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Aktiv Kardiologi for Studerende
Basisgruppen for oplysning om organdonation
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
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.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
sofiekbh.wordpress.com
www.soenhks.dk

AKS
Donaid
DSS
Eorta
FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

SOFIE
SØNHKS
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KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Erik Anna Martha Kasper Aaa Dennis Simon

Mille (Ansv.red.) Markus Jonas David Peter James

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 / net-udgave ISSN: 1904-7827 
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://www.mok.dk

Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K

Oplag: 1500

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

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

Danne uges forside: Niels "Mande-G!" Bach-Frommer!
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MOK UDKOMMER
SATS MÅNEDSMØDE, SE S. 10

EPIC-DAG, VANDSKADE INCOMING!

LAANG FREDAGSBAR, KL. 11-23, INGEN GÆSTER,  
 KOM TIDLIGT, LANG KØ

TØMMERMÆND (OLD JOKE IS OLD)

TØRKE!

MOK DEADLINE KL. 12:00
PUFF FORSKNINGSINTRO, SE S. 11
FFF INTROMØDE, SE S. 9

MILLE HAR STADIG IKKE FÅET AFSAT SIN 
REOL, GIV ET BUD PÅ HVORNÅR HUN FÅR 
DEN AFSAT PÅ MOK@MOK.DK

Basisgrupper

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

Ugens første sjove indslag
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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.

Ugens andet sjove indslag

Jeg elsker umti 
umti musik!

SCOREBOGEN
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. 

6. semester: Kernepensum! Kom!
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!
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   

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

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

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 medicin-
studiets kernepensum Scorebogen!

Scorebogshilsner
Scorebogsredaktionen anno 2014

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

Ugens sjoveste indslag

Jeg elsker 
OGSÅ umti umti 

musik!
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85 herreløse cykler ved UniversitetsParken, 
Panum og Teilum
Mange cykler har holdt sommerferie i cykelstativerne ved Univer-
sitetsParken, Panum og Teilum, samt i p-kælderen under Panum.
De ca. 85 cykler, der har stået stille siden juli, er nu blevet samlet 
ved gartnernes område på Universitetsparken (mellem bygning 13 
og 22, Jagtvej 160).
Her vil de stå til starten af september, så ansatte og studerende, der 
har holdt lang sommerferie, får en chance for at hente deres cykel.
En enkelt herreløs Kildemoes-cykel er så ny og fin, at den er sat til 
side bag lås og slå. Er det din, så henvend dig i receptionen ved 
Panum Hovedindgang, Nørre Allé 20.
De øvrige cykler er for langt de flestes vedkommende meget slidte 
og skrotmodne.
 
Læs mere på: https://intranet.ku.dk/sund/Nyheder/Sider/Cykelo-
prydning.aspx

M u n k s g a a r d

 

Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B. Simonsen

Illustrator Jan Hejle

Bevægeapparatets 
anatomi

Finn Bojsen-Møller
Jørgen Tranum-Jensen

Erik B. Simonsen

13 .  u d g a v e

 inkl.  

i-bog

LÆS MERE PÅ MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

Nye bøger
Du får en i-bog med 
bl.a. videoklip med i 
købet.

SKRIBENT FOR SCIENT MAGASINET! 
Formidlingsevner. Formuleringskompetencer. Selvstændighed. Kreativitet. 
Det er da lige de ord, som skal på mit CV, tænker du nu. Og det kan de nemt 
komme ved at blive frivillig skribent for Scient magasinet. 

Scient er en uafhængig studenterforening, der udgiver bladet af samme 
navn. Scient bliver skrevet af de studerende selv og behandler bredt og 
kritisk universitetsuddannelserne, videnskaben og ikke mindst studielivet. 
Scient udkommer fire gange om året og uddeles gratis på LIFE, Panum, 
Farma mm.

Fordelene ved at blive Scient-skribent er 
- at man kan træne sin sans for vinkling, hvilket også er vigtigt, når man 
skriver videnskabeligt eller skal ansøge om fondspenge eller jobs! 
- at man lærer at overholde en deadline
- at man tilegner sig evnen til at udføre journalistisk arbejde kendetegnet 
ved grundig og reflekteret research. 
- at man opnår at beherske et flydende og korrekt skriftligt dansk tilpasset 
sin målgruppe. 

