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Velkommen 
på studiet, 
venner!

studiet 
er fyldt 

med skæve 
eksistenser, 
men heldigvis 
er der plads 
til alle ;-)

LOL I LUNDSGAARD
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Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
MOK støttes økonomisk af FADL og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for ind-
læggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. 
Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 
OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.
Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenter-
huset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/
grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.
Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
Dette er inkl. mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redak-
tionen i hænde mandagen forinden kl. 12. 
Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes 
størrelse og antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. 
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o 
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.
Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institut-
ter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 26, baghuset
I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.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:  Markus Harboe Olsen  
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.
dk og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside:  Jonas /MOK-red

Denne redaktion

2012-2013

2 mok
Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Onsdag: MOK NR. 1 UDKOMMER
  Bogmarked, se side 6

Torsdag:  PJ har dagvagt, Dennis har aften- og natte-
vagt

Fredag: Informationsevent med boganmelderne, se  
  side 5

  DHL i Fælledparken, FADL deltager

Lørdag: David holder 30-års-fødselsdag for sin søde 
kæreste

Søndag: Ingen skal noget som helst. Som i ingenting. 
Overhovedet. Nichts!

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
   PJ modtager splinterny ultralydsscan-
ner

Tirsdag:  PJ leger med sin splinterny ultralyds-
scanner

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2

Kasper Aa

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

MilleSimon G

STUDENTERKLUBBEN HAR ÅBENT!

JUBIIII!!

KOM OG HENT GRATIS KAFFE!!

Hilsen HG
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basisgrupper
Velkommen til en ny semester!

Som det altid har været så vil vi i 
Studenterklubben meget gerne byde, 
nye såvel som gamle, et kop kaffe i 
hverdagene. Studenterklubbet har åbent 
til kaffe/the/øl/sodavand i tidsrummene:

• Mandag 11:00 - 15:00
• Tirsdag - Fredag 11:00 - 17:00

Arrangementer
Udover det normale kaffeservering så 
har vi nogle arrangementer i løbet af 
semestren. Allerede nu kan du sætte 
kryds i kalenderen følgende dage:

05/09/14 - Fredagsbar - 11:00 til 00:00
12/09/14 - Semesterstartsfest - 21:00 til 05:00
19/09/14 - Panum Electric - 14:00 til 05:00
03/10/14 - Fredagsbar - 11:00 til 00:00
23-26/10/14 - 69timersbar - 11:00 til 07:00
07/11/14 - Fredagsbar - 11:00 til 00:00
04/12/14 - Fredagsbar - 11:00 til 00:00
HG-intro
Hvis du har lyst til at være med til 

at  arrangerer party,  få  500 nye 
facebookvenner og ligeledes 100 nye AFK-
venner så kom forbi til en epic HG-intro i 
Studenterklubbet:

8. september kl. 15:30
15. september kl. 15:30

Semesterstartsfest
Der er Semesterstartsfest fredag d. 
12/09/2014 kl. 21-05. Billetter kan købes 
for en 20'ere i baret i Studenterklubben 
fra tirsdag d. 02/09/2014. Der er kun få 
billetter tilstede i baret, så sørge for at 
købe en før din læsemakker! Der kommer 
mere info i næste MOK!

Nie ls /PR-s tudklub  (mid ler t id ig t 
praktikand)

Det er sjov at jeg er PR praktikand når jeg ikke 
kan skrive dansk.

Velkommen!!!
Kære studerende, ny som gammel, velkommen (tilbage) til mit studie!
 af David Hvidtfelt/MOKred

 Det er fantastisk endnu en gang at kunne byde velkommen til et nyt studieår 
med masser af søde, uskyldige, unge mennesker, der, fyldt med forventnin-
ger, tager deres første spæde skridt ind i en verden styret med jernhånd; 
studiemæssigt af en række af udskiftelige, inkompetente ministre - socialt 
af en masse gamle studerende røvhuller, der fornægter den blotte tanke om 
ændringer af nogen som helst art. 

 Ikke desto mindre vil jeg ikke tøve et sekund, med at kalde det for det bedste 
i hele det ganske danske land! Indrømmet, jeg har ikke den store erfaring med 
de andre - et halvt år med musikvidenskab og diverse fredagsbarer omkring i 
byen gør mig ikke til ekspert. Men det må da være 
det bedste! Hvor ellers er der rusture på flere dage, 
med traditioner gennem snart 50 år? Hvor ellers 
er der kø i timevis foran enhver fredagsbar? Hvor 
ellers tillader fakultetet en fest der ikke stopper i 
69-timer? 

 Jeg har efterhånden opholdt mig på Panum en hel 
del år. De første 3 år af studiet nærmest boede jeg i 
de slidte gamle bygninger, ikke mindst i den gamle 
studenterklub, hvor gratis kaffe hobedes op i mine 
årer, og de glade grin fra de ældre, afslappede stu-
derende på hjørnet af baren med øl og terninger i 
hånden lullede mig i søvn over Hole's og The Cell. 
Efter 6. sem. er jeg vendt tilbage til bygningerne 
gang på gang, i forbindelse med studieaktiviteter og andet, og altid har jeg 
nydt den familiære stemning på gangene, hvor bekendte hilser til højre og 
venstre, og selv de mest pensumpressede læseheste kan fremtvinge et smil 
og et lille grin. Det har været en kælling at sidde på bib i 10-timer i streg, men 
det hele værd i kaffepauserne, hvor lidt sympati og gode råd fra en ældre 
studrende kan redde dagen. Som en storebror der siger det hele nok skal gå.

 Og det gør det - på den ene eller anden måde går det for os alle sammen!

 Hvis du er nystartet har du garanteret en masse spørgsmål - hvor meget skal 
man læse, har jeg nogensinde fri, er en læsemakker nødvendig og hvem skal 
man vælge, er der et sted man kan lave mere sociale ting osv. Du har nok også 

en masse tanker og forestillinger om, hvad det vil sige at læse på universitetet 
- specielt et af "elite"-fagene. Måske du har drømt om at være læge siden du 
var en lille ridepige, og bare glæder dig til at få mulighed for at hjælpe folk. På 
MOK kan vi kun sige: bare tag den med ro og nyd det hele. Ja, der er mange 
sider, der skal tygges igennem, men hvis man prioriterer lidt i ens tid, er der 
masser af fritid! Find dig en læsemakker hvis du er til det, men stress ikke over 
det - vi er mange der klarer den uden. Du bliver nødt til at indse, at der er lang, 
lang tid til du kommer til at hjælpe folk som læge - nyd istedet at du er studer-
ende med alt hvad studiemiljøet kan tilbyde:

 Jeg har personligt været helt solgt til studenterklubben, fredagsbarer, eksa-
mensfester og rusvejledning. Men medicinstudiet byder også på et kæmpe 
udvalg af "basisgrupper", studerende med alle tænkelige interesser der samles 

om disse. Desuden er der studenterpolitiske grupper, 
vores helt egen fagforening, FaDL, med indbygget arbe-
jdsgiver, vagtbureauet. Så der er ingen undskylning for 
at sidde alene med salte tårer over bøgerne derhjemme. 

 Rammerne for studiet er i bogstavligste forstand ved 
at ændres - et kæmpe forskningstårn er ved at rejse sig 
fra støvet udenfor Panum. Det bliver et nyt Panum, en 
ny reform og en ny generation, der skal vedligeholde de 
traditioner, som gør Panums studiemiljø så fuldstændigt 
unikt! 

 Jeg opfordrer på det stærkeste alle jer nye studerende, 
og ikke mindst de gamle, til at engagere jer i stud-
iemiljøet. Et studie er ikke kun bøgerne, der skal læses. 

Det er efter min mening faktisk den mindste del af det, at være universitetsstu-
derende. Det handler i højere grad om læsegrupperne, fredagsbarer og fester, 
nye venner og ligefrem kærester. 

 Velkommen (tilbage) til medicinstudiet - jeg håber I nyder det, lige så meget 
som jeg gør!

OBS! MOKs computere er i sommerferien 
blevet hacket, så design og opsætning er 
denne uge anderledes end normalt. Und-
skyld. Vi plejer ellers at være så smukke.
Mvh. MOKred
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411 28. aug kl:16.15 LU 
 
 
 
 
5. semester: Vigtigt: Nyrer! 
  
