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INFODAG!!

Vil du gerne have overblikket over
alle basisgrupper på Panum?

Så kom til infodag d. 22. september kl 14 i Lundsgaard 
og få et ideelt springbræt til resten af dit studieliv!!

IMCC & tutorerne
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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 Akutmedicin
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
pippi.wordpress.com

www.portos.dk
www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

www.studklub.dk
sofas.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

SOFAS
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:  IMCC og Jonas/MOK-red
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MOK UDKOMMER
INFORMATIONSAFTEN VED FADL, SE S. 10

IMCC RWANDA ARRANGEMENT, SE S. 5
DAVID OG MANGE SKAL TIL EKSAMEN

PAAAAANUUM EEELEEECTRIIIIC!!!!!
BESØG BAMSEHOSPITALET TIL SUNDHEDS-
DAGENE I ØKSNEHALLEN, SE S. 4
NATIONALWEEKEND FOR FFF, SE S. 4

BESØG BAMSEHOSPITALET TIL SUNDHEDS-
DAGENE I ØKSNEHALLEN, SE S. 4

FCK-BRØNDBY I PARKEN

MOK DEADLINE KL. 12:00
BASISGRUPPE BAZAR KL 14, LUNDSGAARD

FOREDRAG VED BAMSEHOSPITALET, SE S. 4

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Også mig!

Jeg elsker at være 
impotent - look 
it up!
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Skal du til udlandet på 7. semester til foråret 2015?
 

Så skal du huske at deltage i 2-dages obligatorisk CEKU-kursus, 
som vil finde sted den 16. og 17. januar i tidsrummet 8-18. Du vil 
modtage yderligere information for din KU-mail senere på dette 
semester.

OBS! OBS! OBS! Nyt fra studievejledningen!!!!

HENAD

1.En lille svensk landsby beliggende i Kävlinge kommune, som er FOR TÆT PÅ 
KØBENHAVN OG DE VED DET GODT OG DET ER PISSE NOIER SÅ STOP MED AT 
TRUE OS!!!
5. Når svenskerne på et tidspunkt vil invadere Danmark igen kan de prise 
sig lykkelige over at dette bygningsværk gør det ligegyldigt om Øresund er 
frosset over eller ej.
8. Område i Norge hvor jætterne efter sigende bor
12. Dette "land" får måske snart selvstændighed og flirter med ideen og at 
komme med i  det nordiske råd
13. Gudinde der prøjede sjælland ud af Sverige og efterlod søen Mälaren
14. Denne norske (danske) officer var ret god til at snyde svensken
15. Denne svenske by har hele fire grundstoffer opkaldt efter sig.
20. Islandsk vulkan der i 2010 lammede flytrafikken i hele europa. Der er bred 
enighed om at det er en ret træls vulkan
21. Dansk navn for de nordiske mænd, som tjente i vagtstyrken hos kejseren 
af Konstantinopel
22. Sø der ifølge et sagn er skabt ved at en kæmpe/jætte tog en håndfuld af 
Sverige og smed ud i Øresund (hvilket blev til Sjælland).
23. Denne nordiske union, som fandtes mellem 1397-1523, som blandt andet 
havde som princip at Danmark, Sverige og Norge regeredes af samme konge, 
og at landene handlede solidarisk mod omverdenen

NEDAD

2. Dette svenske har 13% af stemmerne. Det synes vi at svenskerne skal tænke 
over. Vi er hverken sure eller glade over det; vi synes bare at svenskerne skal 
tage et langt, seriøst kig på sig selv.
3. Grundlaget for Norge
4. Det religiøse center for asatroen i Sverige op til det 11. århundred.
6. Norsk by hvor man fortryder at man går med stok

7. Denne svenske statsmand blev skudt efter at have set filmen "Brødrene 
Mozart" i biografen
9. Land, som både svenskere og danskere i tidernes løb har forsøgt, med 
noooogen fast hånd, at gøre kristne. Det virkede til sidst, og Danmark fik 
endda Dannebrog med i købet.
10. Efternavnet på den konge der samlede en hær af vilde og truede norden
11. I november 1520 lod kong Christian d. 2. af Danmark 82 svenske 
adelsmænd og andre fine folk henrette i denne svenske by
16. Denne virksomhed er den primære grund til at resten af verden skal 
passe rimeligt meget på med at pisse Sverige af. PEW PEW PEW PEW PEW 
KAPOOOWWW!!!!
17. Digtsamling der betragtes som de Finske Nationalkvad
18. En vikings foretrukne våben
19. IKEA's hovedstad
21. "I Kina Spiser de Hunde" har lært os at biler af dette mærke ALDRIG går i 
stykker

I denne uge fejrer vi valget i sverige med en kryds om Norden. 
Så find din indre viking frem og løs denne fest af et krydsord.

/mok-red PJ & Kasper
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Bamsehospitalet

Hej alle medstuderende! 
Vi har nogle spændende arrangementer i sigte, der kræver nogle friske bamsehjælpere!

 Sundhedsdagene i Øksnehallerne, og foredrag

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 omhandlende 
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 Bamsehospitalet 
deltager i! Det bliver Grrrrrrreat!
Skriv til: bamsehospitalet.kbh@gmail.com for at tilmelde dig. Husk fulde navn og 
telefonnummer.

Foredrag d. 23/9 
 
Interesseret i børne- og ungdomspsykiatri? Hvis du er, så husk at sætte kryds i kalen-
deren d. 23/9-14 kl. 17.15, hvor Bamsehospitalet og Sund krop holder foredrag med 
sygeplejerske m. specialistfunktion Hanne B. Ravn fra børne- og ungdomspsykiatrien 
på Bispebjerg hospital. 

Hanne har tidligere undervist yngre læger i kommunikation, og har sagt ja til at komme 
og give os nogle fif til kommunikation 
med det stille barn.

Så tag læsemakkeren under armen, og 
kom til et fantastisk foredrag.

Som altid vil der være kage ;).

Der skal også siges tak til alle jer der 
med til Stafet for livet på frederiksberg! 
Det var fantastisk at være der med jer!
Vi håber på at se flere af jer!
-Bamsehospitalet

Eortas månedsmøde om ebola

Den sidste tirsdag i måneden er altid dagen for Eortas månedsmøde og denne gang 
sker det d. 30.9 og omhandler tidens nok mest aktuelle sygdom – ebola. Vi vil gerne 
invitere alle semestertrin med til dette enormt interessante arrangement. Følgende vil 
blive præsenteret:

- Medicinsk: Hvad er ebola egentlig? Hvordan bliver folk smittede? Hvilke symptomer 
præsenterer patienter med samt, hvordan laver vi den endelige diagnose? Kan vi 
overhovedet behandle Ebola?

- Dansk perspektiv: Kan ebola komme til Danmark? Har vi en plan klar, hvis vi mis-
tænker at en person har ebola? 

- Internationalt perspektiv: Hvorfor ser vi et så stort udbrud af Ebola nu? Kunne det 
være undgået? Hvad bliver der gjort fra international side til at bekæmpe Ebola og er 
det nok?

- Og ikke mindst: Vi afgør, om du skal sige ebola eller ebola!!

Gitte Kronborg, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på 
Hvidovre tager teten på dette event og vi satser meget på, at 
hun bliver suppleret af nogle yderligere stjerner! 
Eventet er gratis og åbent for alle. Se næste uges MOK for 
lokale.
Vi glæder os til at se dig
Mvh
Eorta

Oversigt over efterårssemesteret 2014 fra Eorta 
– Basisgruppen for intern medicin

HURRA – Endnu et semester er begyndt, og her hos Eorta 
glæder vi os fantastisk meget. Vi har en masse spændende 
kurser og månedsmøder klar, og vi glæder os enormt til at 
afholde dem sammen med DIG. Her følger en kort oversigt – hold dig opdateret via 
vores hjemmeside eller vores facebookgruppe.
30. September: Første månedsmøde, som altid sidste tirsdag i måneden. Denne gang 
handler det om det meget aktuelle ebolaudbrud.  Se oplægget ovenfor for detaljer. 

Oktober:
• Basal ultralyd:  Det er muligheden for dig, som aldrig har haft et ultralydsapparat i 
hænderne før eller blot vil have mere hands-on-tid end det, du har fået til CEKU. Kurset 
er adgangsgivende for vores mere avancerede kurser ( FATE, FAST, EKKO). 

• FATE (Focus Assessed Transthoracic Echo)-scanning: En måde at lave en hurtig 
fokuseret screening  af de hæmodynamiske (vi kigger på hjertet!) forhold på.

• EKKO-scanning: Mere avanceret ultralydsgennemgang af hjertet. Mere dybdegående 
en FATE. 

• Månedsmøde sidste tirsdag.

November: 
• Kursus i objektiv undersøgelse: Deltagerne deles op i 5 hold, som skal rundt til 5 
forskellige poster. Du lærer de basale kliniske færdigheder. Et rigtig godt kursus især til 
dig, som skal i TKO. 

Og husk, det koster kun 49 kr. at blive medlem – Og første kursus du tilmelder dig er 
gratis!!

NATIONALWEEKEND
Førstehjælp For Folkeskoler

Den hyggeligste basisgruppe på Panum tager weekenden d. 19. – 21. september til det 
Fantastisk Flotte Fyn og holder nationalweekend – og du skal da med!

Hvad enten du er ung eller gammel, på 1. semester eller 12., så er FFF lige noget for dig, 
hvis du:
- Synes førstehjælp er fedt
- Vil have undervisningserfaring
- Kan lide kage på månedsmøder

På nationalweekenden kan du se hvad FFF handler om og få stor indflydelse på de 
beslutninger, der skal tages i gruppen. Det sociale er helt i top, når vi mødes med 
studerende fra de andre universiteter og tester egne førstehjælpsevner i spændende 
cases. 

Du kan for kun 150 kr. blive en del af denne fabelagtige 
weekend, hvor mad, transportrefusion og FFF t-shirt er 
inkluderet.
Søg på facebook efter eventet: "FFFantastisk Nation-
alweekend", eller find vores gruppe: "Førstehjælp For 
Folkeskoler København". 

Vi glæder os til at se dig!

Overvejer du om Gynækologi og Obstetrik er noget for dig?

- og kunne du tænke dig at være med i en hyggelig og social basisgruppe, hvor du 
lærer folk at kende på tværs af semestrene? 

Så kom til GOs første månedsmøde:
  TORSDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 17 
   LOKALE 21.2.27B

Her glæder vi os til at præsentere læge Jesper Rydberg, der vil give en introduktion 
til specialet samt fortælle om sin lidt anderledes vej til en hoveduddannelsesstilling i 
gyn-obs. 

Bagefter vil der være tid til spørgsmål, og vi vil holde et kort månedsmøde, hvor alle 
naturligvis er velkomne. 