Hvis DU nu synes, at det lyder spændende, så skynd
 dig at skrive til red@scientmagasin.dk 

Og hvis du ikke liiige ved, hvad du skal skrive om, så tøv ikke med at skrive 
til os - vi hjælper dig i gang. Du behøver ikke at have erfaring - du skal bare 
have lyst til at skrive, det er nok. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Sæt allerede kryds i kalenderen nu! Vi holder næste skrivemøde den 25. 
september kl. 18.00 på Baresso ved Nørreport st. – og så håber vi på at se så 
mange af jer som muligt! 

Med venlig hilsen
Redaktionen på Scient 

KBU-læge
DIG

UGENS ANNONCE 
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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!	  	  
	  	  
	  

Annoncer

1-årigt prægraduat forskningsår på Neurop-
sykiatrisk Laboratorium, Psykiatrisk Center 
København, Rigshospitalet 
Projektbeskrivelse: 
Frigivelse af signalstoffet dopamin i hjernestrukturen nucleus accumbens 
spiller en vigtig rolle ved afhængighed af euforiserende stoffer, men medicin 
som påvirker dette signalstof direkte har ofte alvorlige bivirkninger. Aktiv-
iteten i dopamin systemet kan moduleres indirekte af det muskarinerge-ko-
linerge signalstof system. Viden om interaktionen mellem disse to systemer 
er dog begrænset, bl.a. fordi der ikke fandtes præparater, der selektivt på-
virker relevante dele af det muskarinergekolinerge signalstof system. For at 
løse dette problem arbejder vores laboratorium med genetisk modificerede 
mus som mangler den såkaldte muskarinerge M4 receptor på en celletype 
som er særlig vigtig for at regulere aktiviteten i nucleus accumbens. Des-
uden arbejder vi med nye stoffer der selektivt påvirker dele af det muskarin-
erge-kolinerge signalstof system. Vi bruger disse mus og stoffer i forfinede 
dyremodeller for klinisk relevante aspekter af afhængighed, så som eskala-
tion af stofindtagelse og tilbagefald efter fravænning, samt måler effekten 
på dopamin frigivelse i nucleus accumbens. Disse studier sigter i mod ikke 
bare at give os større indsigt i hjernemekanismerne bagved afhængighed af 
euforiserende stoffer, men at bidrage til udviklingen af nye farmakologiske 
behandlingsstrategier for denne alvorlige lidelse. Under forskningsåret vil 
du indgå i et af disse projekter i tæt samarbejde med en gruppe af kliniske 
og prækliniske forskere. Du vil være del af et aktivt og produktivt miljø og få 
erfaring med forskellige tekniker og metoder. Du ville kunne bruge dine er-
faringer i forbindelse med kandidat specialet og vi forventer at du optjener 
mindst en medforfatterskab på en artikel i et internationalt tidsskrift. 

Ansættelsesperiode: 
Opstart i løbet af foråret 2015 og et år frem. 

Løn: 10.000 kr./md. Vi vil i fællesskab søge midler. 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2014. Ansøgninger behandles løbende. 

Kontaktoplysninger: 

Ansøgning og CV sendes til professor, dr.med. Anders Fink-Jensen, Anders.
Fink-Jensen@regionh.dk

Interesse for oftalmolgi eller 
neurologi?
Vi søger 1 medicinstuderende til basalvidenskabelig forskn-
ing i BrainLAB (Kolko/Bergersen group), Institut for Neu-
rovidenskab og Farmakologi som led i semesterfri eller et 
scholarship.

Vi forsker i interaktioner mellem celler i den indre del af 
retina og har mange forskellige delprojekter med forskellige 
samarbejdspartnere såvel nationalt som internationalt.

Vi kan tilbyde: 

Eget projekt med henblik på kandidatopgave eller forskning-
sår
Udgivelse af artikel
Gode laboratoriefærdigheder
Kurser, konferencer etc.
Muligheden for at indgå i et ambitiøst og socialt forskn-
ingsmiljø

Lyder det som noget for dig, så send en e-mail til: miriamk@
sund.ku.dk (øjenlæge, lektor Miriam Kolko) eller akkehler@
sund.ku.dk (lgæe, Anne Kathrine Toft-Kehler)

Vi ser frem til at høre fra Jer!

