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Jubilæumsfest for medlemmer!!!
Fredag d. 16. maj

kl. 16:00 - 04:00
Studenterklubben

Adgang med FADL Klistermærke

Gratis FADØL!

Grillpølser! Ikke m
edlem?

Tjek bagsiden!
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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

Erik
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Anna Martha

Markus Peter James

Dennis 2Kasper Aa

Mille (Ansv. Red.)
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1. maj med FADL i studenterklubben kl. 9
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Hungerlunch fredagsbar se s. 10

Lang fredagsbar i klubben
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ed

ag
 

David skal købe en tønde whisky
PJ skal besøge sin farmor

Lø
rd

ag
 

Kasper skal ikke rigtig noget - måske have sex?
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nd
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12.00 MOK's DEADLINE

Donaid månedsmøde kl. 17 se s. 10

Sams foredrag om MediBox kl. 17 se s. 12

M
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SAMS månedsmøde og foredrag om 
dermatologi kl. 17 se s. 9
Ultralyds kursus hos Eorta kl. 17 se s. 10
Månedshygge hos SAKS  kl. 17se s. 12
PUFF månedsmøde kl. 16.15 se s. 12 
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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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M K.dk på tinder!

Redaktionelt

Af: Markus/MOK.red.

På MOK har vi i denne uge besluttet os for at grave lidt dybere ned i den online datingverden. 
Derfor vil vi tage udgangspunkt i en tilfældig samtale fra tinderTM. Vi vil analysere på samtalen 
og tankerne fra hver person! I nedenstående eksempel viser vi hvor det gik galt for fyren.  
Når  man sidder som fyr skal man passe meget på fordi man vil ikke virke for anmasende, 
kedelig eller kikset. Selvtilliden skal være i orden og pigen skal tro man har styr på sit liv!

Mit bedste råd til de håbefulde tinder fyrer er prøv jer frem I skal nok få matches nok, og til 
pigerne: STOP MED AT VÆRE SÅ SNERPEDE!

Held og lykke i den store datingverden og hvis I vil have hjælp til at analysere en tindersamtale 
send da en mail til MOK@MOK.DK med emnefeltet “tinderhjælp”.

Nu skal jeg vaere sjov! Men 
hvad skal jeg skrive?... 
Hmmm... Okay alle kender 
50 cent.Okay ham her virker 

ret sjov. Han fortjener 
ihvertfald et svar

Hun svarede... best 
day ever! Shit, troede         
. ikke det var muligt.  
. Koerer i samme bane

Han er da meget sjov!
Dog ikke saa imoedekom-
mende. Nu giver jeg 
ham en chance til.

Aah nej! Ved ikke
Rigtig hvordan jeg
skal komme videre. 
Naa nu maa jeg 
bare proeve saa     
.     godt jeg kan

Lame! Jeg troede lige jeg 
havde fundet den eneste 
ene men han er aabent-
bart bare en aandsvag 
50 cent fan der har ins-
talleret en forkert app

Andet fra MOK
MOK Præsenterer:

’De vil ikke slippe mig fri. Jeg ved ikke, hvem de er. En morgen hentede 

de mig og spærrede mig inde i denne celle af et hvidt rum. Hvorfor vil 

de ikke bare lade mig dø? Hver gang jeg åbner øjnene i klarhed, er der 

en ny kittelklædt mand eller kvinde, som tvinger mig til at indtage det 

ene eller andet, mens jeg græder min nød og forsøger at kæmpe imod.

Og hvad er pointen? Sidst jeg kan huske, var jeg en frisk og stærk mand 

med en elskende kone, en nybagt mor – nu afslører mit syn kun en 

afpillet og svækket krop, når jeg kigger ned ad mig selv. Jeg vil ikke 

mere, og jeg skriger efter min kone og vores spædbarn.

Ingen hjælper mig, og altid – ALTID – står den forældede hejre ved 

siden af min seng med min hånd i sin, mens hun lydløst grædende 

fortæller løgne om en verden, der ikke findes.’

“Sjove historier til uskyldige 
sind” med Simon ’Hygge-Onkel’ 
Glerup

Og så vandt Markus lige DOGE2048 med ny rekord på 21.204 point

Simon G
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 18, 2014

Historie on location: Ruinerne under Christiansborg (Hanne Fabricius) 
Rundvisning i ruinerne af de ældste bygninger, der har ligget på stedet: Absalons borg og Københavns Slot ved arkæolog og forfatter Hanne Fabricius.
Tilmelding: senest onsdag 7. maj til Lise på lise@smikbh.dk. Du kan også sende en facebook-besked til SMiK med din tilmelding.
Tid: torsdag den 8. maj kl. 15.15-17
Mødested: Christiansborg Slotsplads
Pris: Gratis for studerende. Andre: kr. 50.

Teologisk fisketur - Catchfish. Meetpeople.
International students welcome!
Studentermenigheden gentager sidste års succes og inviterer på fisketur på Øresund. Der er noget dejligt ved at fange sin egen mad, og har man først haft en stor 
torsk på krogen, bliver man ofte selv hooked på fiskeriet.
Jesu disciple var også fiskere, og vi vil for en stund gå i deres fodspor. Vi holder os dog til at fiske torsk og andre fisk og holder en pause i menneskefiskeriet.
Studenterpræst Nicolai Halvorsen har fisket siden han var barn og vil være behjælpelig med instruktion og vejledning for dem, der ikke har prøvet det før. Der vil 
være mulighed for at fange torsk og måske også hornfisk og sild. Alle kan være med, og selvom vi ikke kan love fangstgaranti, så plejer de fleste at fange noget, og 
de dygtige (og heldige) kan fange ganske meget. Desuden er det en rigtig hyggelig måde at være sammen på og møde nye mennesker.
Husk varmt og fornuftigt (varmt) tøj; selv i maj kan der være koldt ude på Øresund.
Internationale studerende er velkomne.
Tid: lørdag den 31. maj kl. 12.45-18
Mødested: M/S Øby, Lautrupskaj, Kalkbrænderihavnen
Pris: Vi betaler for skibet, så turen er gratis, men du skal selv købe et fisketegn på www.fisketegn.dk
Tilmelding: Bindende tilmelding til Lise på lise@smikbh.dk senest mandag 19. maj. Der er plads til max. 35 personer.
Har du ikke selv grej, så kan det lejes på skibet. Det koster 100,- for stang, hjul og en pirk. Yderligere pirke kan købes om bord. Giv besked ved tilmelding, om du 
skal leje grej.

Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du 
bliver ikke registreret.
Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i hans træffetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com

Vil du være tutor ved medicin?

Et nyt kuld studerende påbegynder lægeuddannelsen henholdsvis til sommer 
og til vinter. I den anledning søges derfor 11 studerende til at være tutor for et 
sommer- og et vinterhold. 

