Skal du igang med bachelor- eller kandidatopgaven eller måske noget helt tredje, og har 
brug for lidt tricks til, hvordan du hurtigt kan læse en videnskabelig artikel, så kom med 
til vores næste månedsmøde.

PUFF inviterer nemlig til oplæg om at læse en videnskabelig artikel på 10 min. Oplægget 
holdes af professor og overlæge Michael Bachmann Nielsen, der har publiceret over 100 
artikler, og har stor erfaring med undervisning og foredrag. 

Hvornår: Mandag den 31/3 klokken 16.15
Hvor: Panum, lokale 29.01.32 (lille tandlæge-aud). 

Efter mødet afholder vi årets generalforsamling, hvor alle interesserede er velkomne. 
Se dagsorden på vores hjemmesidepuffnet.dk

Forskningsår på Biomedicinsk Institut
Stort tværfagligt forskningsprojekt søger medicinstuderende til 1-årigt forskningsår. Pro-
jektet handler om, hvordan kolesterolsænkende medicin (statiner) påvirker dagligdagen 
for de mange patienter, der er i primær forebyggelse med dette præparat. På Biomedicinsk 
Institut fokuserer vi på de hyppige bivirkninger som muskelsmerter, muskelkramper og 
kraftesløshed. Vi gennemfører både et tværsnits- og et interventionsstudie på patienter, 
der hhv. tager Simvastatin fast og skal til at begynde i behandlingen. Vi laver en lang række 
undersøgelser samt en 8 ugers træningsperiode.
Vi kan tilbyde:
o Øvelse i kliniske færdigheder, som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og 
ekg-måling.
o Oplæring i fysiologiske testmetoder på mennesker (fx konditest m.m.).
o Oplæring i basale laboratoriefærdigheder (pipettering m.m.).
o Mulighed for at lære at tage muskelbiopsier.
o Mulighed for publicering.
o Mulighed for at bruge opgaven som kandidatopgave.
o Et spændende forskningsmiljø med mange andre kandidat- og forskning-
sårsstuderende.
Vi forventer:
o At du er på kandidatdelen af studiet.
o At du kan starte forår/sommer 2014.
o At du kan afsætte 1 år til projektet.
Løn: 10.000 kr/mdr. 
Ansøgningsfrist: d. 15. april 
Se evt. www.lifestat.dk for yderligere information.
Ansøgning inkl. CV sendes til Læge Anja Birk Kuhlman, Xlab, Center for Sund Aldring, 
Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N., Email: anjabk@sund.ku.dk.

PUFF afholder kursus i præsentationsteknik
Her er muligheden for at forbedre dine evner i præsentation af forskningsprojekter.
PUFF kan med glæde introducere projektchef på videnskab.dk Peter Hyldgård, der til 
daglig står for at afholde kurser i troværdig og effektiv forskningsformidling for forskere.
Tid og sted: 8. april kl. 16.15 – 19.30 i pavillonen lokale 42.0.07
Tilmelding sker på www.billetto.dk/kursusipraesentationsteknik
Kursusgebyr: 100 kr. 
Der er 25 kursuspladser og der vil ikke være mulighed for refusion af kursusgebyret ugen 
op til kurset.
OBS kurset er kun for medlemmer af PUFF. Indmeldelse kan ske på www.puffnet.dk
Studerende til forskningsår på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet søges

Viro-immunologisk Forskningsgruppe på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospi-
talet arbejder med forskning inden for immunforsvarets rolle ved kroniske infektioner. Vi 
søger en stud.med. som interesserer sig for infektionsmedicin og immunologi til et projekt 
omhandlende hepatitis C og koagulation. 
Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores 
forskning, samt arbejder med dit selvstændige projekt.
Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatop-
gave og videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende 
eksamination og kan bruges som forberedelse til et eventuelt ph.d.-studium.
Løn og dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab.

Ansøgningsfristen er fredag d. 11. april og motiveret ansøgning inklusiv CV og karak-
terudskrift sendes til

Julie Gaardbo, læge, ph.d.-studerende
Tlf: 26700627/email:juliegaardbo@hotmail.com

Vil du på et Exchange eller Research ophold i 
sommeren 2015? 
Vi har i år haft rigtig mange dejlige ansøgere, men desværre også mange afslag. Vi giver 
derfor jer alle en mulighed for at klatre op i fordelssystemet, og øge jeres chance for at 
komme af sted på et FANTASTISK Exchange eller Research Exchange ophold. 

Du kan til ansøgningsrunden d. 1. december 2015 få fordel efter følgende prioritering:
•	 deltager	aktivt	i	Exchange/Research	Exchange	arbejdet	i	1	år
•	 være	kontaktperson	for	2	studerende	i	to	forskellige	perioder
•	 udleje	din	bolig/værelse		til	en	studerende

Nedenfor ses det store udvalg af studerende du kan være kontaktperson eller udlejer for! 
Skynd dig at sende en mail til kontaktperson.exchange@gmail.com eller bolig.exchange@
gmail.com, så du kan få fordel når du selv skal af sted!

Vil du på et Exchange eller Research ophold i sommeren 2015?  
Vi har i år haft rigtig mange dejlige ansøgere, men desværre også mange afslag. Vi giver derfor jer 
alle en mulighed for at klatre op i fordelssystemet, og øge jeres chance for at komme af sted på et 
FANTASTISK Exchange eller Research Exchange ophold.  
 
Du kan til ansøgningsrunden d. 1. december 2015 få fordel efter følgende prioritering: 

 deltager aktivt i Exchange/Research Exchange arbejdet i 1 år 
 være kontaktperson for 2 studerende i to forskellige perioder 
 udleje din bolig/værelse  til en studerende 

 
Nedenfor ses det store udvalg af studerende du kan være kontaktperson eller udlejer for! Skynd 
dig at sende en mail til kontaktperson.exchange@gmail.com eller bolig.exchange@gmail.com, så 
du kan få fordel når du selv skal af sted! 
 

Juli 
29/06/2014-26/07/2014 

Studerende fra 

 Schweiz x2 
 Slovenien 

 Frankrig 

 Brasilien 

 Taiwan x2 
 Canada-Quebec 

 Korea 

 Mexico 

August 
27/07/2014- 23/08/2014 

 

 Rwanda 

 Italien 

 Tunesien x2 

 Taiwan 
 Marokko 

 Indonesien 

 Portugal 

 Spanien 
 Grækenland 

 
   

Månedsmøde d. 2/4 kl 16.15
I auditorium 42.0.02
Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 

2. Siden sidst:
- Akut Patient
- Akutte Procedurer
- Besøg på akutlægebilen
- Kick Off
- BasisgruppeBattle

3: Kommende arrangementer:
- IV-kursus
- Foredrag: Læge i Røde Kors. Erfaringer efter jordkælvet på Haiti
- Stoffer i natten, foredrag om toxikologi

4. Evt
5. Billede til scorebogen!!
6. Foredrag om anafylaksi.


