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KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR

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

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa 
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
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DGI-byen med Børne og Ulykkesfonden, se s. 6
Tobias skal til housewarming
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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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Brok i MOK

IT-systemerne på KU er så dårlige, at det begynder at være pinligt at være stu-
derende på KU. KU er som alle andre offentlige virksomheder blevet tvunget til 
at udlicitere. Det har resulteret i, at de har købt “færdige” løsninger.  De mange 
systemer, der er købt ind, snakker  ikke sammen og fungerer dårligere end 
facebook i Nordkorea.

Af: Markus/MOK.red

STADS
Det vigtigste system, vi har, er STADS, som bruges til at styre vores kurser, eksamen og karak-
terer.  Kursustilmelding på STADS foregår ved en åndssvag dropdown-menu, hvor man skal 
udfylde sine ønsker. Man skal sidde med et vindue som beskriver holdene og et vindue, hvor 
man tilmelder sig. Det kunne være så let, men når man først har prioriteret alle sine ønsker, så 
kan man risikere at blive logget ud fordi man ikke har gjort noget i 15 minutter. Det i sig selv 
er dumt, men for at lave ændringer i STADS skal KU lave en ønskeliste til udbyderne og den 
ønskeliste må ikke være for lang, fordi så bliver det for dyrt for KU. Noget af KUs egenkapital  
på næsten 5 milliarder kunne eventuelt bruges på at opgradere STADS.  I  denne forbindelse 
kunne man eventuelt inkoorpere muligheden for at søge kliniksemester med sin læsemakker. 

Det virker for mig som om, at fakultetet forsøger at nøle implementeringen, indtil det kun 
er professorer og overlæger, der kan stadig kan huske den fantastiske mulighed, hvor man 
kunne komme på rul og hospital med sin læsemakker! De vil nøle beslutningen indtil dem, 
der stadig kan huske det, har fået fast bopæl på Assistensen. Tanken om at kunne gennemgå 
med sin læsemakker på vej til Næstved er ligeså død som det tredje rige. Det er vel også 
en måde at undgå arbejde på.

Absalon
Millionindkøbet af Absalon er endnu en genialitet fra Københavns Universitet. Vores vir-
tuelle læringsmiljø bruges mest af alt til deling af filer, fællesbeskeder og i enkle tilfælde 
multiplechoice opgaver. Læringsmiljøet er ikke andet end en forvokset udgave af Dropbox.  
Angiveligt kan Absalon meget mere end at være en grim, irriterende udgave af Google 
Drive, men det bliver bare ikke brugt. Der er så mange redundante sider, at hver andet klik 
resulterer i en tom side.

Syllabus

Skemasystemet fra forrige årtusind er så dårligt, at det får Jubii.dk til at virke innovativt. De 
utallige drop-down menuer og alenlange lister med åndssvage kurser gør det mere bes-
værligt at bruge end IT-systemerne på sygehusene. Når man endelig har fundet sit hold, så 
kommer der et skema frem, der ligner noget fra internettets oprindelse. 
For et par måneder siden blev der reklameret med, at man snart kunne få skema på sin telefon, 
meeen det lader vente på sig. Den eneste grund til at vi på SUND kan få hentet skemaer ned 
til vores egne kalendre er fordi nogle studerende for en del år siden har været innovative 
og udviklet deres eget: Syllabus++. Det er mig helt uforståeligt, at KU har ventet 10 år med 
at begynde implementeringen af dette, når det i årevis har virket for studerende på SUND.  

KUnet
Som prikken over i’et har vi KUnet. KU’s fælles intranet platform. Det er via KUnet, man kan 
tilgå alle de andre systemer, og idéen er, at man skal logge ind et sted og så kan tilgå alt 
hvad KU har at tilbyde. Tanken er smuk. Det er vidst også det eneste positive, der er at sige 
om KUnet.  Hver anden gang man skal på KUnet, får man en besked om systemarbejde eller 
en fejl 500. Sandsynligheden for at komme på KUnet er lavere end sandsynligheden for at 
finde Narnia i dit klædeskab derhjemme. 

Målet med at samle al information på et sted er rigtig god, men så skal det også være let at 
finde frem til den rigtige side. Dette løses på de fleste sider med en søgemaskine. Sådan en 
findes også på KUnet, men her ligner den mest af alt noget en halvretarderet teenager har 
udviklet i sin beskyttede bolig. Det er ikke muligt kun at søge i information, der er relevant 
for den bruger, der er logget ind. Det giver ikke nogen mening, at de første søgeresultater, 
man får, når man søger på medicin, er ‘medicin og teknologi’. 