Vi glæder os til at se alle, nye som gamle til et spændende oplæg, samt til hygge med 
kaffe og kage. 

- Besøg vores facebookgruppe: ”GO - Gruppen for medicinstuderende med interesse i 
gynækologi og obstetrik”
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UDLEJ DIN LEJLIGHED/DIT VÆRELSE I NOVEMBER OG TJEN DOLLARz!

Står din lejlighed tom til november, og er du træt af at skifte bleer, når du er på fadl-
vagt? SÅ TJEN 1800 KR PÅ AT LEJE DIN BOLIG UD

En lækker fordel er, at du tjener penge på det!! Og vigtigst af alt ryger du foran i køen 
til næste ansøgningsrunde, hvis du selv drømmer om at rejse ud med Exchange eller 
Research.

Vi har brug for TO boliger i følgende periode:
2. - 29. november (1 medicinstuderende fra Brasilien)
2. – 29. november (1 medicinstuderende fra Tunesien)

De eneste krav, der stilles til boligen, er:
- Adgang til bad, køkken og selvfølgelig en seng

Værelset/lejligheden tjekkes før den studerendes afgang, så vi er 
sikre på, at lejligheden efterlades i god stand.

Hvis dit hood opfylder alle ovenstående krav, og du er superinter-
esseret eller blot ønsker mere info, så skynd dig at skrive til bolig.
exchange@gmail.com 

Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange og Research Exchange København 

PS: Husk månedsmøde 30/9 kl 17.15 i IMCC’s lokale i studenterhuset! Der vil være 
generalforsamling med valg til en masse poster for næste sæson, og alle – gamle såvel 
som nye – kan blive valgt! (For de nysgerrige: tjek samtlige af Panums opslagstavler, der 
hænger udførlig liste over de så fede poster). Det giver en herre god mulighed for at få 
indflydelse i gruppen fra start så KOM MED. Nogen tager roulade med og bager kage, 
og det bliver lækkert. 

VI SES

Interesseret i udviklingsarbejde?

De sidste 4 måneder har IMCC Rwanda haft 2 medlemmer i Rwanda for at implemen-
tere et nyt 2-årigt projekt i samarbejde med de cirka 600 rwandiske medicinstuderende 
i landet. Vores 2 udsendte er netop kommet hjem og vil meget gerne fortælle om deres 
arbejde i landet og hvilke muligheder der er for at blive frivillig i IMCC Rwanda.

Hvad er IMCC Rwanda

IMCC Rwanda er en aktivitetsgruppe under IMCC, som har eksisteret de sidste 10 år. 
I samarbejde med de rwandiske studerende arbejder vi på at forbedre sundheden 
blandt unge. Vores nuværende projekt drejer sig om bedre seksualundervisning i de 
rwandiske skoler. Lige nu er vi med til at skrive pensum i Rwanda, facillitere peer- to 
– peer undervisning og lave forskningsstudie der belyser skolelærernes barrierer i 
forhold til udførslen af seksualundervisning.  

Muligheder som medlem

Få kompetencer inde for projektstyring
Få et bredere tværfagligt og internationalt netværk indenfor sundhed
Udsendelse til Rwanda på projektbesøg af uger til måneders varighed

Arrangement
Torsdag d. 18. September 2014 kl. 17.00

I studenterhuset Nørre Alle 8

Hvis du har spørgsmål så skriv til rwanda@imcc.dk

        Find os på Facebook

International Medical Cooperation Committee

IMCC er en frivillig organisation, der laver sundheds-
fremmende arbejde i både Danmark og udlandet. 
Vi arbejder med sundhed inden for tre grupper: Ud-
viklings- og hjælpearbejde, undervisning og oplysning 
samt udveksling- og klinikophold. Vi har en vision om 
at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang 
til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt 
velbefindende samt øge befolkningens viden om 
sundhedsrelaterede emner. 

Vil du kaste din kærlighed i en af vores projekter, eller 
har du lyst til at skabe dit eget sundhedsfremmende 
projekt? Så mød op til infodag i Lundsgaard d. 22. sep-
tember kl. 14 og hør mere eller besøg vores hjemme-
side www.imcc.dk, hvor du kan læse om alle vores aktiviteter. 

Vi glæder os til at se dig! 

Efteråret i IMCC
 
• 22. september kl 14: 
Infodag i Lundsgaard
• Starten af oktober: 
Fundraising & Do no harm 
• 31. oktober – 2. november:  
National generalforsamling
• 15. november: 
Julefrokost 
• 17. november kl 17: 
Lokal generalforsamling

PUC – Panum Underwater Club

Velkommen til alle de nye studerende! Kan du lide at dykke og vil du gerne hænge ud 
med dine medstuderende i en basisgruppe hvor alt ikke kun går op i fagligt snak? – så 
er PUC helt sikkert noget for dig. 
Vi er en dykkeklub med alt hvad man kan ønske; komplet udstyr der kan lånes af 
medlemmer, egen kompressor, svømmehalstid og egen båd. Vi har mange sjove 
arrangementer og ture som for eksempel fast svømmehalstid i Vesterbro svømmehal 
med træning og hygge, årlig julefrokost, gril-hygge om sommeren og så selvfølgelig en 
masse dyk i de danske farvande. 

Mød os til basisgruppebazar eller kom til vores intromøde d. 25/9 kl. 16.30 i Studenter-
huset

Du kan læse mere om PUC på vores hjemmeside: panumunderwaterclub.dk

Vi glæder os til at se dig. 

De bedste hilsner
PUC

KOM OG MØD 

TIL 

BASIS¬GRUPPEBAZAR
PÅ PANUM

MANDAG D. 22. SEPTEMBER KL. 14.00-16.00

Som Panums sejeste og vildeste basisgruppe, 
vil SATS selvfølgelig være repræsenteret til 
basisgrup¬pebazaren! 

Der vil bl.a. være mulighed for at prøve kræfter 
med at lægge intraossøs adgang og venflon, at 
genoplive patienter (i form af dukker), spænde 
sin læsemakker fast på et spineboard samt 
meget andet! 
Derudover vil der selvfølgelig være slik eller 
kage til at få blodsukkeret i top, hvis du skulle 
blive udmattet af strabadserne. 

 

 

KOM OG MØD STUDERENDES ANÆSTESIOLOGISKE OG 
TRAUMATOLOGISKE SELSKAB TIL  

BASISGRUPPEBAZAR 
PÅ PANUM 

ONSDAG D. 22. SEPTEMBER KL. 14.00-16.00 
 

Som Panums sejeste og vildeste basisgruppe, vil SATS selvfølgelig være 
repræsenteret til basisgruppebazaren!  
 

Der vil bl.a. være mulighed for at prøve kræfter med at lægge intraossøs adgang 
og venflon, at genoplive patienter (i form af dukker), spænde sin læsemakker 
fast på et spineboard samt meget andet!  
Derudover vil der selvfølgelig være slik eller kage til at få blodsukkeret i top, 
hvis du skulle blive udmattet af strabadserne.  
 

 

 

 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 medicinstuderende 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 
Interessegruppe På Panum Instituttet”.

Håber vi ses basisgruppe-bazaren d. 22. september! Her vil 
du kunne stille nogle af os fra PIPPI alle de spørgsmål du 
måtte have.

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

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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Hej MOK-læsere 

Kom og vær med i Københavns hyggeligste basisgruppe! 

Hvem er vi? 

Ja, det har altså (desværre?) ikke noget med sofaer at gøre. Så er det sagt. Vi er ligesom 
så mange andre en basisgruppe med et random navn.
Vi er stadig nyopstartet i Kbh, og derfor har du måske ikke hørt ret meget om os endnu. 
Men det er langt fra for sent! 

SOFAS er en samling af lægestuderende i Danmark, som arbejder for oprettelsen af et 
selvstændigt speciale i akutmedicin. Vidste du at Danmark er et af de eneste lande i 
Europa, som endnu ikke har et selvstændigt speciale i akut medicin ? 
I modsætning til SATS retter vores basisgruppe sig altså ikke mod fremtidige anæste-
siologer. Derimod er der tale om et helt nyt speciale, 
som skal have det store overblik i skadestuerne: 
Hvad fejler den akutte patient, der kommer ind i 
akutmodtagelsen med stærke mavesmerter? Er 
det blindtarmen? Er det hjertet? Hvem gør hvad og 
hvordan? Hvilket speciale og hvilken afdeling skal 
overtage patienten? 
Fremtidens akutmediciner vil være fast tilknyttet 
skadestuen og her fungere som en slags almen 
mediciner med en bred viden inden for alle de akutte 
tilstande inden for alle de medicinske specialer. Det 
vil her bl.a. være akutmedicinerens opgave at holde 
det kølige overblik, styre slagets gang og dermed 
fungere som flowmaster i akutte situationer. Frem for alt er akutmedicineren specialist 
i at stabilisere den akut dårlige patient og derefter vurdere hvilken afdeling patienten 
skal henvises til mhp. den videre udredning. 

Hvilke opgaver skal akutmedicineren ellers have? Hvad kan vi gøre for at optimere ef-
fektiviteten i de danske skadestuer ?  Det og meget andet diskuterer vi i SOFAS. 

Du behøver ikke selv at ville være akutmediciner for at være med i SOFAS (det er indtil 
videre heller ikke muligt), men hvis du synes, det er spændende at diskutere, hvordan 
vores skadestuer optimeres bedst i Danmark, så er SOFAS en organisation for dig.
Vi har et godt og tæt samarbejde med DASEM (Dansk selskab for akutmedicin) og vi 
bliver selvfølgelig inviteret med der hvor det sker! Vi deltager i diverse arrangementer 
og akutkonferencer (med en masse seje læger), og desuden holder vi nogle fede kurser 
på Panum, hvor man kan lære en masse om udredning af den akutte patient. Hvilke 
undersøgelser laver man nede i skadestuen og hvorfor? Vi tager også ud og kigger 
på de danske skadestuer, vi har nogle fede klinikophold og får lægerne ud  for at dele 
erfaringer og historier fra skadestuen.

 Sidst men bestemt ikke mindst mødes vi selvfølgelig også med SOFAS Århus, Odense 
og Ålborg og holder en fest! 

Kom glad! Vi er kun en lille gruppe københavnere og vi vil så gerne have jer med! 

Vi holder næste månedsmøde torsdag den 25. September kl. 17

Vi glæder os til at se dig! 

SOFAS KBH
PS. Like os på facebook og deltag i konkurrencen om den samlede DVD BOKS af serien 
BONES!

 DEN GODE FORSKNINGSIDÉ

Hvordan får man den gode idé til et forskning-
sprojekt, bachelor- eller kandidatopgave? Og 
hvordan kommer man så videre med at skrive 
opgaven og undgå skriveblokade? 

