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Den 8. Juli klokken 20-05 fejrer vi de nye læger!

Kom og se dem i deres fineste puds før de bliver
sendt afsted til Udkantsdanmark

Og ikke mindst, få svar på årets spørgsmål:

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

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

Denne uges forside: Dennis/MOKred
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Paradise finale, evt fest i klubben. Også en eller anden 
helligdag.
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Den sidste normale arbejdsdag i ugen.
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MOK rydder OP...k (get it... Det rimer-ish)

Sø
nd

ag

INGEN DEADLINE DET ER DET SIDSTE MOK!
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Tristhed over mangel på MOK
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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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Hvorfor er der aldrig sæbe i dispenserne på toilettet i studenterhuset?
Af: Henrik “Blenrik” Øder Hjortkjær

Det er nederen. 2 ud af 3 sæbedispensere er tomme. Det er ikke godt nok for et universitet, der vil være i verdensklasse. Jeg vil straffe dem ved 

at være langsom med mit studie, så de går glip af deres penge. Så kan de lære det om mange år. Genius.

Debat

Af: Mille/MOK.red.

Så nåede vi til endnu en sommer, endnu en eksamensperiode og dermed også en årgang-
safslutning på alle medicineres ynglingsblad, MOK. 
Der har været et år, hvor vi som studerende har kæmpet i mod Fremdriftsreform, FADLs 
akkreditering og presset for at blive kvalificeret nok inden vi kommer ud på den anden side 
som læger og i stedet skal kæmpe mod 5 års reglen og  KBU nr. 354.

På MOK er vi aldrig i tvivl, når de studerende er frustrerede. Vores indbakke bugner og vores 
egne interne humor bliver til en vis grad udskiftet med en politisk kamplyst fra alle sider. Det 
er i sådanne tilfælde vi gør vores bedste for at være alle medicinernes kommunikationsorgan. 

På samme måde kan vi mærke indtoget af 4-årsreglen, som har ledt til en ugentlig debut af 
basisgrupper, som i varierende grad kan tiltrække studerende nok til at overleve et semester. 
Da vi lever efter devisen, at der skal være plads til alle - ligegyldig hvor lidt eller hvor meget 
vi tror på projektet - har vi i løbet af årgang 46 været ekstra meget efter dem der har sendt 
os indlæg. Nogle har været yderst forstående, andre har brokket sig i hjørnerne. Men alle 

har, med lidt tid og en forklaring forstået, at MOK desværre ikke har uendelige mængder 
af spalteplads til plakater om ellers fremragende projekter, som vil redde børn i Afrika med 
ultraspecifik neurokirurgi. 

I januar overtog jeg posten som ansvarshavende redaktør, men udover det nye layout har 
bladet ikke ændret sig meget. Basisgrupperne kæmper stadig for din opmærksomhed 
omkring deres nyeste tiltag; studievejledningen kæmper for at indprente de kringlede stud-
ieregler og humoren er lige så intern og dårlig som den altid har været. Vi lægger en ære i ikke 
at revolutionere et blad, som er udkommet til de københavnske medicinstuderende siden 
1968. Men, for der er altid et men, MOK er, som jeg har pointeret ovenfor, medicinernes blad, 
derfor vil vi altid gerne høre fra alle der kan komme med en million dollar idé til hvordan MOK 
bliver endnu bedre. Desværre kan vi ikke opfylde alle ønsker, blandt andet fik jeg personligt 
ikke lov til at omdøbe bladet til Mille Organisationernes Kommunikationsorgan; vi opgav at 
udkomme i A5 og Comic Sans blev ikke vores nye standardskrifttype. 

MOK ønsker alle god fornøjelse med eksamen og efterfølgende sommerferie, vi ses igen 
til september. 

Tak for en god årgang!

Forfatteren er kendt af redaktionen!

Citatet, der er blandt andre er blevet tilskrevet Oscar Wilde, udtrykker en ambi-
tion og en tro på kompromisløs succes. Der er et beroligende sikkerhedsnet i 
udsagnet - hvis dit mål slår fejl, vinder du alligevel. Det er en romantisk tanke, 
og jeg forstår tilbøjeligheden til at se sig selv i den: “Jeg er speciel. Jeg skal nok 
klare den - jeg bliver til noget stort. Uanset hvad.”
Det er også en god indstilling et langt stykke hen ad vejen. Den rummer den 
sult efter at blive til noget, der er en vitterlig nødvendighed for at opnå den 
perfekte, idealiserede tilværelse. Med denne overbevisning om egen ufejlbar-
lighed, held eller fantastiske skæbne, er det let at forstå, hvorfor folk gør, hvad 
de gør og - som det var tilfældet i går og i store træk i Danmark - stemmer, som 
de gør. Denne naive tro på medvind og en ubesværet tilværelse - en tilværelse 
som en del såmænd også vokser op med, mens de endnu har den luksus at være 
børn - hjælper også et langt stykke til at forklare den udvikling, vi har set i vores 
fædreland i længere tid, end jeg kan huske.

Dette luftkastel gør det forståeligt, hvorfor man med god samvittighed kan 
give magt til partier, der finder det ok med hård retorik at mistænkeliggøre folk, 
der har brug for hjælp, indtil det er socialt acceptabelt at spare penge på deres 
bekostning. Med denne tankegang kan det til dels forstås, hvorfor man kan bære 
over med dårlig behandling af lærere, håndværkere, endda læger. Det forklarer 
ligeledes, hvorfor man finder sig i partiledere, der ikke producerer politiske 
resultater men personlige skandaler og socialt makværk. Der er ikke længere 
noget mysterium i Ja’et til EU’s patentdomstol. Det giver mening, hvorfor man 
mener, at de, der tjener mest, skal tjene mere; hvorfor firmaer ikke behøver betale 
skat - det bunder ikke i den manglende forstand på økonomi, men udtrykkes i 
den førnævnte tankegang og vished om suveræn selvrealisering.

“Hvorfor skal JEG passe på de svageste? Hvorfor skal jeg IKKE gøre det lettere for 
de stærkeste? Det er jo DER, jeg er på vej hen!”

Denne eventyrlige fantasi, der hører hjemme i dagdrømmen, før den hører 
hjemme i politik, er et imponerende blår, som utroligt (i ordets egentlige forstand) 

mange åbenbart formår at stikke sig i øjnene. Men vi er også opdragede til at 
tro på det. Disney fortæller os, at den grimme pige og den kiksede dreng bliver 
til henholdsvis prinsessen og prinsen. Hollywood fortæller os, at vi altid kun er 
ét mislykket laboratorieforsøg eller én Deus Ex Machina fra at blive succesfulde 
som superhelte eller forfattere. Vores forældre siger, at vi er specielle, unikke og 
vil have verden åben og for vores fødder. Vi har så fandens travlt med at jage 
forestillingen om magten, pengene og den frihed, vi tror, følger med, og når vi 
er sikre på, vi nok skal få det hele, så blæse være med de andre.

Men statistisk er det dummere end at købe en lottokupon. Sandsynligheden for 
at du er Mark Zuckerberg er omkring 1 ud af 7.165.000.000 eller 0,00000014 %. Du 
har samme chance for at blive Novo Nordisk’ direktør eller en ekstremt velbetalt  
Ledende Klinisk Konsulent for Pfizer. Men lad os være mindre kyniske: I er allerede 
godt fra start og med et godt bagland. Lad os sige I har 1 % chance for at opnå 
drømmen. En HEL procent. Det er i så fald 71 mio. gange bedre end de fleste.

Men hvad er på den anden side risikoen for at falde igennem? For at du fejler? For 
at dine nærmeste fejler? Hvad er risikoen for en situation, hvor du ikke har ube-
grænsede midler, og din far er syg? Hvis din gamle ven fra folkeskolen, gymnasiet 
og universitet aldrig brød igennem og nu har to børn med behandlingskrævende 
sygdomme? Du har haft for travlt med at jage drømmen - du har gjort det lettere 
for det absurde mindretal, der allerede har nået den.
Men når virkeligheden rammer, og statistikken har talt, klarede du den ikke. 
Drømmen om succesen forbliver en drøm. Dine stemmer, din udtrykte støtte 
til “entreprenørskab” og “at være sin egen lykkes smed” har været med til at 
underminere og afvikle velfærden, der skulle have været din og dine nærmestes 
sikkerhedsnet.

Din ambitiøse naivitet har skyllet velfærden ud i toilettet og fjernet muligheden 
for at din omgangskreds kan få hjælp nu, når de ikke har været ligeså heldige og 
dygtige, som I regnede med.

Nu ligger I, som I har redt.

