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MOK VANDT MGP!
Tak for alle jeres stemmer

(fuck putin)
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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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Annoncer

Europæiske patentdomstol!
D. 25 maj er der europaparlamentsvalg. Udover dette valg er der en afstemning om 
dansker har lyst til at frasige sig noget suverænitet i form af om vi ønsker at være med 
i den fælles patentdomstol.  På MOK har vi besluttet os at gennemgå den del af valget, 
så alle er mere oplyste om hvad det betyder når man enten stemmer ja eller nej.

Af: Markus/MOK.red.

Hvad er den fælles patentdomstol?
Den fælles patentdomstol er en domstol der dømmer i sager hvor der er uenighed i forhold 
til patenter.  Patentdomstolen er placeret i Paris med specialiserede afdelinger i München 
og London[1].

Hvad betyder et fælles patent for virksomheder der ønsker at søge patent?
Ifølge politikken koster det nu omkring kr. 240.000 at få patent i alle 27 EU-lande, mens at 
det efter indførslen af det fælles patent vil koste kr. 5.000[2]. Her bør det dog også nævnes 
at hvis vi ikke er med i det fælles patent vil det koste kr. 5.000 for at søge fælles patent og 
udover dette skal man så også søge i Danmark.

Hvorfor skal vi have en folkeafstemning om dette?
Den danske grundlovs §20, der omhandler afgivelse af suverænitet, fortæller at det kræver 
5/6 flertal. Dette er ikke opnået fordi Enhedslisten og Dansk Folkeparti ikke har ønsket at 
være med til at skaffe det parlamentariske flertal til forslaget. Det betyder derfor at vi skal 
have en folkeafstemning[3].

Hvornår er folkeafstemningen gældene?
Da det er en folkeafstemning omkring fraskrivelse af suverænitet kræver det at 30% siger 
nej. Marlene Wind forklarer til DR at hvis der er 15 % af de stemmeberettigede der stem-
mer for og 29% af de stemmeberettigede der stemmer imod bliver det alligevel et ja[4].

Hvorfor har Dansk Folkeparti ikke ret i deres kampagne?
Dansk Folkeparti har lavet en video om Kaj der siger nej. Udover dette har de lavet et lille 
flash spil med Verner Viking som hovedperson. I både videoen og spillet nævner Dansk 
Folkeparti flere gange at man skal til lokale domstole i hhv. Bukarest og på Cypern. Man 
taber retsagen. Dog er det ifølge lovfoslaget som vi skal stemme om ikke sådan som det 
kommer til at foregå. Hvis vi stemmer ja til forslaget så er det rigtigt at der er et sted som 
tager stilling til patentet, men det er samlet i Paris, München og London. Så hvis man stem-
mer nej fordi man ikke ønsker at Cypern eller Bukarest skal bestemme over ens patent er 
det ihverfald ikke rigtigt[5].

Hvorfor skal jeg stemme ja?
Fordelen ved at være en del af det fælles patent er at det bliver billigere for den enkelte 
virksomhed. Der kan oprettes en lokal dansk afdeling som kan hjælpe med retsagerne. Vi 
har indflydelse[6].

HAR DU LYST TIL AT UNDERVISE I ANATOMI?
Et antal stillinger som timelønnede studenterundervisere i de indre organers makrosko-
piske og  mikroskopiske anatomi, på hhv. 4. og 5. semester på medicinstudiet, er ledige fra 
efterårssemesteret 2014.

Ansøgningskrav: bestået til og med 5. semester.

Vi lægger vægt på at du er interesseret i anatomi og god til at formidle, mere end at du har 

høje karakterer. Hvis du bliver udvalgt til jobsamtale, vil du blive bedt om at forberede en 
kortvarig fremlæggelse (ca. 5 min.) af en anatomisk struktur.

Ansøgningsskemaet kan afhentes i StudieServiceCenteret i bygning 15.1. Ansøgningen 
afleveres til StudieServiceCenteret, bygning 15.1, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 
København N, Att.: Lene Kongebro Noer

Ansøgningsfrist: Fredag den 23. maj 2014 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler finder sted d. 3. 
juni. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte studentermedhjælper og 
underviser Anders Husby på andershusby@gmail.com

Hvorfor skal jeg stemme nej?
Det er lettere for små virksomheder at få lokale danske patenter og dette hjælper virk-
somhederne med at vokse. Enhedslisten mener ligeledes at patentdomstolen tilgodeser 
store multinationale virksomheder da de lettere kan føre sager i den fælles patentdomstol. 
Udover dette så er det vigtigt at vi ikke mere kan bestemme hvad man kan tage patent på. 
Det kunne være at man senere kan tage patent på fx gener og software[6]. 