501 29. aug kl. 09.00 TA 
502 29. aug kl. 09.04 TA 
503 29. aug kl. 09.08 TA 
504 29. aug kl. 09.12 TA 
505 29. aug kl. 10.00 TA 
506 29. aug kl. 10.04 TA 
507 29. aug kl. 10.08 TA 
508 29. aug kl. 10.12 TA 
509 29. aug kl. 11.00 TA 
510 29. aug kl. 11.04 TA 
511 29. aug kl. 11:08 TA 
 
6. semester: Kernepensum! Kom! 
 
RH 1-3  26. aug kl. 14.00 HA 
HVH 7-9 26. aug kl. 15.00 HA 
HER 4-6 5. sep kl. 10.00 HA 
 
7. semester: 
 Send et billeder af holdet til 

info@scorebogen.com senest 
30. september.  

 Hold med frirul i starten 
sender billede hurtigst muligt. 

 
8. semester: Vigtige forelæsninger! 
 
RH 1-4  1. sep kl. 10.00 RH A2 
BBH 9 1. sep kl. 11.00 RH A2  
             
HH 5-8 11. sep kl. 11.00 HA 
BBH10-11  11. sep kl. 12.00 HA 
 
Evt. restbilleder herefter! 
 
9. semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve! 
 
Helsingør  9. sep kl. 14.00 TA 
Hillerød  9. sep kl. 14.00 TA 
Holbæk  9. sep kl. 14.00 TA 
Halmstad  9. sep kl. 14.00 TA  
Bornholm  9. sep kl. 14.00 TA  
Hvidovre  9. sep kl. 15.00 TA 
Nykøbing  9. sep kl. 15.00 TA 
Køge  9. sep kl. 15.00 TA 
Roskilde  9. sep kl. 15.00 TA 
Gentofte  9. sep kl. 15.00 TA  
 
10. semester: Essentielle forelæsninger! 
 
Rul Neuro 28. aug kl. 09.00 TB 
Rul Voksenpsyk 28. aug kl. 10.00 RH61A 
Rul Børnepsyk 28. aug kl. 11.00 HA 
 
 
11. semester: Første forelæsninger, vigtigt!! 
 
Hold 1+3-9 26. sep kl. 10.00 RH A2 
Hold 10 +12-18 26. sep kl. 11.00 RH A2 
Int. hold   26. sep kl. 12.00 PA 29.01.30 

 

SCOREBOGEN 2014 
Husk en 50'er og et smil! 
 
Betal med MobilePay ved fototagning til 
Anders Englund                 30541484 
              
Henrik Ø. Hjortkjær          26137587 
 
 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder. 
Tak for det. 
 
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er ca. tider. 
 
1. semester: 
 
27. august: Alle hold under rundvisning med deres 
tutor mellem kl. 10-12.15 

2. semester: Vigtige forelæsninger! 
 
201 25. aug  kl. 13:00 LU 
202 25. aug  kl. 13.03 LU 
203 25. aug  kl. 13.06 LU 
204 25. aug  kl. 13.09 LU 
205 25. aug  kl. 13.12 LU 
206 25. aug  kl. 14.00 LU 
207 25. aug  kl. 14.03 LU 
208 25. aug  kl. 14.06 LU  
209 25. aug  kl. 14.09 LU 
210 25. aug  kl. 14.12 LU 
211 25. aug  kl. 14.15 LU 
 
3. semester  - Anatomi, kernepensum! 
 
301 27.aug kl. 15.00 TA 
302 27. aug kl. 15.03 TA 
303 27. aug kl. 15.06 TA 
304 27. aug kl. 15.09 TA 
305 27. aug kl. 15.12 TA 
306 27. aug kl. 16.00 TA 
307 27. aug kl. 16.03 TA 
308 27. aug kl. 16.06 TA 
309 27. aug kl. 16.09 TA 
310 27. aug kl. 16.12 TA 
311 27. aug kl. 16.15 TA 
 
4. semester: Peter Rossel er forelæser! 
 
401 28. aug kl:15.00 LU 
402 28. aug kl:15.03 LU 
403 28. aug kl.15.06 LU 
404 28. aug kl:15.09 LU 
405 28. aug kl:15.12 LU 
406 28. aug kl:16.00 LU 
407 28. aug kl:16.03 LU 
408 28. aug kl:16.06 LU 
409 28. aug kl:16.09 LU 
410 28. aug kl:16.12 LU 

 
 
12. semester: 
 
Rul 1: 5. sep kl. 11 RH 4.07.4 
Rul 2: 5. sep kl. 12  RH 4.01.3 
Rul 3: 26  sep kl. 13 RH 4.01.3 
Rul 4: 23. sep kl. 11 CSS 7.0.34 
 
Basisgrupper: Send et billede på 
info@scorebogen.com inden den 
30.september 2013 
 
Semesterfri, eller dem der ikke var der ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Første og muligvis andre fredagsbarer. 
 
Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@scorebogen.com med dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. Senest den 28.september 

 
Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 
Reg.nr.: 4280 
Kontonr.: 10540194 
 
Husk, navn og semester i note til modtager. 
 
Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, 
vil vi meget gerne vide det. Send venligst en mail 
på info@scorebogen.com. 

Afsluttende kommentar: 

Vi i Scorebogsredaktionen vil i år bestræbe os på 
at få bogen hurtigere færdig. Dette kan kun lade 
sig gøre ved, at vi presser os selv og sætter meget 
tid af i september. Vi håber, at I støtter op om 
projektet igen i år - mange tak. 

Vi glæder os til en ny og endnu bedre udgave af 
medicinstudiets kernepensum Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2014 

PS: Fik du ikke hentet bogen fra sidste år, kan 
dette gøres ved ovenstående fototider. 

www.scorebogen.com 

 

basisgrupper
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Så er det blevet tid til semestrets første 
månedsmøde i SØNHKS, hvor vi glæder os til 
nye og spændende udfordringer. Blandt andet 
kan du komme med på Ultralydskursus i helt 
nye lokaler, til undervisning i basal ØNH-un-
dersøgelser samt du får muligheden, for endnu 
engang at lave hoved/hals- og plastikkirurgi på 
nyligt afdøde grise. 

Kom til månedsmødet d. 9 september i egne 
lokaler i studenterhuset kl. 16.30, og hør mere!

Se dagsorden og mere generel information om 
diverse kurser på www.soenhks.dk

Vi glæder os til at se jer!

PMS månedsmøde og foredrag med 
Rasmus Johnsen

Så er det blevet tid til semesterets 
første månedsmøde i PMS, som finder 
sted
onsdag d. 10/9 fra kl. 17.00 på Panum 
i lokale 21.2.26. 

Inden månedsmødet er der foredrag, 
og vi er glade for at præsentere filosof 
og adjunkt ved Copenhagen Business 
School Rasmus Johnsen.
Han vil i sit foredrag se nærmere 
på de psykiatriske diagnosers rolle i 
vores kulturhistorie og i vores samtid. 

Hermed lægger han op til en debat 
om konsekvenserne, både for syge og 
raske, af at psykiatriens diagnoser er 
gået hen og blevet hvermandseje.

Foredraget begynder kl. 17.00, og 
bagefter holder vi månedsmøde, hvor 
alle interesserede er meget velkomne 
til at blive og være med. Vi glæder os 
til at se både nye og gamle ansigter!

Mvh PMS

Norsk på Panum? Se her!

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk 
uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den 
norske legeforening. Foreningen er en fagforening og 
interesseorganisasjon for medisinstudenter og har som 
hovedoppgave å arbeide for sine medlemmers faglige, 
økonomiske og sosiale interesser. 

Nmf København arrangerer infomøter, suturkurs og 
sosiale arrangement. Følg oss på facebook: ” Nmf Køben-
havn” for siste nytt. 

Har du spørsmål om hva som helst, alt fra turnusordnin-
gen og utvekslingsmuligheter til medlemsfordeler hos 
BMW så send en epost til h_fjermestad@hotmail.com 
(Hilde) eller hannestst@gmail.com (Hanne), eller besøk 
Nmfs hjemmeside på medisinstudent.no. 

