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Eurovision katastrofe: 

Populær hiphop-duo træder til, og 
redder Danmarks ære!!

Basim meget syg!

- Skandalen raser: 
MOK.dk har købt personlige informationer 
om kendisser fra medicinstuderende.

- Krydsord:
Denne uge er 7. semester!

Læs også:
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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 
(mille@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside:  David  MOK-red

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus Peter James

Dennis 2Kasper Aa

Mille (Ansv. Red.)

Simon GU
ge

ns
 re

da
kt

io
n

O
ns

da
g MOK UDKOMMER

FORNIKS foredrag for funktionel fneurokirugi f. fseks
SEHAT Månedsmøde se s. 6 
Seksuel stimulans v. Sexekspressen se s. 7
AKS røntgen af thorax
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12.00 MOK's DEADLINE
Tour de Chirurige se s. 8 
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EORTA Objektiv undersøgelse se s. 6
SØNHKS månedsmøde se s. 7  
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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!
Af: Markus/MOK.red.

I denne uge vil vi kigge på hvordan man kommer i kontakt 
med det andet køn.  Darwin er dø og den naturlige selektion 
handler ikke længere bare om at være stærkest og være den 
bedst til at skaffe vildt i skoven. Vi er blevet magelige og vil 
gerne have en mage der kan underholde os. 
Velfærdsamfundet har gjort os ligeglade med indkomsten af 
de modsatte køn og det vigtigste er bare at man har et fedt liv. 

I denne uge har vi to eksempler på hvordan man kan åbne 
på tinder. Det er klasseeksempler der viser hvordan man hhv. 
skal og ikke skal gøre.  Vi har været så heldige at 2 fyrer har 
fået den samme pige som match på tinder.

“Hej” - åbneren
Det er altid sikkert og ufarligt at åbne med “Hej”. Dog kan det 
i rigtig mange tilfælde resultere i en brat afvisning. Dette ses 
i eksemplet til venstre. 

Caroline er tydeligvis blevet kontaktet af rigtig mange fyrer og 
man bliver nødt til at være lidt sjov og vittig i sin åbner. Hun 
sidder derhjemme og får en besked hvor der bare står “Hej” 
og så tænker hun “Booooooring, hvordan slipper jeg af med 
ham?” Det gør hun på den sødeste måde hun kan komme på. 

Her fejler hun også og bliver tvunget til at skrive flere beskeder 
end højest nødvendigt da hun ikke afviser koldt og kynisk.

“Hey pige :) Hvor har du været henne?” - åbneren
Den vittige åbner virker meget bedre på Caroline. Hun er slet 
ikke afvisende og man kan se hun er så interesseret at hun til 
og med skriver et par dage senere.

Caroline er sikkert blevet kontaktet af 100 fyrer til fyren til højre 
skiller sig ud af mængden.

Så summarsummarum, find på din egen sjove åbner og du 
kommer meget længere i livet. Hvis du ikke er særlig kreativ 
så brug da nogle af disse:

• Jeg skriver primært til dig for at høre om du er skeløjet eller 
om det bare er nogle dårlige billeder?
• Kys eller bolle?
• Elsker du også bare espressochoko?
• Jeg skal være læge for at redde liv
• Årh jeg har ikke nogen gode tinder åbnere men whats up?
• Hvordan vil du have din æg imorgen tidlig?
• Hvis jeg sagde du havde en flot krop ville du holde det 
imod mig?
• Sker der er er du glar?

Caroline

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 19, 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 - Catch fish. Meet people.

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
 

Studiet
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Skandalen raser:

MOK.dk har købt sig til kendissernes 
personfølsomme oplysninger!!!!!!!!!!

Ny “skønlitterær” bog løfter sløret for mange årtiers malpraksis fra 
generationer af læger

 Det viser sig, at der i årevis har været alvorligt brud på loven, på de medicinstuderendes 
ugeblad MOK.dk. I hvert fald hvis man skal tro på succesromanen “Blåt Chok”, som afslører 
hvordan ugebladet har betalt sig til flere personfølsomme informationer fra de mange 
unge medicinstuderende, der tilsyneladende har været fuldstændigt uvidende om deres 
lovbrud. Som led i medicinstudiet ved Københavns Universitet er flere studerende kom-
met i besiddelse af yderst private oplysninger om kendte menneskers undersøgelser og 
sygdomme.

Ansvarshavende redaktører fralægger sig ansvar

 “Vi gør ikke andet, end hvad der forventes af os” lyder det fra nuværende chefredatør, 
Mille Andrea. “De reelle lovbrud sker fra de blåøjede studerende, som sælger deres prin-
cipper for en skilling.” Hun vil dog ikke kommentere yderligere på de studerendes salær. 
“Jeg har ingen kommentarer, men kan sige det er lig med eller mellem 0 kr. og 1 mia. kr.”

 Den tidligere ansvarshavende redaktør, Markus Harboe Olsen, nægter ethvert kendskab 
til fadæsen. “Det er løgn. Først var det bare løgn, nu er det en nødløgn, og snart er det vel 
en hvid løgn?!” raser han. “I al den tid jeg har været på MOK.dk, har vi ALDRIG betalt for 
oplysninger.” Han bærer dog ikke nag til forfatteren, tværtimod. “Jeg er vild med bogen! Det 
er den mest fængende skønlitterære bog jeg længe har læst. Og her vil jeg understrege 
skønlitterær af to grunde: Først og fremmest må det huskes i debatten, at der ingen beviser 
er, blot indicier i bogen. Dernæst må jeg sige, med al respekt for “Blåt Chok”, at den bedste 
bog jeg længe har læst er biografi-serien om J.K. Rowlings søn.”

Se nogle
 af bil

lederne,
 der ge

nnem 

tiden er
 lækket 

til MOK.
dk:

Kronprinsens endetarm:
 
 Til venstre ses et billede 
af en endoskopi, kronprin-
sen fik lavet i forbindelse 
med “Sirius-ekspressen”. 
 Billedet blev smuglet 
fra et hospital, der rimer 
på “siget”, og brugt uden 
kronprinsens viden. 

Blåt Chok

Den kontroversielle bog, 
som har sat røre i an-
dedammen, har solgt 
flere mia. eksemplarer 
på blot 1 sek.

Basims stemmelæber:

 Til højre ses en stor, ond tumor 
på Basims stemmelæber. Dette er 
årsagen til sygemeldingen lørdag. 
Tumoren er udløst af HPV, som 
udelukkende smitter gennem sæd... 
Sååååååå...

Chefredaktøren!