Formål med tutorordningen 
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet. Ved studiestart 
vil tutorerne i samarbejde med rusvejlederne udgøre russernes første indtryk af 
studiet. Tutorens rolle er derfor meget vigtig. Som tutor har man medansvar for 
de nye studerende og skal lave en del opsøgende arbejde. Tutoren skal gennem 
jævnlige møder opbygge et tillidsforhold til sit hold, informere om studieregler 
og så vidt muligt foregribe og afhjælpe studiemæssige og sociale problemer, 
før de når at udvikle sig. 
Derudover skal tutoren lære holdet at fungere som studiekammerater, og gener-
elt gøre dem i stand til, så vidt muligt, selv at klare studiemæssige udfordringer 
og problemer. På den måde er tutoren med til at forbedre de studerendes evne 
til at klare studiet, og derved forhindre unødige frafald. 
Som tutor er du også bindeledet til studievejledningen, både for at hjælpe den 
enkelte studerende, som har brug for vejledning og for at kunne melde tilbage, 
hvis der er et hold, som ikke trives. 

Ansøgning 
Medicinstuderende på bachelor- eller kandidatdelen på KU kan ansøge stillingen 
som tutor, så længe man opfylder følgende obligatoriske krav: 
• Kursus i Medicinsk Celle- og Vævsbiologi er gennemført senest sommeren 2014. 
• Du kan deltage i et heldagstutorkursus onsdag d. 20. august fra 9-15. 

Hvordan søger du? 
Send din ansøgning bilagt CV via http://jobportal.ku.dk/tap/.  

Hvad skal din ansøgning indeholde: 
Send os en motiveret ansøgning på max 1 A4 side med svar på bl.a. følgende 
spørgsmål: 

Hvorfor vil du gerne være tutor? 
Hvilket semester på medicinstudiet ved KU er du på? 
Har du tidligere være tutor? Hvis ja, hvornår? 
Hvilke sociale aktiviteter inden for og uden for Panum, deltager du i? 

Derudover kan du vedhæfte dit CV. 

Ansøgningsfrist 
Vi skal modtage din elektroniske ansøgning via http://jobportal.ku.dk/tap/ sen-
est onsdag, den 07. maj. 

Ansættelsessamtaler 
I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne gennemføres korte ansæt-
telsesinterviews på 10-15 min. Disse vil finde sted fredag, den 9. maj. Ved ud-
vælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i studenterso-
cialt arbejde og om du ofte færdes på Panum Instituttet. Du vil blive indkaldt til 
samtale via din alumni-mail. Det er derfor vigtigt at du tjekker denne regelmæssig 
efter ansøgningsfristen er udløbet. 

Tutorkursus onsdag d. 20. august 
Der vil for tutorerne blive afholdt et tutorkursus onsdag den 20. august. Kurset 
vil bl.a. bestå af en introduktion til studieordningen og de problemer der kan 
være forbundet med studiestarten. Kurset vil være obligatorisk og man vil få 
løn for kursets varighed. 

Arbejdsopgaver og semesterstart 
Tutorens navn præsenteres for de to hold, som tutoren bliver ansvarlig for, på 
den sidste del af rusturen. Du vil møde russerne under deres første introduktion-
skursus på Panum. Tutorerne skal varetage en del af denne introduktionsunder-
visning, der er skemalagt på forhånd. Dette vil rent praktisk betyde, at tutorerne 
kan påregne ca. 2 arbejdsdage i uge 35 og en del arbejdstimer i den første tid 
udover møder og samtaler fordelt over resten af semesteret og op til eksamen. 

Ansættelse og lønforhold 
Tutoren ansættes for i alt 86 timer fordelt på 6 timers tutorkursus samt maksimalt 
30 timer på 1. semester efteråret 2014 og 10 timer på 2. semester foråret 2015 
samt 30 timer på 1. semester foråret 2015 og 10 timer på 2. semester efteråret 
2015. 

Timelønnen udgør for tiden kr. 181,26 (pr. 1. april 2012) og reguleres løbende 
efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og SUL. 

Spørgsmål til stillingen 
Hvis du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at kontakte 
AC-studievejleder Christina Stigaard, chst@sund.ku.dk  

Tilbud fra studenterpræsten

Studiet
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HENAD

3. Denne babyloner skrev verdens ældste kendte lovsamling

4. Store lunger

7. Euron Greyjoy’s flagskib. Come on. Det burde du vide.

9. Denne bakterie kan danne biofilm - og give en slem lungebetændelse

12. Dette klorholdige giftstof ophobes i fisk langt op i fødekæden

14. Måske er dette galt, hvis du har ondt i skulderen, når du abducerer den

15. Denne ansigtsform havde Henrik VII

16. Dette dyrkningsmediums navn minder lidt om navnet på “Nordens Apostel”. Jooo det gør.

18. Servøs ond tumor, som du kan få som følge af asbestose

21. Denne sygdom giver bl.a. øget hårvækst og nedsat fertilitet hos kvinder

22. Sygdom, som præsenterer sig med bl.a. ikkenekrotiserende granulomer i lungeparenkymet

24. Hvis unge, raske mennesker, har vedvarende hypertension, bør du udelukke....

26. Eponym for fraktur på femte metakarpalknogle

28. Eponym for fraktur på diafysens proksimale trediedel af femte metatars

29. Meget smitsom hudsygdom, som primært findes hos børn

30. JFK havde denne sygdom

31. Den ENESTE sygdom, du kommer til at beskæftige dig med, hvis du skal være endokrinolog

32. Denne gruppe streptokokker forårsager skarlagensfeber

NEDAD:

1. Overproduktion af dette hormon ses ved primær binyrebarkinfsufficiens. Anna Martha bemærker at der kan ses mørk pig-

mentering ved denne sygdom, og det synes hun er sjovt. Det er det vel også.

2. Antibiotikum, som er fremragende mod grampositive bakterier

5. Dette antibiotikum kan fx bruges ved penicillinresistens

6. Medicin til slikmunde

8. Molekyle, som findes på ydermembranen af gramnegative bakterier

10. Tykke, dovne børn undskylder sig fra idræt med denne sygdom

11. Goliat havde denne type tumor. He didn’t even lift, brah.

13. I denne by fandt nogle forskere på nogle simple regler for initiel vurdering af ankelskader

17. Denne struktur kan læderes i form af en såkaldt buckethandlelæsion

19. Disse bakterier farves flot med Ziehl-Neelsen-farvning

20. Den ENESTE sygdom, du kommer til at beskæftige dig med, hvis du skal være lungemediciner

23. Ordentlig ubehagelig virus, som er opkaldt efter en flod i Den Demokratiske Republik Congo

25. Hvis du ofte har omgået mennesker, som kommer fra et sted tæt på julemanden, og begynder at hoste, så kan det være 

at du har fået....