Er du ikke medlem enda? Gå inn på medisinstudent.no 
for informasjon og innmeldingskjema. 

Hilsen kontaktpersonene i København, Hilde og Hanne  
:)

Fy for en dato! – sommerferiens gak og løj lakker 
mod enden og boglade damerne smiler grisk, lige 
klar til at rippe (u)skyldige studerende for alle 
deres FADL-vagts optjente penge. 
Røv.

MEN det betyder også, at vi i PsykOBS vender 
stærkt tilbage med første månedsmøde torsdag 
d. 4/9 klokken 16 i studenterhuset. 
Her vil vi efter bedste evne bl.a. forsøge at for-
længe sommerferiestemningen, byde nye velkom-
men og planlægge slagets gang for semestret.

Så hvis du ligesom os tror på, at tabuer om 
psykisk sygdom skal brydes gennem oplysn-
ing, viden og italesættelse så mød endelig op til 
månedsmøde nu på torsdag . 
Kom og vær med til at starte snakken og på sigt 
komme ud at undervise landets gymnasier om 
psykisk sygdom – vi glæder os til at byde nye 
in spe gymnasium - undervisende tabu-brydere 
velkommen!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUKTION TIL FORSKN-
INGÅR
Første månedsmøde i PUFF kommer vanen tro til at 
handle om at komme i gang med forskning - denne gang 
afholdes mødet i samarbejde med Studievejledningen for 
medicin. Vi vil fortælle om mulighederne for forskellig 
forskning, hvad fordelene ved forskning er og hvad man 
skal overveje, inden man siger ja til et projekt. Desuden 
vil vi snakke om de regler, som nu er gældende for af-
holdelse af forskningåret i forhold til fremdriftsreformen. 
Sammen vil vi svare så godt som muligt på alle de 
spørgsmål, der måtte være i forbindelse med studenter-
forskning.

Tid: tirsdag d. 9/9 kl 16.15
Sted: Hannover Aud, Panum.

Vi glæder os til at se jer!

Venligste hilsner
PUFF og Studievejledningen for medicin
 

Resten af semestrets program i PUFF
Foredrag:
- Månedsmøde oktober: Den gode forskningsidé ved 
forskerkurser.dk, 7/10-14
- Author-seminar ved Elsevier, arrangeret af KUB-nord, 
9/10-14
- Månedsmøde: Reviews og meta-analyser

Kurser: 
- Fondsansøgning 
- SAS-programmering
- SPSS-kursus

Mere information om tid og sted for arrangementerne 
kommer løbende på mailen, hjemmesiden og i MOK.

Vil du gerne prøve kræfter med plastikkirurgien 
på Panum?

Hos basisgruppen SPLAS (Studerendes Plastik-
kirurgiske Selskab), tilbydes du hands-on tid i 
plastikkirurgiske færdigheder på grise!

Du får først teorien bag de hyppigste teknikker 
og dernæst prøver du dem selv - tæt vejledt af 
læger.
Som afslutning på kurset, laver vi en brystvorte 
fra huden.

Prisen: 50,- kr som medlem og 100,- kr som ikke-
medlem.

Tidspunkt: 24. september 2014 kl. 16.30- 20.00

Tilmelding: Sker ved at sende os en mail på 
info@splas-kbh.dk, når du læser denne annonce.

Fordelingen sker efter først til mølle princippet 
og mere information følger når du er tilmeldt 
kurset.
(skriv til info@splas-kbh.dk, hvis du gerne vil 
melde dig ind eller overvejer dette, så modtager 
du mail).

Se mere på www.SPLAS-kbh.dk

Er Almen Medicin noget for dig? Kom 
og spørg SAMS – basisgruppen for 
Almen medicin
Vi mødes første gang efter sommerferien, hvor folk kan 
komme og spørge, hvad det indebærer at være med i 
SAMS – og hvorfor du bør melde dig ind allerede nu, 
selvom du er i starten af studiet.
Vi mødes ONSDAG d. 10 september, kl. 17-18 i lokale 
42.0.07.
Kl. 18 vil der blive serveret gratis pizza til de fremmødte 
(og der er i øvrigt gratis pizza til hvert månedsmøde..!)
Vi håber, at vi ses – også selvom du lige er startet på 
studiet :)

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

1) Lægepraksis – Amagerbrogade

2) Lægepraksis - Vallensbæk Strand

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

Kære medicinstuderende på 2. - 6. semester

BOGANMELDERNE inviterer dig hermed til vores 
informationsevent hvor du vil få en beskrivelse og en 
masse tips til dit nye og spændende semester. Desuden 
vil vi have alle bøger til rådighed således, at du kan se 
nærmere på disse og stille alle de spørgsmål du måtte 
have. Du kan altså på en let og enkel måde få et godt 
og hurtigt overblik. Desuden kan du finde den bog der 
passer dig bedst. Vi har fået Academic Books til at holde 
ekstra åben, hvis du skulle have brug for at købe en bog 
lige efter eventet. 

Tag derfor din læsemakker i hånden og kom til dette 
smukke og informationsrige event

d. 29. aug. kl 14:30-16 i Haderup.

Vi glæder og til at se jer alle.

Mvh. 
Boganmelderne - Medicin

Ps. I kan finde SEMESTERBESKRIVELSER på Face-
book siden Boganmelderne - Medicin

basisgrupper
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Hertoft-eftermiddage
Sæson 2014-15

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sexologisk Forskning-
scenter, AAU 
Kontakt: www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk
Adgang: Gratis

25. september:
Anne Katrine Gjerløff, Line Anne Roien & Iben Cathrine Vyff
Med storken i skole – seksualundervisning i 200 år:
I år markerer vi, at der siden 1814 har været undervisningspligt i Danmark. I den anledn-
ing sætter vi fokus på skolernes seksualundervisning gennem to århundreder. I tre oplæg 
fortælles der om udviklingen fra 1800-tallets religiøst funderede vejledninger over det 
gradvise farvel til historien om storken til mellemkrigstidens debat og den obligatoriske 
seksualundervisning i 1970. Ikke mindst udviklingen fra de frisindede 70’ere til 80’ernes 
og 90’ernes ”sikker sex”-kampagner illustrerer, at faget altid har måttet tilpasse sig 
mange forskellige aktører og interesser. Eftermiddagen vil også præsentere de splinternye 
mål for seksualundervisningen og give et bud på, hvor det timeløse fag er på vej hen.
 

23. oktober:      (B E M Æ R K   D A T O)
Lea Korsgaard
Orgasmeland – om 1930’ernes seksuelle revolution:
Målet var et nyt og bedre samfund. Midlet var ”den fuldkomne orgasme”. I 1933 flygtede 
Freud-lærlingen og sexteoretikeren Wilhelm Reich til København og dannede gruppen 
Dansk Sexpol. I en indædt kamp mod nazister, præster, socialdemokrater – og ikke 
sjældent sig selv – banede gruppemedlemmerne vejen for den seksuelle revolution, vi 
plejer at tilskrive 1970’ernes ungdomsoprør. I bogen ”Orgasmeland” fortæller journalist og 
forfatter Lea Korsgaard den fascinerende og besynderlige historie om Dansk Sexpol. Om 
illegale abortklinikker, sexsange på salmevers og Sean Connery i en orgasmemaskine. Og 
om et seksuelt ideal, der stadig påvirker os den dag i dag: Før Sexpol var det sygt at have 
lyst. I dag er det sygt, når lysten udebliver.
  

27. november:
Agnete Birger Madsen
Et barnelig i en kuffert – barnemord og fosterfordrivelse i Danmark 1900-1950:
I 1923 fødte Erna i al hemmelighed et barn, som hun straks efter kvalte. Det foregik i 
stilhed under dynen, som hun delte med sin bedstemor, der intet hørte. Erna var ikke den 
eneste. Fra 1900 til 1950 blev 614 kvinder dømt for at have forårsaget deres nyfødte barns 
død. Hvor mange, der ikke blev opdaget og dømt, kan vi kun gisne om. Med udgangspunkt 
i sin anmelderroste bog vil oplægsholderen fortælle om nogle af disse barnemordersker 
og deres samtid og ad den vej prøve at forklare, hvordan det kunne gå så galt. Og hun vil 
diskutere, hvorfor og på hvilken måde de gradvist forsvandt og blev til ”fosterfordriver-

sker” i stedet. 
 