 Chefredaktøren Mille 
Andrea vil ikke kom-
mentere på hverken 
salær eller hvor stor del 
af indkomsten fra det 
gratis ugeblad, der kan 
tilskrives de personføl-
somme informationer. 
 Hun ses her indtagen-
de take-away fra en 
blanding af NoMa, Ge-
ranium og Kong Hans 
på bladets regning.

Erann Dee Dee i fixelancen:
 
 I en længere periode sås 
Erann Dee Dee i ambulancen, 
der er indrettet til sikkert fix 
for narkomaner. Billedet her 
er taget i fixelancen, mens 
Erann skrev “Folkegaven”.

Bubber skal opereres:
 
Bubber får afmærket operationslinjerne inden 
en omfattende operation, der skulle give Bubber 
en større vom. Dette skete i forbindelse med tv-
programmet “Danmark ifølge Bubber”, hvor Bubber 
skulle følge en flok pædofile mænd i en længere 
periode. For bedre at passe ind, og bedre at kunne 
leve sig ind i rollen fik Bubber foretaget operationen 
(hvilket det siden har vist sig, ikke at være nødven-
digt, idet Bubber er pædofil).

Desværre blev afsnittet sløjfet, efter MOK.dk bragte 
de afslørende billeder. 

Linse Kesslers brystforstørrende operation:
 
 Alle er født forskellige, og Linse Kessler er des-
værre født med ret små bryster. I en tidlig alder 
fik hun disse opereret, og svor, aldrig at nævne 
for nogen, at hendes nuværende bryster ikke 
var ægte. Desværre var en medicinstudrende 
hurtig på aftrækkeren her, lige efter operationen, 
og MOK.dk bragte den eksklusive historie - og 
ødelagde endnu et liv!

Amalie Szigethy’s sene, sene abort:

Paradise-stjernen fik umiddelbart efter TV3 
programmet foretaget en abort. En sen, 
sen abort. Årsagen var tilsyneladende at 
stjernen ikke ville forlade “paradiset” før tid.

Heldigvis er hun nu igen gravid - se bare 
“luksusfælden”... Hun er tyk...
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ALMENPRAKSIS PÅ NØRREBRO SØGER FRISK OG 
EMPATISK MEDICINSTUDERENDE
Vi er en almen praksis med mange kvinder og børn, der søger en medicinstuderende til 
hjælp i sekretariatet. Du skal være på 1.- 4. Semester på bacheloren og have gennemført 
FADLs SPV-kursus. Jobbet består i besvarelse af telefoner og den førstekontakt med 
patienten. 

Vi lægger meget vægt på respekt for patienten og på en god stemning og tone internt 
blandt de ansatte. Derfor søger vi en medicinstuderende, som kan holde en professionel og 
empatisk tone over for patienterne - en medarbejder, der er klar til en masse udfordringer, 
men samtidig har forståelse for primært at være ansat som en hjælp til vores dygtige 
sekretær. Du skal derfor være klar på at passe sekreteriatet som din hovedopgave. 

Vi bruger studerende på faste dage, men også til at dække ind ved sygdom, så fleksibilitet 
er en fordel. Aktuelt har vi tre 8. Semesters studerende, som begynder at få travlt med 
kliniske ophold, hvilket vanskeliggør fast gang i klinikken. 

I dagligdagen lægger vi meget vægt på, at du er fremadseende, struktureret og initiativrig, 
men samtidig kender og accepterer egne begrænsninger. Ved at gå til hånde, hvor end 
der er brug for det, kommer du til at spille en afgørende rolle i at få dagligdagen til at 
fungere for alle.
På sigt kan jobbet komme til at indholde små mere lægelige opgaver så som at stikse urin, 
vaccinere, tage blodtryk, blodprøver mv. 

Syntes du, at ovenstående lyder som noget for dig, vil vi glæde os til at høre fra dig. 

Motiveret ansøgning, CV, dokumentation for SPV - kursus/ studieaktivitet og evt anbefalin-
ger bedes afleveret personligt på klinikken senest 19/5. 

Med venlighilsen
Anne Højte og Tine Strand
Lægerne ved Runddelen
Nørrebrogade 159, 1.sal
2200 København N

Åbningstider til aflevering af ansøgning:
Man-fre: 8-12, undtagen ons: 15-18

Medicinstuderende på bachelordelen
Søges til indsamling af data på Rigshospitalets Børnekræft Laboratorium, Bonkolab. 
Hvert år er der i Danmark ca. 50 børn, som diagnosticeres med akut lymfoblastær leukæmi 
(ALL).  Børnene behandles efter en fælles nordisk protokol, NOPHOALL2008-protokollen, 
og mere end 80% bliver i dag helbredt. En af de centrale behandlinger i protokollen er 
infusioner med højdosis methotrexat (HDM). Methotrexat (MTX) stopper væksten af leu-
kæmicellerne, men kan også være toksisk for patienternes raske celler. 

Vi vil oprette en landsdækkende database med data vedrørende HDM behandling fra alle 
børn, der er behandlet efter NOPHO ALL2008 protokollen. Vi vil benytte de indsamlede 
data til at undersøge, hvordan MTX påvirker børnenes overlevelse, bivirkninger og risiko 
for tilbagefaldaf leukæmi.

Vi har brug for studerende, der over en periode på 2 år, er interesseret i at indsamle disse 
data. Den studerende vil være tilknyttet Bonkolab. Det forventes, at den studerende i 
gennemsnit kan afsætte 2-4 timer om ugen til indsamling af data. De indsamlede data vil 
indgå i flere forskellige projekter, og den studerende vil få mulighed for at indgå i disse 
studier og efterfølgende publikationer. 
Medicinstuderende der er på studiets bachelordel eller i starten af kandidatdelen kan 
ansøge. 

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til 
Forskningssekr. A. Saroyavia asar0004@regionh.dk 
mærket stud.med. HDM. 
Att. Afd.læge, Ph.D Bodil Als-Nielsen, 
BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet, Afsnit 4072, 
Blegdamsvej 9, 2100 KBH Ø. 

Senest 1 juni 2014.

Scholar stipend offered to ambitious student
We are looking for a scholar in the Mem-Pro group at Panum with start in the summer of 
2014. In the MemPro group there are several master and PhD student with a relaxed yet 
ambitious atmosphere.

Introduction to the subject:
Atrial fibrillation (AF) is the most commonly occurring sustained arrhythmia in the Western 
patient population. AF is a serious disorder associated with an increased risk of stroke, 
morbidity and mortality. There is a large unmet clinical need for efficacious and safe antiar-
rhythmic drugs for the treatment of AF. Gap junction modifying antiarrhythmic peptides 
(AAP) are efficacious in experimental models of VT, and currently the AAP analogue roti-
gaptide is in clinical development for the treatment of ischemia induced VT. However, the 
therapeutic potential of gap junction modifying compounds in the treatment of AF has not 
been thoroughly explored. The project will explore the treatment of experimental AF using 
rotigaptide alone and in combination with already established anti arrhythmias using the 
Langedorff perfused heart model. This project is a collaboration with Zealand Pharma A/S.