Kom til foredrag med Jakob Burcharth og Hans-Christian Pommergaard fra forskerkurs-
er.dk og få inspiration til, hvordan du vurderer om en idé er god, og hvordan du kom-
mer i gang med at skrive opgaven.  

Tid: 7. oktober 2014 kl. 16.15
Sted: Haderup Auditoriet, Panum

AUTHOR SEMINAR OG PUBLISHING ETHICS

Vi har nu mulighed for sammen med KUB nord og Elsevier at invitere jer til en eftermid-
dag i videnskabens navn. Det drejer sig om to foredrag, med talere fra Elsevier, som 
ved noget om hvad der skal til for at blive publiceret i et tidsskrift. Yderligere holder de 
oplæg om hvad man i hvert fald ikke skal gøre, hvis man vil undgå at havne i den sorte 
bog.

Således er der en hel eftermiddag den 9. oktober 2014, hvor vi starter med

Research Misconduct and publishing ethics fra 12:15 – 13:45, med tilmelding på: http://
tinyurl.com/n337pwd

Umiddelbart efter How to write great papers: from title to references, from submission 
to publication fra 14:00 – 16:00 med tilmelding på mail: author@puffnet.dk

Læs meget mere på hjemmesiden, puffnet.dk
Vær opmærksom på at der er adskilt tilmelding til hvert arrangement

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. 

Forskningsårs-studerende søges til neuro MR forskning
Vi søger en medicinstuderende til et forsknings- og udviklings-projekt på Klinik for 
Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.

Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioak-
tive isotoper. Vi råder over 5 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skan-
ner, 2 cyclotroner og en stor radiokemienhed. Arbejdspladen er meget tværfaglig med 
nuklear medicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Afdelingen 
udfører ca. 7000 kliniske PET skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og 
udvikling. Afdelingens profil er beskrevet andet steds:
 http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Diagnostisk+center/Klinisk +Fysiolo
gisk+og+Nuklearmedicinsk+Klinik/Forskning/

Se Årsberetninger.
Du skal knyttes specielt til neuro-området med fokus på avanceret neuro-MR.
Projektets overordnede formål er at etablere en hurtig og patientvenlig funktionel MR 
metode til non-invasiv kvantificering af hjernens globale blodgennemstrømning og 
ilt-metabolisme. Metoden kan have betydning for at karakterisere og monitorere hjern-
ens funktionelle status i forbindelse med global skader, f.eks. hovedtraumer, demens, 
toxisk/metabolisk encephalopati og neuroinflammation.
Projektet er teknisk præget. Du skal læse litteraturen, deltage i planlægningen og 
udførelsen af skanningerne, og i efterbehandlingen af data.
Vi foretrækker en kandidat, der:
- Er sidst på Bachelor delen/i begyndelsen af Kandidat-delen 
- Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende 
- Interesseret i neurofagene og billeddannelse 
- Interesseret i fysik, computervidenskab, statistik, matematik. 
- Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle hjemme  med en 
computer på et avanceret niveau. 
- Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en  forudsætning 
Vi leverer: 
• Ansættelsen er for et år og aflønning er 10.000 kr/mnd. 
• Vejledning i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Enhed for Funktionel  Billeddiag-
nostik, Glostrup Hospital. 
• Mulighed for at deltage i publikationer. 
• Mulighed for at fortsætte arbejdet efter afsluttet forskningsår 
• Start ultimo 2014 eller efter aftale.  Send venligst en 1 sides CV med angivelse af 
foreløbige karakterer og andre kvalifikationer, samt motiveret ansøgning på e-mail til 
lægesekretær: 
   
Mette Myltoft: Mette.Myltoft@regionh.dk Ansøgningsfrist 1 oktober 2014 Din hovedve-
jleder bliver: Otto Henriksen, Overlæge, ph.d. Rigshospitalet
Medvejledere er: Ian Law, Overlæge, ph.d, dr.med. Rigshospitalet Henrik Larsson, 
Professor, Overlæge, ph.d, dr.med., Glostrup Hospital

Mener du, at unge har gavn af god seksualundervisning? Og har du 
mod på at undervise på en sjov og anderledes måde? 

Hvis ja, så er Sexekspressen en basisgruppe for dig! 

Sexekspressen er en gruppe af studerende, der laver frivillig seksualundervisning i 
folkeskolernes 7. til 10. klasse. I løbet af en dag bliver eleverne undervist i mandens og 
kvindens anatomi, kønssygdomme, prævention, følelser, homoseksualitet, grænser og 
meget mere. Det hele foregår på en grundig og lærerig måde, mens vi samtidig lægger 
vægt på at eleverne skal have det sjovt undervejs.

For at kunne give eleverne den bedst mulige seksualundervisning, vil du gennem 
intern undervisning i Sexekspressen blive uddannet Sexpert. Derfor kan du være med 
uanset semestertrin. 

Hvis du er klar til at udfolde dig som seksualunderviser eller hvis du bare vil høre mere, 
så kom til et af vores månedsmøder. Her vil der være kaffe, kage og andet godt, samt 
hyggeligt samvær på tværs af semestertrin. Næste møde afholdes: 

TORSDAG D. 2. OKTOBER KL. 17 
i studenterhuset ved Panum.

Efter mødet vil der som altid være fællesspisning, for dem der har lyst (dette koster dog 
et lille beløb). 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen !

! Sexekspressen afholder ACTIONDAG LØRDAG D. 18. OKTOBER, så sæt kryds i kalen-
deren. Mere information følger !
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Spiller du bas eller trommer?

Da medicinerrevyens trommeslager og bassist er blevet læger, er det tid til at få nogle 
nye musikere i spil. Vi vil derfor gerne invitere interesserede bassister og tromme-
slagere til en kop kaffe og en hyggelig jam i uge 41 (6.-9. oktober). I vil få at vide i god 
tid hvilke numre vi gerne vil spille med jer. Tilmelding eller opklarende spørgsmål rettes 
til bomadvig@gmail.com eller 51842625.

Kærlig hilsen
Revybandet

Løbeskader - hvordan håndterer vi det?
Onsdag d. 8. oktober kl. 18.00-20.00 i lokale 42.1.01 og 42.1.03

   

Kom til praktisk foredrag onsdag d. 8. oktober kl. 18.00-20.00, hvor idrætsfysioterapeut 
Kim Lykke kommer og gennemgår en af de hyppigste løbeskader, nemlig knæskader. 
Vi får styr på knæundersøgelsen og lærer at behandle denne type løbeskade i praksis. 
Alle kan deltage* - uanset om du lige er startet på studiet og blot ønsker at kunne un-
dersøge gamlefars slidte løbeknæ, er på 3. semester og gerne vil imponere censor med 
en korrekt knæundersøgelse til eksamen eller er på kandidaten og gerne vil forberede 
dig til klinikopholdene.

* For at kunne deltage skal man være medlem af enten SIMS eller SAMS. Info vedr. 
indmeldelse findes på basisgruppernes hjemmeside: 
SIMS: http://www.freewebsite-service.com/sims/forside.php 
SAMS: http://sams.dsam.dk/
Der er max. plads til 30 deltagere. Der åbnes for ”først-til-mølle”-tilmelding onsdag d. 
17. september. Tilmelding på loebeskader@gmail.com med navn, mail, semestertrin 
samt dokumentation af medlemskab. 
Foredraget er gratis, og der vil blive serveret lidt let spiseligt i løbet af aftenen.

Er du interesseret i et spændende STUDIEJOB, så se her :

1) Rehabiliteringsafdelingen i DIGNITY

2) Lægepraksis - Vallensbæk Strand

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

PANUM ELECTRIC 
Hvis du er ny på studiet, overflytter eller måske 
bare har været ekstremt fordybet i kompendiet 
op til nu, så ved du måske ikke hvad Panum 
Electric er. 

Panum Electric er Studenterklubbens svar på en 
elektronisk fest. En fest med fokus på fede DJs og 
lidt mere lækre alternativer i baren end til den van-
lige fredagsbar. Udover udvidet musik og barsorti-
ment fokuserer Panum Electric også på at gøre 
festoplevelsen visuelt mere flot og spændende 
end de normale fester. Det resulterer nogle gange 
i kæmpe papmache pikkemænd målende 2m i 
højde eller SM-udsmykkede rum med alt hvad 
hjertet begærer. 

Panum Electric har i år OFFICE PARTY som tema, 
og udsmykkes i år efter denne idé. 

MUSIK
Musikken i år er booket efter at have et par store 
hovednavne og derudover et større bagkatalog 
af fede undergrundskunstnere til at holde festen 
kørende langt ud på natten.

BRYNJOLFUR 
Den kække færøer er måske bedst kendt for sin 
optræden på Apollo til dette års Roskilde Festival. 
Manden har både som producer og DJ sat sit præg 
på den danske musikscene det seneste år med 
udgivelser som “I Love You” og “Steezy”,  og bevist 
at han kan slippe afsted med at spille alt fra disco 
til hård techno. 

Hvad kan du forvente? 
Et rave af højeste kvalitet der uafhængigt af din 
musikalske baggrund nok skal få dig til at bevæge 
dig. 

KRISWONTWO
Denne danske hiphop producer har siden 2010 
spyttet mange skæve hip-hop produktioner 

ud i æteren og har på det seneste skabt meget 
opmærksomhed omkring sig selv, bl.a. på BBC 
Radio 6, efter samarbejdet med den amerikanske 
sangerinde/rapper Georgia Anne Muldrow (i.e. 
Kendrick Lamar, Madlib, Dudley Perkins). På den 
danske scene kan KRISWONTWO kalde Per Vers, 
Nappion, Blacc El og Pede B samarbejdspartnere. 

Hvad kan du forvente?
Et lækkert bossa nova set som varmer dig op ude-
fra og ind så du er klar til at få danseskoene på. 

DATAMATROS & SIMON THEIS
De to fyre er forholdsvis nye på klubscenen i 
København, men har hver for sig, og sammen som 
AUXILIARY produceret musik de seneste mange år, 
og har derigennem bl.a. høstet opmærksom og in-
teresse fra Troels Abrahamsen (VETO). Mest kendte 
tracks fra drengene er Datamatros’ Lazerbrain og 
Simon Theis’ Dippy War. 
Hvad kan du forvente? 
1½ time med lækre flydende beats serveret i en 
“chillstep” sandwich med stilen fra kunstnere som 
James Blake og SOHN. 

MARC OG MIKKEL
Nogle rutinerede drenge der har spillet sammen 
siden 2009, og hver for sig længe før det. Af 
klubber i DK er det få steder de ikke har spillet og 
derudover har de også været et par smut i Berlin 
og Paris. 

Hvad kan du forvente? 
Et set der helt sikkert får dig til at danse! En bland-
ing af dyb house og funky techno. 