Stud. med. søges til forskningsår på Ki-
rurgisk afdeling
Kirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital, søger en 
medicinstuderende der vil tage et forskningsår til at 
gennemføre flere studier med fokus på hernier og gra-
viditet. Fokus vil være på et stort registerstudie kombi-
neret med kliniske undersøgelser, og det forventes at 
projektet kan danne basis for en fremtidig Ph.d. såfremt 
det har interesse. Projekterne vil blive vejledt af Profes-
sor Lars Nannestad Jørgensen sammen med læge, Ph.d. 
Nadia Henriksen og læge, Ph.d.-studerende Kristian 
Kiim Jensen.

Du er som ansøger udadvendt, flittig og organiseret, og 
trives ved selvstændigt og superviseret arbejde. 

Ambitioner om en karriere inden for kirurgi er et plus, 
men ikke en nødvendighed. Du vil bruge et år på at 
lære at forske, deltage i Ph.d.-kurser og forfatte viden-
skabelige artikler.

Interesserede bedes sende ansøgning (max en side) 
samt CV inklusiv karakterblad til kristian.kiim.jensen@
regionh.dk

For nærmere information mail ovenstående adresse. 
Ansøgningsfrist 12. september 2014.

Studentermedhjælper søges til projekt 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 for-
stærke 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 inkluderes patienter til ultimo 2015.  

Du kan læse mere om projektet på: 
http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Finsencentret/
Onkologisk+Klinik/
Forskning+og+udvikling/DOMUS/Til+fagpersoner/

Stillingen:
Den primære opgave består i dataindsamling, hvor du ved opslag i kliniske 
systemer og elektronisk patientjournal skal identificere patienter, der op-
fylder projektets inklusionskriterier og indføre alle vurderede patienter i en 
database. Arbejdstiden er ca. 15 timer ugentlig og opgaven kan løses på alle 
tider af dagen. Du vil indgå i projektets tværfaglige forskningsgruppe, og 
der vil være mulighed for at deltage i projektets øvrige opgaver og publika-
tioner alt efter egne interesser og kompetencer.

Ansøgeres ønskede kvalifikationer: 
• Stud. Med. på kandidatdelen eller Stud. Scient San. (eller tilsvarende) med 
sygeplejebaggrund   
• Systematisk – kan arbejde konsekvent med in- og eksklusionskriterier
• Erfaring med at læse patientjournaler (OPUS)
• Har interesse for og gerne viden om onkologi
• Har interesse for og gerne viden om palliation
• Er reflekteret og engageret

Løn efter aftale med personale afdelingen på Onkologisk Klinik. Spørgsmål 
om stillingen kan rettes til PhD-studerende Kirstine Skov Benthien på: 3545 
4796. Ansøgning og CV sendes til Professor Per Sjøgren på per.sjoegren@
regionh.dk inden 22. september.  Ansættelsen starter 1. oktober.
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Ordinær generalforsamling i FADL København
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 FADLs forlaget
 6. Beretning fra FADLs Vagtbureau København
 7. Forslag til drøftelse
 8. Vedtægsændringer
 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 vi på mad og drikke. Desuden har vi inviteret  
den anerkendte stand-up’er Geo. Han giver som kræftpatient en humoristisk 
beskrivelse af, hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

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

FADL, Københavns Kredsforening

Blegdamsvej 26

2200 København N

Mail: kkf@fadl.dk

Tlf.: 3520 0250

Web: www.fadl.dk

Åbningstider

Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

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

Kære medlemmer

Er du til Cross-fit? Kommer du tit i Kødbyen?
Nu kan du få rabat hos Butcher’s Lab i Kødbyen, der er et 
Cross-fit center. Som FADL-medlem kan du få et medlemskab 
i centeret for 385 kr, hvor det normalt koster 400 kr. 15 kr. 
sparet er 15 kr. tjent! 
For at få rabatten skal du blot vise dit studiekort med det 
nyeste FADL-klistermærke. Se evt. mere om centeret på 
http://butchers.dk/.
Mange hilsner og god træning

Medlemsfordelsudvalget

Kredsforeningen
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af Jonas/MOK-red
Fredag d. 29. august løb FADL København DHL-stafet i Fælledparken 
og intet mindre end 21 hold var stillet op trods den silende regn. Efter 
de mange hold havde løbet var der pølser med tilbehør ad libitum 

samt billige bajere og vand i baren. De smukke DJ's fra Discofix 
spillede op for de rare bassrytmer den halve nat, mens de stolte 
løbere og de mange tilskuere hyggede sig og dansede i vildskab. Vi 
lader billederne tale for sig selv:

 Kredsforeningen



8 |  Gøgl

Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Så er et nyt semester oprindet, og som altid 
står jeg klar til at redde jer, ignorate lem-
minger, fra uvishedens mørke skyer.
Fortvivl ej, selvom det nye semester bringer 
mange nye valg så er jeg her for at tage dem 
for jer.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du vil i denne uge føle et enormt behov for 
at kæle med marsvin. Det kan gå så vidt at 
du anskaffer dig et eksemplar, der så eft-
erfølgende dør af sult da din interesse for 
førnævnte gnaver ikke holder ugen ud.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Windows 8 vil bringe dig (og mange andre) 
meget sorg i denne uge. Du forsøger at op-
datere, men det resultere i 14 timers frustra-
tion og et dødsfald.
Heldigvis er der fredagsbar, so you got that 
going for you.

Vædderen
20. marts - 19 april
Det bliver meget normalt.

Tyren
20. april - 20. maj
Farven gul vil være farlig for dig i denne 
uge. Undgå alt gult, især majs. Du vil også 
kunne finde en diamant i en pose med bræk, 
men det er næsten ikke besværet værd.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Hvis du er arbejdsløs, good for you, SU er 
rigeligt. Hvis du har et arbejde vil det være  
super træl i denne uge, men i det mindste 
går du kun 25% ned i løn som følge af effek-
tivisering. Denne lønnedgang sponsorerer 
en tur i spa for din nærmeste DJØF'er. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du vil blive presset til at lave en velkomst-
tale i en sammenhæng hvor du har ingen ide 
om hvad der foregår eller skal siges.
Du burde kunne winge det meget godt, pas 
dog på med at lave død-baby-jokes. Publi-
kum kan ikke følge dig.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du (gen-)ser alle Scrubs afsnit. Ellers sker 
der ikke meget. Mærkeligt nok.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
I denne uge vil du blive stukket af en gen-
modificeret hveps og du vil få superkræfter.
Det er muligt du skal stikkes af ret mange 
hvepse før du finder den rigtige. Tro mig, 
den er derude. Waspman(-girl)!
Lidt ærgeligt for allergikerne. I har allerede 
superkræfter. Swellman(-girl)!

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du arver 1.000.000 kr fra en grandonkel 
du ikke vidste du havde, desværre går 
1.000.100kr til advokat omkostninger. Du får 
dog en tur Cuba for at underskrive papirene.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du finder undervisningen ulækker, men 
dejligt mættende. Du flytter ind hos et 
vortesving og et aggressivt, slankt hamster. 
Du skulle nok ikke have spist de der svampe 
og set Løvernes Konge.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Der er et eller andet galt. Det viser sig at 
være noget uforklareligt eksem i et ømt 
område. Steoridcreme virker ikke og der-
matologerne går i panik.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du finder en ti'er. Det er awesome.
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Velkommen til Bamsehospitalet!
Bamsehospitalet er en frivillig organisation for medicinstuderende, som beskæfti-
ger sig med pædiatri. Bamsehospitalet holder af og til nogle arrangementer hvor 
man skal ”behandle” børns bamser - det gør vi fordi vi mener at det er godt og 
vigtigt for børnene at få et godt forhold til sundhedsvæsenet. Er det noget for 
dig?

Vi har nogle spændende arrangementer i sigte, der kræver nogle friske bamse-
hjælpere!

Sundhedsdagene i Øksnehallerne, og foredrag d. 23/9

Sundhedsdagene i Øksnehallerne nærmer sig! Bamsehospitalet deltager som en 
del af det store “Børnehospital", hvor børnene bl.a. også kan lege at være patient 
eller være læge. Her er lidt info om dagene:
Det foregår i dagene: 
- fredag d. 19. september fra ca. 08.30-17.30 
- lørdag d. 20. og søndag d. 21. september fra ca. 9.30-17.30
Lørdag aften er der gratis GALLA middag, for alle frivillige: Gør os specifikt 
opmærksom på, at du gerne vil deltage i denne.
I løbet af alle dagene er der selvfølgelig gratis forplejning.
Sundhedsdagene i Øksnehallen er “et mekka med flere hundrede stande om-
handlende fremtiden hospital, folkesygdomme, akutberedskab og børn & unge”. 
Sidste år fik messen besøg fra 13.500 danskere, og Bamsehospitalet var på top 3 
over mest besøgte stande. Det bliver sjovt, og giver et rigtigt godt samhold med 
nogle andre studerende. 
Man behøver ikke, at have deltaget i tidligere Bamsehospitaler, for at kunne 
komme med.