Your Profile:
• Your have completed your bachelor or similar.
• You are interested in Pharmaceutical Research.
• You are committed and can work independently.
• Interested in the heart and it’s pathologies.  

We can offer:
• Salary according to scholar stipend standard (10.000 per month).
• Projectwith competent supervision in a competent and enjoyable research  
 environment.
• Training in the Langendorffperfused heart model.
• High chance of authorships on scientific articles.

If interested contact:
PhD student Jeppe Kirchhoff at Jeki@sund.ku.dk
Associate professor (PI) Thomas Jespersen at thojes@sund.ku.dk
Homepage: http://bmi.ku.dk/english/research/heart_circulatory/membrane_physiology_/

Lægepraksis på Frederiksberg 
Studerende søges snarest muligt til lægeklinik 1-2 dage ugentligt. Vagter planlægges med 
anden studerende. Det drejer sig primært om telefonpasning, modtagelse af patienter osv.
Evt. oplæring i andre sygeplejemæssige opgaver.

Lægepraksis på Frederiksberg med to læger, en lægesekretær samt 1 medicinstuderende.  
Adresse: H.C Ørstedsvej 1 A, 1879 Frederiksberg C. 
Lægerne:  Ingrid Trintignac og Ask Arnesen
Semesterkrav: Min. 6. semester

Fast ansættelse. 4-8 timer pr. uge, perioder med mere. Hverdage 8:30-12:30, onsdag 14-17
Ansøgningsfrist:1 juni.

Kontakt os venligst på mail med oplysning om navn, alder, semester og andre relevante 
oplysninger om tidligere jobs osv. 
Du er velkommen til at kontakte Gitte Stenberg i klinikken for yderligere oplysninger på
61303352 el. mail: goos09@hotmail.com

Interesseret i at få forskningserfaring?
Psykiatrisk Afdeling O (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København søger en medicinstu-
derende til et 1-årigt scholarstipendiat fra 1. september 2014
I dag lever skizofrene patienter i gennemsnit 20 år kortere end baggrundsbefolkningen, 
og over halvdelen af dødsfaldene skyldes somatisk sygdom – især hjertekarsygdomme. 
Liraglutid (Victoza) er en GLP-1 agonist, som anvendes til behandling af type 2 diabetes. 
I det aktuelle studie, som er dobbeltblindet, placebo-kontrolleret og randomiseret, vil vi 
undersøge, om skizofrene patienter med overvægt og metaboliske forstyrrelser opnår 
en bedring af deres metaboliske forstyrrelser ved 16 ugers behandling med Victoza. I 
forbindelse med inklusion af patienter til studiet, vil der ydermere blive foretaget en 
undersøgelse af skizofrene patienters alkoholforbrugsmønstre. Disse data fra inkluderede 
patienter i forsøget vil senere kunne bruges til at vurdere, om Victoza har en mulig effekt 
på alkoholforbruget. 

Studiet ledes af prof. i psykiatri Anders Fink-Jensen og prof. i endokrinologi Tina Vilsbøll. 
For mere info, se på vores hjemmeside: psyktreat.sharepoint.com (NB. ikke www foran)
Alle tilladelserne fra Sundhedsstyrelsen, Vidensskabsetisk Komite og Datatilsynet er på 
plads, og de første patienter er inkluderet. Patienter, skal fortsat hverves fra bosteder og 
via distrikt psykiatriske centre i Region H og Region Sjælland over de næste 2 år. I alt skal 
96 patienter inkluderes. Det er et overvejende somatisk (endokrinologisk) studie med 
en masse klinisk arbejde som fx en 4 timers sukkerbelastning, objektiv undersøgelse af 
deltagerne, blodprøvetagning og lign.

Vi søger en studerende, der er
• Interesseret i intern medicin, endokrinologi og psykiatri
• Selvstændig, initiativrig og interesseret i at arbejde i et klinisk lægemiddelforsøg med 

alt fra hvervning af patienter til kliniske opgaver i det daglige
• Ambitiøs, og som gerne vil skrive videnskabelige artikler på engelsk
• Humoristisk, fyldt med gå-på-mod og empatisk
• Fleksibel, da vi er et lille team med mange forskellige opgaver

Vi kan tilbyde 
• Et fuldt finansieret 1-årigt scholarstipendiat 
• Deltagelse i ovenstående GLP-1-studie 
• Selvstændigt forskningsprojekt, som vil blive defineret indenfor rammerne af GLP-

1-studiet, og som vil handle om de skizofrenes alkoholforbrug. 

Det er meningen, at dette projekt vil kunne bruges som kandidatopgave  
Du vil blive involveret i alle aspekter af studiet i tæt samarbejde med en ph.d.-studerende 
(læge Julie Rask Larsen), en forskningssygeplejerske (Britt Marie Droob), en forskningsårs-
stud. (Mathilde Jakobsen) og en bioanalytiker (Bente Bennike)
 
Ansøgningsfrist er 1. juli 2014
Motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift sendes til Julie Rask Larsen:
 dr.rask@gmail.com / 22 97 77 57
Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Julie Rask Larsen eller 
forskningsårs-studerende Mathilde Jakobsen: qvg296@alumni.ku.dk
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Månedsmøde i PIT
Vi håber at se nye som gamle PIT’ere til vores næste månedsmøde 

Onsdag d. 14. Maj kl. 17.00 i IMCC-lokalet, studenterhuset

PIT er en undergruppe i IMCC, der beskæftiger sig med at arrangere klinikophold i troperne. 
Vi er en gruppe på omkring 20 aktive PIT’ere, som går både på bachelor- og kandidatdelen.

Ny i PIT?
Som ny i PIT kommer du med i en undergruppe. Der er forskellige undergrupper at vælge 
imellem og du kan selv vælge hvilken undergruppe du ønsker at være med i. Hospitalsgrup-
pen arbejder med at vedligeholde kontakten til hospitalerne i troperne og til de udsendte. 
Foredragsgruppen arrangerer foredrag om tropemedicinske sygdomme. PR-gruppen sørger 
for at lave opslag og reklame for månedsmøder, foredrag og events. Udover månedsmøder 
laver vi en masse socialt bl.a. fællesspisning, jule/påskefrokoster og hyggelige fester.

Vi glæder os meget til at se dig.