29. januar:
René Kural
Out! Om tennisspilleren Leif Rovsing og seksualpolitikken:
Oplægget bygger på en krydsning af biografi, arkitektur- og seksualhistorie, og det 
præsenterer excentrikeren Leif Rovsings fascinerende livshistorie. Hans placering som 
én af Danmarks bedste tennisspillere. Hans indsats for homoseksualitetens anerken-
delse i sportsverdenen. Tilblivelsen af et stykke originalt idrætsarkitektur. Og meget 
mere. Hvorfor etablerede Rovsing sin egen turnering og sin egen hal? Hvorfor var det så 
vigtigt at bryde ud af den tennisverden, han havde domineret i årevis? Hvorfor var den 
usædvanlige sportshal så godt som ukendt for offentligheden? Og hvorfor opførte Rovsing 
en Bali-landsby med tilhørende langbåde på et fredet areal i Nordsjælland? På baggrund 
af bogen ”Out! Om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing” fortæller arkitekt 
og centerleder René Kural den fantastisk historie.

26. februar:
Tine E. Gottschau & Michael M. Pedersen
Ild i gamle huse – seksualitet, fantasi og intime relationer efter de 65:
Oplægget giver et bud på, hvad seksualitet kan være og betyde for ældre i dag. Vi går tæt 
på fortællinger fra levede liv, som rummer alt fra familiedannelse og dedikeret ægteskab 
over forhold på tværs af landegrænser og alder til forelskelser, ud-af-kroppen-orgasmer 
og onani. Vi undersøger forholdet mellem samfundsmæssige diskurser og de ældres egne 
erfaringer, praksisser og drømme. Oplægget tager udgangspunkt i to psykologispecialer 
(KU) baseret på en række interviews med heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle 
mænd over 65 år. Med oplægget ønsker vi at diskutere, hvad man kan tale om, når det 
kommer til ældre, seksualitet og intimitet? Skal man overhovedet tale om de ting? Og hvis 
ja, hvordan gør man det så?

26. marts:
Christian Groes-Green
Besat af kærlighed – seksuel magi og kønnets magt i Afrika:
Vi kan ikke sove, spise eller tænke. Vi er forelskede. Eller er vi i virkeligheden forhek-
sede? Det mener mange i Mozambique, hvor det er alment kendt, at kvinder og mænd 
bruger seksuel magi til at forføre og fortrylle hinanden. Og hvor man går til heksedoktor, 
når besættelsen skal hæves igen. Modsat herhjemme er det flere steder i Afrika en ud-
bredt opfattelse, at erotisk besættelse en del af menneskelivet. Kvinderne i Mozambiques 
hovedstad Maputo bruger seksuel magi til at få magt over byens mænd, vinde deres kær-
lighed og få penge ud af dem. Vi følger fx kvinden, der går efter europæiske mænd, som 
hun kan ”gøre bløde” med sine magiske tricks. Det giver anledning til at udfordre gængse 
ideer om kvinders underdanighed og at reflektere over, hvordan vi kan forstå udveksling 
af sex og penge som andet og mere end prostitution, udnyttelse og menneskehandel. 
Oplægsholderen er lektor på RUC.

Sex & Samfund * Dansk Forening for Klinisk Sexologi * Sexologisk Forskningscenter
V/ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl
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STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA I FORÅRET 
2015

Overvejer du at tage et semester i udlandet i foråret 
2015 hos en af vores partneruniversiteter i Norden 
eller på en ”restplads” i Europa, så skal du huske at 
søge senest den 11. september 2014 kl. 12.00.
  
Hvortil:

Finland:       
•          Helsingfors (sprog: svensk eller finsk) – 1-2 
pladser på 3. semester (KA)

Norge:
•          Bergen – 1-4 pladser på enten 1. eller 3. 
semester (KA)
•          Oslo – 1-4 pladser på enten 1. eller 3. semes-
ter (KA)
•          Tromsø – 1-3 pladser på enten 1. eller 3. 
semester (KA)
•          Trondheim – 1-3 pladser på enten 1. eller 3. 
semester (KA)

Sverige:       
•          Stockholm – 1-4 pladser på delt 4./5. semes-
ter
*Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at 
komme på udveksling til vores partneruniversiteter 
i Sverige på grund af kapacitetsproblemer på klini-

ske rotationer. Det er dog muligt at søge om tage et 
delt 4. og 5. semester (kandidat) i Stockholm, hvor 
fagene neurologi/neurokirurgi, psykiatri, oto-rhino-
laryngologi og oftalmologi indgår i et enkelt kursus 
og eksamen.

Island:         
•          Reykjavik (sprog: islandsk eller dansk). 1-2 
pladser på enten 1. eller 3. semester (KA)

Restpladser i Europa:

Frankrig:
•          Nice (sprog: fransk) – 1 plads på 1. semester 
(KA)

Slovenien:
•          Ljubljana (sprog: engelsk) – 2 pladser på 1. 
semester KA

Spanien:
•          Oviedo (sprog: spansk) – 2 pladser på 1. eller 
5. semester KA

Storbritannien
•          Keele (sprog: engelsk) – 1 plads i 8 uger (der 
er ikke mulighed for forlængelse af opholdet) på 1. 
semester KA..

 
Tyskland:
•          Heidelberg (sprog: tysk) – 2 pladser på 1., 3 
(med udtagelse af anæstesiologi) eller 5. semester
•          Lübeck (sprog: tysk). NY AFTALE. 2 pladser 
på 1. semester KA
•          Münster (sprog: tysk) – 2 pladser på 1., 3. 
eller 5. semester (KA)

Østrig:
•          Innsbruck (sprog: tysk) – 1 plads på enten 1. 
eller 5. semester KA
•          Wien (sprog: tysk) – 2 pladser på 3. semester 
KA

Du kan finde ansøgningsskemaet på KUnet – 
”Kandidat i medicin” – ”Blanketter”  under pkt. 
”udlandsophold”, mens du kan finde information om 
fakultetets aftaler på KUnet – ”Kandidat i medicin” 
– ”Udlandsophold” – ”Hvor i verden”.
Ansøgningsfrist:
Den 11. september 2014 kl. 12.00.
 
Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
skrive til os på medicinudrejse@sund.ku.dk eller 
komme forbi vores træffetid onsdage kl. 12-15. i 
lokale 21.1.18. Du behøver ikke at booke tid.

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
25. august -26. september 2014
'
- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.

Den 24/9 er der en hyggespot, hvor spotevnerne kan testes 9-15 DK, 15-18 MR

Vi ses i kælderen! :-)

Mvh studiesalsvagterne

Anne (AW), Martin (MR), Dan (DK) og Thomas (TL)
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TEGN EN FLOT 
TEGNING TIL 
MOK PÅ NÆSTE 
SIDE OG VIND EN 
PRÆMIE

AFLEVER DIN 
FLOTTE TEGNING 
PÅ MOK's KON-
TOR INDEN KL 12 
PÅ MANDAG



99IT-udfordringsgøgl



1010 MOK's-POP

”Mit gode råd det er, at man bare 
skal slappe af, og så skal man finde 
sig i, at 1. semester det hander om, 
at lære hvordan man studerer bedst 
selv”.

”Jeg vil bare give det råd, at man 
skal slappe af, og lade være at 
stresse med at købe bøger, og bare 
tage det lidt som det kommer”.

”Man skal ikke være bange for at 
spørge folk fra de ældre semestre til 
råds, de er kun glade for at hjælpe og 
give guldkornene videre”.

Mathilde - 2. semester Laura - 3. semester Mathilde - 2. semester

” Mit gode  råd til de nye studerende 
det er, at de hurtigst muligt skal blive 
medlem af facebookgruppen bogsalg 
Medicinstudiet, så de sparer en masse 
penge, i stedet for at købe nye bøge, for 
det er der ingen grund til”.

