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       s diagnostiske QUIZ!
Efter at have brugt halvandet år på forskningshalvandetår, 
hvor du lærte at ultralydsscanne ældgamle menneskers ældgamle 
hjerter,  sidder du nu i et musselille, mussebitte ambulatorium 
på et dødssygt hospital i udkantsdanmark. Nærmere bestemt hvor 
er fuldstændigt ligemeget, men det er Frederikssund. Du har til 
opgave som studentermedhjælper at ekkokardiografere elektive 
patienter heeeeele dagen. Det er et lækkert nok job, da du lærer 
noget, mens du tjener flere penge end dine medstuderende, der på 
trods af at have været på medicinstudiet i snart 5 år stadig 
slæber sig igennem SPV-vagt efter SPV-vagt. 

Dagen har været ligesom alle andre dage, du er for nærig til 
at købe mad i kantinen, og din madpakke består af rugbrød med 
rugbrød på.

Den næste patient er en ældre dame på 84 år. Hun bor sammen med 
sin mand i et hus, og de har haft et godt ægteskab de sidste 
mange år. De er nok ikke lykkelige, men hvem er det? Han har en 
smule komorbiditet – KOL, atrieflimmer, sidder i rullestol da 
han har sukkersyge med komplikationer, fik fjernet begge ben over 
knæet sidste år, kan ikke rigtigt se, høre, huske eller spise.

Hun kommer nu i dag til dig, fordi hun skal udredes på baggrund 
af en historie om, at hun under et stort gilde for ti dage siden 
i en lade lidt uden for Skanderborg pludseligt blev ganske dårlig. 
Brystet gjorde ondt, og stakåndet blev hun nødt til at sætte 
sig på en rød bænk, der godt kunne ha trængt til at blive malet 
igen. Hun blev huhejvildedyr smidt hovedkuls ind i ambulance, 
der kørte til Skejby Sygehus, hvor EKG’et i akutmodtagelsen viste 
prækordiale ST-elevationer. Derfor blev der bestilt koronar-
angiografi, som kom tilbage ia. 
I snakker lidt sammen, og hun fortæller, at hun i tiden op til 
episoden har haft temmelig voldsomme smerter i brystvæggen, og 
at smerterne er opstået i forbindelse med et to uger langt og 
intenst Zumba-kursus. Hun har fået det bedre i mellemtiden og 
gider ikke rigtigt tage den ticagrelor, heparin, hjertemagnyl, 
simvastatin og betablokker, som Skejby Sygehus har sat hende 
i sving med.

Så slasker du iskold gel på proben og scanner hendes dikkeværk. 
Klapperne er flotte, ingen regurgitation på Doppler, og der 
er heller ikke nogen hypertrofi. Men du synes alligevel, at 
kontraktionerne er lidt fesne, og ved nærmere eftersyn konstaterer 
du, at der er nedsat systolisk funktion af venstre ventrikels 
apex. Nu ser du også en lettere udtynding af muskulaturen, ja 
det virker til at der er en stunning af hele apex-regionen, og 
kaviteten er også sådan lidt rund i det.

Ha! tænker du – det ved jeg da godt, hvad er. Hun ska bare 
optitreres i betablokker  i et par måneder, derefter opfølgning 
i kardiologisk ambulatorium. Simvastatin får hun ikke lov til 
at slippe igen, før hun stilller træskoene. Du har ikke flere 
patienter, og du skynder dig hjem med linie H. 

Skriv til mok@mok.dk hvis du også ved hvad patienten fejler!

Af: Erik/MOK.red.

Jeg 
er hendes 

mand

Svaret på sidste uges Quiz var Apendicitis! Ingen gættede det!

En sommerdag i August somewhere in Kazakhstan

Ni yngre læger og medicinstuderende fra Afrika, Europa og Asien står på en tom åben 
mark i blændende solskin og 35 graders varme med hvide kitler, masker og et stort regn-
buefarvet fredsflag i det østlige Kazakhstan. Her er stille og virker helt fredeligt, det øde 
landskab er ikke umiddelbart et oplagt sted at besøge og fotografere. Ved gruppen ligger 
et lille apparat på 11x6cm i det tørre græs. Skærmen viser en strålestyrke på 21mSv/h: Vi 
befinder os i epicentret af det tidligere sovjetiske nukleære testningsområde i Semipal-
atinsk. 
Indtil 1989 blev her udført 456 atom-prøvesprængninger, med en samlet kraftudladn-
ing svarende til 2000 af de atombomber, som blev kastet over Japan i sin tid. Spræng-
ningerne foregik systematisk og strengt videnskabeligt. Indenfor en radius af 14km fra 
epicentret var der opstillet huse, tanks og fly, samt grise og kvæg på forskellige afstande 
(se billede). Fra kontrolcentret, ca. 15km væk, initieredes eksplosionen. En flere kilometer 
høj svampeformet sky vakte furore i de omkringliggende landsbyer. Forskerne i det 
nationale nukleære forskningscenter undersøgte effekten af sprængingen på de op-
stillede genstande og dyr. Grisehud har en stor lighed med menneskehud og effekten af 
sprængingen på dem blev undersøgt nøje mhp forbrændinger og organskader. 
Idag opholder sig den lille gruppe i kun 15min. på stedet og bliver hastigt kørt tilbage til 
den resterende flok som venter 50km væk i Kurchatov og ikke ville med. 21mSv/h svarer 
til en strålemængde per time som vi i vores normale dagligdag modtager i løbet af 6år. 
Hvis man holder sig til sikkerhedsforanstaltningerne og bærer maske samt fast fodtøj 
og lange bukser, svarer strålemængden af et kortvarigt ophold til en CT-angiografi på 
hospitalet.
I Kurchatov mødes gruppen med borgmesteren og forskere fra de lokale nukleære 
forskningscentre. Byen er en mystisk blanding af enkelte imponerende forskningsfacili-

teter og mange forladte og ødelagte hjem. Dets museum indeholder en udstilling af den 
forskning som man har bedrevet i området. Under mødet tales der om de sundhedsmæs-
sige konsekvenser som lokalbefolkningen lider af idag. Samtalen er svær, da der er stor 
benægtelse af en dramatisk sundhedsmæssig konsekvens trods forskning som tyder på 
det.