“Shoot for the moon - even if you miss, you’ll land among the stars.”
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♫ Panum Distortion '14 - Good Vibrations ♫
Panum Distortion er igen i år repræsenteret på Nørrebro, og i år med en vision om 

☀Good Vibrations ☀

Vi lægger dagen ud med at komme helt ned i gear i de crowdede gader og stræder på Nørrebro under Distortion. Efterhånden som dagen skrider frem, sørger vi for at sætte gang i festen, 
så du bare må ud og danse!

Vi lægger an til en varme sommer vibes, hvor du kan slå dig ned og få fyldt kroppen med kærlighed, lækker lyd og kolde drikkevarer.

I år har vi gjort alt for at få den bedste lyd, og det må siges at være opnået. Vi er derfor stolte over at kunne præsentere lyd i verdensklasse:

• FUNKTION ONE lydsystem

I baren vil der blive serveret drinks til fashionable priser. køb blandt andet

• Strawberry Daiquiris

• Live Bitches Blæst På Blenderen

Line up:
16.00-16.30: ¸¸.•♫♪ RITCHIE ♪♫•.¸¸
16.30-17.00 ¸¸.•♫♪ DISCOFIX ♪♫•.¸¸
17.00-18.30 ¸¸.•♫♪ KENNETH BAGER ♪♫•.¸¸
18.30-20.00 ¸¸.•♫♪ BRYNJOLFUR ♪♫•.¸¸ 
20.00-21.00 ¸¸.•♫♪ STREET FREET ♪♫•.¸¸
21.00-22.00 ¸¸.•♫♪ DISCOFIX feat Mr Sexxy Saxophone på live sax ♪♫•.¸¸                        

Kom ud i solen og nyd denne fantastiske dag med os.
Vi vil være at finde på Blegdamsvej 10, over for kirken :)

Sjove historier til uskyldige sind vol something-
something
Af: Simon/MOK.red.
 
Vi tager et afbræk fra denne klummes sædvanlige pure opspind og tager en tur ned ad hu-
kommelsens gade for at mindes en begivenhed i denne redaktørs studieliv et par år tilbage.

*Klik* Elevatordøren til etage 01 gik op. ”Hey babe,” sagde jeg kækt til pigen, der stod og 
ventede med et drilsk smil på læben. Hun gik på 3. semester og var netop kommet fra dis-
sektion, ”skal jeg køre dig hjem?” sagde jeg dumt men entusiastisk. Hun sukkede men uden 
at lade smilet forlade hendes øjne og gik med mig ind i elevatoren. I hinandens arme kørte 
vi en etage op. *Klik* Døren åbnedes. ”Hov, vi tager lige en omvej,” sagde jeg og trykkede 
på 01 igen. Min platte joke faldt i god jord.

*Klik* Døren åbnedes på etage 01.

Jeg var distraheret af pigen i mine arme og registrerede kun halvt den ældre herre, der gik 
ind i elevatoren iført kittel. Døren lukkede. *Thump* Mandens kittel sad løst og forhindrede 
døren i at lukke, så i stedet åbnedes den igen. Jeg fjernede min opmærksomhed fra pigen 
og kiggede på manden. Jeg smilte for mig selv; han var arketypen på en distræt professor. 
Et tomt blik i øjnene, bleg og klam hud fra for mange timer inden døre i et fugtigt labora-
torie. Han rokkede en smule – næsten umærkeligt – frem og tilbage. ”Dyrk lige vores gæst,” 
hviskede jeg til hende. Hun drejede hovedet diskret mod ham, mens han rokkede så langt 
frem, at hans kittel slap fri af døren.

*Klik* Døren lukkedes.

Jeg kunne mærke sættet i hende, da hun så ham, og jeg kunne næsten fornemme hårene 
rejse sig på hendes nakke. Hun trykkede sig ind til mig, og hendes vejrtrækning blev hur-
tigere. Elevatoren satte i bevægelse, men hun virkede rædselsslagen. Jeg tænkte, jeg ville 
berolige hende på den bedste måde, jeg kunne komme i tanke på. Jeg trak hende tæt ind 
til mig med den ene arm, mens jeg famlede efter elevatorens stopknap med den anden – 
skide være med professoren, han ænsede os jo ikke engang.

Hun så min arm bevæge sig mod dørpanelet og slog min hånd væk med et klask. Lyden fik et 
sæt til at gå gennem professoren, og han rokkede pludselig mere energisk frem og tilbage. 
”Hvad fanden?” spurgte jeg, men øjeblikket var forpasset, vi var oppe.

*Klik* Døren begyndte at åbnes.

Professoren trådte vakkelvornt frem på det af sine ben, der var længst væk fra os og havde 
været skjult af kitlen. Det var ituflået med blottede lårmuskler og en løsthængende sartorius.

”What the f-” nåede jeg at sige, før min hånd blev grebet af pigen, og jeg blev flået væk fra 
elevatoren i løb. I løb væk fra elevatoren kiggede jeg tilbage mod elevatoren og blev mødt 
af et intenst blik fra mandens mørke øjne.

*Klik* Døren lukkedes.

”What the fuck?” Fuldendte jeg denne gang og fortsatte ”du ringer efter hjælp til professoren, 
så prøver jeg at få ham ud!” Hendes greb om mit håndled blev fastere. ”Han var ikke vores 
underviser. Jeg har lige været med til at dissekere ham.” 

Gøgl
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Giganternes kamp!
Af: Tobias Berg

Alle der har mødt Jonas Olsen, ved at han elsker at tale. Kendte 
citater er blandt andet "bla bla bla", eller "bla bla bla bla bla 
bla" - og naturligvis folkets yndlings "bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla". Man skal dog aldrig underkende Jonas Olsens tal-
estrøm - til trods for at den aldrig stopper. Her skal indsættes et 
eksempel på hvor talestrømmen er kommet til gode, men som 
Jonas altid siger "bla bla bla bla bla". Jeg skal til sommer bruge 
5 uger af min sommerferie i selskab med ikke kun Jonas Olsen, 
men også Panums næstmesttalende-se-mig person; Kasper 
Gasbjerg. Jeg frygter en situation meget lig at dividere med 0, 
når de to personer skal være samlet i tætte lokaler, så længe.  
Men "bla bla bla bla bla bla bla bla bla". 

MOK har fået fat i Dansk Folkepartis nye manifest!
Af: Markus/MOK.red.

MOK har fået fat i Dansk Folkepartis nyeste manifest. Manifestet minder meget om et en gammel John 
Mogensen sang. Jeg vil gerne takke 25 % af dem der har leveret deres stemme til europaparlamentsvalget. 
I har nu givet Dansk Folkeparti det klap på skulderen de havde brug for for at øge fremmedhadet og de 
fjendebilleder medierne har tegne af indvandrere de sidste mange år.

Tusind tak!

Dansk Folkeparti kommer også med en ny app til deres medlemmer!

Omkvæd:
Danmarks jord for de danske
vi har plantet vort flag.
Det bli´r stående på pletten
ingen tvivl om den sag.
Vi har ejendomsretten,
værn om hver mark og hvert skel.
Danmarks jord for de danske
for vi har pløjet den selv.

Kanoner ladte med guld
står parate ved vor grænse klar til aktion.
Civile millioner fra syd gør sig rede
økonomisk til en kæmpe invasion.
Hvad fortidens hære ikke ku‚ klare
med vold kan nu ordnes pr. kontrakt,
blot en pen og et stykke papir, op med bommen,og så ind med den fremmede magt.

Omkvæd

Det danske sprog har et særpræg
som skal bevares med en særlig respekt.
Det tales og synges fra egn og til egn
vi behøver ingen fremmede dialekt.
Men landet er truet, visse personer
gi´r fa´n i vor gamle kultur.
Det er på tide at Holger på Kronborg igen
li´som før vågner op af sin lur.

Omkvæd

DANE FINDER!

‘S NYE DATING APP!

DANE FINDER! er måden hvorpå DANSKERE kan 
møde andre DANSKERE. Vi finder DANSKERE i din 
nærheden af dig og forbinder dig med dem hvis du 
også er DANSKER!

“DANE FINDER! var sådan jeg mødte min DANSKE 
mand!” - Pia

“Alle mine venner er på DANE FINDER! Det for 
zygt!” - Kristian

Af: Tobias Berg

Jeg er en vred mand. I går var der Europarlamentsvalg, hvor de politikere, der skal repræsen-
tere Danmark de næste 5 år i Europa, blev valgt ind. 
Og valgprocenten var ikke synderlig imponerende - 56,4 % - på trods af at det var den 
næsthøjeste nogensinde. 