”Mit gode råd det er; lær først og frem-
mest at finde rundt på Panum, og så kom 
ned i klubben og blive en del af det aktive 
fællesskab, vi har dernede, og lær nogle 
andre mennesker at kende på nogle an-
dre semestre, end det du selv går på”.

”Mit råd er, at man skal huske sig 
selv, og gå til fredagsbar, og ikke 
lade sig overdynge med læsestof; 
man skal også have det sjovt”.

Christoffer - 4. semester Tobias - 2. semester Jacob - 2. semester

”Mit råd det er; nyd 1. semester, det 
bliver meget hårdere senere!”

”Mit gode råd til Jer, det er, at I skal 
engagere Jer i basisgrupper, fordi, så 
får man en masse nye,  gode venner”.

”Mit gode råd til de nye studerende 
det er, at de skal bruge Anki som 
er et flashcard program, som er 
skidesmart til udenadslære”.

Charlotte - 4. semester Johanne - 7. semester Anders - 5. semester

Af Jonas og Anna-Martha /MOK-red
Så starter et nyt semester, og alle ved, det er svært at være ny studerende. Derfor har vi stoppet nogle ældre stu-
derende på gangene og spurgt dem om et godt råd til de nye studerende. Her er, hvad de har sagt:



1111DET STOOORE RUSSERKRYDS

HENAD
1. USA købte dette af Rusland i 1867 for den nette sum af 
7,2 mio. dollars
5. Her findes eksotiske steder såsom hippocampus og locus 
coeruleus
8. Rusland er arealmæssigt større end denne dværgplanet!
9. Rusland og dette land har stadig ikke underskrevet en 
fredstraktat efter 2. verdenskrig
10. Det latinske ord for den store, flade muskel, som ad-
skiller brysthulen fra bughulen.
13. St. Petersborg havde dette navn i perioden 1914-1924
15. I denne russiske by bor der pt 74 milliardærer. Det er 
mere end tre gange så mange som i New York.
17. Denne kropsdel hedder ovarium på latin, og holder på 
kvindens æg, indtil de løsnes een efter een ved ægløsning. 
Kvinder har to af dem, mænd har nul, men jeg vil bare gerne 
have svaret i ental.
20. Denne russiske statsleder begyndte faktisk ikke at lære 
russisk før han blev 8 år, idet hans mor var fra Georgien
22. Denne kropsdels OFFICIELLE danske navn er "kil-
deren", og findes (indimellem med nogen møje) hos kvinder.
24. Dette organ har som primær funktion at rense blodet for 
gamle blodlegemer og andet småtteri.
27. Denne del af tarmene hedder duodenum på latin, og er 
madens næste stop efter mavesækken. Resten af studiet 
kommer I til at sige "duodenum", men lige nu leder jeg efter 
det danske navn.

28. Den ældste bjergkæde i verden. Den ligger måske i Rus-
land. Så siger jeg ikke mere. Okay, den ligger i Rusland.
30. Mandibula udgør den knoglede del af denne kropsdel...

NEDAD
2. Laaaang og slank muskel, som forløber i låret. Den er 
opkaldt efter en skrædder! Wink wink...
3. Dette organ producerer, blandt andet, insulin. På latin, 
tak! Så lyder det så fint og svært.
4. Dette russiske ord betyder "lille vand"
6. Denne russiske statsleder indspillede et album med 
romantiske ballader i 2009
7. Leveren producerer denne grønlige væske, som ledes ned 
i tarmen
8. Denne russiske psykolog/videnskabsmand/vodkaentusiast 
har lavet nogle kendte forsøg med sine hunde
11. I Rusland er det ulovligt at fortælle børn at denne slags 
mennesker overhovedet eksisterer
12. Verdens største ferskvandssø findes i denne del af 
Rusland
14. Tilstand udløst af pludseligt ophør med vanedannende 
stof (eksempelvis alkohol), som har potentiale til at gøre 
en rusvejleder ualmindeligt kedeligt selskab i dagene efter 
rusturen.
16. En gennemsnitlig russer (altså russisk statsborger) 
indtager omtrent 18 liter af dette stof om året
18. Gæv, græsk gut, som har lagt navn til den oprindel-

ige version af den ed, som man tager når man er blevet 
medicinsk kandidat. Hvis man altså har lyst.
19. Russernes besættelse af denne danske ø ophørte først et 
års tid efter den egentlige befrielse, nemlig d. 5. april 1946. 
De syntes nok at der var dejligt meget solskin. Og honning-
syp. Nok mest det med syppen.
21. I denne kropsdel findes både hår og slim, og fungerer 
blandt andet til at opvarme og fugte luften på dens vej ned 
til lungerne
23. I denne del af kroppet finder du tappe og stave
25. Den første russer i rummet. Jo, dyr er også russere.
26. Dette organ, som hedder cor på latin, sidder i brysthulen 
og er inddelt i 4 kamre
29. Dette dyr, som i Danmark mest af alt betragtes som 
skadedyr og jagtbytte, holder man i Rusland som kæledyr. 
Jeg kunne ordentligt godt tænke mig sådan een som 
kæledyr. Men jeg er jo også ***erød; på flere måder.

SÅÅÅ er det blevet tid til et nyt semester, og det bety-
der selvfølgelig en ny stribe GENIALE OG FEJLFRI 
KRYDSORD!! Woooooo!! Den første går ud til alle de nystart-
ede studerende, som jo også kaldes for; russere! Derfor har 
krydsen fået russertema, og det er bare smaddergodt. Det er 
som altid en fornøjelse og ære at fabrikere kryds til de kloge 
(11.2, whaaat?) medicinstuderende. Svaret kommer i næste 
uges MOK!
 Peter "Det Røde X" James/MOK-red
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forebygger selvmord

Bliv frivillig rådgiver på Livslinien
Det at være telefonrådgiver har givet mig 
professionel træning i at tage den selvmords-
forebyggende samtale. Særligt har den direkte 
dialog med kriseramte mennesker skærpet 
min forståelse for personlig rådgivning over 
telefonen. Og så bliver du en del af et stærkt 
og engageret kollegialt fællesskab med god 
sparring.

Helle, psykologistuderende 
og telefonrådgiver på Livslinien

Læs mere på www.livslinien.dk
Ansøgning sendes til: frivillig@livslinien.dk
senest 9. september 2014

Livslinien_MOK_180x131_jul14.indd   1 11-07-2014   16:15:01

Stud.med. søges til hjælp til videnskabeligt 
projekt på RH.
 
I forbindelse med et multicenterstudie der undersøger kritisk 
traumatisk blødning, søges nye forskningsassistenter med 
tilknytning til Blodbanken på Rigshospitalet.
 
Arbejdsfunktionerne vil bestå i:
-          Dataindsamling og indhentning af blodprøver i traume-   
           centeret, på intensivafdelinger og operationsgangen.
-          Laboratoriearbejde og dataregistrering i Blodbanken.
 
Du vil indgå på et vagthold bestående af 8 holdmedlemmer med 
tilkaldevagter 24 timer pr. vagt der dækker alle ugens dage.
 
Det forventes at:
-          Du har færdiggjort 2. semester.
-          Er fleksibel.
-          Kan tage 3-4 vagter pr. måned.
-          Indstillet på et intensivt oplæringsforløb i september.
-          Kan stille på Riget max. 45 min. efter opringning.
 
Lavt semestertrin foretrækkes.

Der vil blive kompenseret økonomisk.
 
Send venligst en mail hvis du har spørgsmål eller er inter-
esseret til:
Hanne.Hee.Henriksen@regionh.dk
 
Vi ser frem til at høre fra dig!