Med Venlig Hilsen
PIT 

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 Neurokirurgi” eller på www.
FORNIKS.dk! !
Vi glæder os til at se jer!

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 
 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

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 35 kr. og er inklusiv forplejning i form af sandwich, frugt, kaffe og sodavand.
Tilmeld dig via Eorta.dk, det er altså I DAG og det bliver godt!

Objektiv undersøgelse – Bachelor edition
Vil du gerne være læge? Så læs videre! Eorta har lavet et kursus i objektiv undersøgelse, som 
ALTID skal udføres, når en patient blive indlagt. Det betyder altså, at dette er en færdighed, 
som ALLE læger skal kunne uanset speciale. Datoen er d. 13 maj fra 17-19:30
Kurset er målrettet 1. til 6. semesterstuderende!
Kurset kan være for dig, som skal i TKO til vinter/sommer, dig som allerede nu vil være for-
beredt på 7. semester eller dig, som synes det fedt at lave noget praktisk og højest relevant.
Kurset er kun for medlemmer af Eorta og koster 35 kr.  Tilmeldingen er åben og er to pladser 
for at være fyldt op, så skynd dig at få en plads via www.eorta.dk
Der er kun 2 pladser tilbage!!

Bonus opslag
Eorta er blevet inviteret til et super fedt videnskabeligt arrangement ved navn ESOF. Det 
er et stort europæisk event, som bliver afholdt hvert andet år i en førende europæisk by. 
Formålet med eventet er blandt andet at fremme videnskaben og formidle videnskab 
til almen befolkningen. I den forbindelse kommer SUND til at stå for forskellige temaer 
heriblandt “hjertet”, hvor vi kommer til at skulle have to poster. 

1. EKG post hvor man kommer til at tage EKG’er på de fremmødte, beskrive hvad princippet 
ved EKG’et er samt vise/beskrive nogle hyppige arytmier.

2. En anatomi post hvor vi har friske hestehjerter til at vise/beskrive hjertets anatomi og 
kredsløb for de fremmødte.

Målgruppen er Hr. og Fru Danmark

Det bliver afholdt i på Vesterbro, hvor hele Carlsberg byen er lejet til formålet. 
Datoen: 21.-26. juni.

Det estimeres at der vil komme ca. 30.000 besøgende primært fra Danmark. Os aktive i 
Eortahar kunne dække de fleste vagter, men hvis der er nogen, som rigtig gerne vil være 
med, så skriv til os på eorta@eorta.dk, da vi har et par vagter i overskud.

Krav: EKG posten skal man helst være over 8.sem eller have en særlig erfaring med EKG 
Anatomi posten kan man i princippet tage fra man er på 1. semester, og dem der melder 
sig til den vil få mulighed for at få nogle hjerter mellem hænderne inden arrangementet.
Link: http://esof2014.org/

Månedsmøde
Torsdag d. 8. maj 2014

kl. 17:30 – 18:30
(42.0.07, Panum)

 
Dagsorden for månedsmødet
1)       Valg af ordstyrer og referent
2)       Den troende patient (En foreløbig status)
 •        Valg af en gruppe som står for arrangementet
3)       Opsamling omkring afholdelse af spørgetime i Embryologi
4)       Spørgetime i humanbiologi
5)       Lægevikarkursus i Akut medicin
6)       Sommerafslutning
7)       Foredrag og månedsmøder det kommende halvår.
8)       Økonomi - Status
9)       Eventuelt

Vel mødt!
Sehat Bestyrelsen
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KURSUS I RØNTGEN AF THORAX
- med fokus på diagnostik af hjertesygdomme

SÅ er det nu på torsdag d.8/5 kl.16.30 det endelig sker…
AKS holder kursus i røntgen af thorax!

Reservelæge Samer Mohamad Abdelhadi fra Radiologisk Afdeling på Rigshospitalet vil 
bl.a lave en systematisk gennemgang i punktform af røntgen af thorax, som så sluttelig 
anvendes i case-undervisning, hvor vi selv skal finde diagnosen.

Det hele foregår på Riget i auditorium 4122 og er GRATIS for alle!
MEN….da der kun er 15 pladser, bedes I inden da via facebook sende en PB til AKS (Aktiv 
Kardiologi for Studerende) hvori der er oplyst:
Navn, tlfnr., semestertrin, email

Der fordeles efter først til mølle princippet og medlemmer har førsteret, så skynd jer;-)

Vi ses på torsdag - til et SUPER kursus, med lidt sodavand+sødt!

<3 fra AKS

Kære alle

Husk der er månedsmøde i SØNHKS 
d. 13.5.2014 kl. 16.30 i egne lokaler i 
studenterhuset. Vi skal blandt andet 
evaluere praktisk Hoved-Hals og plas-
tikkirurgisk kursus samt kursus i Basal 
ØNH-undersøgelse. 

Der er selvfølgelig kaffe og kage

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, kønssyg-
domme, 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.

Der vil derudover kl. 16.00 være newcomers session for de sexperter der blev uddannet 
på actiondagen d. 5 april. 

Neuropædiatri, foredrag med PIPPI
Onsdag D. 14. maj er der spændende foredrag med læge Peter Uldall omkring neuropædiatri. 

Det bliver afholdt i lokale 42.1.01 kl. 16.30.

Foredraget kommer til at handle om neuropædiatri generelt, hvor der vil blive taget 
udgangspunkt i forskellige sygehistorier. Der vil også blive fortalt om forskning inden for 
epilepsi og cerebral parese. 

Vi byder alle medicinstuderende velkommen!

Hvis du skulle have lyst til blive medlem, så kan du finde mere info på vores hjemmeside, 
eller her i facebookgruppen.

Vi glæder os rigtig meget til at møde dig

WALKING FUTURE VELGØRENHEDSLØB
- VI LØBER FOR DEM, SOM IKKE KAN!
Vær med søndag d. 1. juni kl. 12 i Fælledparken, når Walking Future i selskab med en masse 
friske løbere tager benene på nakken i den gode sags tjeneste!

Pengene går ubeskåret til Walking Futures projekt om at etablere et bandagistcenter i 
Kabul. Her skal det være muligt for afghanske krigofre, der har mistet arme og/eller ben, 
at få produceret, tilpasset og justeret deres proteser. 

Billetter kan købes på www.billetto.dk/walkingfuture
 Priser: 100 kr. for billet inkl. vand
                        150 kr. for billet, vand og t-shirt
 120 kr. kontant på dagen ved mødestedet

Der kan vælges mellem 5 eller 10 km., og man er selvfølgelig også velkommen til at gå, 
hvis man hellere vil nyde det gode vejr i ro og mag  Vi har sørget for den gode stemning 
i form af en pavillon, mobilt musikanlæg og masser af muligheder for køb af kaffe, kage, 
frugt, m.m. til at fylde energidepoterne op!