Og ja, nu sidder jeg og kigger vredt på dig. Dig, der ikke kunne få din dovne røv op af sofaen 
og gå, cykle, eller hoppe på tungen til dit valgsted. Dig, der undskylder med at, "det alligevel 
ikke har noget med mig at gøre". Og dig, der lige havde andre planer på det tidspunkt - der 
var åbent i fucking 11 timer.

Jeg er vred, fordi du ved ikke at stemme har været med til at underminere den meste centrale 
del af et demokrati. At FOLKET stemmer. Pointen med demokratiet er, at det skal afspejle 
folkets ønsker og ikke kun de segmenter af folket, som godt kan få deres røv op af sofa - og 
de ældre mennesker som Morten Messerschmidt har taget i hånden, og hjulpet med at 

sætte deres kryds. Helst ud fra liste O, og endnu bedre ud fra Messerschmidts eget navn.

Og at bruge undskyldningen "det orker jeg ikke at sætte sig ind i" fungerer altså ikke i det 21. 
århundrede. Der har i løbet af dette valg været mindst 3 forskellige kandidat-quizzer, hvor 
man ved at besvare 8 lette spørgsmål kunne finde ud af hvilken kandidat, man var mest enig 
med. Og selv hvis det er for meget, så kan du altid tage kujonens løsning og stemme blankt.
Det kan ikke være rigtigt, at vi næste år skal se en regering blive dannet med Dansk Folkeparti 
i spidsen. Vi er for helvede medicinstuderende, og jeg tvivler på at der er nogen af os, der har 
samme fremmedfjendske, islam-hadende, DNSAP-ligende tanker som Dansk Folkeparti har. 
Og så kan det ikke være rigtigt, at I tvinger Mutti Berg til at flytte til udlandet, for som hun 
siger, vil hun ikke bo i et land, der er styret af Dansk Folkeparti.

Jeg undskylder ikke, hvis der er nogen af jer, der føler sig trådt over tæerne. I stedet vil jeg 
gerne træde hårdere - så kan det være I letter røven den 14. september 2015. 

Fuck dig.

Tobias’ Jørgen!

Den vrede mand!

Dansk Folkepartis Manifest anno 2014



6 |

Anmeldelse af app’en ”antibiotika” af 
pro.medicin.dk
Af Jonas / MOK-red

Det er jo et faktum, at jeg er LÆGE(vikar), og elsker at installere 
medicinske app’s på min iPad mini, som altid ligger i kittel-
lommen. Der er jeg tilfældigvis snublet over denne nye app, 
hvor man kan slå antibiotikabehandlinger op.

Akademisk ballast
Først og fremmest skal man jo nok lige stoppe op og se på, 
om det er nogen, der ved, hvad de taler om. Fx er instruksen 
om sepsisbehandling forfattet af to lektorer i mikrobiologi, en 
prodekan for forskning, tre professorer, en praktiserende læge 
og en overlæge. På den måde må man sige, at der formentlig 
er vægt bag de ord, der er skrevet.

Anvendelse i klinikken
Og hvad kan man så bruge den til? For det første kan man 
bruge den som opslagsværk, når man er ude i klinikken. 
De fleste præparater kender man jo godt, og man ved som 
regel også, hvad der er smart at bruge til hvad. Men hvad er 
førstevalgspræparat og hvad er dosis? Det er svært at være 
helt skarp i det altid, især hvis sygehuset ikke har en rigtig 
godt antibiotikainstruks. Her kan jeg varmt anbefale denne 
app, da man lynhur-
tigt kan få svar på, 
hvordan man be-
handler specifikke 
infektioner, fx KOL 
i exa, nosokomielle 
pneumonier, aspira-
tionspneumoni osv.

Til eksamenslæs-
ningen
Da app’en er ret ny, 
har jeg ikke haft mu-
lighed for at bruge 
den specielt meget 
i praksis, men in-
dtil videre har den 
været meget brug-
bar.
Kan man så bruge 
den til at læse til 
eksamen? Både ja 
og nej. Som regel bliver man bedt om at foreslå antibiotika 
p.b.a. en specifik bakteriel infektion. I så fald er den sjældent 
specielt brugbar. Men vil man terpe empiriske behandlinger 
af sepsis, meningit osv, er den rigtig anvendelig, vil jeg mene.

Forslag til forbedringer
Selvfølgelig er der mangler, og egentlig håber jeg bare, at 
skaberne af app’en vil opdatere den med emner som be-
handling af urosepsis, profylaktisk behandling ved sår med 
knogleskade og supplerende behandling til KOL i exa, altså 
ikke kun den antibiotiske behandling. Det er små mangler, 
som bestemt er til at se igennem fingre med,

Alt i alt er der langt mellem snaps’ne, når det kommer til gode 
og gratis medicinske app’s. Her må man sige, at pro.medicin’s 
nye app er en perle i rækken.

PRESSEMEDDELELSE
Dato: 13. maj 2014

Brug antibiotika rigtigt – ny 
app fra pro.medicin.dk

Medicindatabasen, pro.medicin.
dk, er netop udkommet med en ny 
app, der indeholder vej-ledninger i 
brug af antibiotika til læger og andre 
sundhedsprofessionelle. 

”Korrekt brug af antibiotika er ekstremt vigtigtikke mindst i 
forhold til at mindske udvikling af bakteriers resistens”, forklarer 
ansvarshavende redaktør på pro.medicin.dk, Henrik Friis, der 
også er ledende overlæge ved Klinisk mikrobiologisk afdeling 
på Slagelse Sygehus. Og han tilføjer:”Derfor er jeg rigtig glad 
for, at vi nu kan tilbyde pro.medicin.dk’s brugereet gratis, let-
tilgængeligt værktøj – der kan bruges alle vegne, også når der 
er dårlig internetdækning”.

Hvad indeholder app’en
App’ens indhold er identisk med indholdet i Antibiotikave-
jledningen på pro.medicin.dk, og altså udarbejdet af samme 
forfatter- og referentstab. Vejledningen er desuden i overens-
stemmelse med Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om ordina-
tion af antibiotika” fra 2012. 

App’en skal opdateres hver 14. dag, i takt med opdateringerne 
på pro.medicin.dk og medicinpriser.dk. Derefter kan den tilgås 
offline på smartphone eller tablet.

Hent ”Pro.medicin.dk Antibiotika”nu
App’en er foreløbig udviklet til iOs, og kan hentes gratis i App-
store. En android-version er lige på trapperne.

Om pro.medicin.dk
Pro.medicin.dk er de sundhedsprofessionelles foretrukne 
værktøj, når de henter informati-on om medicin. Hjemmesiden 
har, sammen med sin søsterside til ikke-fagfolk (min.medicin.
dk), 4,5 mio. sidevisninger om måneden, fordelt på ca. 1,4 mio. 
besøg.Pro- og min.medicin.dk udgives af Dansk Lægemiddel 
Information A/S, der har udgivet information om medicin i 
knap 40 år.  

Skriv eller ring til projektleder Tone M. Reersted tmr@dli.dk, 
eller +45 3927 4488 for yderli-gere information eller materiale.

Ny app om antibiotika!
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Overspringshandlinger

Det er sommerferie og hvad skal man lave? 
MOK anbefaler den sjoveste tv-quiz i tv-guizzens historie, næst efter Jarls 
Quizshow, Jeopardy!!!

Setuppet er simpelt: Find en lækker fyr/dame/andet som er hvid/sort/brun/
andet (på nær blå) samt en god kammerat/buddy-makker/ven/bekendt/andet. 
Lad den lækre eksistens være vært og den anden personlighed være deltager 
sammen med dig.  Som vært anbefaler vi på det kraftigste Pelle Hvenegård, 
alternativt dennes stand-in, Pelle P.

Det handler herefter i al sin simpelhed, om at kunne spørgsmålene på de af 
værten afslørede svar! 

MOK bringer dig her et komplet Jeopardy setup.
 Du skal blot have fat i Pelle P - GAME ON!!!!

Af David et al./MOKred

Pelle P, den ideele Jeopardy vært

Emner:

Overspringshandlinger fra eksamenslæsning

af Anna-Martha/MOKred

Gå i træningscenter - den ultimative undskyldning for at slippe væk fra bøgerne; man 
bliver lækker til sommer og så er man HELT SIKKERT mere frisk bagefter og kan læse SÅ 
meget bedre.

Gå ned i Palmen - Hvis man lige får en lille pause en gåtur, og 500 gram sukker tilsat 
gelatine og farvestoffer, så kan man klare MINDST 2 timer mere på bib.

Bestille sin sommerferie - Det er rimeligt vigtigt at få bestilt sin sommerferie så snart man 
kommer i tanker om, at man gerne vil på sommeferie. Priserne stiger jo hele tiden. Og det 
er nok også bedst lige at bruge noget tid tjekke priser hos SAMTLIGE rejseselskaberm, så 
man er helt sikker på, at man får det bedste tilbud.   