Så kom med til et af de største og mest spændende arrangementer Bamsehospita-
let deltager i! Det bliver Grrrrrrreat!
Skriv til: bamsehospitalet.kbh@gmail.com for at tilmelde dig. Husk fulde navn 
og telefonnummer.

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 23/9-14 kl. 17.15, hvor vi holder foredrag 
med Hanne B. Ravn fra børne- og ungdomspsykiatrien på Bispebjerg hospital. 
Mere information kommer så stay tuned og reserver dagen.

Vi håber på at se så mange bamsehjælpere som muligt!!!!

Førstehjælp For Folkeskoler holder nationalweek-
end
 
Det bliver fagligt, festligt og ikke 
mindst fantastisk: weekenden 
kommer til at byde på spændende 
oplæg, sjove og udfordrende første-
hjælps-cases, workshops og ikke 
mindst masser af fed fest og leg!

Tid og sted: 19. – 21. september 
i Gadsbølle.

Hele weekenden koster den nette 
sum af 150kr. Du kan finde week-
endens program, tilmelding mv. på 
facebook eventet ”FFFantastisk 
Nationalweekend”.

Er du ny på studiet? Vil du gerne prøve en af de der 
basisgrupper af? 

Vil du høre nærmere om Panums hurtigst voksende gruppe - der ud 
over at udvikle dig fagligt også giver dig mulighed for at hygge og sparre 
med studerende på alle semestre og deltage i fede arrangementer? 

Så kom til Førstehjælp For Folkeskolers infoaften 
mandag den 8. september kl. 17 i Studenterhuset.

Der vil være kaffe og the samt lidt sødt til ganen. 

For alle - nye som gamle - holder vi desuden semestrets første 
månedsmøde tirsdag den 9. september kl 17.15 i loungen i Studenter-
huset.

Vi glæder os til at se jer!
Førstehjælp For Folkeskoler 

GO’s program for efteråret 2014 er lagt, og derfor er det tid til 
at sætte krydser i kalenderen: 

* Torsdag d. 25. september *
Første månedsmøde: En introduktion til specialet v/ Jesper Rydberg 

* Mandag d. 29. september *
Praktisk kursus: Akut obstetrik 

* Oktober (dato følger) *
Temamånedsmøde: 
Fosterdiagnostik, abort 
og etik  ! Spisning efter 
månedsmøde !

* Torsdag d. 9. oktober *
Karrieredag: Husk at 
besøge både GO’s og 
FYGO’s stande 

* Oktober (dato følger) * 
Praktisk kursus: Gynækol-
ogisk Undersøgelse 

* Onsdag d. 12. novem-
ber *
Temamånedsmøde: For-
skningsår, Bachelor- eller 
Kandidatopgave inden for 
Gyn-Obs

* Onsdag d. 17. December *
Julehygge og bonus    Vi glæder os til at se dig ! 

Skal du til eksamen på 6., 8. eller 9. semester? 

Eller har du fået dig et lægevikariat i en skadestue? Så burde du 
komme til følgende arrangementer i MIRA:

AKUT RADIOLOGI i samarbejde med SATS

ABDOMINALE PROBLEMSTILLINGER 

KNOGLERØNTGEN

Følg med i MOK og på mira-kbh.dk for datoer og tilmelding. 
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SIMS præsenterer PANUMRUNNERS
- en basisgruppe under SIMS, der for en gangs skyld ikke er en forkortelse for 
noget ;)

Føler du også, du er klistret fast til din faste plads på læsesalen? Eller at det 
meste motion du får er at gå over til Teilum? Så er Panumrunners noget for dig! 
Panumrunners er en basisgruppe under SIMS, der giver dig mulighed for at løbe 
sammen med andre medicinere, træne op til løb med andre og måske slå vores 
konkurrenter Farmarunners i DHL-stafetten? Så tag din læsemakker under 
armen:

- Hvor ofte? Vi løber to gange i ugen, hver anden uge mandag og onsdag og de 
resterende uger tirsdag og torsdag. Events slås op i vores facebookgruppe “Pa-
numrunners”.
- Hvor langt? Vi løber enten en tur om alle søerne (ca. 7 km), til kastellet (mellem 
7 og 8km) eller intervaltræning. Der er dog altid mulighed for at korte ruten af, 
hvis man er nybegynder, eller foreslå en længere tur :)
- Hvor hurtigt? Tempoet varierer alt efter hvem der er med, meld ud i starten af 
løbeturen hvor hurtig du er, så tilpasser vi tempoet, så ingen bliver væk.