CHRISTIAN D’OR AKA DISCO DICK
Vinder af dette års Kjeld Tolstrup pris til Danish 
DJ-awards og har dermed gennem de seneste år 
gjort sig bemærket for sin kærlighed til musik og 
for produktion af fede undergrunds disco bangere 
så som HOTPANTS. 

Hvad kan du forvente? 
En fed disco fest uden lige. Hvis du kan lide 
kitchede moustaches og lidt for små bukser hører 
du til her!

JEPPE & DAN
To mega rutinerede mænd! De har for nyligt fun-
det hinanden - både som DJs og bag diverse trom-
memaskiner og synths. Begge har en kærlighed 
for hårdtsmækkende house og vokaler og leverer 
dansable powersets. 

Hvad kan du forvente? 
Oldschool house med højt tempo og muligvis 

Københavns mest tight mixerskills. 

VEKTOR
Det århusianske DJ-kollektiv VEKTOR har siden de 
flyttede til København stået bag pulten til en lang 
række vilde fester. Drengene formår at blande 
house og techno i en succescocktail gang på gang. 

Hvad kan du forvente? 
Fuld trompet og knald derudaf!

APEIRON CREW
De 4 tøser har siden de blev dannet for et halvt 
år siden fået en del opmærksomhed af både 
STRØM-festivalen og Politiken. Især for deres flotte 
Pølsefest med BYO-grill. 

Hvad kan du forvente? 
En techno fest fra vinylplader uden lige. Aldrig har 
så flotte pæne piger spillet så beskidt musik. 

LOUIS PETRI
Endnu et medlem af discoscenen præger dette års 
Panum Electric program med discohouse og disco 
i en mere ren 80’er form. Tidligere spillet i år til 
Søndagsvenner på Refshaleøen og beskrevet som 
en ekstremt flot fyr med talent for god discomusik. 

Hvad kan du forvente? 
80’er disco med charme, et glimt i øjet og fuld 
fart på. 

RESIDENTS 
Alle vores Residents har tidligere DJ’et til Panum 
Distortion, Panum Electric eller begge dele, hvor-
for i måske har hørt dem for. 

Anna Fernandez 
En houset stil med fokus på feminine vokaler og 
sydeuropæiske rytmer. 

Callesen 
En mand der er glad for tropical og progressive 
house, en god omgang chillrytmer i en blanding 
af hip hop og summer vibes. 

Ritchie & SKARN 
Ritchie er klubbens mand, når det kommer til de 
tungere varianter af house og techno.
Han er nyforelsket i lak, og præsenterede til dette 
års Panum Distortion et lækkert set kun på vinyl.
Siden er pladerne også blevet vendt på Rust og 
Zefside.
Hans samling indeholder en lækker blanding af 
alt fra melodisk deep house til berliner techno. Du 
kan regne med at høre de aller skarpeste vinyl cuts 
fra Ritchie til dette års PE.

Skarn, der også er kendt som Frilund, stiftede 
bekendtskab med pladekomfuret i 2007. Siden da 
har han spillet på en god håndfuld af Københavns 
klubber - senest primært KB18 og Culturebox. Ele-
ktronisk musik med høj energi og dansevenlighed 
er hans hjertebarn.

Sidste år lukkede de to herrer lille scene med et 4 
timers b2b set.
Som partners in crime på begge sider af pulten, 
kan du glæde dig til et set med masser af kemi og 
stemning fra Ritchie & Skarn.

Street Freet
Moombathon, Reggae, Dubstep og alt andet 
musik med ekstra dyb BAS. Det er hvad der kom-
mer ud af højtalerne fra denne mand.

Discofix
Duoen med live saxofon fra dette års Panum 
Distortion har mest fokus på nü disco, deep 
house og funkinspireret house. Tidligere spillet 
jobs på DISTORTIONS Raverbus og RUST. Forvent 
danseglade rytmer når disse herrer er på. 

BAR
Baren er anderledes til Panum Electric. Vi sælger 
som standard ikke flaskeøl (selvfølgelig stadig 
fadøl), men vi har i stedet valgt at lægge fokus på 
lækre drinks! Hvis du dog stadig hungrer efter en 
HC, er det altid muligt at få den hældt på glas.
I år serverer vi bl.a. White Russians og Frozen 
Margaritas, sidstnævnte fra Slush-Ice maskine. 
Derudover har vi ikke kunne undgå, som altid, at 
blive inspireret af Berlin og hive Club Mate ind i 
sortimentet, som du kan få serveret sammen med 
et shot vodka. 

DEKORATION
Dekorationen af Studenterklubben er altid en stor 
ting til Electric. Temaet OFFICE PARTY kommer helt 
sikkert til at skinne igennem i dekorationen, men 
målet ud over det er også at få folk til at interagere 
mere i festen end de måske ville gøre vanligt. 
Ekstra lys og effekter lejes til anledningen og 
grafittikunstnere kommer forbi og producerer 
noget streetart i festens ånd. 
Sidst men ikke mindst har en gruppe af de frivil-
lige studerende bag Panum Electric udelukkende 
dedikeret sig til at være hjernen bag det design og 
den verden i træder ind i når i kommer til Panum 
Electric i Studenterklubben.

Vi glæder os til at se jer, feste og danse med jer 
hele natten lang! 
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Studenterklubbens meddelelser:
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

NB: NU PÅ FREDAG ER DER KUN KAFFEÅBENT KL. 11-13. PANUM ELECTRIC ÅBNER OP KL. 14!

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

Niels/PR-studklub (midlertidigt praktikand)

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. 

7. semester:
Send et billeder af holdet til info@scorebogen.com senest 30. september. 
Hold med frirul i starten sender billede hurtigst muligt.

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 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: Fredagsbar i oktober

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 medicinstudiets kernepensum Scorebo-
gen!

Scorebogshilsner, Scorebogsredaktionen anno 2014
PS: Fik du ikke hentet bogen fra sidste år, kan dette gøres ved ovenstående fototider.

Basisgrupper

Projekt installation af internet: (Advarsel: Roman, selv for mig) 
9:00 - 'Fall Back'-tekniker gør sin ankomst. Ronnie på 33 fra Ishøj, der udover at have et grin som splejsningen af et cokehead fra NV og 
en syg nisse, er en flink fyr. 
10:00 - Jeg sidder glad og konverserer med en snegl i hånden, mens Ronnie pukler derudaf. Han er meget positivt stemt.
11:00 - Ronnies grin bliver en anelse mere high-pitchet og han sender nervøse blikke til vores ur, som jeg prøver at forsikre ham om, går 
meget foran.
11:30 - Vi bruger fem minutter på at lure, hvordan man får en stige igennem en dør. Glad for, at der ikke var nogen vidner til seancen. 
Ps. Hans glohede limpistol er ikke til at styre. 
12:00 - Ronnie får hamret en kabelskjuler på plads, og skruer den sidste skrue i væggen praktisk taget mens han sidder i sin bil på vej ud 
af gården.
12:30 - Der mangler ledninger og andre bizarre byggemarkedsdimmere. Ja, dimmere. Jeg går Nørrebro Silvan i møde; et virvar af 
ubehjælpelige teenageassistenter og kommende Moske-byggere. Napper en boremaskine hos Phillip. 
13:40 - Jeg vender hjem med grejet og går igang.
14:10 - Den første selvsamlede ledning står klar og skal føres langs væggen. Bruger et par minutter på at beundre min ledning. 
15:15 - Ledningen er ført frem til selve routeren, da det går op for mig, at ledningen er fuldstændig ligegyldig og ikke tjener en funktion, 
da telefonkablet skal trækkes gennem væggen, og routeren stå et andet sted.
15:45 - Jeg borer som en manisk tandlæge i væggen, for at lave et hul til telefonkablet. Væggen er som lavet af hærdet stål.
16:05 - Det viser sig, at væggen er i stand til med snedige tricks at lave en optisk illusion om at være 5 cm bred men i virkeligheden er 20 
cm. Boret når kun halvt ind. 
16:35 - Efter flere matematiske beregninger, geometriske målinger og vurdering af et par stjerners placering med en sekstant, prøver 
jeg at bore på begge sider af væggen i håbet om, at de to boringer kan mødes på midten. 
16:45 - Jeg bilder mig ind, at det er lykkedes og prøver forsigtigt at føre telefonkablet gennem det ny-borede hul. Det kan ikke komme 
igennem. Jeg prøver at trække det tilbage, da modhagen, der sikrer stikkets fæstning, sætter sig, bogstaveligt talt, på tværs.
16:47 - To forsigtige Tai-Chi-manøvrer efterfulgt af ren og skær tovtrækning med begge ben plantet på væggen får kablet til at gå itu og 
blive revet over på midten.
17:20 - Jeg står i Silvan igen og beder om det største bor man kan få for penge. Jeg prøver at forklare, at det skal være svært at skelne, 
om det er et hul eller en ny dør, jeg har lavet i væggen.
17:59 - Det viser sig, at telefonkabler hører fortiden til, og at jeg skal den halve by rundt for at finde ét, men stick imod alle odds lykkes 
det ét minut før butikkens lukketid.
18:15 - Jeg er som Jørgen Leth's mentor, en guru med værktøjer. Borets Betvinger. Med mit nye 2kgs bor/ metalrør med riller lykkes det, 
at få boret et passende hul, ledningerne trækkes i de flotte kabelbokse og alt klapper.
19:00 - Alt står klart, jeg ånder lettet op og tørrer tilfreds en lille svedperle af panden. Nu kan jeg endelig få liv i min nye Xbox.
19:01 - Kan ikke finde strømkablet til mit fjernsyn.

Kære Læser
På facebook er det altid nogle stykker på ens venneliste, der altid lukker åndssvagt og ligegyldigt lort ud i æteren, fordi de 
regner med jeg bekymrer mig over, hvornår deres baby laver pølser eller om at de er løbet tør for jordbærmarmelade. Min 
ven Malthe er bestemt den reciprokke type af dette! Hans statusopdateringer er altid fængende, tankevækkende og til tider 
også hylende morsomme! Nedenstående er et godt eksempel på, hvorfor der findes håndværkeruddannelser og hvorfor 
Malthe måske skal overveje at blive mediciner og ikke kirurg:

Gøgl/Basisgrupper
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Diagnostisk quiz:
14-årig pige, kendt i psyk-regi med paracetamoloverdose for 3 år 
siden, indlægges via 112 gr. Mavesmerter.

Anamnese:
Pt. har haft mavesmerter i 10 timer, svarende til lige under umbili-
cus. Pt. har ikke haft kvalme eller opkast. Normalt afføringsmønster, 
sidste afføring tidligere på dagen, normal farve og konsistens. Ingen 
dysuri, ingen makroskopisk hæmaturi.