Dermatologisk Afdeling søger forskningsårsstuderende

Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus søger to forskningsårsstuderende til Dermatologisk Forskningsenhed.
Forskningsåret vil omhandle den billeddannende teknik Optical Coherence Tomography (OCT) eller sygdommen hidrosad-
enitis suppurativa (HS)

Optical Coherence Tomography (OCT)
OCT er en billeddannende teknik, som gennem mange år er blevet anvendt i oftalmologien og nu er ved at vinde indpas i 
det dermatologiske speciale. De væsentligste indsatsområder er diagnosticering af såvel hudkræft som inflammatoriske 
hudsygdomme. Teknikken er under hastig udvikling og Dermatologisk Afdeling er en fremtrædende aktør på feltet i tæt 
samarbejde med centre i Belgien, UK og USA.
Tiltrædelse: snarest muligt

Hidrosadenitis Suppurativa (HS)
HS er relativ ubeskrevet sygdom, men studier i Danmark og Frankrig tyder på, at op til 4 % af den voksne befolkning lider 
af HS i varierende grad. Patienterne lider af tilbagevendende smertefulde bylder, primært axillært, inguinalt og under 
mammae. Sygdommen er socialt stigmatiserende og der er en klar sammenhæng til overvægt og rygning. Stillingsbeskriv-
elsen indebærer videreførelsen af et allerede igangsat projekt, med rig mulighed for at starte egne projekter sideløbende.
Tiltrædelse: januar 2015

Dermatolgisk Afdeling, Roskilde Sygehus, er særdeles aktiv i både OCT- og HS-forskningen, hvorfor der vil være god mu-
lighed for at publicere artikler – også som førsteforfatter.
Der er tale om klinisk forskning, og den succesfulde forskningsårsstuderende indgår derfor naturligt i afdelingens møder og 
aktiviteter, hvorfor der gives mulighed for at få et indblik i det dermatologiske speciale. 
Vi tilbyder et godt forskningsmiljø bestående af PhD-studerende og andre forskningsaktive læger. Der er derfor rig mu-
lighed for vejledning og supervision.

Løn: scholarstipendiat på 10.000/måned

Kontakt: motiveret ansøgning og CV sendes til Alia Arif Hussain (alhu@regionsjaelland.dk) og Peter Riis Mikkelsen (pmik@
regionsjaelland.dk) med CC til Professor Gregor Jemec (gbj@regionsjaelland.dk)

	  
	  

INTERESSE	  FOR	  OFTALMOLOGI	  ELLER	  NEUROLOGI?	  
	  	  

Vi	  søger	  1	  medicinstuderende	  0l	  basalvidenskabelig	  forskning	  i	  BrainLAB	  (Kolko/Bergersen	  
group),	  Ins0tut	  for	  Neurovidenskab	  og	  Farmakologi	  som	  led	  i	  semesterfri	  eller	  et	  scholarship.	  	  
Vi	  forsker	  i	  interak0oner	  mellem	  celler	  i	  den	  indre	  del	  af	  re0na	  og	  har	  mange	  forskellige	  
delprojekter	  med	  forskellige	  samarbejspartnere	  såvel	  na0onalt	  som	  interna0onalt.	  	  

	  
Vi	  kan	  0lbyde:	  

Eget	  projekt	  med	  henblik	  på	  kandidatopgave	  eller	  forskningsår	  
Udgivelse	  af	  ar0kel	  

Gode	  laboratoriefærdigheder	  
Kurser,	  konferencer	  etc.	  

Muligheden	  for	  at	  indgå	  i	  et	  ambi0øst	  og	  socialt	  forskningsmiljø	  
	  	  

Lyder	  det	  som	  noget	  for	  dig,	  så	  send	  en	  e-‐mail	  0l:	  miriamk@sund.ku.dk	  (Øjenlæge,	  Lektor	  
Miriam	  Kolko)	  eller	  akkehler@sund.ku.dk	  (Læge,	  Anne	  Katrine	  ToS-‐Kehler)	  	  

Vi	  ser	  frem	  0l	  at	  høre	  fra	  Jer!	  	  
	  	  
	  

Medicinstuderende søges snarest til prægraduat forskningsår om 
palliativ indsats

Kort om DOMUS-projektet:
DOMUS tager afsæt i, at langt de fleste kræftpatienter hellere vil opholde sig i eget hjem 
end på et hospital. Undersøgelsen skal afdække, hvordan flere patienter, der ønsker at 
være hjemme, kan få opfyldt dette ønske ved at forstærke støtten i hjemmet med palliativ 
(lindrende) indsats. For at undersøge effekten af hurtig palliativ indsats randomiseres 
patienterne i to grupper: én gruppe, der modtager den hurtige palliative indsats i eget hjem 
og én gruppe, der modtager de sædvanlige tilbud. Projektet startede medio 2013 og der inklu-
deres patienter til ultimo 2015.  
Du kan læse mere om projektet på: http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Fin-
sencentret/Onkologisk+Klinik/Forskning+og+udvikling/DOMUS/
Stillingen:
Du vil indgå i projektets tværfaglige forskningsgruppe og være beskæftiget på fuld tid med 
fleksible arbejdstider. Ansættelsen varer fra 1. september 2014 eller snarest derefter til og 
med juni 2015.  
Den primære opgave består i dataindsamling, hvor du ved opslag i kliniske systemer og 
elektronisk patientjournal skal identificere patienter, der opfylder projektets inklusionskrit-
erier og indføre alle vurderede patienter i en database. Du vil modtage al den oplæring, som 
opgaven og du kræver.
Den rapport, der skal skrives i forbindelse med forskningsåret kan med fordel udgøre bach-
elorprojekt eller speciale. Til rapporten kan du benytte data om de patienter, der allerede 
er inkluderet i projektet. Der er flere muligheder for fokusområder, eks. symptombelastning 
og livskvalitet. Der udgår en mængde publikationer fra projektet, og du vil desuden blive 
medforfatter af mindst én videnskabelig publikation når projektet afsluttes primo 2016.

Ansøgeres ønskede kvalifikationer: 
• Systematisk – kan arbejde konsekvent med in- og eksklusionskriterier
• Erfaring med at læse patientjournaler
• Har interesse og gerne viden om sygdoms- og behandlingsforløb ved kræft                         
sygdomme
• Har interesse og gerne viden om palliation
• Reflekterer og stiller spørgsmål
• Opsøger viden

Lønnen er 10.000 pr. måned. Spørgsmål om stillingen kan rettes til PhD-studerende Kirstine 
Skov Benthien på: 35454796. Ansøgning og CV sendes til Professor Per Sjøgren på per.
sjoegren@regionh.dk inden 25. oktober. 

Forskningsår ved Lunge-
medicinsk Forskningsenhed på 
Bispebjerg Hospital

Som led i et projekt på Lungemedicinsk For-
skningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger 
vi en medicinstuderende til et prægraduat 
forskningsår. Stillingen er fuldt finansieret af 
et legat fra KUs Internationaliseringspulje.

Vores enhed arbejder primært med forskning 
indenfor astma. Det aktuelle projekt handler 
om samspillet mellem luftvejsinfektioner og 
akut astma.

Om dine opgaver:
-Du vil få dit eget område i et eksisterende 
forskningsprojekt.
- I første fase skal du arbejde både klinisk 
(se patienter med astma) og med laboratori-
eteknikker (validering af ELISA-teknik til 
cytokinbestemmelser) 
- Anden fase består at måling af cytokiner på 
en stor mængde patientprøver der allerede 
er indsamlet. Det kommer formentligt til 
at foregå på Princess Margaret Hospital 
for Children i Perth, Australien, hvorfor du 
må påregne et ca. 3 måneders ophold der i 
efteråret 2015.
-Sidste fase er analyse og artikelskrivning, 
evt. kandidatopgave. Vi sigter efter, at alle 
forskningsårsstuderende får udgivet deres 
data i et internationalt tidsskrift. 
Krav til dig:

- Medicinstuderende, helst på kandidatdelen 
af studiet. 
- Interesse for at prøve kræfter med            
forskning.
- Kunne starte 1. februar 2015. Frem til 
ansættelsen skal der udarbejdes en endelig 
protokol og der skal søges om midler til labo-
ratorieudgifter. Vi forventer at du, med hjælp 
fra projektgruppen, står for dette i løbet af 
efterårssemestret. Der vil være enkelte dages 
oplæring i det kliniske arbejde i januar.
- Der er stor opbakning undervejs, men 
selvstændighed og gåpåmod vil være en stor 
fordel.