Jeg kan så acceptere at mit studie hedder lægevidenskab, men en søgning på ‘lægevidenskab’ 
giver slet ikke noget resultat.

Kæde er ikke stærkere end sit svageste led
KUs systemer er i en så elendig tilstand, at DSB’s IC4-toge i sammenligning virker som en 
succeshistorie. DSB har i det mindste undladet at bruge defekte systemer istedet for at im-
plementere halvfærdige uholdbare løsninger. Giv mig punkt.ku tilbage - med muligheden 
for at søge undervisning med min læsemakker. KUs intranetsystemer er i dårligere stand 
end hoteller under OL i Sochi.

Som medicinstuderende på kandidatdelen kan man, som bekendt, være så uheldig at blive holdsat på et hospital i den mørke provins. 
MOK har googlet de enkelte provinsbyer, hvor man kan blive placeret under studiet, og giver dig her en guide til hvad du skal vide om 
byen, hvordan du finder hospitalet og hvad du skal lave hvis du ikke når toget.

Slagelse

Slagelse ligger i Sydvestsjælland ca. 90 km fra København. 
Byen har 32.005 indbyggere og er således Sjællands              
ottendestørste by. Den ligger i Slagelse Kommune, der hører 
under Region Sjælland, og er en af Danmarks ældste byer.  En 
af Slagelses store stoltheder er Gardehusarregimentet, som 
har kaserne i byen.  Derudover er byen præget af en række 
uddannelsesinstitutioner som pædagogseminaret, Syddansk 
Universitet, handelshøjskolen, sygeplejeskolen. Slagelse 
ligger ved motorvejen E20 og er samtidig et østdansk jern-
baneknudepunkt mellem Odense og København.

info om byen

Fra Slagelse station kan man tage bus Bus 901 mod Skovsø, 
Ndr.Ringgade. Man kan også tage bus 902 mod Skovsø, 
Sorøve. Begge busser stoppe ved hospitalet,  kører hvert 
kvarter og turen tager cirka 15 min.

Transport til hospitalet

Hvis man bor på Nørrebro skal man i følge rejseplanen først 
gå, så køre med bussen, så gå igen, så køre med toget, så gå 
igen så køre med bussen og tilsidst... gå igen. Det hele tager 
cirka 1 time og 45 min og toget kører hver halve time.  

Transport tid

- Slagelses helt store attraktion er deres shoppingcenter, 
Vestsjællandscenteret! Her finder man over 40 lækre butik-
ker, og hvis man er rigtig heldig kan man opleve store danske 
stjerner, optræde, f.eks. kommer Basim og  giver den gas på 
scenen med ”Cliché Love Song” og andre hits.
- Slagelse har også mange historiske attraktioner, som man 
kan besøge. Midt i byen ligger en af de ældste teglstenskirker 
i Danmark, nemlig Sankt Mikkels Kirke bygget i 1300-tallet, 
og i den sydlige ende af byen ligger ruinerne af Antvorskov 
Kloster, der blev overdraget til munkeordenen johanniterne i 
1164 af kong Valdemar den Store. I byen er et egnsmuseum, 
Slagelse Museum. Ca. 7 kilometer vest for byen ligger Viking-
eborgen Trelleborg som er en ringborg fra Vikingetiden.
-Er det fredag eftermiddag, og skal man have “en øl at køre 
hjem på“ er der mange muligheder i Slagelse. Blandt byens 
værtshuse findes Ibs Carport, Bowleren og Den Røde Rubin.
-hvis man efter sin øl får lyst til at feste med de lokale findes 
der selvfølgeligt også en Crazy Daisy i Slagelse
-Han man rigtig god tid kan man også altid stille sig på et 
gadehjørne og vente på at garderhusarregimet kommer 
ridende forbi... 

Hvis man ikke når toget/bussen...

Mok’s guide til provinsen

IT-elendigheden når ingen ende!
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Undervisningsassistenter til kursusundervisning, 
Efterår2014
På dette link kan du finde ansøgningsskemaet

www. icmm.ku.dk/undervisning/ansoegningsskemaer

Her kan du søge på som underviser på 2. og 3. semester ME BA

Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, undtagelsesvis kun 5. semester.