27. Hvis du har en papegøje og begynder at hoste, så kan det være at du har....

Af Peter “Laxantia” James, Anna “Tight” Martha og David “Big Daddy” Hvidtfeldt/MOK-red
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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
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Bliv frivillig Net- og 
Chatrådgiver på Livslinien
1. maj 2014 åbner Livslinien en chat som en udvidelse 
af vores skriftlige rådgivningstilbud.

Har du lyst til at være med til at forebygge selvmord og 
være en del af et engageret fællesskab, søger vi lige nu 
rådgivere til vores net- og chatrådgivning.

Den rådgivning vi yder bygger på faglighed, empati og 
fordomsfrihed. Som frivillig får du professionel træning 
i at udføre den selvmordsforebyggende samtale, og du 
uddannes i at skærpe den skriftlige kommunikation. 

Ansøgning sendes til: net@livslinien.dk  
senest den 3. juni 2014.

Læs mere på www.livslinien.dk  
eller scan koden i billedet.

Livslinien_MOK_180x131_apr14.indd   1 23-04-2014   11:09:32
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Vil du undervise i kliniske færdigheder?
Et antal stillinger som studenterunderviser ved Center for Klinisk
Uddannelse (CEKU) ønskes besat pr. 01.08.2014. Vi har til huse i Teilumbygningen på Rig-
shospitalet og har til formål at styrke lægeuddannelsen på det kliniske område. Træningen 
på CEKU er dels en forberedelse af de studerende til klinikophold og dels et supplement 
til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter en række kliniske færdigheder samt kom-
munikationstræning.

Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består primært af undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske 
færdigheder så som hjertelungeredning, anlæggelse af blærekateter og perifer veneadgang, 
objektiv undersøgelse, suturering, ledundersøgelse, gynækologisk undersøgelse, genoplivn-
ing, praktisk intro til ultralyd m.m. 

Herudover assisterer du ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og MFTL) 
og hjælper med at vedligeholde de enkelte laboratorier og lagre samt andet forefaldende 
arbejde. 

Der er på CEKU rigtig gode muligheder for igangsættelse og
supervision af forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuderende på 6. semester Bachelor eller 1. 
semester Kandidat og have interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervisn-
ingserfaring er en fordel. Vi ser gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium. Jobbet er 

meget selvstændigt, og du får indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt udvikling 
af nye kurser. Samtidig stilles der krav til gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi har på CEKU en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed, så hvis du har inter-
esser uden for studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, IT, eller hvis du blot 
har generelt teknisk snilde, hører vi også meget gerne om dette i din ansøgning. 

Arbejdstid:
I gennemsnit 8-10 timer ugentligt (undtaget juli) med det nuværende aktivitetsniveau. 
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 08.00-18.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i eksa-
mensperioder kan ikke undgås.
Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt obligatorisk vagtmøde i samarbejde med de 
øvrige ca. 30 studentermedarbejdere, hvor din fleksibilitet forventes.

For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet,
-  sekretær Rita Dalhammer, rita.dalhammer@regionh.dk, tlf.  3545 5408 
-  overlæge Mikael Bitsch, mikael.bitsch@regionh.dk, tlf. 3545 5338

Ansøgningsprocedure:
Du kan ansøge via RegionH's hjemmeside eller via link på CEKU's hjemmeside www.ceku.
dk, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger, CV-oplysninger samt skrive en motiveret 
ansøgning. Der kan ikke ansøges på andre måder. 

Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.

Ansættelsessamtaler er planlagt til mandag d. 26. maj 2014. Obligatorisk oplæring foregår 
19.-20. august 2014, hvor du skal være til rådighed. Du får løn under din pædagogiske og 
praktiske oplæring.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 5. maj 2014 kl. 12:00.

Annoncer

Band søger en Panum-studerende, der nemtkanlæggeakkorderogevt. solitil pop ogandetdansevenligmusik. Vi har 
fast øvetidmandagaften kl. 20:00-23:00 iPanumsøvelokale. Vi spiller udetilstørre fester ca. tregange pr. semester.Er du 
interesseret, send en mail tiltrine.linnea@gmail.com  eller  courtpayen.marie@gmail.com  ellersmstil 20303734.

Keyboard spiller søges til Panum-band
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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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- Synes du, at almen medicin er spændende?
- Kan du godt lide at rejse jordkloden tynd og møde andre kulturer?
- Brænder du for foreningsarbejde?
 
Så er det Internationale Udvalg det helt rigtige for DIG!
 
Hvem er vi?
Vi er 2 unge læger der brænder for internationalt arbejde. Vi er med i FYAM (foreningen af 
yngre almen medicinere) og arbejder med at arrangere udvekslingsophold ind og ud af 
Danmark for unge læger med interesse for almenmedicin.
 
Hvad søger vi?
3-4 engagerede medicinstuderende med interesse for almen medicin og
internationalt arbejde som har lyst til at deltage i vores arbejde.
 
Hvilke opgaver skal løftes?
Arrangere udveksling for yngre almen medicinere til og fra Danmark (finde bolig, arrangere 
socialt program)
Fundraising
Rekruttering af værtslæger
Hjemmesideopdatering
 
What’s in it for you?
Mulighed for at komme med til internationale konferencer.
CV-relevant foreningsarbejde.
Gode muligheder for at lære  SAMS’ og FYAMs struktur at kende og blive en del heraf.
Møde nye og inspirerende mennesker.
Selv komme på udveksling.
 
Vi holder første info/intromøde d. 14. maj kl. 19 på Abel Cathrines gade 7, st.tv.
 
Hvis Du synes, at det lyder spændende så skriv en mail til:
 
Hippokrates.denmark@gmail.com
 
Vi håber at DU har lyst til at komme.
 
Mads Dannesbo og Berit Hansen, FYAM international.

Kursus i praktisk Hoved-Hals- og Plastikkirurgi ved 
SØNHKS
Vil du prøve kræfter med hoved-hals kirurgi? SØNHKS tilbyder et hands-on kursus i både 
Øre-næse-hals- og plastikkirurgiske færdigheder på grise! Kurset vil løbe af stablen på 
Afdelingen for Eksperimentel Medicin, hvor vi får stillet tre operationsstuer til rådighed 
og al udstyret vil blive leveret af Karl Storz. 

Kurset består af tre dele:
- 45 minutters gennemgang af de operationelle indgreb i praksis
- 15 minutters kort indblik i grisen anatomi
- 2,5 time med Hands-on kirurgi med fjernelse af gl. Parotis og gl. thyroidea samt træning 
i lapkirurgi på grisene

Undervisningen varetages af overlæge Birgitte Charabi fra Rigshospiralets Øre-næse-
halskirurgiske Klinik, to yngre plastikkirurger samt en dyrlægestuderende. Underviserne 
vil assistere og guide ved den kirurgiske hands-on del.