Referencer:
[1] http://www.awapatent.dk/?id=23457
[2] http://politiken.dk/indland/politik/ECE1838474/eu-lande-vedtager-ny-faelles-patentdomstol/
[3] - http://www.emu.dk/modul/valg-til-europa-parlamentet-og-folkeafstemning-om-danmarks-
tilslutning-til-eu-patentdomstol
[4] - http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/EP14/Artikler/2014/05/06/085232.htm
[5] - http://www.euo.dk/emner/Patentdomstolen/
[6] - http://www.ugebreveta4.dk/syv-dumme-spoergsmaal-om-patentdomstolen_19608.aspx

TAG STILLING OG BLIV OPLYST!

Uanset hvad man har tænke sig at stemme så vil vi gerne på MOK opfordre folk 
til at søge information og finde ud af fordele og ulemper ved både patentdom-
stolen og europaparlamentsvalget.

Hav et godt valg!

Sjove historier til uskyldige sind
Af: Simon/MOK.red.

Vi har været sammen, så længe jeg husker. Så længe du husker. Jeg har 
altid støttet dig. Jeg har været den beroligende rytme, når dit liv har 
været for hektisk. Jeg har arbejdet for dig, spænet for at redde dit liv, 
jeg har taget imod alt, hvad du har udsat mig for.

Og for hvad? Du ødelagde mig. Sled mig op. Du udsatte mig for kampe, 
du vidste, jeg ikke ville kunne klare – både fysiske og emotionelle. Men 
jeg holdt ud, også selvom mine sejre ikke kom nogen af os til gode og 
kun endte med at såre dig.

Når du tænkte over det, vidste du godt, at der var grænser for, hvad 
jeg kunne gøre for dig. Men du var ligeglad og pressede mig alligevel. 
Nogle gange tror jeg slet ikke, du er klar over, at jeg er her. 

Du tager mig for givet. Du glemmer, at jeg arbejder hvert sekund, hvert 
minut af hver dag – kun for dig. Så jeg har besluttet, at mens du sover 
i nat, holder jeg op med at slå.

Du vil ikke engang opdage, at det er sket.
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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.

Medicinstuderende søges til timelønnet forefaldende 
arbejde på klinisk projektpå hjertemedicinsk afdeling, 
Bispebjerg Hospital 
Vi søger 2medicinstuderende(min 8. semester) til timelønnet forskningsarbejde. Det drejer 
sig om ca.6-8 timer ugentligt pr. studerende. Arbejdet påbegyndes ca. midt juli med 2 føl-
gevagter og herefter 3 uger i august med 2 dage pr uge. Fra september indgår de studerende 
i et team af studerende som dækker alle månedens forsøgsdage (typisk 3-4 hverdage).
Projektet,kaldet iPower, omhandler kvinder med angina pectoris, hvor der ikke er fundet 
stenose på koronararterier ved Koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne 
kan skyldes mikrovaskulær dysfunktion, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske 
metoder, bl.a.ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger.

Den studerendes arbejdsopgaver vil være følgende:
1) Min. 2 månedlige forsøgsdage hvor den studerende bl.a. vil stå for en samtale med 
patienten, lægge venflon og blodprøvetagning samt håndtering.
Mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30
2) Fleksibelt arbejde med inklusion af patienter ved telefonisk kontakt
3) Indtastning af blodprøvedata

Vi søger medicinstuderende som er ansvarlige og er glade for praktisk arbejde. Det er en 
fordel at have kendskab til venflon anlæggelse, men det er ikke et krav. Der prioriteres 
studerende, som har mulighed for at starte snarest og som kan afsætte mindst 2 hverdage 
til forsøgsarbejde pr måned.

Den studerende kommer til at arbejde i et team med flere PhD-studerende.

Opstart ca. midt juli. Løn 160 kr./ time.