Hilsen
Michael Muusfeldt og Pia Keller

StudieServiceCenteret
/15.1.17

Hvor kan jeg komme i klinik?

Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemestrene? Her har du 
en oversigt over de enkelte hospitaler der er anvendt på de semestre, hvor man er i klinik.

Hospitaler der anvendes til 
1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin

Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsætning 
på de enkelte semestre kontakt venligst den relevante holdsætningssekretær ved Stud-
ieServiceCenteret. Deres kontaktoplysninger findes på denne side: www.KUnet.ku.dk 
Bachelor/Kandidat medicin ->  Kontakt.

På denne hjemmeside kan du finde undervisningsplaner og rulleskemaer for efterår 2014 
og forår 2015. 

Dispensation for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. juni 2014.

Med venlig hilsenStudievejledningen for Medicin

Hvordan kan jeg få særlig holdsætning?
I nogle situationer er det muligt at søge om særlig holdsætning hvis man ønsker et klinikop-
hold/undervisning i hovedstadsområdet. 
’Hovedstadsområdet’ er defineret som følgende hospitaler: Amager, Ballerup, Bispebjerg, 
Frederiksberg, Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Rigshospitalet og Roskilde med op til 
en times transport fra Panum.
Du kan ansøge om særlig holdsætning i nedenstående situationer – husk at ansøge for 
hvert semester, hvor det er relevant for dig. 
• Særlig holdsætning på baggrund af børn under 10 år
• Særlig holdsætning på baggrund af børn under 10 år og transport mellem institution 
og hospital
• Særlig holdsætning på baggrund af forskning
• Særlig holdsætning på baggrund af medlemsskab af studienævn eller undervisningsudvalg
• Særlig holdsætning på baggrund af anatomiundervisning
• Særlig holdsætning på baggrund af sygdom
• Særlig holdsætning på baggrund af eliteidræt
• Hvordan ansøger jeg om særlig holdsætning?

Du ansøger om særlig holdsætning på e-blanket. Frist for ansøgning er 1. december for 
forårssemestret og 1. juni for efterårssemestret. 

Vær opmærksom på, at din ansøgning om særlig holdsætning først er godkendt, når du 
har fået svar fra StudieServiceCenteret (eller i særlige situationer fra studienævnet). Du vil 
normalt få svar inden for få uger efter ansøgning. 

Du kan finde flere oplysninger og informationer om særlig holdsætning inde på: 
KUnet.dk -> Bachelor/Kandidat i Medicin -> Undervisning -> Holdsætning

Tilmelding til næste semesters undervisning

  Studievejledningen for Medicin 
 

studvejl 5.1a Hvor kan jeg komme i klinik 

Hvor kan jeg komme i klinik? 
 

Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemestrene? Her har du en 
oversigt over de enkelte hospitaler der er anvendt på de semestre, hvor man er i klinik. 
 

 
Hospitaler der anvendes til  

1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin 
 

Hospital 
 

 Hvilke 
semestre 

Forkortelse af navn 

Amager Hospital  1 + 4 AH 
Ballerup Psykiatrisk Center  4  
Bispebjerg Hospital  1 + 2 + 4 + 5 BBH 
Fjorden Regionssygehus, Roskilde  4  
Frederiksberg Hospital  1 + 4 FRH 
Frederikssund Hospital  3  
Gentofte Hospital  3 + 5 GEN 
Glostrup Hospital  1 + 4 + 5 GLO 
Halmstad Sygehus, Sverige  3 HALM 
Herlev Hospital  1 + 2 + 4 + 6 HER 
Hillerød Sygehus  3 + 4 + 6 HILL 
Holbæk Sygehus  3 + 6 HOL 
Hvidovre Hospital  2 + 3 + 4 + 6 HVH 
Køge Sygehus  3 + 5 RASK 
Nykøbing Falster Sygehus  3 NF 
Næstved Hospital  1 + 4 + 6 NÆ 
Rigshospitalet  1 + 2 + 4 + 5+6 RH 
Roskilde Sygehus  3 + 4 + 5 + 6 RAS 
Rønne Hospital, Bornholm  3 RØN 
Sct. Hans Psykiatrisk Center, Roskilde  4  
Slagelse Sygehus  1 SLA 
Vordingborg Psykiatrisk Skadestue  4  
 
Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsætning på de enkelte 
semestre kontakt venligst den relevante holdsætningssekretær ved StudieServiceCenteret. Deres 
kontaktoplysninger findes på denne side: www.KUnet.ku.dk Bachelor/Kandidat medicin   
Kontakt. 
 