Pt. har ikke været seksuelt aktiv dette år, men har haft sin seksuelle 
debut. Pt. er aktuelt på 1. dag i cyklus. Pt. mensturerer regelmæs-
sigt, og har vanligvis menstruationssmerter. Pt. har aktuelt taget 3 x 
600 mg ibuprofen, uden effekt.

Objektivt:
Afebril.
Abdomen: Fladt og blødt med 
direkte ømhed periumbilicalt, samt 
indirekte ømhed i begge fossae. 
Ingen slip- eller perkussionsømhed. 
Ingen palpable udfyldninger. Ingen 
organomegali. Uømme nyreloger. 
Livlige tarmlyde. Frie brokporte.
Biokemi: Hgb 8.0, Leu 7.7, CRP 34, 
HCG <1, Kreatinin 60, Bilirubin 54. 
Øvrige parametre inden for nor-
malværdien, inkl. alle levertal.
Urinstix: Erytrocytter, ellers ia.

Hvad er diagnosen/diagnoserne?

MOKs Fædre

Vi har modtaget et spørgsmål til MOKs fædre fra en frustreret 
studerende. Han skriver:

" Kære en eller anden fra MOK's far.
Jeg har, hvad jeg vil kalde en slags filosofisk spørgsmål. Jeg har en gang 
været på restaurant og fået en Onglet. Kæk som jeg er spurgte jeg; "Hvor sid-
der er den?" Tjeneren sagde, det var den muskel der holder nyren oppe? Wtf 
tænkte jeg! Den kender jeg ikke!! Så kære MOK's fædre, kan i måske fortælle 
mig hvad det er for en muskel? Han kaldte det faktisk også en nyretap, det 
hjalp mig ikke en skid!

Mvh Den fortvivlede PLQT!

p.s. det smager godt."

Svaret, min kære PLQT, er ligetil: 
Den omtalte muskel er bedre kendt 
under navnet "nyretappen". Dette er 
i virkeligheden et lettere misvisende 
ord, idet det henviser til en indre 
rudimentær penis, "Hampen", men 
i virkeligheden er det et rudiment 
fra et ekstra sæt testikler, som kun 
Kobe-kvæg er født med. Dette indfanger det 
engelske ord for udskæringen bedre, nemlig 
"Hangersteak".
 Det er en stor delikatesse i det asiatiske ho-
moseksuelle samfund, men anses ellers for 
at være en ganske uappetittelig udskæring, 
medmindre "Hampen" er med. 

Jeg håber du er blevet klogere, kære lille PLQT, 
og flot du tør stille dig frem, og erkende din 
hang til denne type "kød".

Kærligst
Arthurs far

MOK Præsenterer: 
Gæt hvad patienten har i numsen!!

Svarene kan ses på næste side

A B C D

E F G H
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Medicinstuderende søges som sekretærvikar i lægepraksis:

Vi er en dynamisk praksis beliggende i Charlottenlund, der søger en medicinstuderende til vikar for 
vores sekretær i efterårsferien. Vi har brug for dig fra d. 7/10 til d. 17/10 begge dage inklusiv i hverda-
gene. Derudover vil vi kunne bruge dig ved sygdom el. andet fravær. 
Du skal være serviceminded og empatisk; have flair for computer og god til at have flere bolde i 
luften. Hvis du har erfaring med edb-systemet WinPlc er det en fordel. 
Såfremt ovenstående lyder interessant så kontakt læge Christine Hilmand: laegech¬_ch@outlook.dk

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 frivil-
lig 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 

Studentermedhjælp til 5. semester basal patologi

Studentermedhjælper søges til forefaldende administrative opgaver i forbindelse med undervisnin-
gen og administration af faget basal patologi på medicinstudiets 5. semester.
Arbejdsbyrden andrager ca. 4 timer ugentlig - øvrige forhold efter overenskomst. 
Arbejdet kan så vidt muligt tilrettelægges fleksibelt i forhold til eksamensperioderne.

Hovedopgaverne vil være: Vedligeholdelse af skema - Regnskab/bogføring - IT-opgaver i forbindelse 
med udviklingen af elektroniske undervisningstiltag
Det forventes, at ansøgeren har godt kendskab til IT, tålmodighed, gåpåmod og er i stand til at løse 
mange forskellige opgavetyper selvstændigt. Kendskab til undervisningen på 5. semester patologi 
er en fordel. En del arbejdsopgaver kan løses hjemmefra, mens andet arbejde skal løses på kontor i 
Teilumbygningen. Oplæringsperioden vil vare et par måneder alt efter behov.

Har dette din interesse, kan du sende din ansøgning inkl. CV og karakterblad til almenpatologi@
yahoo.dk. Ansøgningsfrist d. 01.10.14.

Har du lyst til at lære ørekirurgi?
Forsøgsdeltagere søges til virtuel 
simulationstræning

Som en del af et ph.d.-projekt om virtuel simulationstræning søges lægestuderende, 
der frivilligt har lyst til at tilbringe 3 timer i en 
ørekirurgisk simulator. Du kommer til at stifte bekendtskab med den komplekse 
anatomi i tindingebenet, hvor den tætte relation til dura, sinus sigmoideus, n. facialis, 
chorda tympani, buegangssystemet og mellemøreknoglerne udgør kirurgiske udfordringer ved fx 
cochlear implantation og cholesteatom kirurgi.

Simulatoren er udviklet på Rigshospitalet/Gentofte Hospital og vi er i fuld gang med at videreudvikle 
simulatoren og har derfor brug for flere lægestuderende til at lære ørekirurgi i simulatoren.

Det foregår om eftermiddagen i Teilumbygningen ved Rigshospitalet (CEKU) enten 14., 15. eller 16. 
november fra kl. 16 til 19 hvoraf størstedelen af tiden bruges hands-on i simulatoren.

Alle uanset semestertrin er velkomne - tilmeld dig på http://goo.gl/v0SxEr

Med venlig hilsen
Steven Andersen,
Læge og ph.d.-studerende
Øre-, næse og halskirurgisk afdeling, Rigshospitalet/Gentofte Hospital
og Simulationscenter Rigshospitalet.

stevenarild@gmail.com
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Keyboardspiller søges til Panum-band

Band søger en Panum-studerende, der kan lægge keyboard/klaver akkorder og evt. soli til pop og 
andet dansevenlig musik. Vi har fast øvetidmandag aften kl. 20:00-23:00 i Panums øvelokale. Vi spiller 
ude til større fester ca. tre gange pr. semester. Er du interesseret, send en mail tiltrine.linnea@gmail.
com  eller  niels@bach-frommer.com  eller sms til 20303734.

Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital – VKO 
ophold
Der er etableret et samarbejde imellem Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School) 
afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i januar 2015 kan sendes 2 stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk 
ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel Hospital, Boston, USA. 
De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard 
Medical Students og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Inspiration kan findes i rejsebeskrivelsen fra sidste udgave af 
MOK.

Krav:
• Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
•  Du er interesseret i ØNH
• Du taler godt engelsk og kan klare dig i udlandet.

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½  A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)

til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet, ØNH-afdeling 2071, Blegdamsvej 9, 
2100 Kbh Ø (Mærk kuverten Boston).
I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen: 
Stud.med. Simon Andreasen på: smnndrsn@gmail.com
Professor Christian von Buchwald på: Christian.Buchwald@rh.regionh.dk

Deadline er onsdag d. 1. oktober kl. 12. 
Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning af logi mv.
”Malpractice insurance” skal selv arrangeres med lokalt forsikringsselskab

 
Gigtforeningens studenterpriser 2015

Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicinstuderende til at skrive deres større obligatoriske 
valgfrie opgave (OSVAL II / fordybelsesopgave) inden for gigtområdet. 
Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og 
prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til en reumatologisk afdeling eller lignende. 

For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en 
studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en kopi af dit 
karakterbevis. 

Prisen skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som du finder på  www.gigtforenin-
gen.dk/forskning - "Søg om støtte til forskning  - fra forskningsrådet".
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39 77 80 38 / 39 
77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

En opgave kan kun indsendes én gang med henblik på opnåelse af prisen.
I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander, vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.

Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde ultimo maj 
2015.
Der er ansøgningsfrist tirsdag den 3. februar 2015.
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Studierelevant arbejde med fokus på sundhed 
 
Er du interesseret i kost, træning, forebyggelse og kommunikation, og 
har du erfaring inden for rådgivning og motiverende samtaler?  
 
Prescriba søger en sundhedsfaglig studentermedhjælper til 15-20 timers arbejde/uge fordelt 
over 2-3 dage. Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt.  
 

Om dig 

 Du er medicinstuderende (min. bachelor) eller har anden relevant uddannelse/erfaring. 
Du skal min. have 2 år tilbage af dit studie. 

 Du brænder for at gøre en forskel inden for fysisk og psykisk sundhed. 
 Du ved, hvad der rør sig på sundhedsområdet, og er god til at motivere til sundhed. 
 Har flair for it og er en erfaren computerbruger. 
 Du er selvstændig, tager ansvar og initiativ. 

 

Arbejdsopgaver 

 Rådgivning inden for kost, træning, psykisk sundhed, stress o. lign. 
 Kvalitetssikring af indhold på vores sundhedsfaglige koncepter.  
 Datagennemgang af sundhedsfaglige målinger.  
 Foretage sundhedstjek i travle perioder (efter grundig oplæring). 
 Pakning af udstyr til sundhedstjek. 
 Eventuelle assisterende administrative opgaver for vores Psykologiske Rådgivningscenter. 
 Løbende research og korte tekster inden for sundhedsfaglige emner. 
 Diverse ad-hoc opgaver.  

Arbejdspladsen 
 
Prescriba er en privat healthcare-virksomhed, som varetager sundhedstjek på danske 
arbejdspladser, yder psykologisk rådgivning, sundhedsrådgivning, fysioterapi- og 
kiropraktorbehandling. 

Kontoret ligger i indre by, og det er her, hvor du typisk kommer til at arbejde. Ved mange 
sundhedstjek kan du blive sendt ud af huset til kunden.  

Interesseret i jobbet?  
Lyder jobbet som noget for dig, skal du sende ansøgning og CV til vores sundhedskoordinator, 
Martha Louise Kjærbye, på martha@prescriba.com. Skriv ”Studentermedhjælper sundhed” i 
emnefeltet.  

Ansøgningsfrist 13.oktober. Vi holder samtaler løbende, så send hellere din ansøgning i dag end 
i morgen!! 
 

Annoncer
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Så er der igen horoskoper og det havde 
jeg forudset. Jeg forudser ligeledes at det 
Svenske valg vil resultere i ændringer i 
rigsdagen, og at valget i Skotland vil være 
spændende.
Mars står på linje med Jupiter over karls-
vognen, og det er tegn på at jorden (og de 
andre himmellegemer) snurre rundt.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Der valg rundt omkring i verden, og du vil også 
blive udsat for at skulle vælge. F.eks. skal du på 
lørdag vælge imellem vanilje eller chokolade 
når du spiser is. Du kan ikke klare presset og 
beslutter at tage et halvt år til Grønland for at 
komme væk fra alt det ansvar.