Hjælpe en-eller-anden der skal flytte - man kender altid nogle, der skal flytte, og de 
bliver altid SÅ GLADE hvis man hjælper dem, og så er det jo også rigtigt smart lige at have 
“en flytning til gode” til næste gang man selv skal flytte.

Tage på udsalg - der er altid et eller andet sted der er udsalg (se udsalgsguiden.dk). Og 
det er jo faktisk meget fornuftigt at tage på udsalg, for man kan spare mange penge. Og 
eftersom  man ikke har tid til at arbejde ret meget i eksamensperioden er det rigtigt smart, 
at være ØKONOMISK ANSVARLIG 

Bage kage til læsegruppe - Det er altid fornuftigt at bage kage til sin læsegruppe, de 
bliver glade, OG man køber sig til lidt ekstra TOLERANCE, hvis nu man ikke lige har fået 
læst det aftalte, til næste møde. 

Blive tjekket for LUS af sin læsemakker - Lus kan være næsten umulige at slippe af med! 
Jo før man finder dem, jo bedre. Så hvis man mærker så meget som den mindste lille kløen, 
når man sidder inde på bib, er det klart VIGTIGT, at man lige lader sig tjekke. 

Læse om den der sygdom, som din mor siger, at din mormor tror hun har - mor og 
mormor er bekymrede, så det er selvfølgeligt nødvendigt for dig at være helt up to date 
på mormors nye sygdom. Og det er jo STUDIERELEVANT information; så det er ikke engang 
en overspringshandling. 

Sy huller i sit tøj - Alle har en bunke med tøj, som bare lige er løbet lidt i syningen, eller 
har tabt en knap, men i øvrigt er for godt til at blive smidt ud. Hvis man lige fikser tøjet i 
denne bunke behøver man ikke at vaske tøj lige så ofte i eksamensperioden, og det er jo 
TIDSBEVARENDE i det lange løb!

Klassisk opsætning

Point:
Svar:

100

200

300

400

1000

D e  p u n i s k e 
krige

H å n d k ø b s p r æ -
parater mod skæl

Glødelampens 
historie

Pollental i 
Viborg 2010

Konservative folketingsm-
edlemmer i 1800-tallet (DK)

Hannibal

Sølvminer

“...  og for øvrigt 
synes jeg Kartago 
skal ødelægges.”

Sicilianske sørøvere

Scipio Africanus

122

R e k o r d  d .  2 6 . 
marts

publiceret d. 13. 
marts

5.432

9th international 
Congress in Aere-
obiology

Joseph Swan

1 8 0 9  t o  k u l -
stænger

publiceret d. 13. 
marts

En ædelgas

Goliatfatning

Head & Shoulders 
original

Nizoral

zinkpyrithion

Kam

31,95 ,-

Christian Emil Kragh-Juel-Vind-
Frijs

Ministeriet Fonnesbech

Ejderpolitikken

C.C.V. Nyholm

Pirater fra Italienske øer



8 | Annoncer

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

Lønnet forskningsårtil klinisk studie ved Urologisk 
afdeling Herlev Hospital.
Forskningsinteresseret stud.med. søges til et prægraduatforskningsår i forskningsenheden 
på Urologisk afdeling Herlev Hospital. Start 01. august 2014.

Vi tilbyder dig muligheden for at udføre et selvstændigt klinisk studie under kyndig 
supervision. Dvs. ”egne patienter” og ”eget datasæt”. Emnet er erektil dysfunktion og lavt 
testosteron niveau hos mænd med blæretumorer. Projektet forventes som minimum at 
kunne generere en peer-reviewed publikation udover muligheden for præsentation på 
relevante videnskabelige kongresser i ind- og udland. Udover dette vil du blive involveret 
i et af vores egne igangværende klinisk randomiserede lægemiddelforsøg. 

Vi forventer, at du er engageret, kan arbejde selvstændigt og har lyst til forskning. Du skal 
som minimum have afsluttet 7. semester. Tidligere forskningserfaring er ikke et krav, men 
er en fordel. Til gengæld får du dit eget kliniske studie med hands on erfaring i protokol-
skrivning, godkendelsesprocedurer og udførsel, alt selvfølgelig under supervision. Løn 
efter gældende regler for skolarstipendiater.  

Ansøgningsfrist mandag d. 02. juni.

Du er velkommen til at kontakte Peter Østergren for nærmere information.

Motiveret ansøgning og CV sendes på e-mail til 

Peter Østergren

Læge, Klinisk Assistent, ph.d. stud.
peter.busch.oestergren@regionh.dk/ Tlf.: 38 68 15 05
Forskningsenheden Urologisk Afdeling H
Herlev Hospital

Anatomisk tegnekursus
Efter aftale med Jørgen Tranum, afholder Rasmus Aagaard et tegnekursus med fokus på 
anatomi, i de to sidste uger af juli.

For mere information, se www.tegneskolekbh.dk eller skriv til det denne mail.
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LÆS MERE PÅ MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

NYHED - gør det 
rigtigt!
Procedurebogen viser 
med simple og pæda-
gogiske illustrationer, 
hvordan du udfører 
51 af de hyppigste 
kliniske procedurer.

Kr. 275,- 
(vejl.)

136 sider

Bogen kan også købes som i-bog, der kan læses 
på pc, tablets og smartphones. I-bogen er supple-
ret med digitale værktøjer, fx oplæsning, søge- og 
notefunktion.

Kr. 275,-
(vejl.)

136 sider

Læs mere og køb bogen på 
munksgaard.dk

Procedurebogen forklarer udførelsen af 51 
hyppige kliniske procedurer, som enhver læge 
bør kunne. Bogen er ideel, når beslutningen 
om proceduren er taget og næste skridt er 
”Hvordan gør jeg?”. 

Kapitlerne er inspireret af tegneserier, og pro-
cedurerne er forklaret gennem 430 simple og 
pædagogiske illustrationer.

En HELt ny mådE at LærE om 
dE HyppigstE KLinisKE procEdurEr
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• Sørg for gode arbejdsfor-
hold.

• Prioritér information af 
patienten og god lejring.

• Hav assistent på stuen.
• Anvend tykkere lumbal-

punkturnål ved mistanke 
om meningitis.

• Brug det antal spidsglas, 
der kræves i henhold til 
lokal instruks.

• Sterile handsker
• Steril pincet
• Vat i kop og gul sprit
• Hulstykke
• Lidokain 1% u. adrenalin
• 5 ml sprøjte
• Lyserød og blå kanyle
• Lumbalpunkturnål 0,7mm
• Spidsglas
• Vådserviet
• Plaster

L4

Anbring gerne vågne patienter sid-
dende. Sørg for god støtte under 
benene og en pude til at krumme 
sig sammen over.

Identificér og palpér intervertebral- 
rummene. Notér dig flere indstiks- 
muligheder. Du kan gøre indstik på 
L2/L3-, L3/L4- og L4/L5-niveau.

Desinficér et område med radius 
10 cm omkring hvert indstikssted 
med spritvædet vat i pincet. Brug 
cirkulære bevægelser indefra og ud.

Anlæg lokalbedøvelse i form af små 
depoter lidokain både i huden og i 
dybden, i alt 3-5 ml. Vent 1 minut, til 
bedøvelsen indtræder.

Markér dine indstiksteder med negl 
eller kuglepen. Tag sterile handsker 
på. 

Påsæt et hulstykke.

Vælg ét indstikssted. Stik lumbal-
punkturnålen ind vinkelret og en 
smule kranielt i midtlinjen.  

Liggende lejring kræver, at 
patien ten har bøjede ben og 
parallelle skuldre og hoftekamme. 
Få evt. en assistent til at holde 
patientens ben.

Lad patienten krumme godt sam-
men. Palpér hoftekammene og 
saml tommelfingerene. Her er 
processus spinosus på L4. 

”Jeg skal tage en prøve ved 
at stikke en nål ind mellem 
ryghvirvlerne. Nålen er ikke i 
nærheden af din rygmarv. Det 
er vigtigt, du slapper godt af i 
ryggen. Der er minimal risiko 
for infektion og blødning. No-
gen oplever hovedpine, som 
kan afhjælpes ved at drikke 
rigeligt med væske det næste 
døgn og tage den med ro.”
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• Sørg for gode arbejdsfor-
hold.

• Prioritér information af 
patienten og god lejring.

• Hav assistent på stuen.
• Anvend tykkere lumbal-

punkturnål ved mistanke 
om meningitis.

• Brug det antal spidsglas, 
der kræves i henhold til 
lokal instruks.