På denne hjemmeside kan du finde undervisningsplaner og rulleskemaer for efterår 2014 og forår 
2015.  
 
Dispensation for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. juni 2014. 
 
Med venlig hilsenStudievejledningen for Medicin 

Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters undervisning. Det sker på selvbetjeningen 
på KUnet. Hvis du skal på et semester, hvor du skal prioritere rul og hospitaler, kan du se 
en oversigt over de forskellige rul på KUnet. Her kan du også se, hvilke hospitaler du kan 
prioritere imellem. Gå hen under ”Kandidat/Bachelor i Medicin” -> ”Undervisning” -> ”Un-
dervisningsplaner” for at se undervisningsplaner eller ”Klinik” for at se valg af hospitaler.  

• Tilmeldingsperioden er 15. maj - 1. juni 2014.

Når du tilmelder dig et semesters undervisning bliver du også automatisk tilmeldt eksamin-
erne på det pågældende semester.

Hvis du skal søge en dispensation om særlig holdsætning til efterårsundervisningen er 
ansøgningsfristen også d. 1. juni. Kontakt Studievejledningen, hvis du er i tvivl om din 
ansøgning, se kontaktoplysninger på KUnet.dk  Bachelor/Kandidat i Medicin  Kontakt 
Studievejledning. 

Hvis du ønsker at dele semestret op, skal din ansøgning om deling af semester også være 
indsendt inden d. 1 juni. 

• Fortryder du din tilmelding skal afmelding ske senest 1. august 2014.

Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, kontakt Studieservicecenteret, KUnet.dk 
-> Bachelor/Kandidat i Medicin -> Kontakt -> Studieservice.

Annoncer
Studerende søges til speciallægepraksis i pædiatri.
Din profil:
• Du er i slutningen af bachelordel / begyndelse af kandidatdel
• Interesseret i pædiatri
• Selvstændig, initiativrig og interesseret i at arbejde med børn med astma

Vi tilbyder:
• Oplæring i priktest, lungefunktionstest og anstrengelsestest, som du bliver ansvarlig for

Desuden skal du:
• Modtage patienter
• Arkivere prøvesvar
• Bestille medicinske varer / forefaldende arbejde
• Ansættelse 1 dag ugentligt ca 4 timer  - eftermiddage (hverdage) – vagter fordeles med 
• 3 øvrige studerende
• Løn 175 kr / time

Ansøgningsfrist 6. juni 2014

Motiveret ansøgning inkl. CV:
mschmiegelow@hotmail.com, Speciallæge, dr. med. Marianne Schmiegelow
Nybrogade 10, 2. sal, 1203 København K

Urologisk afdeling, Bispebjerg/Frederiksberg hospital 
søger stud. med. til afdelingens forskningsenhed.

Medicinstuderende søges til at hjælpe vores forskningssygeplejerske ca. 8 timer ugentligt 

i dagarbejdstiden. 

Arbejdet består i blodprøvetagning, - hentning af biopsier på operationsgangen med 

efterfølgende nedfrysning, - planlægning af ugens projektpatienter, - udhentning af data 

fra patientjournaler hjælpe studiemonitorer, - hjælpe ved patientundersøgelser mm. 

Stillingen giver mulighed for med tiden at deltage i enhedens forskningsprojekter. Løn 

sv t SPV timeløn.

 

Henvendelse: Ledende overlæge Paul Ostri (E-mail: paul.ostri@regionh.dk) eller forskning-

sansvarlig overlæge Gregers G Hermann (Gregers.gautier.hermann@regionh.dk)
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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!

Annoncer

 

 

Sex & Samfund arbejder i Danmark, Asien og Afrika for at give mennesker adgang til prævention, sikre 
graviditeter og fødsler og seksualundervisning. Målet er at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og 
informerede valg og at bekæmpe stigmatisering og diskrimination på baggrund af køn, krop og seksuelle 
præferencer. Sex & Samfunds arbejde er støttet af blandt andre staten, fonde og private virksomheder. Sex & 
Samfund er en del af IPPF - International Planned Parenthood Federation. 