Fisken
19. feb. - 19. marts
I næste uge kan du med fordel lægge alle 
beslutninger over på en seks-sidet terning. Slå 
et slag og kig i følgende tabel:
1= Go for it!
2= Delvist uenig.
3= Ring til mor.
4: Vælg den grønne.
5= 404 page not found
6= "Måske".

Vædderen
Du vil blive udsat for binære valg uden kon-
sekvenser.

Tyren
20. april - 20. maj
Du fare vild på Tagensvej og bliver nødt til at 
vende om. Vælg den højre vej (uanset hvor du 
kommer fra).

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du vil blive overfaldet af en bjørn der er pa-
kket ind i mælkekasser. Hvis du nøje vurderer 
situationen kan du blive vældigt gode venner 
med bjørnen. Det viser sig at iI har en fælles 
ven i Vejle.

Krebsen
21. juni - 21. juli
En fjende fra en øde landsdel vil udforder dig 
til duel. Du kommer til at skulle vælge mellem 
en dyst i synkronsvømning, økse-kamp eller 
jazzballet. Alt andet end øksek-amp vil ende 
skidt for dig.

Løven
22. juli - 22. aug.
Planter er ude efter dig. Særligt mos har set 
sig sur på dig og jeg anbefaler du anskaffer dig 
et par rulle sten for at holde dig selv mos-fri.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Der opdages et russisk mindretal i din lejlighed 
og du bliver øjeblikkeligt invaderet af Rusland. 
Vælg en diplomatisk løsning. Også selvom du 
måske er nødt til at afstå den del af din lejlighed, 
hvor du har tung industri.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du vil blive bedt om at evaluere et kursus 
fra efteråret 2013. du må ikke vælge "4" i 
spørgsmålet om "Tildfredshed med undervis-
eren". Det vil starte en kædereaktion der slutter 
med 4. Verdenskrig.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du vil blive  tilbudt en luksus tur til Vest-afrika. 
Jeg anbefaler du vælger den fra. Du vil få en 
grim solskoldning.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Din økonomiske situation vil nå et lavpunkt. 
Du kan vælge at ignore det og se Sex and the 
City (selvom det er ret 2013). Dette vil vise sig 
at være en fin løsning.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Uanset hvad du gør så vil det gå af røv. Hvis du 
godt kan lide røv, vil det selvfølgelig være okay.

Horoskoper

A: Glasflaske, B: Et æg, C: En dildo og et sæt salatbestik, D: En billardkugle, E: En dildo, F: En appelsin, G: En vibrator, H: En mobiltelefon
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INFORMATIONSAFTEN  

- AT VÆRE REPRÆSENTANT I FADL KØBENHAVN - 
 

Det er snart tid til at stemme nye såvel som gamle ansigter ind i FADL Københavns repræsentantskab. Men 
hvad vil det egentlig sige, at være FADL repræsentant? Hvad betyder det? Hvad skal der til? Ja, spørgsmålene 
kan være mange. Men frygt ej! 

Vores to informationsaftener er for dig, som overvejer at stille op til repræsentantskabet, eller som blot er 
nysgerrig på repræsentantskabet og gerne vil vide mere. Et par af de nuværende repræsentanter vil stå i 
spidsen for denne aften, og vil fortælle, hvad det vil sige at være repræsentant, samt hvorfor de har valgt at 
blive repræsentanter. Derudover vil de være klar på at besvare spørgsmål.  

 

Onsdag den 17. september kl.17 i forhuset på Blegdamsvej 26 v. Kasper, Jesper, Peder, Mads og Thomas 

 

HVORFOR FADL REPRÆSENTANT?  

 

 

 

 

JESPER BRINK SVENDSEN, 12. SEM.  
FIRE ÅR I FADLS REPRÆSENTANTSKAB 

Hvad fik dig til at stille op til repræsentantskabet? 

”Jeg stillede op af adskillige grunde: Jeg ville engagere mig i 
arrangeringen af FADLs kurser i København, de lokale medlemsfordele, 
uddannelses- og sundhedspolitik på landsplan, 
lægevikaroverenskomsten samt den daglige drift af foreningen i 
København og i vagtbureauet – og så havde jeg brug for udfordringer 
og adspredelse i hverdagen ved siden af studiet.” 

Hvilket arbejde synes du er særligt spændende i FADL? 

”Det er blevet en personlig hjertesag at kæmpe for en bedre 
uddannelse på tværs af landet – både præ- og postgraduat. Så dét 
ligger mig meget nært. Derudover er sikring af opkvalificerende 
arbejde for lægestuderende gennem overenskomster og 
vagtbureaudrift også blevet en mærkesag.” 

 

 

 

 

 

 

MARIE SKOUGAARD, 7. SEM.  
FØRSTE ÅR I FADLS REPRÆSENTANTSKAB 

Hvad fik dig til at stille op til repræsentantskabet? 

”Da jeg stillede op til repræsentantskabet, havde jeg ikke meget viden 
om FADLs arbejde. Til gengæld havde jeg mange kritiske holdninger ift. 
FADL, og det er ikke for at lyde arrogant, men den bedste mulighed for 
at lære om FADL samt ytre sine holdning er, er ved at stille op til 
repræsentantskabet.” 

 
Hvad ønsker du for FADL i fremtiden? 

”Forbedret kommunikation og information til medlemmerne. Da jeg 
stillede op til repræsentantskabet, skrev jeg i MOK, at der skulle være 
mere gennemskuelighed i FADL. Det skal være åbenlyst for det enkelte 
medlem, hvad FADL handler om, og hvad FADL arbejder med. Det 
meste handler om bedre kommunikation mellem FADL og 
medlemmerne. Det er allerede forbedret, men vi kan også gøre det 
bedre i fremtiden.” 

FØLG I ØVRIGT MED PÅ FACEBOOK, FADL.DK OG I MOK 

Kredsforeningen
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

Tilmeld dig FADLs Generalforsamling!
Fredag den 10. oktober afholdes den årlige generalforsamling på Panum.
Denne aften vil vi bl.a. finde det nye ansigter til det kommende repræsentantskab i Køben-
havn, du vil få en god introduktion til FADL og en række mærkesager, samt hvordan det 
forgangne år er forløbet.
Udover formaliteterne er generalforsamlingen en social begivenhed, som i år vil blive 
underholdt af den anerkendte såvel som velkendte komiker, Geo! Desuden vil vi byde på 
god mad og drikkelse.
Så en perfekt aften med mulighed for at høre mere om FADL, blive underholdt og have en 
festlig aften i selskab med dine medstuderende og FADL København!
Sådan tilmelder du dig:
Gå ind på ”Mit Fadl”. Her vil der være en boks med tilmelding til Generalforsamlingen. Ud 
over at tilmelde dig, kan du også stemme på de kandidater, du ønsker stemt ind i det kom-
mende repræsentantskab.

Forslag til vedtægtsændringer
Ifølge §13 stk 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på hinanden følgende numre 
af MOK. 
På FADL Københavns generalforsamling 10.oktober foreslås en enkelt vedtægtsændring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk ->  Københavns Kreds-
foreningen ->Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selve-
jende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng mellem rollen som 
vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sammenhæng i vedtægterne.
Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og repræsentantskab 
den 10.september 2014.

Uddannelsespolitisk udvalg
Uddannelsespolitisk udvalg er et af de nationale udvalg, som vægter at diskutere og for-
mulere de lægestuderendes holdninger om uddannelses- og sundhedspolitik på lægestudi-
et, under KBU og den videre efteruddannelse. Udvalgets formål er at give lægestuderende 
en stærk og seriøs stemme i samfundsdebatten og over for politikerne.

I øjeblikket arbejdes der bl.a. for at få oprettet et oplæg i samarbejde med Yngre Læger, der 
skal forberede de studerende på at være en bedre læge i KBU; læring, vejledning, kompe-
tencer, forventningsafstemning etc. Dette løber muligvis af stablen allerede i senefteråret.

Endvidere er der nyt om den tidligere omtalte KBU-fordelingsalgoritme (bit.ly/MdrD6j), som 
nu er bredt støttet fra Yngre Lægers bestyrelse samt Udvalget for uddannelse og forskning 
under Lægeforeningen. Den politiske kamp vil fortsætte i samarbejde med Sundhedssty-
relsen, der allerede har ytret en interesse for idéen sidste år men ikke dengang fandt nok 
interessenter – disse er nu skaffet.
M.v.h.
Jesper Brink Svendsen
Formand for Uddannelsespolitisk udvalg
FADLs Hovedforening

FADL’s kurser - restpladser
Lodtrækningen om FADL kurserne er netop overstået. Efter betalingsfristen – torsdag den 
18. september, vil restpladserne komme i udbud, og det vil være muligt at tilmelde sig igen 
til lodtrækning. Selvom du i forvejen er blevet tildelt plads på to kurser, skal du tilmelde 
dig igen, såfremt du er interesseret i at komme i betragtning til endnu en kursusplads. 
Der vil bl.a. være restpladser på følgende kurser – Kardiologi, Akut Medicin, Elektrolyt Og 
Væskebalance, EKG og Blodprøver.

Gældende formulering i vedtægterne:

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-mesterstart 
(henholdsvis 1. september og 1. februar) 
og med én måneds varsel. Personer, der 
er frameldt Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. Medlemmer, der 
har været vagtaktive inden for en kontin-
gentperiode skal dog altid betale for hele 
denne ½-års periode.

Ændringsforslag:
Sætningen markeret med rødt fjernes:

§ 4, stk. 4. Udmeldelse kan kun ske 
skriftligt med virkning fra se-mesterstart 
(henholdsvis 1. september og 1. februar) 
og med én måneds varsel. Personer, der 
er frameldt Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, betragtes dog som udmeldt ved 
frameldelsen fra studiet. Medlemmer, der 
har været vagtaktive inden for en kontin-
gentperiode skal dog altid betale for hele 
denne ½-års periode. 