 Interesserede bedes rette henvendelse til 
PhD-studerende, Daria Frestad, MD
Email: daria.frestad@gmail.com
Tlf: 60842644

Mangler du et spændende emne til din OSVALD/
kandidat opgave?
Stort tværfagligt forskningsprojekt ”Underlivsgener hos kvinder med brystkræft” søger 2-3 
medicinstuderende, der har interesse for almen medicin, gynækologi, onkologi, patologi og 
mikrobiologi. Projektet er et samarbejde mellem gynækologisk praksis, onkologisk klinik 
på Rigshospitalet og Herlev Hospital, patologisk afdeling på Hvidovre Hospital, afdeling 
for Almen Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og center for mikrobiologi 
på Statens Serum Instituttet.

Projektet startede for 1,5 år siden og forventes at tage yderligere 3 år. De første publikationer 
og formidlinger på kongresser forventes efterår 2014.

Vi kan tilbyde:
• materiale til OSVAL og kandidatopgaver med vejleder fra Sundhedsvidenskabelige Fakultet
• muligheder for publicering og formidling på kongresser og konferencer
• oplæring i laboratoriefærdigheder (f.eks. wet smear undersøgelse af vaginalt sekret)
• oplæring i kliniske færdigheder (f.eks. gynækologisk undersøgelse)
• oplæring i spørgeskemaundersøgelse (f.eks. telefonisk interview, scoring af validerede 
spørgeskemaer)
• oplæring i basale epidemiologiske færdigheder
• et spændende forskningsmiljø med andre kandidat- og forskningsårsstu¬derende.

Hvis det lyder som noget for dig, eller hvis du har spørgsmål, skriv til: projektbrystkraeft@
gmail.com

Interesserer du dig for oftalmologi/neurologi og 
cellebiologi? SÅ KIG HER!
Vi søger 2 medicinstuderende til basal videnskabelig forskning i BrainLAB (Kolko/Bergersen-
group), Institut for Neurovidenskab og Farmakologi- enten som led i et forskningsår eller blot 
semesterfri. Vi arbejder overordnet med at undersøge interaktionerne mellem celler i den 
indre del af retina, og har mange forskellige delprojektermed forskellige samarbejspartnere 
såvel nationalt som internationalt. 

Vi kan tilbyde:
• Eget projekt/ delprojekt med henblik på kandidatopgave eller forskningsår
• Gode laboratorie færdigheder
• Kurser, konferencer etc.
• Muligheden for at indgå i et ambitiøst og socialt forskningsmiljø

Lyder det som noget for dig, så send en e-mail til: mkolko@dadlnet.dk/ miriamk@sund.
ku.dk(Øjenlæge, Lektor Miriam Kolko) eller rvohra@sund.ku.dk (Læge, Rupali Vohra) 
Vi ser frem til at høre fra Jer!

FORSKNINGSINTERESSERET KANDIDAT-STUDERENDE 
SØGES TIL SKOLARSTIPENDIAT I EFTERÅRET 2014
Hypotension er en hyppig tilstand hos kritisk syge nyfødte og er forbundet med øget 
dødelighed og udvikling af hjerneskade. Dopamin anvendes ofte til at øge blodtrykket. 
Formålet med at behandle hypotension er især at sørge for tilstrækkelig gennemblødn-
ing af hjernen og dermed undgå hjerneskade. På trods af at dopamin øger blodtrykket 
til et ’normalt’ niveau hos disse syge nyfødte, er risikoen for udvikling af hjerneskade ikke 
reduceret i denne sårbare gruppe. Vi undersøger derfor, om dopamin påvirker hjernens 
autoregulation. Projektet udgår fra Neonatalklinikken, Rigshospitalet.

I den forbindelse søger vi en engageret og forskningsinteresseret stud.med., der har lyst til 
at deltage i dyreforsøg med fokus på intensiv behandling af nyfødte. 
Dit primære fokusområde er at beskrive dopamins farmakokinetik. 
Vi forventer, at du kommer til at deltage i vores dyreforsøg og får ansvaret for bestemmelse 
af plasma-koncentrationen af dopamin ved hjælp af ELISA teknik. Projekt kan evt. udvides 
til også at bestemme plasma-dopamin hos kritisk syge nyfødte børn. 
Vi forventer derfor, at du er initiativrig, god til at samarbejde, fleksibel og har ambitioner 
om at få publiceret resultaterne.