IPPNW står for “International Physicians for the Prevention of Nuclear War”. Det er en 
upartisk føderation af nationale medicinske organisationer i mere end 60 lande der deler 
en fælles vision om at skabe en mere fredelig og sikker verden, med højere sundheds-
standarder. IPPNW modtog i 1985 Nobels Freds Pris og i 1984 UNESCOs Freds Pris for sine 
bidrag.
IPPNWs kerne-projekter er forebyggelse af væbnet konflikt, og at indgå i det diplomatiske 
arbejde for nedrustning og eliminering af kernevåben. IPPNWs medlemmer arbejder med 
brug af store og små våben, fra atomvåben over kemiske-, biologiske våben og klynge-
bomber til konventionelle håndvåben. Ved hjælp af kurset i Medical Peace Work, tilegnes 
viden om de komplekse socioøkonomiske konsekvenser af væbnet konflikt, og IPPNWs 
medlemmer advokerer for konfliktløsning på flere niveauer. 
IPPNW Danmark og dens studentergruppe MedFred søger medicinstuderende der har 
mod på at prøve kræfter med lokalt og internationalt diplomati og oplysningsarbejde 
i bestræbelserne på at ændre de store linjer i global sundhed. Vi tilbyder bl.a. at opnå 
medicinsk ekspertise i et diplomatisk arbejde, bl.a. deltager vi i møder med senior advis-
ers i Nato, danske folketingspolitikere og FN-repræsentanter. Som medicinstuderende er 
vi desuden engagerede i lokalt og internationalt oplysningsarbejde i offentligheden.
Kom og hør nærmere på vores stand til karrieredag d. 9.Oktober! 

Mvh, Sarah Ndoni & Alexandra Schou    -    Kontakt alixschou[at]hotmail.com for mere info.
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Biokemi. 
Biokemien var det fag, der i 1950erne udviklede sig hurtigst og mest overraskende. 
Her herskede til gengæld den mest konservative og inkonsekvente tilgang til 
pensum, som var underkastet den forvirring, der følger af mangel på klare mål. 
Professor Richard Ege (Fig. 2.1), nærmede sig sin afgang i nåde og med pension. 

Siden 1928 havde han været den første og indtil Aarhus forstyrrede freden den 
eneste professor for læger i dette fag i Danmark. Ege vandt sig uvisnelig hæder 
ved medvirken til at mange danske jøder undgik deportation i 1943. Han havde 
i 1919 skrevet disputats om et fysiologisk emne, erythrocyt-volumens osmotiske 
regulering, som i 1960 stadig gik som eksamensspørgsmål i biokemi, men han 
interesserede sig mest for ernæringslæren og havde i 1944 udgivet en Lærebog 
i Biokemi, som han stadig eksaminerede efter. Ernæringslæren er både vigtig og 
interessant, men jeg opfattede den dog som en altmodisch kemisk kommentar 
til Madam Mangors Kogebog. Vi var nemlig i forvirringen først blevet sat til 
at læse den fremragende ’Textbook of Biochemistry’, 2nd edition fra 1957 af 
West & Todd, hvor biokemi doceredes på sit kemiske grundlag, men hvori f.eks. 
genetikkens altdominerende gennembrud med opdagelsen af DNA’s double-
helix struktur (1953) blot var anført som en mulighed foreslået af Watson & 
Crick. Da mange havde svært ved at læse biokemi på engelsk, cirkulerede 
der flere af manuduktørernes hjælpsomme kompendier. Imidlertid skete der 
det, at netop som vi havde fået læst West & Todd, blev Eges professorkollega i 
Aarhus Fritz Schønheyders lærebog i Biokemi introduceret som pensum også 
for os københavnere, som så kunne begynde forfra med endnu en lærebog, 
der om muligt var endnu mere dræbende kedelig end diverse manuduktørers 
kompendier. Dertil kom at fagets lektor, E. Hoff-Jørgensen netop havde udgivet 

en lille bog på Berlingske Bibliotek: ’Vitaminer, sulfonamider og antibiotika’, hvori 
han tillod sig at fortælle, at disse tilsyneladende vidt forskellige stoffer ikke virkede 
ved magi, men gennem mekanismer, der var forståelige ud fra kendt viden om 
omsætningsveje og cofaktorer i de berørte organismer, organer og celler. 
Mens professor Ege præsenterede pensum og sine synspunkter på ernæringslære 
i forbindtligt velformulerede forelæsninger, der desværre var grumme kedelige, 
havde Hoff-Jørgensens forelæsninger en vis interesse ved at kunne indeholde 
materiale, som ikke stod i lærebogen, men dog kunne optræde i opgaverne i 
skriftlig biokemi. Ved mundtlig examen var Ege høfligt imødekommende, og da 
dette kunne mistolkes som mildhed, troede mange, at de havde klaret sig langt 
bedre end karakteren viste. Da jeg blev eksamineret var professor Ege endog så 
kedelig at høre på, at den ene censor (hans senere afløser Lundquist) kun holdt 
sig vågen ved konstant rygning af cerutter, mens den anden censor, en ældre 
noget besværet herre, der støttede sit tunge hoved til sin albue på bordet, faldt i 
søvn og i det samme mistede grebet, så hovedet ramte bordet hvorved brillerne 
knustes mod gulvet. Alt imens fortsatte Ege ganske uanfægtet examinationen, 
endskønt censor lå nede på gulvet og rodede efter sine knuste briller. (Fig. 2.2)
Hoff-Jørgensen (Fig. 2.3) ville fortælle os, at biokemisk viden blev til i et kemi-
laboratorium med levende væv og forsøgsdyr som materiale og ikke i et køkken. 
Han omtalte derfor ofte ”rotteforsøg”. Uheldigvis mindede han mig på grund af 
nogle meget fremstående gule fortænder lidt om en rotte. Som han stod der 
og forelæste lænet op ad en fem-seks meter lang bambus pegepind i en sen 
eftermiddagstime under de tændte femtenwatts pærer i Rockefeller Auditoriets 
mørkning, var også mit indre lys dæmpet ned, så jeg drømte, at lektoren var 
blevet til en rotte, som løb op ad den lange pegepind og øverst oppe, ud over de 
mildt blundende studenter, hvæsede: ”rotteforsøg!” Hoff-Jørgensen og anatomen 
Harald Moe blev siden professorer ved Tandlægehøjskolen.