Antal: 16 deltagere.

Pris og betaling: 50 ,- kr.  for medlemmer og 100,- kr. for ikke-medlemmer. Dette betales 
kontant på kursusdagen. Prisen er inkl. sandwich i pausen. 

Tidspunkt: 28. april 2014 kl. 16:30 – 20:00.

Sted: Information om hvor vi mødes bliver tilsendt pr. mail. SØNHKS har handsker til delt-
agerne, men medbring egen kittel!

Tilmeldingen åbner fredag den 18. april kl. 18:00 på www.soenhks.dk  og foregår efter 
først til mølle-princippet.

Alle kan deltage i kurset, men SØNHKS-medlemmer har fortrinsret. Ved spørgsmål skriv til 
kursusansvarlig på nicklas.juel@gmail.com

Neuropædiatri, foredrag med PIPPI
PIPPI er mødestedet for alle medicinstuderende, der har en interesse for pædiatri og 
behandling af syge børn.

Onsdag D. 14. maj er der spændende foredrag med læge Peter Uldall omkring neuropæ-
diatri. Sted og tidspunkt kommer snarest i MOK og på hjemmesiden.
Vi byder alle medicinstuderende velkommen!

Og hvis du har lyst til blive medlem, så kan du finde mere info på vores hjemmeside: 
http://pippikbh.wordpress.com.  Eller på facebook: “PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe 
På Panum Instituttet”.

Vi glæder os rigtig meget til at møde dig!

Har du prøvet at vrikke om på anklen til fodboldtræning, klemt fingeren i døren eller fanget 
dig selv med en fiskekrog? – så deltag i PORTOS’ foredrag 
 Skadestuekirurgen, torsdag d. 22.maj kl 16:30
Lokale udmeldes i senere MOK og på vores facebook-gruppe ”PORTOS - Panums Or-
topædkirurgiske Selskab”

Introlæge Michael Larsen vil fortælle om livet og arbejdet som forvagt i en ortopædki-
rurgisk skadestue.

Medbring dig selv og din læsemakker, så vil PORTOS sørge for kaffe og the. 
Efterfølgende holder vi månedsmøde, hvor alle er velkomne.

Går du på 3., 7. eller 9. semester, og savner du også lidt mere rutine eller bare et brush-
up før eksamen i ledundersøgelse? – så deltag i PORTOS’ Ledundersøgelseskursus, som 
afholdes d. 4.juni, om eftermiddagen/aftenen. Der gælder efter først-til-mølle princip, og 
start for tilmelding og sidste frist for tilmelding annonceres på vores fb-gruppe og i MOK.
Deltagelse er gratis for PORTOS-medlemmer og for ikke-medlemmer opkræves et 
deltagergebyr på 50 kr, som efterfølgende vil gælde for medlemskab af PORTOS det 
resterende år.

Mange hilsener
PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab

Vil du blive bedre til at beskrive og diagnosticere 
sygdomme i huden? 

Kunne du tænke dig en praktisk og brugbar tilgang til 
dermatologi?

Kom til SAMS månedsmøde og foredrag om dermatologi d. 6. maj, hvor 
læge Nannie Bangsgaard kommer og giver en praktisk tilgang til 
dermatologien. Alle kan deltage - uanset om du gerne vil imponere 
overlægerne i dit kliniske ophold, er ved at forberede dig til 11. semesters 
eksamen eller gerne vil forberede dig til KBU i almen praksis!

PRAKTISK DERMATOLOGI
Tirsdag d. 6. maj kl. 17.00 i lokale 42.0.01
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Mangler du også seksuel stimulans?
Så har du nu mulighed for at komme med på årets sommerseminar, som Sexekspressen 
afholder. Sexekspressen er en gruppe der som frivillige tilbyder seksualundervisning i 7.-
10. klasse. Dette indebærer en hel dag med sjov, lege og grundig undervisning i anatomi, 
kønssygdomme, prævention, kærlighed, grænser, den første gang, homoseksualitet og 
meget mere.

Sommerseminaret afholdes d. 11. - 15. august. Det er fem dage, der både byder på faglige 
og underholdende oplæg, samt sjov og ballade og alle er naturligvis velkomne!
Der vil på sommerseminaret også blive afholdt intern undervisning – så hvis du er ny i 
Sexekspressen, eller overvejer at blive medlem, er dette en gylden mulighed for at blive 
uddannet sexpert! Sommerseminaret vil derfor være en super start, for dig, som ny i Sex-
ekspressen. Det er derudover en god mulighed for at komme med i en rigtig fed aktivitet 
på medicin og lære sjove folk fra både eget og andre semestre at kende.

Det hele kommer til at foregå i Gadsbølle på Fyn. Prisen for denne herlighed er kun 350kr 
(billigere end at blive hjemme) og transporten betales af Sexekspressen. Det eneste der 
kræves af dig er, at du er medlem af IMCC.

Nærmere informationer angående tilmelding følger i de kommende udgaver af mok - men 
sørg allerede nu for at reservere datoen!

Vi håber derudover at se så mange som muligt til vores næste, og semestrets sidste, 
månedsmøde.

Dette afholdes torsdag d. 8 maj kl. 17.00 i studenterhuset
Der vil som altid være lidt til den søde tand til mødet. Bagefter vil der være mulighed for 
en bid aftensmad og en tår til ganen – dette koster dog en lille mønt.

Kære medicinstuderende,
Har du ikke nogen planer endnu til sommer og vil du gerne opleve noget og samtidigt 
gøre noget godt for flygtningebørn? 

Så deltag i ReCaP Projektet i Vestbredden! 

Du vil være sammen 10 europæiske medicinstuderende på et 4ugers ophold i Bethlehem 
med klinikophold og aktiviteter med børn i et flygtningelejr som ligger lige op ad den 
9m høje separationsmur. Projektet er et samarbejde mellem IPPNW Students og IFMSA 
Palestine.
Læs mere og ansøg på: http://www.ippnw.eu/en/prevention-of-war/recap/, Frist: 31. Maj

Om organisationen ”International Physicians for the Prevention of Nuclear War” (IPPNW): 
IPPNW består af læger som indgår i det diplomatiske arbejde vedrørende krig, våbenbrug 
og menneskerettigheder. IPPNW’s medlemmer fungerer som medicinske eksperter når 
politikere træffer beslutninger om at indgå i krigshandlinger eller acceptere konventioner 
for håndtering af våben. For dette engagement har organisationen modtaget Nobels fred-
spris i 1985. IPPNW har desuden en meget aktiv studentergruppe som har gang i mange 
projekter verden rundt, bl.a. i Palæstina.
Du er velkommen til at kontakte Alexandra (har deltaget i ReCaP i 2011) på rtf582@
alumni.ku.dk.