Vi kan tilbyde:
- Deltagelse i etableret forskningsprojekt.
- Selvstændigt forskningsprojekt med fokus på dopamins farmakokinetik. Dette kan danne 
grundlag for kandidatopgave og mulighed for førsteforfatterskab.
- Mulighed for medforfatterskab på artikel baseret på øvrige resultater fra dyreforsøget.
- Finansiering af 6-8 mdrs. skolarstipendiat.

Ansøgningsfrist: 23. maj 2014.
Motiveret ansøgning incl. CV sendes til Professor Gorm Greisen: gorm.greisen@regionh.dk.
Har du spørgsmål er du velkomme til at kontakte phd-studerende Vibeke Eriksen: vibeke.
eriksen@dadlnet.dk.

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 
seneste 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 lungefunk-
tion hos børn. Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi og der er mulighed for at 
skrive kandidatopgave 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



| 5 Annoncer

Studievejledingen

Er DU en rask mand i alderen 30-50 år med BMI over 
24? Vil DU bidrage til en øget forståelse af musklers 
blodforsyning i forhold til udviklingen af Type 2 
Diabetes?
En vigtig årsag til at man udvikler Type 2 Diabetes er en forringet evne til at optage suk-
ker i musklerne. Musklernes mindste blodkar, kapillærer, påvirker musklernes evne til at 
optage sukker og personer med reduceret antal blodkar i musklerne har også en nedsat 
evne til at optage sukker.
Vi vil undersøge om et øget antal blodkar i musklerne forbedrer evnen til at optage sukker 
fra blodbanen og vi søger derfor utrænede, raske mænd.
Forsøget omfatter deltagelse i ca. 6 uger med i alt fem forsøgsdage. I en fire ugers periode 
skal du indtage et stof der øger musklernes blodgennemstrømning hvilket signalerer til 
vækst af kapillærer.

Der ydes økonomisk kompensation.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er en rask mand.
• Er mellem 30 og 50 år gammel.
• Har et BMI på over 24 og ikke dyrker regelmæssig motion.
• Drikker max. 1 genstand dagligt.
• Er ikke-ryger.
• Ikke tager medicin regelmæssigt eller lider af kredsløbssygdomme.

Forsøgsdage:
Før indtagelse af præparatet
• Dag 1: Helbredsundersøgelse: Lægeundersøgelse, blodprøver, blodtryksmåling og 
konditest.
• Dag 2: Musklernes evne til at optage sukker fra blodbanen måles ved en såkaldt eug-
lykæmisk hyperinsulemisk clamp. Der tages også en biopsi fra lårmusklen.
• Dag 3: Yderligere en konditest og kroppens fedt og muskelmasse måles ved en DXA 
skanning.
Indtagelse af præparat i 4 uger
Efter indtagelse af præparatet
• Dag 2 og 3 gentages

Ved spørgsmål:
Kontakt PhD-studerende Anna Lindqvist på telefon 61 72 37 32 (Hverdage: 8.00-18.00) 
eller e-mail: anl@nexs.ku.dk. Institut for Idræt og Ernæring, Københavns universitet, Uni-
versitetsparken 13, 2100 Kbh.
Godkendt af etisk komité med journalnummer: hs:h-1-2012-131

PRÆPARATFREMSTILLERE SØGES
2 stillinger som præparatfremstillere, er ledige til besættelse.
Præparatfremstillingen er en arbejdsgruppe under ICMM, som arbejder med at fremstille 
og vedligeholde anatomiske præparater til de makroskopiske studiesale.

Arbejdsopgaver inkluderer både fremstilling af præparater og vedligeholdelse af vores 
samlinger. Arbejdet er selvstændigt, praktisk orienteret og med fokus på høj kvalitet af de 
fremstillede præparater. Der er mulighed for, at udfolde sig kreativt og praktisk i arbejdet 
med præparaterne. Vi planlægger selv vores arbejde, og det er således meget fleksibelt 
med mulighed for mere og mindre intense perioder. Vi har som ansatte megen selvbestem-
melse, hvilket også stiller krav om, at du har overblik samt er selvstændig og ansvarsbevidst.