Hvis ovenstående har interesse, kan du få 
yderligere information ved at kontakte den 
projektansvarlige læge, ph.d.-studerende As-
ger Bjerregård på asgerbg@gmail.com. Skriv 
gerne en kort beskrivelse af dig selv. 

Der afholdes samtaler allerede tirsdag d. 2. 
september.

Overordnet projektansvar: Celeste Porsbjerg, 
klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d. 
& 
Vibeke Backer, professor, overlæge, dr.med.
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
5. Tværvej, Indgang 66
2400 København NV
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Til forsøg om 
Kostens indvirkning på tarmbakterier
søges 30 overvægtige personer 

For at deltage skal du være mellem 18-60 år, have et 
BMI mellem 25-40 kg/m2, have en talje omkreds over 
80 cm hvis du er kvinde og over 94 cm hvis du er mand. 
Du må ikke være ryger eller lide af kronisk sygdom. 
Du skal indtage de to kosttyper i hver 4 uger med 4 
ugers pause imellem. Den ene kosttype har et højt 
indhold af kostfibre, den anden kosttype har et højt 
indhold af flerumættede fedtsyrer. Du skal møde ca. 
8 gange på Institut for Idræt og Ernæring (Frederiks-
berg) til forsøgsdage samt diætistvejledning. Desuden 
skal du registrere kostindtag og fysisk aktivitetsniveau 
samt opsamle urin og afføringsprøver i kortere perioder 
derhjemme. I forsøget vil vi måle din kropssammensæt-
ning og hvilestofskifte, tage blodprøver og en fedtbiopsi. 
Efter endt forsøgsdeltagelse kan du vælge mellem en 
godtgørelse eller få et individuelt vejledningsforløb hos 
en klinisk diætist med henblik på vægttab. 

Forsøget foregår på Institut for Idræt og Ernæring, 
Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg. Forsøgspersoner 
rekrutteres løbende fra september 2014 til juni 2015. 

Kontakt: 
Projektleder Louise Kjølbæk
 tlf: 35331462 eller 21849648, e-mail: mynewgut@nexs.
ku.dk 

Klinisk Enhed for Apopleksiforskning

Er klinisk Neurologisk forskning noget for dig?
Har du interesse for forskning og neurologi, så kan 
Enhed for Klinisk Apopleksiforskning Glostrup Hospital 
tilbyde et aktuelt og spændende forskningsprojekt.
Projektet er et prospektivt studie omhandlende virknin-
gen af specielt udviklet døgnrytmelys installeret på et 
helt rehabiliteringsafsnit med tilhørende kontrolafsnit. 
De indlagte patienter er hjerneskadede patienter efter 
apopleksi. 
Kort projektbeskrivelse
Døgnrytmecenteret regulerer en stor del af kroppens 
celler ved hjælp af hormoner og nervebaner, og det menes 
at ca. 10 % af det humane genom er døgnrytmereguleret. 
Der er fundet en hidtil ukendt subtybe af retinale 
ganglieceller i øjets nethinde, og det har vist sig, at det 
kun er det blåbølgede lys, der detekteres af disse retinale 
ganglieceller. Da normalt indendørslys har en lav styrke 
i forhold til naturligt dagslys og indholdet af det blå lys i 
særdeleshed er meget lavt, betyder det, at mennesker der 
ikke har mulighed for at komme ud og få tiltrækkelig sol-
lys er i risiko for at udvikle forstyrret søvn samt mentale 
og metaboliske forstyrrelser, som man netop ser hos nat- 
og skifteholdsarbejdere. 
Formålet med denne undersøgelse er at undersøge 
langtidsindlagte patienters døgnrytme og effekten af 
ergonomisk døgnrytmelys, der bidrager med blåt lys  på 
de rigtige tidspunkter af dagen. 
Søvnen monitoreres og der undersøges døgnrytme- og 
stress hormoner, døgnrytme-associerede blodparametre, 
søvnkvalitet, velvære, træthed og livskvalitet. 
Resultaterne fra vores studie vil kunne få stor indflydelse 
på den fremtidige behandling af langtidsindlagte 
patienter.
Arbejdsopgaver
• Fysiologiske søvnmålinger 
• Blodprøver
• Kliniske Neurologiske undersøgelser
• Neuropsykologiske test

• Databaseindtastning
Vi søger
• Forskningsårsstuderende med start hurtigst muligt. 
(Bestået 10. semester er ikke et krav) 
Eller
• Medicinstuderende der i deres fritid kan bidrage med  
ovenstående arbejdsopgaver. Opgaverne er som regel ret 
fleksible og kan løses fra 08-21 alle ugens dage.  
Vi tilbyder
• Forskningsårsstuderende: 10.000 kr. månedligt og sit 
eget delprojekt under døgnrytmeprojektet omhandlende 
døgnrytmens indflydelse på langtidsindlagte apopleksi-
patienters knoglemetabolisme og mulighed for at skrive 
kandidatopgave under dette emne. Hertil hører 1. Forfat-
terskab på eget delprojekt samt medforfatterskab på 
relevante artikler under døgnrytmeprojektet.  

• Medicinstuderende: Lær at forske og udvikle dit CV. 
Lønnen er medforfatterskab på relevante artikler under 
døgnrytmeprojektet. 

Forskergruppen
• Enhed for Klinisk Apopleksiforskning, Neurologisk 
afdeling, Glostrup Hospital
• Apopleksiansvarlig Overlæge og klinisk forskning-
slektor, dr.med. Helle K. Iversen, phd-studerende læge 
Anders West, phd-studerende Sofie Amalie Simonsen, 
en forskningsårsstuderende, en medicinstuderende og 2 
projektsygeplejersker.
• Fokus på et godt og stimulerende arbejdsmiljø.
• Vi arbejder tæt sammen med Dansk Søvncenter, 
Klinisk Biokemisk afsnit.,  Radiologisk afsnt., Øjenafde-
lingen og Driftafdelingen Glostrup Hospital. 

Hvis du synes ovenstående kunne være noget for dig så 
kontakt os endelig via nedenstående oplysninger:
Læge Anders Sode West
Enhed for Klinisk Apopleksiforskning
Neurologisk afd. Glostrup Hospital
Mail: anders.sode.west@regionh.dk
Tlf.: 21748587  

HAR DU PCOS?

Vi søger deltagere til forsøg med lægemidlet Victoza®
Forsøget undersøger om lægemidlet Victoza® kan sænke 
risikoen for hjertekarsygdom hos kvinder med polycystisk 
ovariesyndrom (PCOS).

Om forsøget:
• Du får behandling med Victoza® (67%) eller placebo (33%)
• Du får taget blodprøver, sukkerbelastningstest, ultralyd af 
æggestokkene og måling af din kropssammensætning
• 4 besøg på Herlev Hospital over 7 måneder

For at kunne deltage, skal du:
• have PCOS
• ikke have forhøjet blodtryk eller få blodtryks- eller blodfor-
tyndende medicin
• ikke være gravid i forsøgsperioden
• holde pause med evt. p-piller eller metformin under 
forsøget
Interesseret?
Ring os, eller send os en SMS eller e-mail og så kontakter 
vi dig.
Tlf.: 60 63 03 52
E-mail: signe.froessing@regionh.dk

Med venlig hilsen
Signe Frøssing, læge på Medicinsk afdeling O, Herlev 
Hospital
Malin Nylander, læge på Gynækologisk-obstetrisk afdeling, 
Herlev Hospital

Ny app samler dine kittelkort 

Kender du det med at lede febrilsk efter en score, der passer på 
din patient? Eller oplevelsen af at din basale anatomiske viden 
pludselig på mærkværdigvis er forsvundet? 'Ja', ville nok være 
svaret fra mange medicinstuderende og yngre læger. Men den 
slags problemer vil en ny app løse. 