Mvh, MedFred København – Medicinstuderende for Fred og Socialt Ansvar

Bamsehospitalet
Eksamerne nærmer sig, men bamsehospitalet er stadig i gang! Der er flere fantastiske 
arrangementer der nærmer sig, og toppen af poppen er klart Bamsehospitalet kommer 
til Panum! Bamsehospitalet inviterer til konsultationer og behandlingsforslag og du kan 
være en del af det!
Hvis du er interesseret, og gerne vil være med så hurtigt som muligt, så sæt kryds i kal-
enderen ved:

- Tirsdag den 29/4 til uddannelsesaften (her lærer du at blive 
bamselæge!)
- 6/5 – 8/5 til Bamsehospital Panum (her kommer børn til Panum 
med deres bamser!)
- Uge 21 til BUF for børnehaver 

Tusind tak til alle de søde bamselæger, 
der var ude og hjælpe i Nivå! Styregrup-
pen er evigt taknemmelig, og vi håber at 
se jer snart igen til næste gang vi skal ud!

Hvis du vil læse mere (og det vil du) er 
vi både at finde på vores hjemmeside, 

www.bamsehospital.dk, på facebook, https://www.facebook.
com/BamsehospitaletKbh , og på Instagram, @bamsehospitaletkbh.

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. 

Kunne du tænke dig at høre mere omDonaid, såkomtilvores
Månedsmøde d. 5.Maj kl. 17 iStudenterhuset

Foksueret ultralyd af lever og galdeveje d. 6. maj kl. 
17 – 19 i lokale 15.2.15
Maja Thiele, formand i Yngre Gastroenterologer og Hepatologer, kommer og giver os et 
kursus i fokuseret ultralyd af lever og galdeveje. Programmet bliver som følger:

1) Kort gennemgang af hvordan man systematisk skanner abdomen
2) Gennemgang af de normale UL-fund i abdomen
3) Hands-on øvelser på hinanden
4) Billeder af patologiske UL-fund i abdomen.

Der vil være fokus på hvad der er relevant som 
nyuddannet res.læge.

Det vil være et krav, at man enten har taget 
CEKUS ultralydskursus på 7. semester eller 
Eortas basal ultralyd.
Kurset koster 50 kr. og er inklusiv forplejning.

Tilmeldingen er åben!
Eortas månedsmøde tirsdag d. 29/04 kl. 17:00 med Ulrik Dragsted, afgående formand for 
Dansk Selskab for Intern Medicin
Eortas sidste månedsmøde for dette semester og det sidste temamånedsmøde bliver med 
Ulrik Dragsted, speciale og personaleansvarlige overlæge, PhD, MPG, DTMH. Han kommer 
til at være vores afslutning på vores temamånedsmøder, hvor vi har været rundt om de ni 
intern medicinske specialer. 

Ulrik vil forsøge at sammenligne specialerne i forhold til arbejde, fremtidig forskning, og 
hvilke tendenser han generelt ser i intern medicin. Så kom til månedsmøde med Eorta og 
hør om, hvordan din mulige fremtid ser ud!

Som altid er der kaffe og kage og alle er meget velkomne
Mvh
Eorta

Brænder du for neurokirurgi?!!
Så kom til FORNIKS’ foredrag om “funktionel neurokirurgi” og få et indblik i et felt med stort
udviklingspotentiale.! !

Vi har inviteret hele fem neurokirurger, heriblandt klinikchef og overlæge dr. med Jan-
nick Brennum, fra Rigshospitalets Neurokirurgiske Klinik til at gøre os klogere på én af 
neurokirurgiens nyeste metoder, som bl.a. anvendes ved behandling af epilepsi, smerter 
og spasticitet. ! !

Arrangementet finder sted torsdag d. 8. maj fra kl. 16.30 til ca. 18.30 
i Hannover auditoriet. ! !
I samarbejde med FADL sørger FORNIKS for en let forfriskning i 
form af kaffe og kage.
Læs mere på Facebook under “Foredrag om Funktionel Neuroki-
rurgi” eller på www.FORNIKS.dk! !

Vi glæder os til at se jer!

	  

	  

Hungerlunch Fredagsbar 2/5 

 

3om1.com 
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Der vil være teoretisk og ikke mindst praktisk gennemgang og træning af emnerne: den 
akutte luftvej, intraossøs adgang samt navle-vene-kateter.
Der er 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-medlemmer på kandidatdelen. Pris for 
deltagelse er 50kr. Tilmeld dig og læs mere på www.sats-kbh.dk 

A K U T T E  P Æ D I A T R I S K E 
PROCEDURER
Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin og 
børn eller bare i tvivl om, hvordan du skal klare de pædia-
triske procedurer i modtagelsen?
- Så er dette uden tvivl et kursus for dig!
Akutte pædiatriske procedurer bliver afholdt d. 6/5 kl. 16-21.30 på DIMS, Herlev Hospital.

Frivillige figuranter søges til kæmpe katastrofeøvelse

Det københavnske katastrofeberedskab testes årligt, og nu har du mulighed for at være 
med på første parket!

Tid og sted:
21. august 2014 kl. 13 - ca. 24.
Mødestedet oplyses til deltagerne, når vi nærmer os, men det bliver i Københavnsområdet.

Hvis du har lyst til at opleve, hvordan store ulykker med mange alvorligt tilskadekomne 
mennesker håndteres, er dette din mulighed! 
Disse øvelser er normalt lukket land for tilskuere.
På dagen vil du få tildelt en rolle i scenariet. Du vil blive reddet ud, undersøgt og behandlet 
svarende til den rolle du har fået.
Da mange vil blive sminket, og redderne skal have mulighed for at klippe i dit tøj, for at 
undersøge dig, skal du medbringe et sæt gammelt tøj, som må gå i stykker.
Med andre ord bliver det en unik oplevelse med blå blink, teaterblod og en masse indtryk 
af, hvad der foregår, hvis katastrofen rammer!
Det er meget vigtigt for øvelsens planlægning, at vi kan være sikre på, at de tilmeldte 
figuranter møder op. Så vær sikker på, at der er plads i kalenderen, før du tilmelder dig. 
Skulle du alligevel blive forhindret, så giv os venligst besked hurtigst muligt (se kontak-
tinformationer nederst).
 Øvelsen ledes af Den Præhospital Virksomhed – Akutberedskabet.
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) ved medicinstudiet på 
Københavns Universitet assisterer øvelsesledelsen ved at samle frivillige.