Læs mere om projektet, løbet og andre måder at støtte på via vores hjemmeside www.
walkingfuture.dkeller find os på Facebook, hvor du også kan købe billet til løbet og evt. 
investere i en af vores t-shirt – lige til at løbe i!

Vi glæder os til at se jer d. 1. juni på Gunnar Nu Hansens Plads!

Interesseret i et Prægraduat forskningsår?
Forskningsinteresseret stud. med. søges til prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, 
Hjertecenteret, Rigshospitalet.

Som forskningsårsstuderende vil du blive involveret i projektet CATCH-2 (Cardiac CT in the 
treatment of acute chest pain-2), som er et klinisk forsøg omhandlende patienter indlagt 
på tre forskellige hospitaler, og hvor Hjerte-CT´s rolle i den videre udredning undersøges. 
Du vil skulle varetage inklusion af patienter til projektet, booking af undersøgelser, datain-
dsamling mm. Herudover vil du blive tildelt dit eget forskningsprojekt, som dels kan bruges 
som specialeopgave og dels evt. kan medføre en publikation i et tidsskrift. 

Hvem kan søge?
• Du skal have afsluttet 8. semester.
• Du skal være åben og god til at kommunikere med patienter
• Du skal være engageret, interesseret i forskning og god til at samarbejde.
• Tidligere forskning er ikke et krav, men vil bestemt være et plus.

Hvad tilbyder vi?
• Klinisk erfaring indenfor kardiologi.
• Oplæring i generelle forskningsprincipper.
• Tæt samarbejde i engageret forskningsteam.
• Selvstændigt projekt
Og meget mere!

Hvis dette er noget for dig så send en mail med en motiveret ansøgning, samt CV 
Til:
Læge
Mathias Sørgaard
Mail: mathiassoergaard@hotmail.com
Tlf. 29608272

Ansøgningsfrist 25. maj 2014. Samtaler vil finde sted i uge 22.

Flere annoncer

Annoncer
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Panum Distortion er tilbage på Blegdamsvej! 
Sæt bøgerne tilbage på reolen og kom ud i solen onsdag d. 4/6 , ja til Distortion Nørrebro 
gadefest!!
Vi serverer igen eksotiske strawberry daiquiries i baren. Lyden vil blive leveret af vores alle 
sammen elskede Funktion One lydsystem.  Festen holdes på blegdamsvej, overfor kirken 
tæt ved læssøesgade.
Line-up’et i år tæller 
• Kenneth Bager
•  Brynjolfur 
• Panum Residents 

Støt Panum Distortion ved at købe Distortion gadearmbånd som vil blive solgt løbende:
 Pris 100,-

Kontakt:  
Adam Femerlig (22552317)Jeppe Lindager (28571568), Frederik Dalgaard (27280735)
(Armbåndet giver fri adgang og en øl til Distortion fredagsfest)

Det er essentielt for dette år’s Panum Distortion at vi får solgt vores armbånd, da vi ellers 
ikke vil kunne holde Panum Distortion i fremtiden. Så støt meget gerne op 
Find os eventet på facebook Panum Distortion ‘14 - Good Vibrations 
PD støttes i år af FADL, Studenterklubben og Studenterpuljen

Tour de Chirurgie: Ortopædkirurgi
Kig forbi mandag den 12. maj kl. 16.15 i lokale 42.0.01, når professor Benny Dahl og ph.d. 
studerende samt bestyrelsesmedlem 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!

Kære medlemmer,

Husk, at vi holder semestrets sidste månedsmøde på tirsdag d. 6. maj kl. 16.15 i lokale 
42.1.11 på Panum.

Det kommer til at omhandle farmakoepidemiologisk forskning - så hvis du går og mangler 
et forskningsår, kan du komme og høre, hvad feltet kan tilbyde (se nedenfor).

Der vil også blive tid til generelle spørgsmål omkring forskningsår.

Alle er velkomne!

Lørdagshilsner fra PUFF

Om månedsmødet:
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 farma-
koepidemiologien.
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.

Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk 
hæmatologi og pulmonologi søges
Hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) kan være en nødvendig og livreddende 
behandling af børn med leukæmi, men er forbundet med alvorlige risici, blandt andet i 
form af svære lungekomplikationer. Børne- og Ungeafdelingen på Rigshospitalet varetager 
undersøgelse og behandling af alle børn der gennemgår HSCT i Danmark. Gennem de se-
neste år har en forskergruppe i afdelingen arbejdet med at undersøge baggrunden for de 
lungekomplikationer som nogle patienter oplever, samt mulighederne for tidlig diagnostik, 
som kan medføre tidligere og bedre behandling.
Vi har gennemført et prospektivt opfølgningsstudie, der har fulgt stamcelletransplanterede 
børn op til 2 år efter transplantationen med avancerede lungefunktionsmål og immunolo-
giske tests. Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til ½ eller 1 års ansættelse, 
der kan være med til at opgøre dette materiale med henblik på videnskabelig publikation. 
Studiet giver god mulighed for at få indsigt i pædiatrisk immunologi og hæmatologi på højt 
specialiseret niveau, såvel som detaljeret kendskab til forskellige mål for lungefunktion hos 
børn. Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi og der er mulighed for at skrive kan-
didatopgave og videnskabelig publikation. Vi ser forskningsopholdet som en forberedelse 
til et eventuelt Ph.D. studium.
Løn og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med vejleder. 
Ansøgningsfristen er fredag 9. maj. Samtaler vil blive afholdt den 13. maj (aften). 
Motiveret ansøgning inkluderet CV og karakterudskrift sendes til:
Hilde Hylland Uhlving, læge og Ph.D. studerende
Tlf. 29806203/e-mail: hilde.hylland@gmail.com

Kursus i Basal SAS-programmering!
Vi er glade for igen at kunne tilbyde PUFFs kursus i Basal
SAS-programmering!

Hvornår: Lørdag den 31. maj og søndag den 1. juni 2014, begge dage kl. 09.00-16.00.
Hvor:  Panum Instituttet (lokale annonceres efter tilmelding).
Antal deltagere:  Maks. 20.
Deltagergebyr:  120 kr. for PUFF medlemmer / 170 kr. for ikke-medlemmer inkl. indmeld-
ing i PUFF. Deltagergebyret inkluderer kursusmateriale, sandwich til frokost begge dage 
samt te/kaffe.