Spørgsmål er velkomne - så der er ingen undskyldning for ikke at løbe med :)

Vi holder en intro-løbetur d. 10. September kl. 15.30, hvor du kan være med til 
lidt fælles opvarmning inden turen og selvfølgelig hilse på erfarne panumrun-
ners. 

Eventet til denne tur, kan du finde på facebookgruppen. Vi glæder os til at se dig!

Velkommen til 
et nyt semester 
med PIPPI
PIPPI er mødestedet for 
alle medicinstuderende, 
der har en interesse for 
pædiatri og behandling af 
syge børn.
Vi byder alle medicinstu-
derende velkommen – Nye 
som ”gamle”! Hvis du har 
lyst til blive medlem, så 
kan du finde mere info på 
vores hjemmeside: http://
pippikbh.wordpress.com 
eller på facebook: “PIPPI 
– Pædiatrisk Interesseg-
ruppe På Panum Insti-
tuttet”. Alle stederne vil 
blive opdaterede med nyt 
fra PIPPI.

Vi glæder os til at møde dig til spændende foredrag i løbet af semestret!

PMS månedsmøde og foredrag med Rasmus John-
sen
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 psykia-
triske 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

Er du interesseret i et STUDIEJOB hos en ALMEN PRAKTISERENDE 
LÆGE?
, så følg med på SAMS’ hjemmeside! Det er attraktivt, og jobbene bliver afsat 
hurtigt! Lige nu er der 1 job:
  1) Lægepraksis - Vallensbæk Strand
Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen ”Jobportal”.

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 :-)

Månedsmøde d. 3/9 kl 16.30
i auditorium 21.2.26

Månedsmødet starter med et foredrag af anæstesilæge Martin 
Krypsin, som vil komme og fortælle lidt om livet som anæste-
silæge i hoveduddannelse, hvad man laver her samt hvad man 
laver som introlæge i anæstesi. Han vil også komme ind på 
hvad han har lavet inden for at gøre sig kvalificeret og er vi hel-
dige, har Martin sikkert nogle gode anekdoter fra sin tid som 
flyvende læge i forsvaret!! :-)

Dagsorden:

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 

2. Siden sidst:
- Sommerferie
- Katastrofeøvelse

3: Kommende arrangementer:
- Katastrofeøvelse i Ballerup Superarena
- Idé og udviklingsmøde
- Katastrofeweekend i Århus
- 15 års fødselsdag

4. Evt

Hilsen SATS
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Kære alle
Panums Ortopædkirurgiske Selskab byder efterårssemestret 2014 velkomment 
med nye spændende foredrag og kurser. Foreløbigt ser efterårsprogrammet 
således ud:
- September: Foredrag om tumorkirurgi.
- Oktober: Foredrag om fod/ankelkirurgi.
- November: Foredrag om børneortopædi samt kursus i ryg- og ledundersøgelse.
- December: Foredrag om ortopædkirurgi i krigszoner.
Husk at følge med på vores Facebookgruppe ”PORTOS – Panums Ortopædki-
rurgiske Selskab”, hvor tidspunkt for arrangementer og eventuelle ændringer 
annonceres.
Vi glæder os til at se jer alle sammen!

Mange hilsner, 
PORTOS

INTRODUKTION TIL FORSKNINGÅR
Første månedsmøde i PUFF kommer vanen tro til at handle om at komme i gang 
med forskning. Denne gang afholdes mødet i samarbejde med Studievejlednin-
gen 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 afholdelse af 
forskningåret i forhold til fremdriftsreformen. 
Vi vil sammen svare så godt som muligt på alle de spørgsmål der måtte være i 
forbindelse med studenterforskning.

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.