Kredsforeningen
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Fotografier af professorerne ved det lægevidenskabelige fakultet ved Københavns 
Universitet blev i 1956 klippet sammen til en fotomontage gengivet i universitetets 500 
års jubilæumsskrift i 1979 (Fig. 1.1)1.  
Som kontrast hertil vises her og i de følgende artikler tegninger af 40 professorer og 

lektorer set fra studenternes synsvinkel fra det halvårlige skrift ’Bugpressen’ (BP) udgivet 
af eksamensholdene frem til 1967 (Fig. 1.2). 
Salget blev sikret med pikante og grænseoverskridende tekster og tegninger indtil 

den slags blev fuldstændig overhalet af pornobølgen. I tilgift er der et udvalg af 
kondomreklamer; det var fra tiden før p-pillerne. Overskuddet fra salg og annoncer 
finansierede eksamensholdets gallafest med professorerne. Festen blev afholdt lige 
inden mødet ved eksamensbordet. Tonen var til tider barsk (Fig. 1.3), men omtale i 
’Bugpressen’ langt fra uvelkommen. Yndlingsofrene var år efter år professorerne E. 
Dahl-Iversen, Eggert Møller og i særdeleshed Erik Warburg som også figurerede på flere 
omslagstegninger. Den ledsagende tekst 
gengiver studieforløbet efter erindringen 
af L.S.,  mens billedredaktionen er 
foretaget af T.K., begge lægestuderende 
i København fra 1957, hhv. fra 1958 i en 
periode med store forandringer. 

¤

Selv ikke en universitetsprofessor kan 
undervise med succes uden også at 
være student. Det betyder, at han hele 
tiden selv skal være optaget af ikke blot 
at følge fagets udvikling, men også må 
engagere sig selv i at bidrage til denne 
udvikling og tage pejling af sin indsats 
igennem studenternes reaktion. Få af 
de studerende, der som jeg for et halvt 
århundrede siden begyndte at læse 
medicin i København, var opmærksomme 
på i hvor høj grad fagene og dermed 
pensum var i dynamisk udvikling og ikke 
statiske lærebogsfag. Det videnskabelige 
hjul drejede med stadig større hast. 
Kroppens anatomi, som vi skulle starte 
studiet med, var dog fortsat statisk og min nedarvede udgave af det navnkundige 
anatomi-atlas Spalteholz, fra 1914, gjorde stadig god fyldest, mens en udgave af 
Maximow & Bloom, ’Histology’, fra 1952, som jeg nåede at købe i de lægestuderende 
”FadL’s antikvariat” i kælderen under øreafdelingen på Riget, viste sig at være forældet, 
selvom den kun var fem år gammel. Vi var ikke bevidste om, at så snart et emne var nået 

til lærebøgerne, ville det ofte være forældet. Selvom Anden Verdenskrig havde givet 
anledning til vældige videnskabelige og teknologiske fremskridt, så herskede der i 1957 
endnu et efterslæb med hensyn til indføringen af alt det nye i klinikken og i pensum i 
Danmark. Alles blik var rettet mod USA, som var blevet Mekka for lægevidenskaben. Der 
var endnu ikke noget der hed molekylær-biologi, thyreoidea scanning var netop indført, 
mens ultralyd-, CT- og MR-scanning endnu lå langt ude i fremtiden. Vi blev i begyndelsen 
af tresserne vidner til den første måling af et hormon i blodet, insulin, ved immunoassay-
metoden. I kardiologien døde hver tredje med AMI, og patienterne med hjerteinfarkt blev 
lagt i seng og måtte ligge der i dagevis omtrent uden at røre sig, men behandling med 
betablokering var dog på vej. Kirurgerne invaliderede utallige patienter ved operation for 
mavesår, og de diskuterede stadig ivrigt fordele og ulemper ved de forskellige operationer 
herfor, Billroth I og II, vagotomi og pyleroplastik, som blev foretaget som knæfald for et 
behandlingskrav. Disse metoder blev anvendt og indgik i eksamenspensum på trods af 
et mangelfuldt videnskabeligt grundlag. Psykologer blev sat til at teste patienterne og 
fandt ud af, at mavesår og colitis ulcerosa var psykogene lidelser. Skønt kirurgien stadig var 
det hæderkronede fag, og kirurgerne de mest feterede og selvbevidste læger, var deres 
status tydeligt under anfægtelse, men vi nåede dog at møde en enkelt professor med 
den Rovsing-Lendorf-Bloch’ske selvfølelse: Erling Dahl-Iversen, der blasert koketterede 
med sin betydningsfuldhed (Fig. 1.4). 

Professorerne skulle ikke alene 
bibringe os lægelig viden og 
færdigheder, men også det lægelige 
standpunkt, og måske bidrage til 
vores respekt for lægestandens 
herostratisk berømte indbyrdes 
sammenhold som et broderskab. 
Lægen skulle hjælpe, patienten 
ville hjælpes. Lægen skulle lære 
i enhver tænkelig situation at stå 
overfor patienten på en hæderlig, 
engageret, gerne urokkelig og 
selvbevidst måde, som indgød 
tillid, gerne med et mål af empati, 
som ikke skulle være alt for åbenlyst 
indstuderet. Kompetent og værdig 
lægel ig  f remtræden over for 
patienten var målet. Den berømte 
britiske læge William Osler havde 
beskrevet vigtige egenskaber som 
den vordende læge burde overveje 
at udvikle: ”Imperturbability” 
og ”equanimit y ”.  D et  første 
omhandler evnen til at bevare den 
ydre ro under alle forhold, mens 
”equanimity” hentyder til den indre 
ro, som ligger tæt på ordet sindsro. 
Kravet til lægen om at fremstå 
som en trøstende autoritet for 
patienten var stadig gyldigt i 1960. 
For ikke at anfægte patienten og de 
pårørendes håb betjente lægen sig af hemmelighedskræmmeri omkring de ubehagelige 
diagnoser, som gemtes under dynen som ”betændelsestilstand”. Journalindsigt var 
utænkelig.

For at kunne nå dertil, stod den studerende overfor den grundlæggende opgave, at 
skulle forandre sit syn på mennesket fra hverdagens helhedssyn til den nye dobbelthed, 
ubesværet samtidig at kunne opfatte medmennesket som form og funktion og kunne 
respektere dets integritet. Men ved begyndelsen var den studerende såvel i henseende 
til lægevidenskab som til holdninger som et tomt kar og følte sig ofte i høj grad som 
netop dette.  
 
Medicinstudiet havde gennem generationer været præget af det ejendommelige 
forhold, at pensum begyndte med rent teoretiske fag, der som ledende professorale 
personligheder havde nogle forskere af et internationalt format. På anden del af studiet 
forfaldt indlæringen til god praksis for kliniske rutiner, hvor lærergruppen lod sig 
identificere med mere middelmådige mål. Endeligt måtte den nybagte læge erhverve 
erfaringer i klinikkens daglige praksis på sygehuse som Brønderslev, Fåborg, Farsø, eller 
et sted rangerende mellem disse og Rigshospitalet i København. På en måde et fald fra 
teoriernes elysiske sfære til, om jeg så må sige, Jens Tyndskids mark.

Som et eksempel på strukturel uforanderlighed i lægestudiet kan jeg nævne min gamle 
onkel J. S. Møller, der i 1884 som 18-årig ankom til lægestudiet i København. Han gik således 
direkte fra gymnasiet i Fredericia til at blive undervist af hine illûstre personligheder Japetus 
Steenstrup i komparativ anatomi, blandt meget andet ophavsmand til det internationalt 
anerkendte begreb ”køkkenmødding” i arkæologien, og af Julius Thomsen i kemi, han 
som var fader til en del af termodynamikken og endelig af Christian Bohr i fysiologi, 
tænk blot på Bohr-effekten, som betegner det forhold, at hæmoglobins iltbindingsevne 
mindskes ved stigende kuldioxid tryk i blodet. Harald Høffding docerede dengang filosofi 
og ”Psykologi i Omrids paa Grundlag af Erfaring” i forlængelse af den engelske filosof J. 
S. Mills nyttemoral og tilstræbte at overbevise danskerne om det middelmådiges værdi. 
De første tre var verdensberømtheder i deres fag, den fjerde berømt i velfærds-Danmark.   

STUDIESTART
MOK starter hermed en serie artikler med personlige oplevelser 
og tanker om studiet og lærerne ved det lægevidenskabelige 
fakultet for omkring 50 år siden af Leif Sestoft. De ledsager en 
unik samling af portrætter og karikaturer af professorerne fra 
’Bugpressen’. Billedredaktionen er foretaget af Troels Kardel.

Bugpressen Billedfil professorer 2014-06-30 

Fig. 1. Professorer ved det lægevidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet i en fotomontage fra 
1956. 
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Fig. 1.2. Det formentligt første og sidste nummer af Bugpressen. 
Dekanus på tegningen i 1903 udgaven er professor Niels Thorkild 
Rovsing (1862-1927). Medicinsk Museion. På 1967 udgaven ser man 
byggekranerne over det nye Rigshospital.

Fig. 1.3. Student tværer professorerne Warburg og Eggert Møller (til højre), mfl. ud. Tegning i 
socialrealistisk plakatstil på forsiden af BP sommer 1948. 

  

Fig. 1.3. Student tværer professorerne 
Warburg og Eggert Møller (til højre), mfl. 
ud. Tegning i socialrealistisk plakatstil på 
forsiden af BP sommer 1948.

Fig. 1.4. Kirurgen Erling Dahl-Iversen (1892-1978) i daglig omtale Dallemand, professor i kirurgi ved afd. C, 
fratrådte i 1963. John Bestle i BP våren 1962. John Bestle i BP våren 1962. 

 

  

Fig. 1.4. Kirurgen Erling Dahl-Iversen (1892-1978) 
i daglig omtale Dallemand, professor i kirurgi ved 
afd. C, fratrådte i 1963. John Bestle i BP våren 1962. 
John Bestle i BP våren 1962. 

1. Københavns Universitet 1479-1979. Bind VII. Det lægevidenskabelige fakultet. Udgivet af Københavns Universitet ved 500 års jubilæet. København, 1979.
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Kemi
Alt var forandret da vi forsvandt ind gennem indgangen i venstre hjørne af det store 
Kemisk Institut på Østervold i København (siden Geologisk Museum), hvor kemien i sin 
ophøjede renhed lå som et forbjerg, der skulle passeres før den lange færd kunne komme 
rigtigt i gang. Med professor K. A. Jensens eminente bog, ’Almen Kemi’, hvoraf første bind 
netop var udkommet, lærte vi at forstå den fysiske kemi, som grundlaget for det hele. 
Men pensum var stadig Einar Biilmanns og Hakon Lunds to små klassikere om henholdsvis 
Organisk- og Uorganisk Kemi, der omfattede de essentielle reaktioner og strukturformler, 
hvoraf mange var af betydning for forståelsen af den biokemi og klinisk kemi, som siden 
fulgte. K. A. Jensen krydrede sine forelæsninger med spektakulære og veltimede kemiske 
eksperimenter, der fascinerede som en laterna magica, såsom når han tre minutter før 
forelæsningens afslutning tilsatte et afmålt hvidt pulver til en stor kolbe med en rød 
væske, der præcist, når døren slog i efter ham, gav et puf, sendte hvid røg op i luften - og 
væsken blev blå. Men det var ikke mystik, det var fuldstændigt forudsigelige reaktioner, 
afhængige af temperatur, koncentration, pH, visse cofaktorer og tid. En introduktion til 
forståelsen af såvel universets som det levendes liv. Alt er kemi, eller som de poetiske 
sjæle I.P. Jacobsen, Ludvig Holstein og Helge Rode hver på sin måde udtrykte det, liv er 
kun ler, hvad vil vi mer’?