Skriv til sonne.asger@gmail.com og bed om et link til onlineansøgningen.

Kom til semestrets sidste månedsmøde i SATS, hvor du har muligheden for at få genop-
frisket og forfinet dine BLS-kundskaber

ONSDAG d. 7. Maj kl. 16.15

i lokale 42.0.01
Laerdal kommer forbi med deres mest high-tech HLR-dukker: teknologien giver dig live 
feedback på alle tænkelige parametre: frekvens, trykdybde, ventilationseffektivitet etc.
Dette er en unik mulighed for at sikre, at DU giver den bedst tænkelige HLR!!

Det sjove stopper dog ikke der! 
Du får desuden styr på den avancerede algoritme for hjertestopbehandling på hospital 
(Advanced Life Support).
ALS-instruktør Michael Kammer kommer og beriger os om medicin og de 4 T’er og de 4 
H’er, samt hvorfor algoritmen er opbygget, som den er.

Det bliver et praktisk, sjovt og lærerigt møde for alle uanset semester.

Efter månedsmødet snupper vi lidt at drikke, så bliv endelig hængende efter mødet.

Dagsorden for månedsmøde:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 
2. Siden sidst:
- IV-kursus
- Stoffer i natten, foredrag om toxikologi
- Foredrag: Læge i Røde Kors. Erfaringer efter jordkælvet på Haiti
- Pædiatriske Procedurer
3: Kommende arrangementer:
- Sommerferie!!!!
4. Evt

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

Vel mødt 
SATS

Hvad kommer før Part-B??? 

PART-AAAAAAAAAYYYYYYYY!!!!!!! 

Fredag d. 2. maj er der laaaaaang 
fredagsbar i studenterklubben!  
Kom og glem dit pensum før din 
læsemakker!! 

Husk kontanter! 

Åbningstider 11-24 
Du må have 1 gæst med på dit 
studiekort

Husk iøvrigt:
- Studenterklubben holder eksamenslukket og dermed sommerferie efter 
fredagsbaren.

- Dog holder vi en afsluttende lang fredagsbar 

  fredag d. 27. juni

 Så Slesvig? Det tror jeg nok vi gør!

- Studenterklubben er desuden lukket mandag d. 1. maj efter FaDLs arrange-
ment...

- Har du iøvrigt mistet noget tøj i løbet af semesteret, kan du muligvis finde 
det på scenen i løbet af ugen - her smider vi i hvert fald hvad vi har fundet!

Diarré i alle 
regnbuens farver

Nye kort.
Samme forfærdelige humor.

Få dårlig samvittighed!

Lær nye lange ord!

Vi har på mok gået at brygget på en dansk og medicisk adapatation af det famøse Cards against 
Humanity (tm). Det er nu blevet en realitet og det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere: 

MOK against humanity.
Reglerne er meget simple. Der er sorte kort og hvide kort. Man skiftes til at læse sorte kort op et 
ad gangen og alle skal have 10 hvide kort på hånden hele tiden (dvs. når man smider et eller flere 
hvide kort skal man trække samme antal).
På de sorte kort er en sætning eller et udsagn, hvor noget mangler. Hver spiller skal så finde et el-
ler flere kort der færdiggøre udsagnet på det sorte kort (det kan være et spørgsmål hvor man skal 
svare med de hvide kort, der kan være en eller flere “______” blanks man skal fylde med hvide 
kort), hver person lægger kort med den blanke side opad, og bunken af hvide kort blandes, før de 
forskellige svar læses højt den samme person der læste det sorte kort op. OBS: den person der 
læste det sorte kort op må ikke svare.

Det/de sjoveste hvide kort vinder. Personen der har læst det sorte kort op har det bestemmer hvad 
der er det sjoveste. Vinderen får det sorte kort som point.

Man skiftes til at læse sorte kort op (vi anbefaler, at man kører med uret).

Spillet er slut når en person har nået 7 point, når man ikke gidder mere eller når der ikke er flere 
sorte kort (de hvide kort genbruges når bunken er tom)

Eksempel på en runde:

Simon, David, Dennis og Kasper testspiller MOK against humanity.
Kasper trækker følgende sorte kort og læser højt:

Simon, Dennis og David spiller følgende hvide kort:

Kasper læser det sorte kort op med hvert svar, og der bliver grinet godt, men Kasper er et afstum-
pet røvhul og han beslutter at Davids svar “De pårørendes tårer” er sjovest. David får det sorte 
kort som point og Dennis (der sidder til venste for Kasper) læser det næste sorte kort op.

MOK against Humanity kan downloades på www.mok.dk. 

I må selv klippe det ud.

(Det bør bemærkes at temmelig stødende sætninger kan skabes af dette kortspil. Vi fralægger os ethvert ansvar ,og 
opforderer til at man ikke spiller MOK against humanity, hvis man ikke er til den slags. Seriøst. Det bliver let ube-
hageligt.)

Kasper/MOK.red

Bubber Fulminant 
koloncancer

Lidt for glad for 
rektaleksploration

En erektion der 
varer i mere end 4 
timer

Når patienter 
stønner

3. semesters 
sjæleknusende 
jerngreb

At vågne op i 
skakten

Et handjob på 
biblioteket

En dürum-rulle At blande sekreter 
som et 
smagseksperiment

Kønsvorter Boblebadet på 
Paradise Hotel ™

En torso fyldt med 
slik

Articulatio 
Zygapophysilialis

Metastaser En lumbal punktur 
i fjerde forsøg

Et systolisk 
blodtryk på over 
300

En trippel-tragt 
fyldt med tis

En guld-fire Hæmatokolpos

Fuck 
Fir-års-reglen!!!

Trendelenburg leje Læger 
fuldstændigt uden 
Grænser

En fuld 
ortopædkirurg

En
sexskifteoperation
i Thailand

Klinisk farmakologi Børneonkologi Sundhedsstyrelsen

Den seksuelle
debut

Billeder fra 
rusturen

Medinas nye hit Prostata

Din mor Din far De pårørendes 
tårer

Bæltefiksering

Pus En abcess i røven Den firkantede 
fontanel

Pancreas cancer

Hvordan kan man 
altid score til 
fredagsbar?

”Hvordan 
overlevede jeg 69?”

___________ ? Det er 
en sygeplejeske-
opgave.

Hvad smager 
godt?

Blindtarmen er 
sprunget, hvad skal 
vi gøre?

”Vi har brug for 
et tilsyn, ring til 
___________.”

Hvad skete der til 
fredagsbaren?

___________, fordi du 
fortjener det.

___________, dit land, 
dit valg.

___________, det tar’ 
kun 5 minutter, 
men vi vil så gerne 
have du blir’ lidt 
længere.

___________, det er 
psykosomatisk.

Hvad ville du gøre 
hvis du kun havde 
___________ tilbage?