Pr. 31. januar1962 gik Richard Ege af, ét år efter, at jeg havde fået 1.del og Frank 
Lundquist blev udnævnt med én uges tilbagevirkende kraft. Vi havde ved 
biokemiøvelserne halvandet år tidligere været konfronteret med en anden 
kandidat til professoratet, den kæphøje lektor Jørgen Clausen. Han havde den 
opfattelse, at han skulle belære os - hvoraf som nævnt mange aldrig ville blive 
læge - om hvordan man sikrede sig en lægevidenskabelig karriere og dermed 
undgik det, som for ham stod som katastrofen, det at ende som praktiserende 
læge. På dette tidspunkt husede han tydeligvis den forestilling, at han ville blive 
Eges efterfølger. Ser man det fagkyndige udvalgs indstilling, var der dog ingen 
tvivl om, at han var alt for grøn og uerfaren, selvom udvalget måtte indrømme, 
at han havde forstået sit eget forskningsfelts betydning for såvel biokemien som 
den kliniske kemi. Med Frank Lundquist fik faget en reserveret mand, som i nogen 
grad savnede appel til studenterne. Hans datter Lisbeth har beskrevet ham som 
”en ’alpehuet’ Børge med hang til godt humør” og et ”højt, tørt sommerhår”, som 
det er stillet til skue i Bugpressen (Fig. 2.4). 

BIOKEMI OG FYSIOLOGI
Anden del af erindringer fra lægestudiet i København omkring 
1960 af Leif Sestoft bringer os hen mod en grum stopeksamen 
efter tre års studium. Tegningerne er fra ’Bugpressen’ (BP) udgivet 
af eksamensholdet lige inden sluteksamen. Billedredaktion ved 
Troels Kardel.

Fig. 2.1. Biokemikerne E. Hoff-Jørgensen (1909-1983) og Richard Ege (1891-1974) i dialog. Poul Ranløv i BP 
våren 1960. 

 

 

  

Fig. 2.1. Biokemikerne E. Hoff-Jørgensen (1909-1983) og 
Richard Ege (1891-1974) i dialog. Poul Ranløv i BP våren 
1960.

Fig. 2.2. Censor til bedømmelse – dog ikke den i artiklen omtalte. BP høsten 1962.  

 

  

Fig. 2.2. Censor til bedømmelse – dog ikke den i 
artiklen omtalte. BP høsten 1962. 

 

Fig. 2.3. Biokemikeren E. Hoff-Jørgensen (se tillige fig. 6). BP våren 1958. 

 

 

  

Fig. 2.3. Biokemikeren E. Hoff-
Jørgensen (se tillige fig. 6). BP våren 
1958.

Fig. 2.4. Biokemikeren Frank Lundquist (1916-2008). HB i BP våren 1963. 

 

  

Fig. 2.4. Biokemikeren Frank Lundquist (1916-2008). HB i BP våren 1963.
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Han var både god og ærlig. Kommunist var han, men hvem var ikke det i den 
generation? Dog var han ikke som kommunist pioner af forreste kadre. Da han før 
krigen mente, at han vist hørte hjemme i bevægelsen ”Clarté”, drog han til bys for 
at melde sig ind. Til sin forundring brød de forsamlede kammerater ud i høj latter 
og betroede ham, at en mand med baskerhue og butterfly og tilmed plus-fours 
vist ikke hørte hjemme i kadrerne. Senere blev han det, som tyskerne kalder en 
”Doktor-Vater”, dvs. min vejleder ved disputatsen. Trods politisk divergens var vi 
så åndsbeslægtede, at han blev en livslang ven. 

Fysiologi. 
I fysiologi var der ikke tvivl om pensum, for det stod alt sammen at læse i Einar 
Lundsgaards ’Fysiologi’ (Fig. 2.5). Kun i dette fag oplevede vi det samme som min 
onkel Møller havde oplevet i 1880’erne, at få et levende internationalt berømt 
videnskabeligt koryfæ som lærer. Lundsgaard blev professor i fysiologi i 1934 
på det tidspunkt, da han var optaget af de undersøgelser af skeletmuskulaturs 
energistofskifte, der førte til forkastelsen af Otto Meyerhofs glykolyseteori og 
et gennembrud for den oxydative fosforylering1.  I Lundsgaards laboratorier 
udvikledes i slutningen af trediverne det videnskabelige grundlag for forståelsen 
af mekanismen ved oxydativ fosforylering af Herman Kalckar, og på Carlsberg 
laboratoriet videreførte Fritz Lipmann disse undersøgelser, som han i 1953 fik 
Nobelprisen for. Om Lundsgaard vidste man, at han burde have haft Nobelprisen 
for opklaringen af mekanismen ved skeletmuskulaturs energitilførsel, men 
man vidste ikke, at det skyldtes modvilje fra kollegaen i villaen lige overfor 
ved indkørslen til Rockefeller Instituttet, at det ikke lykkedes. Professoren i 
zoofysiologi dr. phil. August Krogh, der selv var prismodtager og Nobelkomitéens 
repræsentant i Danmark, vidste at holde konkurrenten fra døren.  