Hvad er SAS og hvem er kurset henvendt til?
Kurset er henvendt dig, som skal igang med databehandling og statistik i forbindelse med 
forskning. Du er nybegynder i SAS med minimal eller ingen tidligere erfaring, men du skal 
som minimum have bestået metodekurset, da kurset kræver en basal statistisk forståelse.

Kursets formål:
Formålet med kurset er, at deltageren skal kende og kunne bruge de
grundlæggende SAS-funktioner og selv kunne finde og køre en statistisk test
i SAS. Kurset er IKKE et statistikkursus!
Kursets indhold:
- Basal SAS-forståelse og -kodning.
- Importering af data til SAS, f.eks. fra Excel og  SPSS.
- Klargøring af data til statistik, herunder fletning af filer, rensning af
data etc.
- Introduktion til statistiske tests i SAS.

Undervisere: Cand. med. Thomas Sehested og Helene Kobbernagel samt stud.med. Ottilia
Vøgg. Vi er uddannet til SAS-instruktører på SAS Academy hos SAS Institute
Danmark.

SAS er en statistisk softwarepakke. På kurset tages udgangspunkt i SAS
Enterprise Guide, inkl. SAS-kodning. Programmet er tilgængeligt gratis for
alle studerende ved SUND KU via softwarebiblioteket på punkt.ku.dk
www.punkt.ku.dk

Tilmelding:
Skriv en email til  saskursus@puffnet.dk <mailto:saskursus@puffnet.dk>  med
navn, telefonnummer, semestertrin samt om du er indskrevet som forskningsårsstuderende 
(eller skal til at indskrives). Tilmelding skal ske senest den 14. maj 2014.

Kursuspladserne uddeles efter først-til-mølle-princippet, dog med
fortrinsret til nuværende eller snarligt kommende forskningsårsstuderende.

Med venlig hilsen
Helene Kobbernagel, Ottilia Vøgg og Thomas Sehested

Basisgrupper



| 9 

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 :)

Er du interesseret i et STUDIEJOB hos en ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE, så følg med på 
SAMS’ hjemmeside! Lige nu er der 3 jobs:

• Lægepraksis, Frederiksberg
• Lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter
• Lægepraksis, Vanløse (“SundPraksis”)

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

• 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.

PRAKTISK DERMATOLOGI
Tirsdag d. 6. maj kl. 17.00 i lokale 42.0.01

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!

Kom til semestrets sidste månedsmøde i SATS, hvor du har muligheden for at få genopfrisket 
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

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

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER
Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin og børn eller bare i tvivl om, hvordan 
du skal klare de pædiatriske 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.
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 

Basisgrupper



10 | 1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

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

Læs mere på de efterfølgende sider.

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

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

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

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

Kredsforening Vagtbureau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det sker i sep/okt

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

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

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

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

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

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

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

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

FADL i ryggen, vi ses!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kredsforeningen

Jubilæumsfest for medlemmer

FADL fejrer i år 60-års jubilæum! Det skal fejres med en kæmpe fest d. 16. maj for alle medlemmer. 

16.00: Vil der være gratis øller på plænen foran studklub.
17.30: Går vi i samlet flok i klubben, og her vil der være gratis grillpølser i klubben.

FADL giver de første mange fustager, og efterfølgende er der hyggeligt samvær i studklub.

Husk studiekort med årets FADL-klistermærke. 
Vi glæder os til at se dig!

Bedste hilsner,
FADL København

P.S. Begivenheden er også at finde på vores facebook – www.facebook.dk/fadlkbh

DELTAG I FADL KØBENHAVNS KONKURRENCE OG 
VÆR MED I KAMPEN OM EN LÆKKER PRÆMIE!

I anledningen af FADLs 60 års jubilæum!

Hvad skal du gøre?
Du skal prikke dine medstuderende på skulderen og få 

han/hun meldt ind i FADL København. Ved indmeldelsen 
oplyses dit navn.

Tilbud til ikke-medlemmer!!
Lige nu kan nye medlemmer spare gebyret,  nemlig 2 x 

semesterkontingent (værdi:1760,-)
Rabatten gælder fra mandag 28. april, hvor FADL fylder 60 år, 

og resten af forårssemesteret hos FADL København.

FADL København
Med venlig hilsen

For en bedre og sikker studietid!
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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.
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- Væske- og elektrolytforstyrrelser

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

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

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

Kredsforeningen

FADL-formand Kasper Gasbjerg er 27 år. Han er lige blevet færdig med 11. semester 
og tager nu et forskningsår på radioglogisk afdeling på Rigshospitalet. 

Jeg møder Kasper i det gule hus på Blegdamsvej 26, hvor FADL har sæde i København. 
Han byder mig på en kop kaffe i mødelokalet, hvor FADLs Hovedforenings bestyrelse 
jævnligt mødes for at diskutere politik og tage beslutninger for det samlede FADL. 

Kasper, hvor længe har du været politiks aktiv i FADL?

Jeg blev valgt ind i repræsentantskabet i oktober 2008. I 2009 blev jeg valgt ind i besty-
relsen i Københavns Kredsforening, og i 2010 blev jeg valgt som formand for bestyrelsen 
og dermed medlem af hovedbestyrelsen. I november 2012 blev jeg valgt som formand for 
hovedbestyrelsen, så jeg har været FADLs formand i halvandet år. Derudover er jeg formand 
i forlaget, hvilket jeg har været i fire år.

Hvilke politiske og fagforeningsmæssige kampe har du været med til at kæmpe?

I 2011 var jeg formand for lægevikaroverenskomsten, og jeg har siddet i overenskomstudvalg 
hvert år indtil nu. Jeg var med til at forhandle overenskomsten i 2008 - altså det gyldne år, 
hvor vi fik forhandlet en overenskomst hjem, der betød markante lønstigninger for medlem-
merne, ligesom pensionen for dem også blev hævet. Derudover var jeg med, da vi forfattede 
et brev til tidligere sundhedsminister Bertel Haarder for at få afklaret, hvem der har ansvaret 
for at give de studerende hepatitisvaccinationer, både når de er i klinik og tager FADL-vagter. 
Vi blev smidt rundt mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Ud-
dannelse og Forskning. Men det endte med, at Sundhedsstyrelsen indførte i deres guideline, 
at hepatitisvaccinen skal tilbydes de studerende som værnemiddel på linje med handsker 
og maske. Om end det var en lille en af slagsen, så var det en sejr, da Sundhedsministeren 
indså, at fireårsreglen havde fejlet i sin målsætning, og at den derfor kom på arbejdsbordet 
igen. Kampen imod fireårsreglen har jeg været en aktiv del af i hele min tid som formand, og 
det er en stafet jeg har taget videre fra min forgænger. En lille sejr, der viser, at vores mening 
tæller. Derfor fortsætter kampen også for en uddannelse fri for tvang.