”Jeg skriver 
bachelor-opgave 
om ____________.”

___________? 
Hvorfor ikke 
___________?

Jeg var i Afrika 
og hjælpe med 
____________?

CAVE ___________

Patienten er 
disponeret for 
___________ på sin 
mors side.

”Nej, det der, det 
er ___________, det 
må ___________ tage 
sig af.”

”Har du hørt det? 
___________ kurerer 
cancer.”

Hvad ødelagde 
operationen?`
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OBS på PsykOBS
Hej MOK-læsende godtfolk. Så sker det! - i inviteres hermed til månedsmøde i PsykOBS 
den 7. maj klokken 17 i studenterhuset.
Vi skal bl.a. vælge logo og planlægge næste semester - så hvis du er tunet ind på Georg 
Brandes  mantra om, at “problemer skal sættes under debat” - så trop op og vær med til, in 
spe, at udfordre psykiske tabuer når vi tager ud og underviser i gymnasieregi. 
PsykOBS er et ungt, dog veletableret, foretagende så der er masser af plads til, at netop 
dine ideer kan være med til at forme gruppen.

Så kom i bedste Nirvana stil, as you are - og gå blot efter duften af kage hvis det kniber 
med at finde vej.
Vi glæder og til at se dig

Månedsmøde i maj - farmakoepidemiologi
Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi vil til PUFFs sidste måndesmøde i forårssemestret 
2014 komme og fortælle om forskning inden for farmakoepidemiologien. Danmark er 
anderkendt på verdensplan for den høje kvalitet af vores farmakoepidemiologiske forskn-
ing, primært pga af de landsdækkende registre. Vil du høre mere om mulighederne for 
forskningsår, bachelor/kandidat inden for feltet, så kom til månedsmødet. 

Tid: tirsdag d. 6. maj kl. 16.15 - lokale på Panum kommer snarest

Venligste hilsner
PUFF

Dansk selskab for framakoepidemiologi (DSFE) har som formål at fremme udviklingen af 
farmakoepidemiologi i Danmark for herved at bidrage til en hensigtsmæssig anvendelse 
af lægemidler. Farmakoepidemiologien er læren om brug og effekt af lægemidler i store 
befolkningsgrupper. De danske sundhedsregistres kvalitet og dækning er unikke, og 
har været med til at sikre dansk forsknings internationale gennemslagskraft indenfor 
farmakoepidemiologien.
Vi ønsker at give en introduktion til faget og give eksempler på udvalgte farmakoepi-
demiologiske studier. Dertil vil vi give en oversigt over danske farmakoepidemiologiske 
forskningsgrupper og hvad de kan tilbyde medicinstuderende i form af små projekter, 

forskningsår og evt senere ph.d. forløb.”
Forskningsår på Lunge- og infektionsmedicinsk 
afdeling Hillerød
Pneumonia Researh Group på lunge- og infektionsmedicinsk afdeling på NOH søger en 
eller to medicinstuderende som interesserer sig for lunge- og/eller infektionsmedicin til et 
prægraduat forskningsår.  Vi er en lille forskningsgruppe som arbejder med samfundserh-
vervet pneumoni både pro- og retrospektivt. Vi har tæt kontakt til klinikken lokalt, ligesom 
vi samarbejder med CAPNETZ som er en tysk velrenommeret pneumoni-forskergruppe. 
Som prægraduat forskningsårsstuderende er du med til at inkludere patienter som in-
dlægges med pneumoni ligesom du arbejder med dit eget selvstændige projekt, som vi 
i fællesskab definerer indenfor projektets rammer.  
Vi tilbyder: 
- Kandidatopgave. 
- Mulighed for publicering og 1. forfatterskab 
- Klinisk forskning
- En varieret hverdag i et spændende forskningsmiljø med flere ph.d. og 
prægraduate. 
- Øvelse i kliniske færdigheder som blodprøvetagning og tolkning af røntgen 
af thorax. 
- God og hyppig vejledning fra hovedvejleder såvel som øvrige ph.d. studerende 
i forskergruppen.
Ansættelsesperiode: Fra 1. august 2014 eller snarest derefter
Løn: 10.000 kr./mdr. Midler søger vi i fællesskab. 
Motiveret ansøgning og CV sendes til Pernille Ravn, (peravn@gmail.com).  Ansøgningerne 
behandles løbende, seneste frist d. 15. maj. 
Ønsker du at høre nærmere om projektet og forskningsgruppen er du velkommen til at 
kontakte os.

Pernille Ravn, forskningsansvarlig overlæge:  peravn@gmail.com
Stine Andersen, prægraduat: stine.andersen.01@regionh.dk 
Andreas Vestergaard Jensen, Ph.d studerende: andreas.vestergaard.jensen.01@regionh.dk

Semesterets sidste månedshygge i SAKS
Så er vi nået til dette semesters sidste månedslounge i SAKS! Og det bliver drønhyggeligt 
som altid. 

Tirsdag d. 6 Maj kl 16.15 holder vi månedslounge hvor vi får besøg af vores tidligere 
formand Morten Noack der vil forberede et spændende oplæg til dagens anledning. 
Desuden vil vi fortælle lidt om hvad der kommer til at ske i det kommende semester og 
høre jer om hvad i kunne tænke jer af nye tiltag i SAKS! Det ville være dejligt at se en masse 
af jer så vi sammen kan gøre SAKS til en endnu hyggeligere basisgruppe! 
Så tag din læsemakker under armen og kom og hyg! Der vil som altid være masser af 
lækre snacks og kaffe!

Mvh Bestyrelsen i SAKS

Foredrag om MediBOX
Har DU en tilknytning til almen praksis eller vil gerne have det?

Vil du gerne have en overskuelig tilgang til vejledninger, atlas mv?

D. 5/5 giver Thomas Greibe en introduktion til MediBOX der er et program der samler den 
viden du har brug for i almen praksis og gør det nemt for dig at slå op.
Foredraget foregår kl 17 i tandlægeauditorie 29.01.30

Mange hilsner SAMS

Er du interesseret i et STUDIEJOB hos en ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE, så følg med 
på SAMS’ hjemmeside! Lige nu er der 2 jobs:

- Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter

- Lægepraksis, Vanløse (“SundPraksis”)

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

Tour de Chirurgie
Den 12. maj runder vi af for anden omgang Tour de Chirurgie. Det har været fantastisk at se 
så mange ansigter til de 9 foredrag, som vi i SAKS, SØNHKS og GO har stablet på benene de 
sidste to semestre. Vi håber, I er blevet inspireret og har fået svar på en masse spørgsmål.