Vi forventer at du kommer med et stort engagement, tager opgaven seriøst, kan arbejde 
selvstændigt og målrettet, og deltager i fælles arbejdsforpligtelser såvel som det sociale 
liv omkring præparatfremstillingen. Præparatfremstillingen består af et team på 16 stu-
derende fordelt på 5.-12. semester, som er socialt engagerede i hinanden og tit holder 
hyggelige og sjove arrangementer. Vi ser gerne, at du har lyst til at deltage i det sociale i 
Præparatfremstillingen.

Krav
- Du skal have bestået 3. semester ved forårseksamen 2014.
- Du skal have bestået 3. semester anatomi med en karakter på 10 eller 12.
- Du skal starte på 4. semester efteråret 2014.
- Du skal kunne tage minimum 150-200 timer om året.
- Du skal kunne deltage i vores sommerrenovation som foregår i uge 26.

Ansøgning
Ansøgningsskema hentes hos Pia Keller i StudieServiceCenteret, hvor det også afleveres 
sammen
med et udførligt CV og en motiveret ansøgning.

Vi skal have din ansøgning senest 27. maj kl. 12.00.
Samtaler afholdes i uge 23/24.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Venlig hilsen
Maria, Lasse, Signe, Christian, Ole, Katrine,
Kasper, Cecilie, Louise, Stine G., Nicolaj,
Emma, Simon B., Mikkel, Stine L., Mette og
Hanne.

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 20, 2014
________________________________________

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

TAG DIT KLINISK OPHOLD I ENTEN JAPAN (FORÅR ELLER EFTERÅR 2015)  ELLER USA 
(FORÅR 2015)  
Ansøgningsfrist: DEN 1. JUNI 2014 KL. 12:00.  
Hvor: Tokai University, Kanagawa, Japan – 2 pladser i 2015
Antal pladser pr. år (2015): 2 studerende
Hvornår på studiet: Delt 4./5. semester (KA) eller 5. semester med neurologi/neurokirurgi som 
VKO – enten forår eller efterår 2015
Sprog: Engelsk
Plan før afrejse:
 Kursus og eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering
· Kursus i Retsmedicin - kurset er ikke obligatorisk
Fagene i udlandet:
·         Klinisk kursus i neurologi/neurokirurgi
·         Klinisk kursus i oftalmologi
·         Klinisk kursus i dermato-venerologi
Efter hjemkomst:
· Eksamen i oftalmologi
· Eksamen i dermato-venerologi
· Eksamen i retsmedicin
Holdsætning på efterfølgende semester:
· Klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
· Eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inkl. børne - og ungdomspsykiatri
· Klinisk kursus og eksamen i oto-rhino-laryngologi
· Kursus og eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering (hvis du ikke har taget kurset 
og eksamen før afrejse)
· Kursus samt eksamen i Retsmedicin (hvis du ikke har taget kurset og eksamen før afrejse)
  eller
Hvor: The Methodist Hospital, Texas Medical Center, Texas,  USA
Antal pladser pr. semester (F2015): 2-3 studerende
Hvornår på studiet: Delt 3. semester (KA)
Sprog: Engelsk
Plan før afrejse:
· Kursus og eksamen i medicinsk sociologi (første 3 uger af semesteret)
Fagene i udlandet – studiestart i udlandet omk. den 1. marts 2015:
· Klinisk kursus i kirurgi I
· klinisk kursus i anæstesiologi
Efter hjemkomst:
· Klinisk kursus i intern medicin II
· Eksamen i medicin kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi
· OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer
Du kan finde ansøgningsskemaerne på KUnet under ”blanketter” – ”Udveksling”
Har du spørgsmål om udveksling, så er du velkommen til at kontakte:
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
medicinudrejse@sund.ku.dk 
Træffetid for international vejledning:
Onsdag: 15:30-18
Fredag: 11:30-14:30
Lokale 21.1.18 på Panum. Du behøver ikke at booke tid. 
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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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Kredsforeningen

FADL, fællesskab og 1. maj
Sidste torsdag var det 1. maj.  Arbejdernes internationale kampdag. Dagen, hvor arbejdere 
og deres fagforeninger traditionen tro stimler sammen og hylder fællesskabet og den 
fælles kamp. 