De lægestuderende var mere på barrikaderne før i tiden f.eks. i forbindelse med 
landspolitiske sager. Er de studerende ikke så engagerede længere?

Jeg tror, at det lige så meget er verden, der har ændret sig, som det er de studerende. Folk 
er ikke så aktivistiske mere. Det er heller ikke fordi, folk ikke har holdninger længere, der 
er bare kommet andre kanaler at udtrykke sig igennem i dag. Twitter, facebook osv. har 
været med til at give den enkelte mulighed for at give sin mening til kende uafhængig af 
et meningsfællesskab. Men når det kommer til noget, der virkelig berører de studerende, 
så finder vi stadig sammen. Det så vi så sent som sidste år, hvor omkring 8000 studerende 
fra KU samlet arrangerede en demonstration imod fremdriftsreform, så det synes jeg helt 
klart vidner om engagement!

Hvorfor er de medicinstuderende de eneste med deres egen overenskomst?

Man kan bruge klicheen, at vi står på skuldrene af kæmper. Dengang medicinstuderende 
startede med at arbejde som ventilatører under polioepidemien, var der nogle kvikke hove-
der, der tænkte, at arbejdet skulle arbejdsreguleres. Og siden da har vi haft overenskomster. 
Derudover har vi også en stor rolle at spille inden for en forholdsvis begrænset sektor, i 
form af sundhedssektoren og i særdeleshed på hospitalerne. Mange andre studenterjobs 
er ude i private virksomheder, og det er lidt sværere at lave en samlet overenskomst og 
arbejdsbeskrivelse af, hvad de laver. Dertil giver det god mening at have en fagforening 
kun for lægestuderende, når vi beskæftiger så mange. Der er andre fagforeninger, der 
er færre i antal end os. Vi repræsenterer altså ikke kun studerende, men også en bestemt 
medarbejdergruppe i forhold til berettigelsen til overenskomst.

Så det er altså ikke etoverklassefænomen?

Det ville være en forfejlet anklage.

FADL fagforening og vagtbureauet har i det seneste år taget et afgørende skridt væk 
fra hinanden. Hvorfor skal de studerende fortsat være medlem af FADL, når de nu godt 
kan tage FADL-vagter uden at være medlem?

Det korte svar er: Fordi det er deres fagforening i forhold til det arbejde, der bliver taget 
gennem vagtbureauerne. Og FADL hjælper som fagforening fortsat mange medlemmer, 
der på den ene eller anden måde er kommet i problemer i arbejdseller studielivet. FADL er 
i forbindelse med arbejde og studie den forsikring, man kan have som medicinstuderende. 
Selvfølgelig var det et wake up call for mange dele i FADL, at denne proces med fjernelsen 
af behov for medlemskab for at kunne tage de gunstige vagter blev startet. Vagter som 
jo er gunstige, fordi FADL har forhandlet en god løn og nogle gode arbejdsforhold hjem. 
Men på den anden side har det også gjort os mere frie i rollen som fagforening til at være 
medlemmernes klare støtte i forhold til deres arbejdsliv. Derudover vil vi altid stå stærkere, 
hvis vi er mange. Så jo flere vi er, desto mere vægt har vores fælles stemme.

Så FADL kan lettere blive en politisk spiller på banen nu, når vagtbureau og fagforen-
ing er adskilt?

Fagforeningen står stærkere nu, fordi vi ikke på samme måde har relationen til vagtbureau-
erne. Vi har stadig indflydelse via vores repræsentanter i bestyrelsen, så vi har mulighed for 
at påvirke vagtbureauet den vej igennem. Men på den anden side er vi også mere frigjorte 
til at være fagforening.

Hvad forestiller du dig, at FADL skal kæmpe for i fremtiden?

Der er stadig mange sager, hvor de medicinstuderende har brug for en stærk fælles stemme. 
F.eks. i den fortsatte kamp mod femårsreglen og fremdriftsreformen, men også i andre 
politiske spørgsmål, der vedrører 
vores uddannelse og fremtidige 
virke. En anden vigtig ting er 
behovet for overenskomsten og 
sikringen af arbejdsforholdene 
ude på hospitalerne. For man 
skal ikke være i tvivl – godt nok 
er det organiseret arbejde og en 
overenskomst, der har eksisteret 
i mange år, men der står også no-
gle på den anden side, som gerne 
vil lave det om og være FADLs 
modstand foruden. Og denne 
modstand skulle jo nødig mangle.

Så der er altså stadig brug for 
FADL 60 år frem?

Ja, helt klart og i al uendelighed.

fadL-formand Kasper gasbjerg er 27 år. han er 
lige blevet færdig med 11. semester og tager nu 
et forskningsår på radioglogisk afdeling på rigs-
hospitalet. 

Jeg møder Kasper i det gule hus på blegdamsvej 
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Kasper, hvor længe har du været politiks aktiv i 
fadL?

”Jeg blev valgt ind i repræsentantskabet i oktober 
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formand for bestyrelsen og dermed medlem af 
hovedbestyrelsen. I november 2012 blev jeg valgt 
som formand for hovedbestyrelsen, så jeg har været 
FADLs formand i halvandet år.
Derudover er jeg formand i forlaget, hvilket jeg har 
været i fire år. ”
hvilke politiske og fagforeningsmæssige kampe 
har du været med til at kæmpe?

” I 2011 var jeg formand for lægevikaroverens-
komsten, og jeg har siddet i overenskomstudvalg 
hvert år indtil nu. Jeg var med til at forhandle over-
enskomsten i 2008 - altså det gyldne år, hvor vi fik 
forhandlet en overenskomst hjem, der betød mar-
kante lønstigninger for medlemmerne, ligesom pen-
sionen for dem også blev hævet.   
Derudover var jeg med, da vi forfattede et brev til 
tidligere sundhedsminister Bertel Haarder for at få 
afklaret, hvem der har ansvaret for at give de stude-
rende hepatitisvaccinationer, både når de er i klinik 
og tager FADL-vagter. Vi blev smidt rundt mellem 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Mini-
steriet for Uddannelse og Forskning. Men det endte 
med, at Sundhedsstyrelsen indførte i deres guideli-
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på arbejdsbordet igen. kampen imod fireårsreglen 
har jeg været en aktiv del af i hele min tid som for-
mand, og det er en stafet jeg har taget videre fra 
min forgænger. En lille sejr, der viser, at vores me-
ning tæller. Derfor fortsætter kampen også for en 
uddannelse fri for tvang.”
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sager. er de studerende ikke så engagerede læn-
gere? 