• Sterile handsker
• Steril pincet
• Vat i kop og gul sprit
• Hulstykke
• Lidokain 1% u. adrenalin
• 5 ml sprøjte
• Lyserød og blå kanyle
• Lumbalpunkturnål 0,7mm
• Spidsglas
• Vådserviet
• Plaster

L4

Anbring gerne vågne patienter sid-
dende. Sørg for god støtte under 
benene og en pude til at krumme 
sig sammen over.

Identificér og palpér intervertebral- 
rummene. Notér dig flere indstiks- 
muligheder. Du kan gøre indstik på 
L2/L3-, L3/L4- og L4/L5-niveau.

Desinficér et område med radius 
10 cm omkring hvert indstikssted 
med spritvædet vat i pincet. Brug 
cirkulære bevægelser indefra og ud.

Anlæg lokalbedøvelse i form af små 
depoter lidokain både i huden og i 
dybden, i alt 3-5 ml. Vent 1 minut, til 
bedøvelsen indtræder.

Markér dine indstiksteder med negl 
eller kuglepen. Tag sterile handsker 
på. 

Påsæt et hulstykke.

Vælg ét indstikssted. Stik lumbal-
punkturnålen ind vinkelret og en 
smule kranielt i midtlinjen.  

Liggende lejring kræver, at 
patien ten har bøjede ben og 
parallelle skuldre og hoftekamme. 
Få evt. en assistent til at holde 
patientens ben.

Lad patienten krumme godt sam-
men. Palpér hoftekammene og 
saml tommelfingerene. Her er 
processus spinosus på L4. 

”Jeg skal tage en prøve ved 
at stikke en nål ind mellem 
ryghvirvlerne. Nålen er ikke i 
nærheden af din rygmarv. Det 
er vigtigt, du slapper godt af i 
ryggen. Der er minimal risiko 
for infektion og blødning. No-
gen oplever hovedpine, som 
kan afhjælpes ved at drikke 
rigeligt med væske det næste 
døgn og tage den med ro.”
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• anvend helst hånd eller arm 
(større tromboserisiko i ue)

• start distalt. Mislykkes det, 
kan du prøve igen længere 
proksimalt

• brug modsatte side af et 
evt. kirurgisk indgreb

• undgå område over led, 
v. mediana cubiti og 
veneklapper

• Påsæt evt. forlængerslange 
i henhold til lokal 

      instruks.

• Staseslange
• Spritswabs
• Handsker
• Venekateter
• Nålespand
• Sprøjte med 10 ml saltvand
• Venekateterplaster
• Tape med vat.

Sæt staseslangen rundt om armen 
proksimalt for indstiksstedet. Find 
en egnet vene (evt. distal gaf-
felvene). Desinficér området to 
gange. Tag handsker på.

Stik nålen 2 mm længere ind og 
sænk indføringsvinklen til 0 grader. 
Hold nålen stille og skub kateteret 
længere ind.

Løsn den hvide prop bagerst på 
nålen. Træk nålen ud og smid den i 
nålespanden. Skru proppen i bag på 
kateteret.

Ved seponering: Sæt tape med 
vat over indstiksstedet og træk 
venekateteret ud. Komprimér og 
løft hånden over hjerteniveau.

Frigør staseslangen. Komprimér 
venen proksimalt for kateterspid-
sen med pegefingeren og hold på 
kateteret med tommelfingeren. 

giv 5-10 ml saltvand i infusions-
porten. Hvis venekateteret ligger 
korrekt, opstår der ingen lokal 
bule. Påsæt et venekateterplaster. 
Anfør tid og dato.

Fiksér venen med et godt greb på 
venen distalt for indstiksstedet. 
Advar patienten om at du vil stik-
ke, og stik ind med en indførings-
vinkel på 20-30°.

når nålen er inde i karret, kan du 
se blodet løbe op i fyldningskam-
meret.

”Jeg skal lægge et kateter i 
din blodåre. Du kan få et blåt 
mærke, men det vil gå over i 
løbet af få dage.”
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dårLIG venefYLde: Sænk ekst-
remiteten under hjerteniveau. 
Få patienten til at knytte hånden 
nogle gange. Bank let på venen. 
Læg en varm klud på venen.

venen ruLLer: Træk huden 
 distalt. Stræk venen ved at ud-
nytte nærmeste led. Stik i to 
veners sammenløb.

MIsLYKKeT IndsTIK: Komprimér 
med vat og prøv igen.
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• anvend nasal airway hos 
vågne patienter og tunge-
holder hos bevidstløse 
 patienter

• overvej, om enden af tuben 
er stor nok til at forblive 
udenfor næseboret, kontrol-
ler at tuben ikke synker ind

• Indfør tungeholderen 
sidelæns hos børn af hensyn 
til den bløde gane.

NASAL AIrwAY
• Handsker
• Nasal airway
• Lidokain-gel.

TuNGEHOLDEr
• Handsker
• Tungeholder.

180°

nasal airway: Vælg en tube hvis 
længde svarer til afstanden fra 
næsetip til øreflip.

Skub langsomt tuben hele vejen ind.

Indfør forsigtigt tungeholderen helt 
i bund med spidsen pegende opad 
mod ganen.

Tungeholder-kraven skal være uden 
for munden.

Tungeholder: Udmål størrelse fra 
mundvig til øreflip.

Rotér tungeholderen 180°.

Påfør lidokain-gel på tuben. Indfør tuben i næseboret nærm-
est vinkelret på ansigtet.

TIL nasaL aIrwaY: ”Jeg 
 lægger nu et gummirør i din 
næse, så du nemmere kan få 
luft ned i lungerne. Du skal 
derfor sige, hvis et af dine 
næsebor er større end det 
andet.”
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nasaL aIrwaY
Modstand ved indføring: 
Overvej anden størrelse og/
eller forsøg andet næsebor.

TunGehoLder
Tungen skubbes ned af 
tungeholderen: Skab frie 
luftveje og overvej anden 
størrelse tungeholder.
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• Sørg for gode arbejdsfor-
hold.

• Prioritér information af 
patienten og god lejring.

• Hav assistent på stuen.
• Anvend tykkere lumbal-

punkturnål ved mistanke 
om meningitis.

• Brug det antal spidsglas, 
der kræves i henhold til 
lokal instruks.

• Sterile handsker
• Steril pincet
• Vat i kop og gul sprit
• Hulstykke
• Lidokain 1% u. adrenalin
• 5 ml sprøjte
• Lyserød og blå kanyle
• Lumbalpunkturnål 0,7mm
• Spidsglas
• Vådserviet
• Plaster

L4

Anbring gerne vågne patienter sid-
dende. Sørg for god støtte under 
benene og en pude til at krumme 
sig sammen over.

Identificér og palpér intervertebral- 
rummene. Notér dig flere indstiks- 
muligheder. Du kan gøre indstik på 
L2/L3-, L3/L4- og L4/L5-niveau.

Desinficér et område med radius 
10 cm omkring hvert indstikssted 
med spritvædet vat i pincet. Brug 
cirkulære bevægelser indefra og ud.

Anlæg lokalbedøvelse i form af små 
depoter lidokain både i huden og i 
dybden, i alt 3-5 ml. Vent 1 minut, til 
bedøvelsen indtræder.

Markér dine indstiksteder med negl 
eller kuglepen. Tag sterile handsker 
på. 

Påsæt et hulstykke.

Vælg ét indstikssted. Stik lumbal-
punkturnålen ind vinkelret og en 
smule kranielt i midtlinjen.  

Liggende lejring kræver, at 
patien ten har bøjede ben og 
parallelle skuldre og hoftekamme. 
Få evt. en assistent til at holde 
patientens ben.

Lad patienten krumme godt sam-
men. Palpér hoftekammene og 
saml tommelfingerene. Her er 
processus spinosus på L4. 

”Jeg skal tage en prøve ved 
at stikke en nål ind mellem 
ryghvirvlerne. Nålen er ikke i 
nærheden af din rygmarv. Det 
er vigtigt, du slapper godt af i 
ryggen. Der er minimal risiko 
for infektion og blødning. No-
gen oplever hovedpine, som 
kan afhjælpes ved at drikke 
rigeligt med væske det næste 
døgn og tage den med ro.”

Kan også købes  
som i-bog
kr. 220,-

Forskningsår ved Center for Inflammation og 
Metabolisme på Rigshospitalet
Vi er en gruppe ved Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet, der søger 
en medicinstuderende, der har lyst til at deltage i et forskningsprojekt som forskning-
sårsstuderende.

Vores afdeling arbejde overordnet med et koncept, der omhandler de gavnlige effekter ved 
fysisk aktivitet. I denne sammenhæng undersøger vi, hvordan leveren signalerer til andre 
organer forbindelse med fysisk aktivitet.