I slutningen af halvtredserne mødte vi studerende Lundsgaard på et tidspunkt, 
da hans tiltro til videnskabens meningsfuldhed var anfægtet og hans overskud 
til eksperimentel videnskabelig aktivitet udtømt. Hans tilflugt til stimulanser 
som alkohol og tobak antydede en mere dybtgående eksistentiel krise, men 
anfægtede dog ikke i hvert tilfælde min oplevelse af ham som en gigant. Ved mit 
senere besøg i Toronto gav Irving B. Fritz mig et indblik i Lundsgaards hverdagsliv 
i professorboligen i 50erne. Fritz arbejdede med en af Lundsgaards højst 
prioriterede tanker om virkningen af muskelekstrakter på fedtforbrændingen 
i lever. En nat kom Lundsgaard over i laboratoriet, fordi han var løbet tør for 
tændstikker. Fritz blev inviteret med over i villaen og blev der hele natten, hørte 
om dansk litteratur især Johs. V. Jensen, og reddede natten for værten ved at de 
delte whiskyflasken.  
Som ansvarlig for lægevidenskabens grundlæggende forståelses-fag, fysiologien, 
følte Lundsgaard sig forpligtet til at håndhæve den højeste retfærdighed, hvilket 
i praksis betød, at det var ham der med kendskab til eksaminandens tidligere 
opnåede karakterer bestemte om den studerende skulle være læge eller ej. I 
Poul Jørgen Ranløvs streg fremtræder Lundsgaard særdeles vellignende, nok 
lidt konspiratorisk og måske endog en anelse ondskabsfuld, men sådan var 
virkeligheden ikke. Som ældre var Lundsgaard snarere blevet godlidende og 
imødekommende, med forståelse for menneskelivets ufuldkommenhed og 
eksistentielle brist. Selv hans lille hund tillagde han en sjæl ved en tale til en 
fest i Det medicinske Fakultet. Om han betalte med sin forskning for at holde 
lærebogen opdateret er nok muligt, i hvert tilfælde sagde Sir Hans Krebs, 
biokemiens nestor, til mig ved morgenkaffen på hans afdeling på Radcliffe 
Hospital i Oxford: ”I knew Lundsgaard very well; but unfortunately he made that 
tremendous mistake to write a physiology-textbook in Danish!” Stor forsker, stor 
underviser, men en fange i den hjemlige andegård.          
 Lundsgaard var en mand uden svig, med et lyrisk sind, lidt tungsindig, og som 
så mange professorer havde han tillagt sig vaner, der duperede de studerende. 

For eksempel var hans behov for tobak extremt, så når rygning ikke var muligt 
ved examen eller under forelæsning, tog han en tobakspung frem, lavede en lille 
pølle tobak i hulhånden - og åd den. Forelæsningerne var som bogen præget af 
rullende ræsonnementer, som man havde indtryk af blev afspillet omtrent af sig 
selv. Under examinatorierne vandrede han frem og tilbage foran tavlen i Store 
Auditorium, pillede ved vand og gashanerne og stak sin kniv ind i sprækker. 
Når han så af og til stillede et spørgsmål til den der lod sig examinere, stoppede 
han op, kiggede med vandblå øjne examinanden i øjnene, tøvede et øjeblik, og 
hvis svaret ikke faldt prompte, besvarede han det selv og vandrede videre, som i 
tomgang. Under de egentlige forelæsninger stod han i reglen stille og messede, 
som forklaret. Blikket var fast rettet mod uret bagest oppe i auditoriet, og som 
den eneste gestus åbnede og lukkede han sin højre hånd. Han havde været 
Studenterforeningens ledende senior, men ledede ikke mere ret meget, dog 
bidrog han ved en aften arrangeret af Medicinsk Forening omkring emnet humor 
i medicinen. Han berettede, at midt i de københavnske roaring twenties var han 
blevet inviteret til det, man dengang kaldte en abefest, og at hans lidt puerile 
bidrag til festlighederne var, at han havde stukket en synål igennem kinden i 
det forholdsvis følelsesløse område ved læbe kommissuren, hvilket forbavsede 
pigerne højligen derved, at de stak sig på ham, når de under dansen gav lidt 
efter for ham. Der forlød ikke noget om initiativet medførte succes eller fiasko, 
blot nævnte han, at han gik hjem, (formentlig alene), da kakkelovnen væltede.     
Ved afskedsforelæsningerne i 1967 blev Lundsgaard hyldet af verdens ledende 
muskelfysiologer, men trods sin taknemmelighed over hyldesten var han i 
nedtrykt sindsstemning og beklagede sin indsats’ utilstrækkelighed, og året 
efter døde han. Jeg selv kom aldrig fri af fascinationen af lægevidenskabens 
basale fag, og med veloverstået 1. del i januar 1961 forblev jeg så varigt præget 
af Lundsgaard og den fysiologiske kemi, at det over de næste 30 år lykkedes mig 
sammen med Morten Folke, at blive blandt de få, der førte Lundsgaards indsats i 
fysiologisk kemi videre. Ak, hvor meget troede vi ikke dengang på videnskabens 
renfærdige dyrkelse af dens himmelske Gudinde, på Universitetet som et arnested 
for ny varig erkendelse, på universitetsfolkenes prioritering af den frie tanke, og 
med hvilke forventninger så vi ikke hen til at blive en af dem. 
Der måtte flere til for at afløse en Lundsgaard, men måske var det især grundet 
tilstrømningen til lægestudiet. Afløsere blev respirationsfysiologen Poul Kruhøffer 
(Fig. 2.6), som skrev den efterfølgende lærebog, ADH og nyrespecialisten Niels 
A. Thorn samt kapillærfysiologen Christian Crone. I modsætning til Lundsgaards 
forelæsninger havde Kruhøffers det problem, at han dårligt nok var påbegyndt, før 
han kom til at tænke på, hvor kompliceret emnet i grunden var og straks ophørte 
enhver fremgang i foredraget, som i stedet blev stationært dybdeborende i en 
slags diskussion med sig selv.

1. Sestoft L. Revolutionen i muskelfysiologien - Einar Lundsgaard (1899-1968). Ugeskr Læger 2007;169:2889.

Fig. 2.5. Einar Lundsgaard (1899-1968), professor i medicinsk fysiologi. Poul Ranløv i BP våren 1960. 