 

 

Brænder du for at rådgive  
eller undervise børn og unge  
om seksualitet, krop og sundhed? 

Vi søger lige nu nye rådgivere og 
undervisere til vores rådgiver- og 
underviserkorps.  

Skal det være dig? 
 
Læs mere og send din ansøgning på www.job.sexogsamfund.dk. 

 

  

	  

	  

	  	  

	  

	  

Sommerkoncert med 
Panumkoret 

	  

Panumkoret har i april deltaget i den internationale korfestival 
Slovakia Cantat i Bratislava. Til vores sommerkoncert vil vi 
fremføre værker fra denne rejse, og de spænder vidt: Fra pompøs 
og potent tysk Mendelssohn, henover mystiske værker i danske, 
norske og amerikanske afskygninger, til intet mindre end et solidt 
ABBA-medley. A capella naturligvis. 

Vi vil også give vores hjemlige publikum her i Danmark 
muligheden for at lægge øre til værkerne til koncerten. 

 

	  

 

Sommerkoncerten afholdes i  

Frihavnskirken d. 3. juni 2014 kl. 20:00 

Willemoesgade 68, 2100 København Ø 

 

Se mere på 
www.rosenvaengetssogn.dk eller  
www.panumkoret.dk 

Basisgrupper

Har du overvejet at tage et forsknings – eller klinisk ophold i udlandet?
Så er det helt oplagt at blive aktiv medlem i IMCC Exchange og Research Exchange!

Hvad får DU ud af at være aktiv medlem?
1. Som aktiv medlem har man første prioritet når man selv søger et Exchange/Research 
Exchange ophold i udlandet
2. Man lærer mange nye mennesker at kende
3. Man får mulighed for at kommunikere med læger, som kører forskellige forskningsprojekter 
i DK, hvorved man får nogle gode kontakter herhjemme!
4. Man danner sig et internationalt netværk

5. OG en ekstra stjerne på CV’et har aldrig skadet nogen!

Kom til vores månedsmøde, hvor du får rig mulighed for at lave praktisk arbejde og være 
rigtig aktiv! Vi er i fuld gang med at finde forskningsprojekter og arrangere ophold for kom-
mende udenlandske studerende - Det er utroligt spændende, udfordrende og lærerigt - så 
kom komkom!

Månedsmødet afholdes tirsdag 27. maj, kl. 17.15 iIMCC’s lokale i Studenterhuset!
Der vil være kaffe og kage til mødet 

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

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

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

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

Studerende fra 

 Schweiz x2 
 Slovenien 

 Frankrig 

 Brasilien 

 Taiwan x2 
 Canada-Quebec 

 Korea 

 Mexico 

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

 

 Rwanda 

 Italien 

 Tunesien x2 

 Taiwan 
 Marokko 

 Indonesien 

 Portugal 

 Spanien 
 Grækenland 

 
   

Månedsmøde i EXCHANGE OG RESEARCH EXCHANGE
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MÅNEDSMØDE I FORNIKS SAMT 
DNS-FOREDRAG
FORNIKS afholder semestrets sidste månedsmøde 
onsdag d. 28/5-2014 kl. 17.15 i lokale 42.1.01.  I den 
forbindelse får vi besøg af postgraduat lektor Anne-
Mette Hejl fra DNS (Dansk Neurologisk Selskab) som vil 
fortælle om karrierevejen til neurologi og neurokirurgi. 
Så tag din læsemakker under armen og hold en pause 
fra eksamenslæsningen. Der vil være kaffe, kage og 
masser af hygge! 

Er du interesseret i et STUDIEJOB hos 
en ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE, så 
følg med på SAMS’ hjemmeside! Lige 
nu er der 4 jobs:

- Lægepraksis, Østerbro
- 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 

PUFF
Panums UngdomsForsker Foren-
ing er en studentergruppe dannet 
og bestående af studerende ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
på Københavns Universitet med 
interesse for forskning. Foreningens formål er at motivere til og forbedre vilkårene for 
den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens 
faglige kompetencer.

Vi har samlet en række tips, der skulle sikre dig en god start og et godt forløb af dit forskn-
ingsår. Find dem alle på vores hjemmeside www.puffnet.dk. Eller kom til et månedsmøde, 
hvor du altid kan møde studenterforskere på alle niveauer, der gerne deler ud af deres 
erfaringer, gode som dårlige.