Tanken om en dag, hvor arbejderne standser arbejdet, kommer oprindeligt fra Australien, 
og var i sin tid et middel til at opnå en otte timers arbejdsdag. I dag ser tingene anderledes 
ud, men der er stadig mange grunde til at stimle sammen og støtte op om sin fagforening. 
Også for de medicinstuderende, for der er stadig vigtige sager at kæmpe for.

Under FADLs 1. maj-arrangement i Studenterklubben blev der spist morgenmad, drukket 
fadøl og bitter, sunget kampsange og afholdt taler. Der blev talt om fremdriftsreformer, 
femårsregler og fællesskab, men også om 1813 og sundhedssystemet generelt. Det blev 
helt tydeligt, at FADL i fremtiden både på kortere og længere sigt har en vigtig rolle at spille 
som de medicinstuderendes samlede stemme.

På kortere sigt blev der talt om de nært forestående overenskomstforhandlinger. Især her 
blev det understreget af mangeårig repræsentant og medlem af overenskomstudvalget, 
Mathias Melgaard, at jo flere medlemmer FADL har, desto tungere vejer FADLs krav på 
vægtskålen, når der skal forhandles løn- og arbejdsforhold. 

På længere sigt blev der talt om FADLs rolle i samfundsdebatten. FADL vil fortsat være med 
fremme, både når det handler om uddannelsespolitik, som berører medlemmerne direkte 
og om sundhedspolitik, som medlemmerne har berøring med via vikariater og vagter, og 
som også har stor indflydelse på deres fremtidige virke.

At de medicinstuderende og deres fagforening fejrer 1. maj kan, som kredsformand Thomas 
Ehlers udtrykte det, ”virke paradoksalt”, da læger jo som regel ikke anses som tilhørende 
gruppen af arbejdere.  

Men FADL er ikke bare en fagforening. FADL er også starten på et fagfællesskab. Et fagfæl-
lesskab, der for de flestes vedkommende fortsætter resten af livet. 

De medicinstuderende er nemlig ikke som studerende er flest. Som medicinstuderende 
er dem, man starter på 1. semester med, højst sandsynligt dem man i fremtiden vil kalde 
kollegaer på hospitalerne, i praksis eller andre steder i sundhedssystemet. 

Det er altså de samme mennesker, du skal studere og arbejde sammen med hele dit liv. 
Og I skal arbejde sammen både på studiet og på arbejdspladsen, men også når der skal 
forhandles løn- og arbejdsforhold, og når der politisk skal meldes noget ud fra en samlet 
gruppe lægestuderende eller læger. 

Budskabet fra dette års 1. maj i FADL står derfor klart: FADL er det naturlige samlingssted 
for Danmarks lægespirer. Starten på et enestående fællesskab mellem fagfæller, der kan 
vare hele livet. Og så er FADL den megafon, du som medicinstuderende kan holde op foran 
munden, når du skal råbe politikere, arbejdsgivere eller samfundet op.    
 

FADLskravsindsamling
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

Ny tillidsrepræsentant hos FADL
Rikke Zethner-Møller er ansat som ny tillidsrepræsentant i FADL København. Rikke går på 
5.semester og har erfaring som både SPV-vagt og som medicinstuderende - ansat som 
studentermedhjælper. Desuden har Rikke haft en fortid i flere forskellige basisgrupper. 
Rikke og de andre tillidsrepræsentanter hjælper dig med at få en fair og god behandling 
i forbindelse med arbejdet. Du kan kontakte dine tillidsrepræsentanter på tillid@fadl.dk
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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.

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”.

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 42.1.01
Introlæge Michael Larsen vil fortælle om livet og arbejdet som forvagt i en ortopædki-
rurgisk skadestue.
Medbring dig selv og din læsemakker, PORTOS sørger for kaffe og the. 
Efterfølgende holder vi månedsmøde, hvor alle er velkomne.
D. 4.juni afholdes PORTOS’ Led- og rygundersøgelseskursus om eftermiddagen/aftenen 
med underviser i hoveduddannelsesstilling. 
Der er nu åbent for tilmelding til kurset, og der gælder efter først-til-mølle princip, da 
der er et begrænset antal pladser. 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. Tilmelding foregår ved at maile til medlem@
portos.dk , angiv i emnet: Ledkursus. 
Tjek vores facebookgruppe ud ”PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab”.
Mange hilsener
PORTOS 

Forniks’ kursus i Basal Neurologisk Undersøgelse 
Skal du til eksamen på 10. semester,  påbegynde et vikariat eller er du interesseret i 
neurologi? 