Statistik og Arvebiologi.
Som overgang til første dels underjordiske skærsild blev vi for en stund inviteret indenfor 
i det lille lyse tempel på Tagensvej, hvor fagene Arvebiologi og Statistik holdt til. Som en 
tidlig påmindelse om denne verdens skrøbelighed stillede en aldrende professor Tage 
Kemp (1896-1964) op med velfriseret stort gråt hår til forelæsningerne i arvebiologi. De 
savnede ganske kemitimernes prægnans, ikke mindst fordi professoren ikke længere 
kunne styre tiden, og end ikke var styret af den. Trods velmenende kyndighed, forpurrede 
Kemp ganske budskabet ved ikke at overholde en elementær overensstemmelse mellem 
lysbilledernes indhold og den information, han, ak så gerne, ville bibringe. Hans lærebog 
var imidlertid let at læse og faget ikke karaktergivende. Derimod optrådte aktuar Arne 
Nielsen med forelæsninger i statistik som en opmuntrende overgang til anatomiens mørke. 
Munter og venlig med kæk butterfly erklærede Nielsen, at han ønskede ”at føre os ind i 
tallenes verden uden at gøre os fortræd!” Op mod den tilstundende tentamen i statistik 
fremkom endnu en betryggende erklæring, som lød: ”jeg er ikke i stand til at oplyse om 
indholdet af opgaverne ved jeres tentamen på lørdag, men ingen kan forhindre mig i at 
oplyse om indholdet af de to opgaver i statistikbogen, der har numrene 32 og 21a. Og 
jeg kan ikke forhindre nogen i at læse disse opgaver med en særlig opmærksomhed!” 
Næsten som én der lover vælgerne medvind på cykelstierne.

Skærsilden.
Når man kan tale om en nedstigning i anatomiens mørke, skyldes dette, bortset fra 
den halve trappe ned til instituttet, for mit vedkommende en umådeligt kedsommelig 
instruktør, daværende stud. med. Per Christoffersen. Han var dygtig og blev sidenhen 
professor i Patologisk Anatomi på Hvidovre, men dobbelttimerne fra klokken 16.30 til 18.00 
på Anatomisk Institut gennem en lang vinter med studiestress og a-influenza tømte os 
for kræfter. Dels færdedes man i en underverden, som middelalderens mestermand, der 
så beredvilligt parterede levende og døde, havde fyldt op med ligdele, rester af lidende 
menneskers stumme smerte, der understregede førstedelsstudiets lighed med Dantes 
underjordiske skærsild, hvor de gode skilles fra de onde, de retfærdige fra de uretfærdige, 
de kloge fra de dumme, de flittige fra de dovne, alt uden nåde. I dette galehus residerede 
øverst oppe på anden sal et vanvid, som havde taget ophold i en person, der skulle stå for 
den retfærdige fordeling af gunst og straf, men som for mange også kom til at forvalte 
den onde lykke. 

Den fremmedgørende oplevelse af livet som form og funktion, (’liv er kun ler’), var ens for 
dem, der skulle bruge denne nye virkeligheds-, livs- og selvforståelse, og for dem, der aldrig 
ville få brug for den, fordi de aldrig blev læger. Men i disse første år vidste kun meget få 
sig sikre på, hvor det bar hen. Op mod halvdelen af dem, som var startet, ville aldrig blive 
læger. Hvem, der var udvalgt, og hvem, der var de fordømte, vidste ingen endnu. Ifølge 
Dante, skriver Olof Lagerkrantz, er opholdet i skærsilden, ”som at blive indskrevet på et 
vældigt følelsernes universitet, hvor det hele tiden drejer sig om at udvide erkendelsen 
og bevidstheden; og det er samtidig et universitet, hvor man ustandselig indser sin egen 
utilstrækkelighed og længes efter den dag man forstår mere”.2  Vistnok et dækkende billede 
af de første usikre år som stud.med. Dante benyttede livet i skærsilden efter døden som 
et billede på livet før døden, og det samme gælder den archaiske Sisyfos, der også først 
efter døden bakser med sin sten. Eksistentielt synes det fristende at forstå livet før døden 
ved lignelser om livet efter døden, hvor som bekendt alt håb lades ude. 

Den førstedelsstuderende, der har set flere årgange af medstuderende passere gennem 
nåleøjet, og selv for måske tredje gang skal til at læse forfra i de samme bøger, studerer 
ikke længere for at lære, han/hun er blevet offer for en examenspsykose. Det drejer sig 
ikke længere om at være egnet, men i sit indre trygler han/hun om nåde, om at blive 
velsignet af heldet eller i det mindste forskånet for uheldet, der tidligere havde forklaret 
de mistrøstige resultater. Dumpekandidatens eksistentielle situation er som Sisyfos, der 
må forlade stenen ved bjergets fod, mens den, for hvem første del blev det første trin på 
vejen, ses at triumfere ved stenen på bjergets top omend kortvarigt. Begge vil dog snart 
genfinde deres livsbyrde, den triumferende vil snart erkende det som sit vilkår, at stenen 
atter giver sig til at rulle ned ad bjerget, den forkastede må se sig om efter en anden sten 
at bakse med, men med et traume i sjælen. De dumpede har ingen historie. 

Anatomi. 
 På Anatomisk Institut på Nørre Allé 
residerede i boligen øverst oppe den 
mystisk-enerådende Harald Okkels 
(Fig. 1.5), mens lektor Erik Andreasen 
tjente til sine billetudgifter til Den 
kgl. Ballets forestillinger og indkøb af 
kunst ved at skrive anatomibøger på 
dansk. Lektor Harald Moe mukkede 
lidt rundt på gangene under byrden 
af sig selv og sit tunge grå hår, mens 
lektor Erik Landboe-Christensen 
mystificerede alle ved at køre i et 
prangende dollargrin hjembragt fra 
et ophold i U.S.A, hvis videnskabelige 
ry desuden, så vidt man forstod, 
placerede ham i en lidt højere klasse 
end de andre. (Fig. 1.6)

For Harald Okkels var forpligtelserne 
s o m  p ro fe s s o r  i m i d l e r t i d  e n 
belastning på grænsen af det 
ubærlige. Set fra studenternes 
synspunkt bidrog han, ved sin 
f u l d s t æ n d i g  u f o r u d s i g e l i g e 
barokke irrelevans både i fredelig 
normal omgang, men dog værst 
ved den mundtlige eksamen, til en 
foruroligende følelse af, at anatomien 
var som et lunefuldt uberegneligt 
rovdyr. 

Han gjorde det ikke godt, og der gik 
mange bizarre historier om ham. Når 
han forlod tjenesteboligen deroppe 
under taget og uden at komme 
udendørs begav sig ind på instituttet, 
var  han ofte i før t  baskerhue, 
overfrakke og halstørklæde, og 
ved en af  hans mest  yndede 
forelæsninger i store auditorium, 
hvor såkaldt topografisk anatomi 
blev doceret med fremvisning af en 
nøgen kvinde, ankom han iført det 
nævnte overtøj. Modellen stod alt 
imens og ventede iført slåbrok. 

Han hilser meget høfligt kurtiserende 
og siger straks og imødekommende, at han ”i betragtning af opgaven vil vise solidaritet 
ved at lægge overtøjet”. Senere nævner han under gennemgangen af hendes anatomi, 
at ”vulva, på svensk hedder fittan, hvad dem af jer, der måtte blive vikarer i Sverige, nok 
vil kunne få glæde af at vide.” 

Sådanne bizarre sidespring og 
barokke allusioner, som nok var 
underholdende, berøvede ham en 
del tilhørere ved forelæsningerne, 
ligesom de ved mundtlig eksamen 
kunne koste examinanden mange 
points eller en bestået første del. 
I  talløse eksamenskandidaters 
mareridt om anatomieksamen 
indgik navnet Okkels på l inje 
med ”spotprøven”, som var den 
del  af  eksamen, hvor man på 
afmålt tid skulle passere et halvt 
hundrede fremlagte mikroskopiske 
og makroskopiske anatomiske 
præparater  for  at  nedsk r ive, 
hvilken nerve, der var fæstet en 
løkke omkring, eller hvilket organ 
man så i mikroskopet. ”Spotten” 
kostede mangen en håbefuld 
lægestuderende enhver tiltro til 
egne muligheder (Fig. 1.7).   

Da vi efter de første semestres 
anatomiske terperi begyndte på 
fysiologi og biokemi, var noget af 
førstedelsstudiets fremmedgørelse 
lettet for dem, der havde erfaret, at 
anatomi faktisk kan læres. 
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2. Lagerkrantz O. Fra helvede til paradis. En bog om Dante og hans guddommelige komedie. København: Schønberg, 1965.

Fig. 1.6. Erik Landboe-Christensen (1908-1978) og Erik Andreasen (1909-1992) efterfulgte Okkels som 
professorer i anatomi. Arne Lindahl i BP våren 1965. 

 

  

Fig. 1.6. Erik Landboe-Christensen (1908-1978) 
og Erik Andreasen (1909-1992) efterfulgte Okkels 
som professorer i anatomi. Arne Lindahl i BP våren 
1965.

Fig.1.5. Anatomen Harald Okkels (1898-1970). Anatomisk institut lå dengang på Nørre allé på hjørnet af 
Universitetsparken, hvor der nu undervises i datalogi. Fr. M. i BP efterår 1959. 
 

   

Fig.1.5. Anatomen Harald Okkels (1898-1970). 
Anatomisk institut lå dengang på Nørre allé på 
hjørnet af Universitetsparken, hvor der nu under-
vises i datalogi. Fr. M. i BP efterår 1959.

Fig. 1.7. Resultaterne fra en eksamen i skriftlig anatomi, dvs. spotprøven. 36 studenter er noteret for minus 
22. De er formentlig ikke mødt op til eksamen. Herudover fik ca. 120 under karakteren 8 (bestået) og ca. 
180 bestod heraf 3 med topkarakteren 16. BP våren 1967. 
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Fig. 1.7. Resultaterne fra en eksamen i skriftlig 
anatomi, dvs. spotprøven. 36 studenter er no-
teret for minus 22. De er formentlig ikke mødt 
op til eksamen. Herudover fik ca. 120 under 
karakteren 8 (bestået) og ca. 180 bestod heraf 3 
med topkarakteren 16. BP våren 1967.
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