  

Fig. 2.5. Einar Lundsgaard (1899-
1968), professor i medicinsk fysi-
ologi. Poul Ranløv i BP våren 1960.

Fig. 2.6. Fysiologen Poul Kruhøffer (1914-2006) afløste Einar Lundsgaard. Jørn i BP høsten 1962. 

 

  

Fig. 2.6. Fysiologen Poul Kruhøffer (1914-2006) afløste Einar Lundsgaard. Jørn 

i BP høsten 1962.
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 39, 2014
Studenterpræsten er et tilbud til alle studerende. Du kan kontakte ham, hvis du har brug 
for en personlig samtale, og du er også velkommen til at deltage i de arrangementer som 
studenterpræsten og studentermenigheden i København holder i løbet af semesteret.  
Det meste er gratis og i øvrigt åbent for alle – troende, tvivlere, ateister, ekstremister og 
de ligeglade. Også dig!

Vel mødt!
Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

________________________________________

Thomas Mann – en dannet mand 
(Foredrag ved sognepræst og forfatter Claus Oldenburg.)

Enhver, der har læst Thomas Mann, har hurtigt opdaget, at han var en endda meget 
vidende mand, og viden er også dannelse. Paradokset er, at manden er autodidakt. Hvor 
har han det fra?

Foredraget vil prøve at skitsere det klassisk-borgerlige dannelsesideal, og vil dernæst ud 
fra storromanen "Josef og hans brødre" I-IV give en række eksempler på, hvordanThomas 
Mann bruger sin enorme viden. Som læser kan man godt blive lidt forpustet.

Studentermenigheden arbejder i dette semester med temaet ”Dannelse”. Over en lang 
række arrangementer sættes der fokus på fx forholdet mellem uddannelse og dannelse, 
dannelsens væsen som andet og mere end finkulturel behændighed og dannelsens 
betydning – eller ikke-betydning - for os i 2014. Find andre temaarrangementer på www.
facebook.com/smikbh/events 

Tid: torsdag den 25. september kl. 20-22
Sted: TeoBar, Købmagergade 46, kælderen, over gården

________________________________________

Sidst-på-måneden-frokost

Efter den ugentlige studentergudstjeneste (kl. 12.15) i Trinitatis Kirke er der dejlig frokost 
i SMiKs lokaler.

I anledning af studentermenighedens studietur til New York står menuen på dejlig ameri-
kansk comfort food: home made mac'n'cheese og apple pie!
Det koster kr. 20 for mad. Øl kan købes for kr. 10.
Tid: Fredag den 26. september kl. ca. 13
Sted: SMiKs lokaler, St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København K

Det forhærdede menneske - menneskelighed imellem biologi og pragmatisme.
(Foredrag og debat med Cand.teol. og ph.d. René Rosfort)

Vores tids menneskesyn er præget af en mærkværdig blanding af naturvidenskab og 
pragmatisme. Dette menneskesyn er vokset ud af et grundlæggende ideal om solide svar, 
klare definitioner og pragmatiske løsninger. Dette ideal kan gøre det vanskeligt at få øje 
på, undersøge og forholde sig til den skrøbelighed, der synes at være uløseligt forbundet 
med det at eksistere som menneske. 

Foredraget vil forsøge at beskrive de naturvidenskabelige og pragmatiske grundtræk ved 
dette 'forhærdede' menneskesyn, artikulere de normative implikationer og argumentere 
for nødvendigheden af et alternativt menneskesyn, hvis grundlæggende begreb er 
skrøbelighed.

Aftenen indledes med en temagudstjeneste ved studenterpræst Nicolai Halvorsen.

Tid: Torsdag den 2. oktober kl. 19.30
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 2200 N

________________________________________

Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til 
personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver 
ikke registreret. Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i hans træf-
fetid. 

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 
Facebook: facebook.com/smikbh

Et årigt forskningsår på Psykiatrisk Center København og Neu-
ropsykiatrisk Laboratorium Rigshospitalet. 

Vi søger en medicinstuderende med interesse for psykiatri og hjerneforskning til et 
forskningsår. Vi forsker i depressions biologi. Der er tale om et dyreeksperimentelt 
studie hvor vi skal undersøge effekten af antidepressiv behandling på hjernen og 
perifere markører for stress og oxidativt stress. Der er tale om et selvstændigt projekt 
som vi sammen skal søge om scholarstipendium til.  Under forskningsåret vil du have 
mulighed for samarbejde med en gruppe af kliniske og prækliniske forskere og få 
erfaring med forskellige såvel adfærdsmæssige som neurovidenskabelige tekniker og 
metoder. Resultaterne vil kunne bruges som kandidatspeciale og vi forventer at du vil 
opnå mindst et medforfatterskab på en artikel i et internationalt tidsskrift. 

Forventet ansættelsesperiode: Februar 2015 og et år frem. 
Løn: 10.000 kr./md. Ansøgningsfrist: 14. oktober 2014 
Ansøgning og CV sendes til professor overlæge dr.med. Martin Balslev Jørgensen. 
Martin.balslev.joergensen@regionh.dk. Evt spørgsmål: tlf 23328669

Forsøgspersoner søges

Formålet med forsøget er at finde ud af hvordan lagringstiden i blodbanken påvirker 
blodets evne til at transportere ilt samt dets påvirkning af endothelcellerne på 
indersiden kapillærerne. Forsøget foregår på 6 dage i blodbanken, Rigshospitalet á 2 
omgange med 1 måneds mellemrum.
To gange donerer du 450 ml af dit blod, som en normal bloddonor (Varighed ca. 30 
min). Henholdsvis 4 og 25 dage efter du har doneret blod, modtager du en portion 
af dine egne røde blodlegemer (SAG-M). Før under og efter blodtransfusionen vil du 
få taget blodprøver til måling af endothelcellefunktion. Du vil få målt EKG, blodtryk, 
iltmætning i muskler og i hjerne vha. 2 lyselektroder der klistres på huden (NIRS) samt 
måling af blodgennemstrømning i kapillærer med en probe under tungen. (Varighed 
3 – 6 timer per gang). Blodprøverne bliver opbevaret i en forskningsbiobank.