To ekstra specialer kom på programmet i anden runde nemlig karkirurgi og øjenkirurgi, 
og vi kom på udflugt til Roskildes urologiske afdeling! Nye som gamle foredragsholdere 
præsenterede mave-tarm kirurgi, plastikkirurgi, gyn/obs, thoraxkirurgi og øre-næse-hals. 
Vi er kede af, at det ikke lykkes med et foredrag inden for neurokirurgien, men håber på 
at kunne lægge det til efteråret.
Håber at se jer til vores afsluttende foredrag om ortopædkirurgien!

Ortopædkirurgi mandag den 12. maj kl. 16.15
Kig forbi i lokale 42.0.01, når professor Benny Dahl og ph.d. studerende samt bestyrelses-
medlem i YODA Søren Scmidt Morgen endnu en gang holder deres inspirerende foredrag 
om ortopædkirurgien.

Du vil få indblik i, hvad det ortopædkirurgiske speciale indebærer krydret med billeder fra 
de to herrers hverdag på Rygsektionen på Rigshospitalet. Og mon ikke de kommer omkring 
håndværkermyten…holder den, eller skal den aflives?
Derudover vil de fortælle, hvilke kvalifikationskrav der stilles for en stilling inden for 
ortopædkirurgien.

Tag en pause fra læsningen, og nyd en kop kaffe og et spændende foredrag.
Vi glæder os til at se dig!

Semesterets sidste månedsmøde i SAMS (inkl. foredrag 
i dermatologi)!
Kom til et spændende foredrag og semesterets sidste månedsmøde i SAMS, TIRSDAG d. 
6. MAJ kl. 17.00 i Lokale 42.0.01!

Læs mere om foredraget på hjemmesiden, plakater på panum, facebook eller her i MOK.

Vi glæder os til at se jer :)
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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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FADLs kravsindsamling
Kære medlemmer

Overenskomstudvalgene er gået i gang med at samle krav ind til 
forhandlingerne til den kommende overenskomstforhandling. 
Kig forbi, og få indflydelse på overenskomstforhandlingerne vedr. 
SPV, VT og lægevikar. Stemmeboksen er sat op i receptionen på 
Blegdamsvej 26.

Vi kunne godt tænke os at høre, hvad du kunne ønske dig på 
arbejdet!
 
Tak for hjælpen! 

Venlig hilsen Overenskomst udvalget og Lægevikar Gruppen

FADL holder lukket 
FADL Københavns kredsforening holder lukket i anledning af 
arbejdernes internationale kampdag torsdag den 1. maj og 
fredag den 2. maj. 

Receptionen på Blegdamsvej holder lukket torsdag den 1.maj, 
men har åbent fredag den 2. maj fra kl.8-17.

1.maj – FADL er klar til kampsang og 
brandtaler!
FADLs 1. maj er en årligt tilbagevendende begivenhed, der fejres 
med morgenmad (inkl. øl og bitter), kampsange og de obliga-
toriske brandtaler.

1. maj er jo traditionelt en arbejderkampdag, men FADLs 1. maj 
er for ALLE uanset politisk tilhørsforhold.

Dog må vi allerede nu krybe til korset og indrømme, at der nok 
sniger sig nogle gamle røde kampslagere ind, men det er jo helt 
op til én selv, om man synger med :-)

I år starter arrangementet Torsdag d. 1. maj kl. 9.00 i Studenterk-
lubben.
Omkring kl. 12, efter morgenmad og brandtaler, går vi samlet - i 
anmeldt demonstration - imod fælledparken for at joine de andre 
fagforeninger og politiske engagement... og hygge os!

HUSK
Studiekort med FADL-klistermærke, så du kan komme ind!
Tæppe, proviant, regntøj, spil og hvad du ellers tror, du får brug 
for i kampens hede!
(indsæt vedhæftet billede(r) – der er to stk. fra sidste års 1.maj 
vedhæftet)
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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. 
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Velkommen tilbage
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tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
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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
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Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

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

Det sker i sep/okt

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

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

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

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

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

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

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

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

FADL i ryggen, vi ses!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk
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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 
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Kredsforening Vagtbureau
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28. april 1954: FaDl ”FøDes”. 
Sygehusforeningen vil ikke forhandle løn 
med de studerende, der arbejder som venti-
latører på sygehusene, da de ikke har nogen 
forhandlingsorganisation. Derfor stifter de 
medicinstuderende FADL.

5. november 1955: Den Første 
overenskomst.
Sygehusene vil ikke forhandle vilkår for 
vikariater. FADL har nået en størrelse, 
hvor de har politisk indflydelse og mel-
der en blokade 1. september. I novem-
ber får FADL sin første overenskomst.

11. marts 2014: lempelse aF Fireårsreglen.
FADL var og er blandt de forreste i kampen mod fireårsreg-
len. FADL og Medicinerrådet ved kU talte i februar 2014 de 
lægestuderendes sag for Udvalget for Forskning, Innovation 
& Videregående Uddannelse. I marts 2014 blev fireårsreglen 
lavet om til en femårsregel. 

26. november 2002: FaDl vinDer sag 
om volDgiFt.  
FADL vinder sagen i spørgsmålet om, hvorvidt 
en enkeltstående vagt skal anses som en selv-
stændig ansættelse. FADL sikre hermed lægevi-
karerne ret til betalt transport til og fra arbejde 
samt overtidsbetaling efter 7,4 timers arbejde 
samt på søn- og helligdage.

15. juni 1994: FaDl vinDer barselssag
I Landsretten får FADL medhold i en sag om-
handlende barselsdagpenge. Herefter bliver de 
lægestuderende anset som tilknyttet arbejds-
markedet, hvis de i mere end 13 uger har arbej-
det 120 timer og i perioden har været tilknyttet 
et vagtbureau, og får dermed ret til barselsdag-
penge under graviditet.

30. april 1987: FaDl vinDer sag om 
strejkeunDerstøttelse.
FADL vinder højesteretssag, som fastslår, at 
FADLs låneordning i forbindelse med strejker 
er lovlig. Reglen er stadig gyldig og betyder, 
at fagforeninger kan udbetale strejkepenge 
til medlemmerne som lån og dermed strejke 
længere tid og stå stærkere i kampen.

1954
1955

1987

1994

1997

2002 2014

7. oktober 1997: genvinDer overen-
skomst For lægevikarer.
For at genvinde den tabte overenskomst og 
for at få arbejdsgiverne til forhandlingsbor-
det går FADL i sommeren 1996 i konflikt. Stu-
denterlægevikarerne nedlægger arbejdet, og 
Yngre Læger støtter op om strejken ved ikke 
at tage konfliktramt arbejde. FADL vinder til 
sidst overenskomsten tilbage efter 15 år.

FADL TIDSLInJE

8 9

FADL HAR 60 ÅRS JUBILÆUM!
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