Projektet, som vi søger en medicinstuderende til, har to formål
1) At undersøge signaleringen imellem hjerne og lever
2) At undersøge leverens funktion i metaboliske sygdomme såsom fedtlever
Vi arbejder med humane modeller, og således vil alle forsøg være med forsøgspersoner, og 
inkluderer primært hormoninfusioner såsom infusion af somatostatin, insulin og glukagon.
Som forskningsårsstuderende vil du skulle deltage i udførelsen af de humane forsøg med 
screening af forsøgspersoner (anamneseoptagelse, blodprøver, konditest) samt blod-
prøvetagning og hormoninfusioner i forbindelse med forsøgsdagene.
Forskningsåret afsluttes med en rapport om den forskning, som man har taget del i. Denne 
rapport kan også gælde som kandidatopgave.

Krav til dig: 
- Medicinstuderende på kandidatdelen af studiet
- Interesse for at tage orlov fra studiet i efteråret 2014 med start 1. september (og evt. 
foråret 2015)
- Interesse for at afprøve mulighederne i forskning
- Selvstændighed og gåpåmod er en stor fordel 

Hvis ovenstående har interesse, kan du få yderligere information ved at kontakte projek-
tansvarlig læge, PhD-studerende Jakob Hansen på jakobhansen.privat@gmail.com. Tilføj 
gerne en kort beskrivelse af dig selv.

Projektansvarlige:Jakob Hansen, læge, PhD-studerende og Peter Plomgaard, læge, PhD
Overordnet ansvarlig:Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge, dr.med.

Center for Inflammation og Metabolisme/Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Tagensvej 20, opgang 76, 4. sal
2200 København N

Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien?
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, søger 2 nye medlemmer med start 
fra 1/7-14.

Vi er et hold på 21 lægevikarer der dækker aften/natte-vagter i Bispebjergs travle psykiatriske 
skadestue alle ugens dage, hele året rundt.

Som Holdmedlem har man 2-3 vagter per måned. Vagterne er skiftevis ”korte” vagter (kl. 
14-24 i hverdage, kl. 12-24 i weekender) og lange vagter (kl. 16-09). Man har desuden 1-2 
standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom.  

Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af 
afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt. Arbejdet er krævende men varieret og lære-
rigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte 
som mindre akutte. Det er overvejende selvstændigt arbejde men med god mulighed for 
sparring og supervision.

Oplæring: Før din første vagt, skal du have taget to følgevagter (16-20) i skadestuen 
sammen med en af de andre lægevikarer. Du indkaldes desuden til hospitalets fælles in-
troduktionsforløb med bl.a. hjertestop- og brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage 
i måneden og skal helst være gennemført inden første vagt. Introdagene er lønnede og 
foregår i tidsrummet fra 08.30 til ca. kl. 15.00.

Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
• Som min. har gennemført klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og forventer at bestå 
eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøder den første søndag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper 
hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-20) samt introforløb inden første vagt. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 2. juni, kl. 12.00 
Dato for samtaler endnu ikke fastlagt, forventes afholdt i uge 25.

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder Daniel Dybdal (danieldybdal@gmail.
com).  Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.
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Har vi stadig orlov? Hvad med Afrika, hvad gør vi nu?

Kære Medstuderende, det forgangne semester og dette semester har 
været præget af en smule forvirring, og det er helt klart forståeligt. Jeg 
møder stadig studerende, der tror orloven er væk for good, der tror vi 
skal piskes igennem 6 års universitet uden et sekunds pause, men… 
men… men…. Det er ikke tilfældet (heldigvis). Vores kamp var ikke 
forgæves i november måned og resultatet var størst på Københavns 
Universitet, men regeringen har (om de vil indrømme det eller ej) faktisk 
også ændret en del i deres bekendtgørelser. 

Københavns Universitet valgte efter de voldsomme protester at ned-
sætte et såkaldt 12-mandsudvalg i samarbejde med StudenterRådet 
– her blev jeg så valgt ind sammen med Frederik Løgstup Magnusson 
fra medicin.  Vi forhandlede (meget fredsommeligt – en dejlig velvilje 
fra ledelsen) os frem til 10 punkter, der skulle være fokus for at få de 
studerende bedre igennem studiet. Fokus blev altså lagt på at de stu-
derende skal bedre igennem, bedre undervisning, mere undervisning, 
mere vejledning, sommerskoler og andet skal gøre os bedre rustet som 
studerende og i stand til at kunne bestå vores eksaminer på normeret tid. 

Resultatet er: VI HAR STADIG ORLOV – youheardme! Et helt års orlov på 
bachelor og yderligere et år på kandidaten! Orloven kan være til hvad 
som helst, dannelsesrejsen, forskningsår, lægevikariat, nødhjælpsturen 
til Afrika. Derudover har man stadig den særlige orlov, der er for sygdom, 
militærtjeneste og barsel. Dog skal man huske at bestå hhv. Bachelor 
og kandidat på maks 5 år hver.

Fra september 2015 gælder reglen om tvangstilmelding for alle os der 
allerede er indskrevet, dvs. Vi kan ikke længere tage frisemester – men 
husk orloven er der stadig!

Hvad gør man så når man skal til Afrika  eller af sted med PIT?
Der har været en del (måske en del for mange??) der har haft 6 mdr. 
semesterfri dvs. Ikke orlov og derfor stadig haft deres sædvanlige SU, 
mens de har været af sted og lave nødhjælpsarbejde – muligheden for 
stadig at få SU imens frafalder* nu fra September 2015 når fremdriftsre-
formen for alvor træder i kraft med tvangstilmelding. 
 
Det samme er gældende for forskningsår, det er ikke længere at have 
det samtidig med SU, så vi skal blive bedre til at søge legater. 

Kan man omgås reglerne??
Regeringen indskrev en særlig paragraf for Veterinær medicin og 
medicinstudiet, at når det omhandlede levende dyr og menneskers ve 
og vel kan man få lov til at tage et semester om. Det får kun reelt set 
betydning på vores kandidat når vi skal i klinik, og MedicinerRådet vil 
arbejde hårdt næste semester på at få klarlagt, hvordan og hvorledes 
vores kandidatstudieordning skal tilpasse sig disse nye regler. I vil 
herefter modtage lidt mere information næste semester, hvor der vil 
være gennemgang af regler, bekendtgørelser og den kommende nye 
kandidatstudieordning 

I må ikke glemme, at vi i MedicinerRådet er behjælpelige med spørgsmål 
omkring studiet og studieordninger – det er trods alt os der forhandler 
dem igennem 

Tak for et godt semester og hav en god sommer!

Mvh Elif Bayram, bestyrelsesmedlem i MedicinerRådet

*Hvis man tager to semestre samtidig har man mulighed for at holde 
et semester fri (altså på SU) og kan på den måde stadig få SU i 6 mdr. 

Hvad skete der så med den fremdriftsreform? Og Orloven??
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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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- 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

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 
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     Sommerseminar
For dig, der elsker kvinder med skæg og skæg med 
kvinder?
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!
Temaet for dette års sommerseminar er køn– der bliver en masse fede oplæg med blandt 
andre kendte og excentriske foredragsholdere.

Det foreløbige program ser således ud:
Mandag – transkønnethed
Tirsdag – køn gennem tiden
Onsdag – queer teori og forskellen mellem mænd og kvinder + SURPRISE
Torsdag – generelforsamling med efterfølgende temafest
Fredag – brunch og hjemrejse
Alle dage vil der løbende være workshops og rig mulighed for at mingle med søde men-
nesker fra din egen og andre lokalafdelinger (Aarhus, Aalborg og Odense) 
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 
for fuldforplejning (billigere end at blive hjemme) og transporten betales af Sexekspressen. 
Det eneste der kræves af dig er, at du er medlem af IMCC.

Hvad skal jeg dog gøre for at komme med? - jo det er ganske enkelt. 
1. Du skal være medlem af IMCC
2. Log in på IMCC’s medlemside
Gå ind på imcc.dk
Klik på fanebladet ’for medlemmer’
Klik på ’medlemslogin’ i bjælken ude til venstre
3. Under events, tilmelder du dig Sexekspressen Sommerseminar og betaler de 350 kr. 
4. Du udfylder den google formular der er vedhæftet tilmeldingen. 
5. Du er nu registreret som deltager på dette års sommerseminar! Tillykke!

Bamsehospitalet – 
også i eksamensperioden og sommerferien!