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
- Du lider af betydende sygdom.
- Du har modtaget blodtransfusion.
- Du har taget nogen form for medicin de seneste 30 dage før forsøget (fraset panodil).

Forsøget starter medio oktober og kører efter en stram plan, så du skal kunne på de 
aftalte dage i oktober, november og start-december. Der gives kompensation på 4.000 
kr. Forsøget gennemføres i Transfusion medicinsk Enhed, Blodbanken på Rigshospitalet 
v/ Professor, overlæge Pär I. Johansson. Kontakt forsøgsleder Mikkel Gybel-Brask, læge 
på e-mail: mikkel.gybel-brask@regionh.dk og oplys dit telefonnr., så kontakter vi dig 
med yderligere info.

Har du lyst til at arbejde med epidemiologisk forskning inden 
for muskelskeletsygdom?

Så er du måske vores nye praktikant/forskningsårs-studerende/specialestuderende.
Vi er en enhed, voksnes sundhedsadfærd og helbred, på Statens Institut for Folkesund-
hed, Syddansk Universitet, som primært arbejder med epidemiologisk forskning inden 
for foreskellig sygdomme og livsstilsfaktorer som rygning, alkohol og fysisk aktivitet. 
I 1991 indsamlede vi på Statens Institut for Folkesundhed oplysninger om den danske 
befolknings muskel- og skelethelbred, som omfatter oplysninger om smertelokalitet, 
konsekvenser, behandling, livsstil, arbejde og øvrige helbredsoplysninger og informa-
tion om de næsten 5.000 deltagernes subjektive opfattelser af deres muskel- og skel-
etproblemer. Via sammenkørsel med diverse registre kan information om deltagerne i 
den mere end 20 års lange opfølgningstid tilvejebringes.

I dag ved vi ikke nok om hvordan det går personer, der har muskelskeletsmerter: hvad 
er konsekvenserne i form af forbrug af sundhedsydelser, indlæggelser og operationer 
og hvilke sociale konsekvenser i form af sygemeldinger og tidlig pensionering oplever 
danskere med muskel- og skeletbesvær? 

Vi søger 1-2 praktikanter/forskningsårs-studerende/specialestuderende, som har lyst til 
arbejde med disse data. 

Vi forestiller os et indledende arbejde, der består i at kigge på muskelskelet data, fx 
beskrive populationen i forhold til forekomsten af muskel- og skeletlidelser og studere 
forløbet og prognosen for danskere, der rapporter muskel- og skeletlidelser i i forhold 
til forskellige endemål (fx komorbiditet). Det vil afhænge af tidsrammen, hvor langt 
man kan nå, men uanset er det et mål at skrive en videnskabelig artikel om resul-
taterne. 

Den rette person er analytisk stærk og meget epidemiologisk interesseret. Det er en 
fordel at have lavet andre kvantitative projekter før, men ikke et krav. Du skal have lyst 
til at skrive en videnskabelig artikel på engelsk. Vi forestiller os, at du studerer indenfor 
det sundhedsvidenskabelige felt som fx medicin eller folkesundhedsvidenskab.
Statens Institut for Folkesundhed er en god og spændende arbejdsplads, med dygtige 
og engagerede medarbejdere og et godt arbejdsmiljø.

Hvis du er interesseret, så send en mail til forskningsleder Janne Tolstrup (jst@si-
folkesundhed.dk), med cc til Marie-Louise Mølbak (mlmo@si-folkesundhed.dk) med 
din motivation for at søge, evt. erfaring, tidsramme, og dit karakterudskrift vedhæftet 
inden 15. oktober 2014. 
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SKRIBENT FOR SCIENT MAGASINET! 

Formidlingsevner. Formuleringskompetencer. Selvstændighed. Kreativitet. 
Det er da lige de ord, som skal på mit CV, tænker du nu. Og det kan de nemt komme 
ved at blive frivillig skribent for Scient magasinet. Scient er en uafhængig studenter-
forening, 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 viden-
skabeligt 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 mål-
gruppe. 

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 

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

Som en del af et ph.d.-projekt om virtuel simulation-
stræning 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

Studentermedhjælper Scientific Affairs Dermatology

Vil du vide, hvad det vil sige at arbejde i en lægemiddelvirksomhed, og hvad der skal til 
for at udvikle et lægemiddel og sikre, at det hjælper hundredetusindvis af mennesker 
i hele verden?
 
Vil du have indblik i nogle af de fremtidsmuligheder, man har som læge eller 
tilsvarende, og har du mulighed for at arbejde ca. 8 timer om ugen, så hører vi meget 
gerne fra dig.

Sæt fokus på det relevante og foreslå konklusioner
Som studentermedhjælper i Scientific Affairs, Dermatology vil en vigtig opgave være at 
søge i medicinsk litteratur, uddrage konklusioner og gøre det nemt at formidle. Du vil 
blive en del af holdet, der sikrer den interne kommunikation af de væsentligste punkter 
i de videnskabelige artikler, vi publicerer. Samtidig vil du opnå en rigtig god indsigt i 
dermatologiske sygdomsområder og nyeste behandlingsmuligheder.

Scientific Affairs ligger i Ballerup sammen med marketing-, forsknings- og udvikling-
safdelingerne og indgår i mange projekter, der binder videnskab, kommunikation og 
markedsføring sammen - altid med patienternes behov i fokus.

I dermatologisektionen har vi brug for en kollega, der kan arbejde med

større og mindre litteratursøgninger
sammenfatning og kommunikation af videnskabelige data
deskriptiv statistik
at løse praktiske opgaver
Du kan kombinere medicinsk viden og kommerciel forståelse
Hvis du overvejer en karriere i en lægemiddelvirksomhed og bliver inspireret af at 
arbejde i en dynamisk virksomhed, hvor alle løfter opgaver med et fælles mål, så er du 
muligvis den studentermedhjælper, vi søger.