Svar på sidste uges kryds. Na zdrowie!    Peter James/MOK-red
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HENAD
1. Vlad "the impaler" (ikke pornostjernen) var en ualmindeligt sadistisk fyr, som levede i dette land i 
midten af 1400-tallet. Han kunne smaddergodt lide at sætte sine "krigsfanger" på spyd, og inspirerede 
Bram Stoker til hans klassiske værk "Dracula".
4. Det ottomanske rige begik et regulært folkedrab under 1. verdenskrig på befolkningen fra dette land
5. Øresundstolden blev opkrævet fra dette fæstningsanlæg
6. Denne senere franske kejser blev født på Korsika, og døbtes med det italienske navn Nabullione
7. Danske vikinger opkrævede disse "beskyttelsespenge" af de britiske folk under deres, hvad kan man 
sige, "offensive forlængede weekender"
8. I hvilket moderne land lå Kartago?
11. Den svenske kongefamilie nedstammer fra dette illoyale møgøre, som var marskal under Napoleon 
Bonaparte
12. Denne tyske kansler argumenterede for indlemmelsen af Slesvig og Holsten i det tyske rige, på bag-
grund af at "Danmark jo allerede havde Tivoli"
14. By, som kong Agamemnon og kong Menelaus, blandt andre, sendte en betragtelig hær imod, dels 
på grund af politisk spil involverende vigtige handelsruter ad søvejen gennem Bosforusstrædet, dels på 
grund af en ordentligt lækker dame. Jo, det er sket i virkeligheden.
15. I denne dal er den ældst kendte civilisation blevet identificeret. Overhovedet. Vi ved ikke, hvor de 
blev af, men det er eddermaneme lang tid siden, de levede.
18. Denne kinesiske filosofiske retning har siden år 400 før kristus fungeret som statsideologi for 
kinesiske kejsere
19. Denne rødhårede tysk-romerske kejser, som hed Frederik til fornavn, druknede i en bæk på vej på 
korstog. Surt show. Men ikke meget mere surt end at kæmpe i rustning i mellemøsten i den periode. 
Med difteri. Og dehydratio. Og assassinere, som går amok på dig. Faktisk var det nok mest behageligt 
bare at drukne.
21. Augustus Cæsars oprindelige fornavn
23. Dette sydamerikanske rige blev indtaget af de spanske conquistadores i 1500-tallet
26. Romersk ord for Danmark og Sverige, som betyder "farlig ø"

27. Vilhelm Erobreren blev født i dette moderne land
28. Denne østafrikanske kultur blev stinkende rige på handel over det indiske ocean
29. Dette dynasti med valyrianske aner indtog de syv kongeriger

NEDAD
2. Aztekisk konge, som fik tæsk af spanierne. Ligeud. Han fik æg. Og tæsk. Kæmpesmadder.
3. Rødhåret keltisk dronning, som ledte et oprør mod romerne i England i år 61.
9. Denne amerikanske politiker var foregangsmand for amerikanernes heksejagt på kommunister og 
socialister i USA under den kolde krig
10. Dette område, normalt defineret som "området mellem to floder", var det første sted, man "opfandt" 
en egentlig lovgivning
13. Det eneste folkefærd, som nogensinde har ført en succesfuld landkrig mod russerne i Rusland om 
vinteren, kom fra dette nutidige land.
16. Denne by er opkaldt efter Alexander den Store af Makedonien
17. I denne amerikanske by smed en gruppe modstandsfolk 342 kasser the i havnen for at pisse briterne 
af. Og hvis der er noget, der kan pisse briter af, så er det dæleme hvis du kaster vores the i havnen; SÅ ER 
DER KRIG!
20. I denne by blev den rødhårede Christian 2. holdt som fange i mange år af sit liv
22. Pressetrykkens fader, Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, blev født i dette land
24. Denne kendte flådeadmiral indså at imperiet havde lokket rebellerne i en fælde
25. Kina og det britiske imperium bekrigede hinanden på grund af briternes INSISTEREN på at eksportere 
denne vare til Kina

Så er vi nået ind i semesterets anden uge. Puha, hva! Nå, men Kasper og jeg tænkte at det var på tide 
at få lidt almen dannelse ind i krydsen. Det er alt for nemt som stud.med.'er at fortabe sig i læsen 
aponeuroser og stofpsykoser, og man glemmer lige så nemt alt om at der findes andre områder af 
videnskaben, som er mindst lige så spændende, som for eksempel: HISTORIE! Så værsgo', hermed en 
stor kryds med historiske spørgsmål!
  Peter "Blomsterbøsse" James og Kasper "Baelish" Aagaard/MOK-red

Den lille Kryds