Enhver læge og medicinstuderende kender den afsindig tunge lægekittel fyldt 
med bl.a. håndbøger, instrukser og kittelkort. Men den tyngende kittel er ikke 
længere nødvendig. Sarah Bach Munkholm, der er medicinstuderende, har 
nemlig lavet en ny app kaldet MyMedCards. 
MyMedCards er produceret til danske medicinstuderende og læger med det 
formål at få tømt lægekitlen for actioncards, forbedre journalskrivning og ef-
fektuere det daglige arbejde for de danske læger og medicinstuderende. 
Sarah Munkholm fik ideen til app'en efter at have været i klinik på Aalborg 
Universitetshospital. 
- Jeg indså hurtig, at den mængde information en læge bør rumme, overgik 
både min egen såvel som andre læges hukommelseskapacitet. At huske alle 
de scorings- og klassifikationssystemer, der findes indenfor lægevidenskaben, 
og som det forventes, at vi inddrager i journalerne, virkede nærmest umuligt, 
siger hun.
Et redskab, der kan forhindre usikkerhed i akutte situationer
Hun fandt ud af, at mange læge og medicinstuderende i dag som kompensa-
tion fylder deres kittellommer med diverse håndbøger, udstedte instrukser og 
kittelkort. Men problemet er, at kittellommen sjældent lever op til forventnin-
gerne om alsidig information. Det betyder, at man som læge eller medicinstu-
derende må tage andre metoder i brug, alt sammen tidskrævende i en ellers 
meget hektisk hverdag. 
Her kommer en smartphone hurtigt i høj kurs, men også det kan vise sig at 
være noget af en jungle. Enten vises det på et andet sprog, har de forkerte 
enheder, eller også kan man slet ikke finde netop det, man søger. Udfaldet 
bliver derfor ofte, at man ender med blot at angive det i journalen, man mener 
er korrekt, eller at man helt lader være med at tilføje det.

- En dag jeg var i klinik, overværede jeg en akut situation. Pludselig kom 
en nyuddannet læge hen til mig og spurgte lidt anspændt, om jeg havde et 
specifikt kittelkort om blodtransfusion. Det havde jeg desværre ikke, for det 
var kun nyuddannede læger ved Region Nordjylland, der havde fået det kort. 
Så hun ledte febrilsk videre, hvorefter hun kunne behandle patienten videre, 
siger Sarah Bach Munkholm. 
Det er situationer som denne, den nye app forhåbentlig kan forhindre. 
Netop derfor bestemte Sarah Munkholm sig for at samle alle kittelkort og 
andet relevant information i én app. Hun gik sammen med vennen Steffen 
Christensen, der studerer Software Development, og de programmerede selv 
app'en, sideløbende med Sarah Munkholms 8. semester på medicinstudiet. 
Samler kittelkort og giver adgang til lægefaglige noter
Appen bliver kaldt MyMedCards, og den indeholder over 300 forskellige 
kittelkort. MyMedCards tillader hurtig og nem søgning af danskbaserede 
lægefaglige noter, anatomi, scorings- og klassifikationssystemer. Samtidig er 
nogle af de mest anvendte kittelkort, udstedt fra landets fem regioner, også 
inkluderet i app'en.
Sarah Munkholms vision er at bidrage med et redskab, som kan hjælpe den 
enkelte sundhedsfaglige person med at få en effektiv og lærerig hverdag. 
App’en kan downloades for 13 kr. Et beløb der skal dække de udgifter, der har 
været ved at udvikle app’en. 
- Jeg håber, at MyMedCards bliver et lige så anvendeligt redskab i klinikken, 
som app'en er for mig. Tilmed vil det glæde mig, hvis vi sammen kan forbedre 
app'en, så vi til sidst står med et uundværligt værktøj til nye studerende og 
læger, der skal starte i klinik i Danmark, siger Sarah Munkholm.

Lægevikar søges til Psykiatrisk 
Center Frederiksberg
I sept-okt. 2014
Henvendelse til Klinikchef John 
H.Mikkelsen
Tlf. 38643910 email: john.hagel.mik-
kelsen@regionh.dk

Bøger der gives væk
Gerne samlet. Skal hentes.
Kontakt SMS 21 26 59 88. Jeg bor mellem 
Roskilde og Ringsted.

• Overflade anatomi, af Matthiessen
• Sobotta's Atlas of human anatomy vol2, 

af Johannes Sobotta
• Medicinsk filosofi, af Henrik R. Wulff 
• Kirurgisk Kompendium, kittelbog, af 

Tage Hald
• Medicinsk kompendium bind 1-2,  af 

Lorenzen, Ib m.fl.
• De Indre Organer, af Erik Andreasen 
• Bevægeapparatet, af Erik Andreasen & 

Finn Bojsen-Møller
• Børne og ungdomspsykiatri, af Thomsen 

og Skovgaard 
• Basisbog i Medicin og Kirurgi af 

Schrøder, Torben m.fl
• Psykiatri af Vestergaard & Sørensen
• Medical Microbiology, af Murray, Patrick 

R. et al.
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DHL-STAFET – Kom og 
hep!!
Så er det nu på fredag d. 29. august fra 
kl.17, at FADL endnu engang deltager ved 
det årlige DHL-stafet. En tradition med 
masser af hygge, mad og festligheder et godt 
stykke ud på natten. Ligeledes er aften en 
rigtig god mulighed for at tilbringe en sjov og 
behagelig aften i selskab med FADL og dine 
medstuderende. Er du ikke en af de mange 
løbere, så tøv ikke! Kom og hep på sidelinjen 
og få en fantastisk dag i fællesskabets tegn!

Tilmeldingen til FADLs 
kurser åbner snart!
Tilmeldingen til FADLs kurser åbner fredag 
den 5. september kl. 15.00 og lukker igen 
torsdag den 11. september kl. 15.00.
Følgende kurser udbydes:
• Akut medicin
• Radiologi
• Skadestue- og ortopædkirurgi
• Psykiatri
• Neurologi
• Nefrologi
• Kardiologi
• Klinisk farmakologi
• Infektionsmedicin
• Stetoskopi
• Sår og sutur
• Væske- og elektrolytforstyrrelser
• Blodprøver
• EKG
Tilmeldingen foregår online på fadl.
dk. Se desuden vores hjemmeside for 

mere info om de enkelte kurser og for 
tilmeldingsprocedure. Spørgsmål rettes til 
kursus-kkf@fadl.dk.

Rettelser til 
semesterstartshæftet 
efteråret 2014
Det nye semesterstartshæfte for efteråret 
2014 er kommet, og vi glæder os til at få delt 
det ud til vores dejlige medlemmer. Dog vil 
FADL gerne meddele et par fejl, der desværre 
er at finde i hæftet:
• Side 13 – FADLs Codan forsikring – oplyser 
vi de to forsikringssummer 500.000 kr. og 
1.000.000 kr. i flowchartet, hvilket ikke er 
korrekt. De rigtige summer er 398.000 kr. 
eller 794.000 kr. afhængigt af, om du ønsker 
normal dækning eller udvidet dækning. Læs 
mere på fadl.dk om vores Codan forsikring.
•Side 14 med beskrivelsen af FADLs kurser 
har vi desværre skrevet at FADLs kurser er 
et supplement til eksamensforberedelse - det 
er de IKKE. Læs mere om FADLs kurser på 
fadl.dk.

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING I 
FADL KØBENHAVN 2014
- Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i 
studenterklubben på Panum Instituttet 
Dagsorden:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Beretning fra bestyrelsen og 

kredsforeningens udvalg
4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg
5. Beretning fra forlaget
6. Beretning fra Københavns Vagtbureau. 
(KVB)
7. Forslag til drøftelse
8. Vedtægtsændringer
9. Valg af kritiske revisorer og 
revisorsuppleanter
10. Forslag om ny dato for eventuel klage 
over valgets opgørelse
11. Afslutning af valghandling
12. Eventuelt. Herunder fri debat

Efter Generalforsamlingen byder 
FADL København på mad, drikke, et 
tankevækkende og underholdende indslag og 
musik. Drikkevarer kan endvidere købes til 
særdeles rimelige priser.

Har du lyst til at få indflydelse på FADL? Så 
mød op til et af vores to informationsaftener. 
De afholdes på Blegdamsvej 26, forhuset:

Tirsdag d.9 september kl.17.00 og Onsdag 
d.17 september kl.17.00

Københavns Kredsforening

kredsforeningen
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Lægernes
Vaccinations
Organisation

www.sikkervaccination.dk

Noget om 
selvtillid
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