Det er vigtigt, at du

er fleksibel, positiv og nysgerrig
har bestået 8. semester på medicinstudiet eller lignende
har haft sygdomslære, gerne indenfor dermatologi
ikke bliver kandidat før sommeren 2015
taler og skriver engelsk
har kendskab til Microsoft Office, især PowerPoint og Excel
På verdensplan vil du få mere end 4000 nye kolleger, der alle arbejder for at give pa-
tienter den bedst mulige chance for at håndtere og behandle deres sygdom. 

Du vil blive en del af Scientific Affairs afdelingen, der består af 20 personer, hvoraf 4 af 
dine nærmeste kollegaer også er studentermedhjælpere.   

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

http://leopharma.easycruit.com/intranet/intranet/vacancy/1255429/103235?iso=gb

Forskning i Intensiv medicin?
På Intensiv afdeling, Nordsjællands Hospital, søger vi en medicinstuderende med 
interesse for intensiv medicin til et præ-graduat forskningsprojekt.

Om projektet
I projektet skal vi undersøge, om en ny blodprøve kan forudsige om en patient med 
septisk shock vil overleve, samt om blodprøven kan bruges til at vurdere, om en patient 
er i risiko for at få vedvarende nyresvigt. Projektet udspringer fra et internationalt 
multicenterstudie. Alle prøver og data er indsamlet. Som præ-graduat skal du udføre 
analyse af prøverne (undervejledning af laboranter), analysere resultaterne og skrive et 
manuskript til et internationalt tidsskrift.

Om vejledergruppen
Projektet er et samarbejde mellem Intensiv afdeling, Nordsjællands Hospital, Intensiv 
terapi afsnit 4131, Rigshospitalet og Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, 
Københavns Universitet. Du vil få tilknyttet en ph.d.-studerende som direkte kontakt, 
men vejledergruppen omfatter også overlæger og kliniske lektorer. Forskningsgruppen 
er meget aktiv, og har publiceret resultater i de største internationale tidsskrifter.

Om dig, Du skal
•Have ’drive’ til at gennemføre et forskningsprojekt fra protokol til artikel. 
•Kunne arbejde selvstændigt og målrettet. 
•Kunne skrive engelsk flydende.
•Have flair for praktisk laboratoriearbejde.
•Have en god basal forståelse af statistik.

Lyder det som noget for dig? Så send senest mandag den 29. september en kort motiv-
eret ansøgning, CV og karakterliste til:
Ph.d.-studerende Theis Skovsgaard Itenov (theis.skovsgaard.itenov@regionh.dk)
Anæstesiologisk afdeling, Nordsjællands Hospital

Stud. Med. søges - Studentermedhjælper på Kompetencecenter 
for Transkulturel Psykiatri

Stud. Med.’er søges som studentermedhjælpere på Kompetencecenter for Transkulturel 
Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup. Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuder-
ende, der søger 2 nye medlemmer fra slutningen af oktober 2014. Holdets arbejde på 
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri er i forbindelse med flere randomiserede 
kliniske undersøgelser, som har til formål at beskrive det komplekse symptombillede 
hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt samt undersøge patienttilfredshed. Målet 
er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke og effektivisere indsatsen over 
for en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper. 

Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og 
depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, 
og er således ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld 
får man stor erfaring i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange 
meget dårlige patienter.

Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som 
hold meget vellidte på afdelingen, og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved 
tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en 
fællesrating samt to aflønnede følgevagter. 

Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og torsdag fra 9.00 - 16.00, samt 
undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. 
Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også 
forventes at alle på holdet deltager.

For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester fra efterårssemestret 
2014. Desuden skal man komme til fællesratinger onsdag d. 29. oktober og onsdag 10. 
december 2014 kl. 13-15, samt tage to følgevagter i løbet af november (evt. december). 
Det forventes at du kan tage dine første selvstændige vagt fra januar 2015, og at du 
kan blive på holdet i minimum 1 år.

Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt 
arbejde prioriteres højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes til 
hamteam@gmail.com.

Ansøgningsfristen er fredag d. 3. oktober 2014 kl. 12.00. Du får svar på din ansøgning 
senest mandag d. 6. oktober. 
Der vil være ansættelsessamtaler mandag d. 13. oktober kl. 17.00-20.00.
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Studentermedhjælp til 5. semester basal patologi

Studentermedhjælper søges til forefaldende administrative opgaver i forbindelse 
med undervisningen og administration af faget basal patologi på medicinstudiets 5. 
semester.

Arbejdsbyrden andrager ca. 4 timer ugentlig - øvrige forhold efter overenskomst. Arbe-
jdet 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 undervisnin-
gen 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.

Sidste uges krydssvar!

Stud.med. søges til hjælp til videnskabeligt projekt på Glostrup 
Hospital, Neurologisk Afdeling

I forbindelse med et retrospektivt studie der undersøger forekomsten af hovedpine hos 
patienter der tidligere er behandlet med intrakraniel endovaskulær terapi, søges 3 stud.
med.’er.
Arbejdsfunktionen vil bestå i:
- Dataindsamling udfra OPUS og papirjournaler
- Udfyldelse af spørgeskemaer udfra telefoninterview med patienter

Det forventes at du:
- Har færdiggjort 6. semester
- Kan arbejde ca. 8 timer ugentligt
- Kan overholde deadlines

Vi kan tilbyde:
- Kursus i interview af hovedpine patienter
- Undervisning i neurologisk undersøgelse
- Medindflydelse på forskningsprojektet, herunder medforfatterskab

Arbejdsperiode: 1. Oktober 2014 til Januar 2015, med mulighed for forlængelse. 
Arbejdssted: Glostrup Hospital og Rigshospitalets centralarkiv i Søborg, med senere 
mulighed for at arbejde hjemmefra.