Kære alle bamsehjælpere! Eksamenerne og sommerferien nærmer sig. Det gør flere af 
Bamsehospitalets udenbys arrangementer også!
Med Bamsehospitalet lærer man at kommunikerer med børn, og møder studerende fra 
andre semestre. Kom bl.a. til vores Workshop, hvor vi bygger en nye bamsescanner MED 
MOTOR og samtidig får en bid brød med en øl eller to! 

Vi mangler særligt mange mennesker til arrangementet den 14/06 i Gentofte, så al hjælp 
modtages med kyshånd.

Kom med, når Bamsehospitalet tager til:
14/06/2014   ca. 9-14    Øregaardsparken i Gentofte 
   med Børne- og Ulykkesfonden 
   
Sommerferien starter:  
21/06/2014   kl. 9-14    “Science in the City”
22/06/2014    kl. 9-14  “Science in the City” 
25/06/2014    kl. 17-sent   Workshop med Bammeren 
23/08/2014    kl. ?  Stafet for livet, Frederiksberg 
  
Nyt semester:  
30/08/2014   kl. 14-18   Stafet for livet, Hørsholm 

Man kan tilmelde sig de forskellige arrangementer ved at sende en e-mail til: bamsehos-
pitalet.kbh@gmail.com 

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

Hvis du vil læse mere, er vi at finde her:
Vores hjemmeside:www.bamsehospital.dk
Facebook:https://www.facebook.com/BamsehospitaletKbh
Instagram: @bamsehospitaletkbh
 

FFF’s Fantastiske Forårssemester 2014
Endnu et semester er ved at gå på hæld, og sommeren står for døren!
For FFF har det været et begivenhedsrigt forår:
Vi har: 
- undervist 21 folkeskoleklasser, hvilket får os til at runde intet mindre end 100 underviste 
klasser siden 2012!
- afholdt 4 månedsmøder og ditto styregruppemøder! 
- uddannet 25 dejlige, nye medlemmer på en FFFabelagtig uddannelsesweekend!
- afholdt efteruddannelsesweekend og påskefrokost samt deltaget i CSS Campusdag og 
Workshopdag!
- indledt et nyt og spændende samarbejde med BUF!

TAK til alle FFF’ere - nye som gamle - for et festligt, forrygende forår! 
Og TAK til FADL København og Studenterklubben på Panum for økonomisk støtte til 
efteruddannelsesweekenden!
Fra FFF ønsker vi alle en rigtig god sommer og på gensyn på næste semester!

Studerende fra:
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

  

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 2014 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!
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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! 

Kursus i led- og rygundersøgelse onsdag d. 4.juni kl 
16:30
Savner du også lidt mere rutine eller bare et brush-up før eksamen i led- og rygundersøgelse?
Henvender sig specielt til dig, som er i klinik, på 3., 6.,7. eller 9. semester eller står overfor 
et besøg på en ortopædkirurgisk afdeling. Undervisningen varetages af læge Amandus 
Gustafsson, som er i ort.kir.hoveduddannelsesstilling.
Man øver sig/undersøger hinanden i par, hvorfor deltagerne opfordres til at tage shorts og 
t-shirts med og desuden medbringe egen madpakke.
PORTOS sørger for drikkevarer og lidt sødt til ganen.  
Deltagelse er GRATIS for PORTOS-medlemmer, og for ikke-medlemmer opkræves et delt-
agergebyr 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 og 
afvent bekræftigelsesmail med videre oplysninger.
Tilmeldingsfrist er tirsdag d.27/5.
Tjek vores facebookgruppe ud ”PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab”.
Mange hilsener
PORTOS 

En sommerhilsen!
SATS København siger farvel og tak for dette semester og på gensyn til efteråret – held og 
lykke med eksamenerne! 
Det har været et semester fyldt med spændende aktiviter: 

- Akut Patient
- Akutte Procedurer
- Besøg på akutlægebilen
- Kick Off 
- BasisgruppeBattle
- IV-kursus 
- Stoffer i natten, foredrag om toxikologi
- Foredrag: Læge i Røde Kors. Erfaringer efter jordkælvet på Haiti
- Pædiatriske procedurer

Vi glæder os i bestyrelsen til at se jer alle igen efter sommerferien til en masse spændende 
aktiviter til efteråret. 
Vi ligger ud med månedsmøde d. 3 september med efterfølgende grillhygge i studenter-
huset for både nye og gamle medlemmer – så sæt kryds i kalenderen allerede nu!
I mellemtiden kan I følge med på www.sats-kbh.dk eller på vores facebookside SATS 
København
 

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”. 

  

	  

	  

	  	  

	  

	  

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 

L ær at  dyk ke! 
Dykkerkurserne udbydes gennem PUC, som er dykkerklubben på det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet. Underviserne på kurser udbudt gennem PUC er alle erfarne PADI instruktører 
som samtidigt er medicinstuderende eller læger.

Kurserne lægger vægt på praktisk indlæring; først træning i svømmehal og derefter afsluttes 
kurset med fire dyk i havet.

Teorien læres bedst ved selvstudie, men alt stoffet gennemgås også på kurset, så alle får et 
solidt teoretisk fundament.

Efter vel afsluttet kursus kan du kalde dig PADI Open Water Diver og får et dykkercertifikat, 
som tillader dig at dykke til 18 meters dybde i hele verden!

For at tage et kursus, som udbydes gennem PUC, skal man melde sig ind i klubben. PUC er 
Danmarks billigste dykkerklub for studerende og medlemsskabet sikrer, at du efter endt 
kursus billigt kan låne udstyr og have dykkermakkere, som du kan tage ud at dykke med.

Kun 4 pladser på hvert kursus

Tilmelding efter først-til-mølle
Første frist fredag 6. juni

For datoer, priser, tilmelding:
www.puc.nu

PADI Open Water Diver
Begynder kursus

Der afholdes begynderkurser hen over sommeren:

Intensivt begynder dykkerkursus afholdes i uge 25
(tilmeldingsfrist 6. juni)

Aften-weekend begynder dykkerkursus afholdes i aug-sep
(se puc.nu for mere info)
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Du danner dig en 
holdning om et kursus

Du evaluerer dit kursus

Afdelingen for Uddannelse og 
Studerende viderebringer
din holdning, sikrer din
anonymitet, og ...

Kursusansvarlige, studieledelse
og studienævnet behandler 
din holdning.

Uddannelsen fortsætter
med dét der fungerer og 
forbedrer dét, der ikke gør. 

Husk at tjekke din Alumni-mail, 
så du kan være med i processen.
Resultater findes på:
sund.ku.dk/evaluering-uddannelse
Spørg evt. din tutor for mere information.

Undskyld vi 
forstyrrer!
- Vi vil bare gøre din uddannelse bedre

For at sikre en god uddannelse er det vigtigt, 
at du som studerende er med til at evaluere din 
undervisning. Dine input bliver nemlig brugt 
til den videre tilrettelæggelse og udvikling af 
undervisningen.  
 
Evalueringen foregår sådan her:

Evalueringer!

Tag et internationalt klinikophold i Danmark
På Hvidovre og Hillerød Hospital er der på de gynækologisk/obstetriske og pædiatriske 
afdelinger igangsat et 3 årigt projekt, der kan styrke din internationale profil.

Forløbet er på engelsk. Holdene består af 50% internationale og 50% danske studerende. 
Du vil komme til at arbejde sammen med internationale studerende i makkerpar bestående 
af én international og én dansk studerende. I forbindelse med patientkontakt forventes 
du at oversætte for den internationale studerende, så vedkommende også hver dag kan 
få direkte patientkontakt.

Eksaminerne er på dansk for de danske studerende.

Efter endt forløb på gynækologisk-obstetrisk afd. og pædiatrisk afd. får du et bevis på 10 
ugers "Internationalisation at home".

I forbindelse med projektet er der afsat ekstra ressourcer på afdelingerne, og du vil være i 
tæt kontakt med de kliniske lektorer.

Du kan komme på det engelsksprogede hold i gyn/obs og pædiatri på 6. semester kandidat 
på rul 2 eller 3 på enten Hvidovre eller Hillerød Hospital i efteråret 2014. 

Det første internationale hold følger rul 2 og har gyn/obs i perioden 18. august-17. sep-
tember 2014 efterfulgt af pædiatri i perioden 22. september- 22. oktober 2014. Det andet 
internationale hold følger rul 3 og har gyn/obs 22. september-22. oktober 2014 og pædiatri 
i peroden 27. oktober-26. november 2014. Du tilmelder dig forløbet ved den almindelige 
kursustilmelding. 

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Suzanne Andersen, 
Sektion for Internationalisering(suan@sund.ku.dk, tlf. 35 32 70 57).