Møde i Basisgrupperådet
Kære alle basisgrupper,
Vi indkalder til næste møde i Basisgrupperådet:
Tirsdag d. 20 maj kl. 17 i Loungen i Studenterhuset.

Vi glæder os til at se repræsentanter fra så mange basisgrupper som muligt! 
Vel mødt, Basisgrupperådet

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
Kære bamsehjælpere! Sommerferien nærmer sig hastigt 
og det gør de næste arrangementer også! Vi har nogle 
hyggelige dage forude i DGI-byen og i Gentofte. Der er 
stadig brug for flere søde bamsehjælpere så tjek kalen-
deren og meld tilbage!

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
Skriv til: soerenbager@gmail.comhvis du er interesseret!

Vi håber på, at se så mange som muligt! Vi har brug for jer!

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.

Redaktionelt

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

’Jeg hader, når min lillesøster er væk.

Jeg beder altid mine forældre om at give hende en chance til, men de forklarer, at de har 
gjort det mange gange allerede. De siger, at hun opfører sig eksemplarisk, når hun er på 
afdelingen. Hendes tillidsfulde væsen og nænsomhed har hjulpet hende med at komme 
hjem hurtigere mange gange, men det har ikke ændret noget.

Der går ikke længe, fra hun er hjemme, til det begynder igen. Barberblade klistret fast med 
dobbeltklæbende tape på legepladsens rutsjebaner. Egern fundet med øjnene stukket ud.
De siger, at de holder hende væk for hendes egen skyld, og denne gang kommer hun 
ikke tilbage.

Jeg hader, når min lillesøster er væk.

Så skal jeg opføre mig ordentligt.’
Billede: Arthur (David 2) sover trygt på MOK besøg.
Han er nok udmattet efter at have skidt gulvet til og 
pisset sig selv i hovedet. Sand historie. 
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Se, rør og føl videnskaben på international festival i 
København
En af Europas største festivaler for videnskab gæster Carlsberg Byen i juni. Nysgerrige i alle 
aldre inviteres til ”Science in the City”, hvor forskere fra hele verden vil guide de besøgende 
rundt i forskningens forunderlige verden. Programmet er netop blevet offentliggjort.

Få lavet en 3D-hovedscanning, oplev molekylær-gastronomiens mad-magi eller gå ombord 
på et moderne forskningsskib.

Det omfattende festivalprogram til den internationale videnskabsfestival ”Science in The 
City” er netop blevet offentliggjort. Programmet rummer hundredvis af tilbudfra 80 even-
tarrangører tilgæsterne på den gratis festival, der finder sted i København den 21.-26. juni.

Se programmet på www.scienceinthecity.dk.

Forskere og studerende fra over 70 organisationer i 20 lande vil være med under festivalen 
og er dermed med til at gøre ”Science in the City” til en af årets største europæiske viden-
skabsbegivenheder, der henvender sig til nysgerrige sjæle i alle aldre.

”Science in the City”bliver et sprudlende mix af events, eksperimenter, kunst og forestill-
inger, hvor der bliver rig mulighed for at udforske alle afkroge af videnskabens univers. 
Festivalen organiseres af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet.

- Til Science in the City kan de besøgende møde danske og internationale forskere, der 
vil fortælle om videnskab på en måde, så alle kan være med. Festivalen giver et billede 
af, hvordan forskere herhjemme og i udlandet søger ny viden for at løse nogle af de store 
samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. For eksempel, hvordan forskning og ny 
teknologi kan afhjælpe klimaforandringer, oghvordan forskning i fødevareproduktionkan 
reducere spild og belastning af miljøet, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie 
Carsten Nielsen.

Langt de fleste festivalaktiviteter vil foregå i Carlsberg Byen, det 160 år gamle Carlsberg 
bryggeris grund, der er under forvandling til et nyt, levende bykvarter. Men der vil også 
være aktiviteter på Amalie Kajen ved Amalienborg Slot, hvor der bliver en helt enestående 
mulighed for at gå ombord på fire forskningsskibe fra Danmark, Tyskland og Holland.

”Science in the City” finder sted sideløbende med Europas største tværfaglige videnska-
bsforum, EuroScience Open Forum 2014, der også kommer til at foregå i Carlsberg Byen.