”Jeg tror, at det lige så meget er verden, der har 
ændret sig, som det er de studerende. Folk er ikke 
så aktivistiske mere. Det er heller ikke fordi, folk ikke 
har holdninger længere, der er bare kommet andre 
kanaler at udtrykke sig igennem i dag. Twitter, fa-
cebook osv. har været med til at give den enkelte 
mulighed for at give sin mening til kende uafhængig 
af et meningsfællesskab. Men når det kommer til no-
get, der virkelig berører de studerende, så finder vi 
stadig sammen. Det så vi så sent som sidste år, hvor 
omkring 8000 studerende fra kU samlet arrangere-
de en demonstration imod fremdriftsreform, så det 
synes jeg helt klart vidner om engagement! . ”
hvorfor er de medicinstuderende de eneste med 
deres egen overenskomst?

”Man kan bruge klicheen, at vi står på skuldrene 
af kæmper. Dengang medicinstuderende startede 
med at arbejde som ventilatører under polioepide-
mien, var der nogle kvikke hoveder, der tænkte, at 
arbejdet skulle arbejdsreguleres. Og siden da har vi 
haft overenskomster. 
Derudover har vi også en stor rolle at spille inden for 
en forholdsvis begrænset sektor, i form af sundheds-
sektoren og i særdeleshed på hospitalerne. Mange 

andre studenterjobs er ude i private virksomheder, 
og det er lidt sværere at lave en samlet overens-
komst og arbejdsbeskrivelse af, hvad de laver. Dertil 
giver det god mening at have en fagforening kun for 
lægestuderende, når vi beskæftiger så mange. Der 
er andre fagforeninger, der er færre i antal end os. 
Vi repræsenterer altså ikke kun studerende, men 
også en bestemt medarbejdergruppe i forhold til 
berettigelsen til over-
enskomst.  ” 

så det er altså ikke et 
overklassefænomen?

”Det ville være en for-
fejlet anklage.”
fadL fagforening og 
vagtbureauet har i det 
seneste år taget et af-
gørende skridt væk fra 
hinanden. hvorfor skal 
de studerende fort-
sat være medlem af 
fadL, når de nu godt 
kan tage fadL-vagter 
uden at være medlem?

”Det korte svar er: 
Fordi det er deres fag-
forening i forhold til det arbejde, der bliver taget 
gennem vagtbureauerne. Og FADL hjælper som fag-
forening fortsat mange medlemmer, der på den ene 
eller anden måde er kommet i problemer i arbejds- 
eller studielivet. FADL er i forbindelse med arbejde 
og studie den forsikring, man kan have som medicin-
studerende. 
Selvfølgelig var det et wake up call for mange dele i 
FADL, at denne proces med fjernelsen af behov for 
medlemskab for at kunne tage de gunstige vagter 
blev startet. Vagter som jo er gunstige, fordi FADL 
har forhandlet en god løn og nogle gode arbejdsfor-
hold hjem. Men på den anden side har det også gjort 
os mere frie i rollen som fagforening til at være med-
lemmernes klare støtte i forhold til deres arbejdsliv.
Derudover vil vi altid stå stærkere, hvis vi er mange. 
Så jo flere vi er, desto mere vægt har vores fælles 
stemme. ”

så fadL kan lettere blive en politisk spiller på ba-
nen nu, når vagtbureau og fagforening er adskilt?  

” Fagforeningen står stærkere nu, fordi vi ikke 
på samme måde har relationen til vagtbureauerne. 
Vi har stadig indflydelse via vores repræsentanter i 
bestyrelsen, så vi har mulighed for at påvirke vagtbu-
reauet den vej igennem. Men på den anden side er vi 

også mere frigjorte til at 
være fagforening.  ”
hvad forestiller du dig, 
at fadL skal kæmpe 
for i fremtiden?

”Der er stadig mange 
sager, hvor de medicin-
studerende har brug for 
en stærk fælles stemme.  
F.eks. i den fortsatte 
kamp mod femårsreg-
len og fremdriftsrefor-
men, men også i andre 
politiske spørgsmål, 
der vedrører vores ud-
dannelse og fremtidige 
virke. 
En anden vigtig ting er 
behovet for overens-
komsten og sikringen 

af arbejdsforholdene ude på hospitalerne. For man 
skal ikke være i tvivl – godt nok er det organiseret 
arbejde og en overenskomst, der har eksisteret i 
mange år, men der står også nogle på den anden 
side, som gerne vil lave det om og være FADLs mod-
stand foruden. Og denne modstand skulle jo nødig 
mangle. ”
så der er altså stadig brug for fadL 60 år frem?  

”Ja, helt klart og i al uendelighed. ”

InTERVIEw MED FADL-FORMAnD 
kASpER GASBJERG
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HENAD:

3. Bræthårdt abdomen
6. Palpation af puls i aa. dorsalis pedis hører til under dette punkt
9. Allergi over for dette stof skal altid skrives i et selvstændigt notat
10. Kreatur med ordentligt voldsom lokal hyperkeratose i os frontalis
11. Direkte, indirekte ømhed og slipømhed
12. Når du mærker på patienten. Mmmmm.....
13. Når du lytter gennem gætterøret
15. Dette dyr er udstillet i den zoologiske have i Basel
16. Information om eksempelvis familiære tilfælde af cancer hører under dette punkt i 
journalen
17. Dette fabeldyr får du MAAAASSER af tid til at sidde og tegne tegninger af på 7.
18. På kirurgiske afdelinger skal altid spørges om dette under “cavum oris”
22. Den eneste bog, du får brug for på 7. semester
23. Program, som du bruger til journalskrivning i Region Hovedstaden

NEDAD:

1. Denne mand har taget patent på en respirationstype med hurtige og dybe respirationer
2. Når patienten eksempelvis har en pneumoni, kan du måske høre denne slags lyde på 
lungerne
4. Dette dyr kan bevise, hvorvidt en kvinde er jomfru
5. Petekkier kan være tegn på denne infektionssygdom
7. Til dette daglige “møde” på kirurgiske afdelinger er det en seriøs udfordring at holde 
sig vågen
8. Voldemort holder sig i live ved at drikke blod fra dette dyr
12. Dette tal bør du regne ud under “tobak”
14. Marco Polo troede at han så dette dyr, da han i virkeligheden fik øje på et næsehorn

19. Stenose i denne struktur kan høres ved auskulation over 2. intercostalrum ved højre 
sternalrand
20. Information om hjemlige trappe- og elevatorforhold hører til under dette journalpunkt
21. Patientens smerteoplevelse kvantificeres efter dette scoresystem
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Peter “The Tickler” James’ 7.-semester-kryds