FORNIKS afholder et kursus i basal neurologisk undersøgelse. 
Tid og sted:     Torsdagd. 22/5 klokken 17:00på Panum, af læge Song Guo fra Glostrup 
Hospital.
Kurset har til formål at give dig en grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse for den 
neurologiske undersøgelse. Den teoretiske undervisning samt praktiske færdighedstræn-
ing vil blive vægtet lige højt. Du vil derfor have rig lejlighed til at øve de neurologiske 
undersøgelser.  
For at deltage skal man være medlem, og det er efter først-til-mølle princip.Tilmelding sker 
på tilmelding@forniks.dk. Hvis du ikke er medlem af FORNIKS, så se, hvordan du bliver det, 
på www.forniks.dk. Nærmere information om arrangementet bliver sendt ud ved tilmelding.

Bevægeforstyrrelser/Parkinsonisme - FORNIKS’ 
avancerede neurologiske kursus 
Skal du til eksamen på 10. semester,  påbegynde et vikariat efter 10. semester eller er du in-
teresseret i neurologi? Kurset forudsætter, at du kan den basale neurologiske undersøgelse. 

FORNIKS afholder et kursus i avanceret neurologisk undersøgelse ved bevægeforstyrrelser.
Tid og sted:     Mandag d. 26. maj kl. 17:00-19:00i pavillonen på Panum
vedspeciallæge Bo Biering Sørensen
Kurset har til formål at give dig en indsigt i:
1. Anatomien og fysiologien bag de fleste bevægeforstyrrelser
2. Specielle neurologiske undersøgelser for bevægeforstyrrelser 
3. Cases med parkinson-patienter
For at deltage skal man være medlem, og det er efter først-til-mølle princip.Tilmelding sker 
på tilmelding@forniks.dk. Hvis du ikke er medlem af FORNIKS, så se, hvordan du bliver det, 
på www.forniks.dk. Nærmere information om arrangementet bliver sendt ud ved tilmelding.

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
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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

  

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!

Bamsehospitalet
Vi vil gerne sige TUSIND TAK til alle de dejlige bamsehjælpere, der i sidste uge var med til 
at holde Bamsehospital på Panum. I gjorde det til en uforglemmelig dag for børnene! Der 
skal også siges tak for en fantastisk afslutning med en fed bamsefest lørdag med galla/
bryllupstema.
Kom du forbi på Vandregangen, så Bamsehospitalet og tænkte: ”Det vil jeg også være 
med til!”, så er det nu, du bør slå til. Der er nemlig flere arrangementer i sigte, og jo flere 
bamsehjælpere, jo bedre!
Send os en mail, hvis du vil med når vi tager til:
DGI-byen med Børne- og Ulykkesfonden d. 24/05 kl. 9-13.30
Gentofte med Børne- og Ulykkesfonden d. 14/06 kl. 9-14
Vi håber på, at se så mange som muligt!
Hvis du vil læse mere, er vi både at finde på vores hjemmeside: www.bamsehospital.
dk, på Facebook: https://www.facebook.com/BamsehospitaletKbh, og på Instagram: @
bamsehospitaletkbh.

 

Månedsmøde mandag d. 19. 
maj kl. 17 i FFF
D. 19. maj kl. 17:00 holder Førstehjælp For 
Folkeskoler månedsmøde i Studenterhuset med 
efterfølgende spisning for de, der har lyst. 
Så kom og vær med til et som altid hyggeligt 
møde!

HOSPITALSARBEJDE I LIBERIA??

MEDU Liberia har ledige pladser til efteråret. 
Tjek vores hjemmeside: www.meduliberia.dk

eller send en mail til: medu.liberia@gmail.com  

Vi glæder os til at høre fra jer

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. Hospitalsgruppen arbejder 
med at vedligeholde kontakten til hospitalerne 
i troperne og til de udsendte. Foredragsgrup-
pen 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 

Neuropædiatri, foredrag med PIPPI
Så er det på 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 
(følg QR-koden) eller i facebookgruppen.

Vi glæder os rigtig meget til at møde dig! 