Links:
www.scienceinthecity.dk.
www.esof2014.org
www.euroscience.org

For yderligere oplysninger, kontakt:
Science in the City
Manager Mette Seneca Jensen, tlf. 7231 8213, e-mail: msje@fi.dk
Pressemedarbejder Brian Martin Rasmussen, 22 12 02 40, brianmartinrasmussen@gmail.com

EuroScience Open Forum 2014
Pressemedarbejder Peter Krause, tlf. 9133 7915, e-mail: pkr@fi.dk

DO YOU WANT TO BE A PART OF EUROPE’S LARGEST
SCIENCE CONFERENCE AND FESTIVAL?
Euroscience Open Forum (ESOF) is Europe’s largest, general science meeting and is held in a
leading European city every second year. ESOF2014 is hosted by Copenhagen and takes 
place
June 21-26, 2014. It will be both a conference and a festival.

The ESOF conference aims to:
• Showcase the latest advances in science and technology;
• Promote a dialogue on the role of science and technology in society and public policy;
• Stimulate and provoke public interest, excitement and debate about science and 
technology
The public event and festival, Science in the City is an important and visible part of 
ESOF2014.
Science in the City is a free festival for families, students and everyone who is curious 
and can’t
help wondering. Under the main theme; Science Building Bridges, the festival aims to bring
researchers, delegates, entrepreneurs, students, and the general public together to share 
the news
and the mysteries of science.

We are currently looking for both Danish and English speaking
volunteers for the festival and the conference.

As a part of the ESOF2014 team, you will be assigned to a specific area in Carlsberg City. 
There will be a variety of tasks to be solved, including:
• All-round Service/Information Staff
• Assist at the scientific sessions
• Assist in the Media Center

As a volunteer you become part of a huge event where it is expected that up to 50,000 
people will
attend the festival and 4,500 will take part of the conference.
Benefits: As a volunteer, you will get free access to the ESOF conference, with speakers 
including
Nobel laureates and top researchers from all over the world. There will be an area for all the
volunteers and we will of course provide you food and drinks when you are on duty.
Lean more about Science in the City: http://www.scienceinthecity.dk and the ESOF 
conference:
http://esof2014.org/
Sign up here: https://www.eiseverywhere.com/ehome/91045

For questions please contact:
ESOF2014 Volunteer Coordinator
Mail: camilla@croneandco.com

Redaktionelt

MOK anmelder:
Af: Simon/MOK.red.

New Trends in Regulatory Science – Foredrag og paneldebat

MOKs udsendte kom forbi dette ekstremt veludførte og professionelle arrangement, der 
formodentligt havde et højt og velleveret fagligt niveau. Imidlertid var MOKs udsendte kun 
omkring i pausen, hvor arrangementets vældigt høflige og informative arrangør forklarede 
om foredraget.

Det blev især forklaret, at der var kage OG kaffe i overskud. Og hvilken kage! (se Fig. 1 – 
Drømmekage)

I forbindelse med New Trends in Regulatory Science skal det nævnes, at omkring halvdelen af 
kagen var topping!!! Halvdelen. 50 %. Og der var altså ikke tale om en lille, lav kage. Vi snak-
ker en otte centimeters høj kalos af margarine og rørsukker. Damn. For at sætte i perspektiv 
hvor vanvittigt imponerende, det er, bringer vi her et udsnit fra Emma Gads definitive bog 
om anstændighed og opførsel Takt og Tone:

”Om man i sin Kreds raader over Damer og Maend af en vis Elegance ej at forglemme 
menneskelige Kvalitet, kan man afgoere ved deres Ratio af Topping til Kagebund i Deres 
Droemmekager.”

MOK tillader sig derfor at konkludere, at New Trends in Regulatory Science ikke alene var 
en definerende begivenhed inden for feltet medicin men også det absolut ypperligste i hip 
kultur og almindelig takt og tone.

Vi giver foredraget 5 ud af 5 drømmende kager.
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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!

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"

1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

VÆLG DINE EGNE RABATTER !

Kære medlem
Husk at du kan skrive til rabat@fadl.dk, hvis du har en god ide 
til en medlemsfordel, du godt kunne tænke dig, at FADL tilbød.

Så vil vi kigge nærmere på, om det er muligt.

Med venlig hilsen
Medlemsfordelsudvalget

FADL holdt fest for medlemmerne i smukt majvejr, med fri 
FADøL og grillpølser!

En masse medlemmer mødte op for at fejre 60-årsjubilæum.

FADL siger tak til IMCC for den flotte kage!