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

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 22, 2014
Semesteret lakker mod enden, og studenterpræst Nicolai Halvorsen ønsker alle held og 
lykke med eksamen – og rigtig god sommerferie!
Hvis du får tid og lyst til at læse i sommerferien, vil vi anbefale bogen ”Er der nogen?”, 
som Nicolai har redigeret sammen med studenterpræst Jørgen Bo Christensen fra DTU: 
Teologien trænger til at lære, at den ikke behøver frygte naturvidenskaben, og samtidig 
kan teologien hjælpe naturvidenskaben med at fastholde, at naturen ikke blot er et noget, 
men altid allerede har betydning for nogen. (Lettereomskrevetcitatfrabogens forord.)
Forlaget skriver: I en tid, hvor ingen faggren længere kan hævde at sidde inde med det 
privilegerede perspektiv på mennesket og verden, åbnes der for fornyet samtale mellem 
teologien og naturvidenskaberne – til gensidig inspiration.  Den faglige udveksling mel-
lem naturvidenskaberne og teologien er ikke så belyst herhjemme, som den fx er i de 
angelsaksiske lande, og i denne bog en sjældenhed på dansk. Bogen rummer bidrag af 
en række naturvidenskabelige forskere inden for fysik, biologi og neurofysiologi samt af 
en række teologiske forskere (danske og udenlandske) med særlig interesse for samtalen 
med moderne naturvidenskab.

Bidragsydere:Anja C. Andersen, lektor i astrofysik, Niels Henrik Gregersen, professor i 
systematisk teologi, Jesper Hoffmeyer, lektor i molekylærbiologi, Troels W. Kjær, hjernefor-
sker, Jürgen Moltmann, professor i systematisk teologi og Anne L. C. Runehov, dr. theol. i 
systematisk teologi.
________________________________________
Samklang sommerkoncert
Studentermenighedens kor Samklang giver sommerkoncert i Hans Tausens Kirke på Islands 
Brygge.  Der er fri entré.
Tid: tirsdag den 10. juni kl. 20
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Islands Brygge
________________________________________
Sommerferie
Studenterpræst Nicolai Halvorsen holder sommerferie uge 28-30 fra 5. juli til og med 28. juli.
I uge 28 og 29 kan du kontakte studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen, hvis du har 
akut brug for en samtale. Stefan kan træffes på tlf. 53 64 01 83 eller mail slh@rundetaarn.
dk. Han harfrimandag.
I uge 30 holder allestudenterpræsterneferie.
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til per-
sonlige 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
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Ordblind og eksamen
Er du ordblind og frygter du, at det vil påvirke dine resultater ved de skriftlige eksaminer? 
Så har Universitet en række tilbud til dig, som kan hjælpe dig igennem eksaminerne. Eneste 
krav er, at du kan dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse med de skriftlige eksaminer. Ordblind-
hed kan påvirke din evne til at formulere dig på en sådan måde, at man ved en skriftlig 
eksamen ikke opnår en karakter, der svarer til ens faglige niveau. På den baggrund har 
universitetet en række tilbud til dig. Kontakt studievejledningen eller kig ind påhttp://
funktionsnedsat.ku.dk/. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensation til at få 25 % ekstra tid til dine ek-
saminer. Blanketten til dispensationsansøgningen finder du på www.KUnet.dk->Bachelor/
Kandidat i Medicin  Blanketter. Blanketten hedder ”Dispensation om andet på medicin 
uddannelsen”. 

På computerne til eksamen er der desuden installeret ordblindeprogrammet "Vise ord" med 
ordbøgerne Dansk Stor, Dansk Mellem, Anatomi og Medicinske Fagudtryk. 

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere det med en dysleksitest fra en offentlig 
institution. Testen må højst være et år gammel. Dette gælder også for svenske og norske 
studerende.

- Studievejledningen for Medicin

Gravid og eksamen?
Hvis du er gravid eller ammer et barn, kan du få bevilget ekstra tid til dine eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du ekstra tid til din skriftlige eksamen, hvis den 
varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig i StudieServiceCenteret senest 14 dage før 
eksamen, medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og har særlige graviditetsgener, kan du søge om 
forlænget tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal dokumenteres med lægeerk-
læring, i dette tilfælde er vandrejournalen ikke nok. I studievejledningen kan vi hjælpe dig 
med at udfærdige en dispensation. 

Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder gammelt, kan du også få bevilget 25 % 
tidsforlængelse til din eksamen, hvis den er over 2½ times varighed. 

Læs mere på KUnet.dk ->Kandidat eller Bachelor i medicin -> Uddannelsens forløb -> 
Barsel og orlov.

Du finder blanketten til at søge en dispensation via KUnet.dk,Bachelor/kandidat i Medicin 
-> blanketter. 

- Studievejledningen for Medicin

Sidste frist for tilmelding  til næste semesters 
undervisning!
Har du husket at tilmelde dig undervisning efterår 2014?

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 ”mine enheder” og tryk ”kandidat/bachelor i medicin” -> 
”undervisning” -> ”undervisningsplaner” 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 www.KUnet.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat 
medicin -> kontakt.

Hvis du ønsker at dele semestret op, skal 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 www.
KUnet.dk-> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin -> kontakt -> studieservicecenter.

Eksamen – tilmelding og afmelding
Her kan du få et overblik over fristerneog reglerne omkring tilmelding, afmelding og 
reeksamen.

Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et semester, bliver du også automatisk tilmeldt 
semesterets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere. Hvis du ønsker at 
tage nogle eksaminer, selv om du ikke er tilmeldt undervisningen, skal du dog selv tilmelde 
dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Universitets selvbetjeningssystem på KUnet.
Her kan du også kontrollere om dine tilmeldinger er blevet registreret.
Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. august til 15. september i efteråret og 15. 
januar til 15. februar om vinteren/foråret.

Framelding 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du afmelde eksamen senest 7 dage (inkl. 
lør- og søndage) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær opmærksom på at såfremt du 
afmelder eksamen, så har du ikke mulighed for at gå op før næste semester, da man skal have 
deltaget i en ordinær eksamen for at kunne deltage i en reeksamen. Derfor er det en god ide 
at tale med en studievejleder, inden man afmelder eksamen.Afmeldingen sker på KUnet.

Syge-/ reeksamen
Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i sidste hele uge af juli eller første hele 
uge af februar. Man kan tilmelde sig, hvis man tidligere har deltaget i samme eksamen, 
eller hvis du har været syg til den ordinære eksamen og kan fremvise en lægeerklæring. 
Tilmeldingen sker på KUnet. 
Det er ikke muligt at framelde en reeksamen. 

Du kan læse mere om eksamen påwww.KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat 
medicin -> eksamen

Gøgl
Rødhåret body double/stand-in søges til MOK
Grundet sporadisk vigtighed og/eller nonchalantisme er MOK-redaktionen en gang imellem 
udsat for det ubehagelige udfald, en gang imellem at måtte undvære Peter James, MOK’s 
flotteste, mest intelligente, sjove og omgængelige fyr. Redaktionen er selvfølgelig meget 
ked af at måtte undvære PJ en gang imellem, men accepterer selvfølgelig udelt at han 
har mere vigtige/sexede/seje/buff’e ting at lave på udvalgte mandage. Vi søger derfor en 
stand-in, som kan møde på MOK de mandage, hvor PJ ikke er tilstede.

Om dig:
- Du har krøllet, rødbrunt hår
- Du er en meget, meget flot ung mand (ca. 8-9/10)
- Du er hysterisk morsom
- Du kan hele medicinstudiets pensum udenad, og kan lave krydsord ud fra det
- Du er herrebuff
- Du er sådan lidt latino/britisk/viking
- Du er sexet som bare fanden

Om jobbet:
- MOK er et moderne ugeblad i voldsom fremgang
- Vi har til huse i Studenterhuset
- Det redaktionelle arbejde foregår hver mandag eftermiddag
- Der er gratis øl og mad hver mandag
- Du skal agere PJ når han ikke selv kan møde op, dvs:
- Være for grineren
- Besvare PJ’s fanmail
- Lave krydsord
- Blive interviewet til Euroman/Forbes/Berlingske Nyhedsmagasin/Weekendavisen
- Drikke 1000 bajere

Hvis du er interesseret i at blive PJ’s body double/stand-in, så skriv til red@mok.dk
Peter James/MOK.red.

Er en læge sin vægt værd i guld? Nej!
Hvis medicin studiet tager ca 12.000 timer at gennemføre og lægelønnen er ca 200 for 
færdiguddannet læge og guldprisen er 200kr/gram er en uddannet læge 12 kg guld værd 
eller 1/5 af gennemsnitlig kropsvægt givet flest kvinder på studiet. Altså er en læge blot 
20pct af sin vægt værd i guld.
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