Hvis du er interesseret, så kontakt venligst
Sabrina Khan, læge, PhD studerende
Email: sabrina.khan@regionh.dk
Tlf: 30 31 05 16

DEN GODE FORSKNINGSIDÉ

Hvordan får man den gode idé til et forskningsprojekt, 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

Alle er velkomne

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

Vær opmærksom på at der er adskilt tilmelding til hvert arrangement
Læs meget mere på hjemmesiden, puffnet.dk
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 +Fysiologisk+og+Nuklearmedicinsk+K
linik/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  forudsæt-
ning
 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
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Afholder kursus i 

Akutte procedurer

Kurset indbefatter aflastning af tryk-
pneumothorax, anlæggelse af pleu-
radræn, intraossøs adgang og nødtra-
cheotomi på donationsmateriale (mors) 
inden 
3. semesters dissektionskursus går i gang.

Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 16.00 
– 20.00

Arrangementet er lukket, dvs. kun for 
medlemmer af SATS, og koster 50 kr. Der 
forventes en basal forståelse for de 
anatomiske forhold svarende til
 indgrebene, dvs. bestået 3. sem.

Tilmelding sker på www.sats-kbh.dk fra 
torsdag d. 25. september kl. 16.00.
Der er kun 19 pladser og tilmeldingen 
sker efter først til mølle-princip.

Med venlig hilsen SATS
Christian Ballegaard
Anders Granholm

Kursus i Hoved-Hals- og Plastikkirurgi 

Vil du prøve kræfter med hoved-hals kirurgi? SØNHKS tilbyder nu et hands-on kursus 
i både Øre-næse-hals- og plastikkirurgiske færdigheder på grise! Kurset vil løbe af 
stablen på Afdelingen for Eksperimentel Medicin, hvor vi får stillet en operationsstue til 
rådighed. Kirurgiske instrumenter vil blive leveret af Karl Storz. 

Undervisningen varetages af reservelæge Linnea Langhans, Pia Cajsa Ten Voorde og 
Camilla B. Pedersen fra Plastikkirurgisk Klinik på Rigshospitalet, samt ovl. Thomas Frisch 
fra Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk Klinik. Til at finde rundt i grisen anatomi har 
vi dyrlægestuderende Kamilla Dalsgaard, som har erfaring med undervisning i dyrenes 
anatomi på veterinærstudiet. Samtlige undervisere vil ligeledes assistere og guide ved 
den kirurgiske del.

Kurset består af to dele:
- 1 time med gennemgang af anatomi og de operationelle indgreb i praksis
- 2 timers hands-on kirurgi med fjernelse af gl. parotis og gl. thyroidea samt træning i 
lapkirurgi på grisene

SØNHKS stiller handsker til rådighed, men du skal medbringe egen kittel og dissektion-
spincet (hvis du har sådan en tilbage fra 3. semester).

Der er plads til 16 deltagere.

Pris: 100 kr. inkl. sandwich og kage i pausen!
Tidspunkt: 07. Oktober 2014 kl. 17.00-20.30
Sted: Information om hvor vi mødes bliver tilsendt pr. mail.

Tilmeldingen åbner torsdag den 25/9  kl. 18:00 på www.soenhks.dk  og foregår efter 
først til mølle-princippet. Tilmeldingen lukker når der er nok tilmeldte, ellers senest kl 
18 søndag den 28/9. Herefter bliver der tilsendt en mail om mødested og yderligere 
informationer.

Alle kan deltage i kurset, men SØNHKS-medlemmer har fortrinsret.

Ultralydskursus!

Vi tilbyder nu et kursus I ultralydsscanning af halsregionen ved Jacob Melchiors og 
medunderviser Kasper Wennervaldt.    
Foruden ultralyd af hoved+halsregionen kan du prøve kræfter med ultralydsvejledt 
aspiration. 

Der er plads til 8 deltagere, og det er efter ”først til mølle” princippet. 

Hvornår: torsdag den 25. september kl. 17-20
Hvor: Teilumbygningen

Tilmeldingen er åben på SØNHKS hjemmeside www.soenhks.dk, hvor du kan læse 
meget mere om kurset.
 
Pris: en 50'er, inkl. kage samt kaffe.

Dagsorden Generalforsamling 14/10 2014 kl 16.30 i egne loka-
ler i Studenterhuset

Hermed jvf. vedtægterne dagsorden til SØNHKS generalforsamling 2014.09.22
–    Formalia
–    Dirigent

–    Valg af referent.
–    Formandens beretning – v. Hjalte Sass
–    Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
–    Indkomne forslag
I forbindelse med sidste års general forsamling, blev der fremsat to nye forslag. Disse vil 
fremgå af dagsordenen på selve generalforsamlingen.
– Valg af formand
Nuværende formand, Hjalte Sass, bliver færdig med 12 semester til januar, og genop-
stiller således ikke som formand.
–    Valg af næstformand
–    Valg af kasserer
–    Valg af op til 5 bestyrelses medlemmer.
–    Valg af højst 3 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge.
–    Valg af kritisk revisor
–    Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
–    Evt.

Alle er meget velkomne, nye som gamle medlemmer, til en hyggelig aften hvor grunds-
tenen for det næste år i SØNHKS bliver lagt. 

Der er selvfølgelig kaffe og kage og godt humør. Vi glæder os til at se jer!

SIMS arrangerer

PANUMMESTERSKABERNE I 
FODBOLD 2014!

Fredag d. 2. oktober kl. 15.00, inden 
lange fredagsbar i Klubben, afholdes 
der i Fælledparken Panummesterskab-
erne i fodbold.

Alle studerende på Panum kan stille op 
i 7-mandshold, hvor der skal være min. 
1 pige på banen.

Tilmelding til senest torsdag d. 6. 
oktober.

Det koster 50 kr. pr. hold, som betales 
på dagen. Turneringen afholdes på 
Blegdamsfælleden i Fælledparken. 
Mere info fås ved tilmelding.

Præmie til vinderholdet og til holdet 
med den bedste udklædning!

SIMS indkalder til general-
forsamling den 13. Oktober 
2014

Dagsordenen for generalforsamlingen 
er følgende:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Forelæggelse af regnskab
4) Fastlæggelse af næste års kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse
7) Eventuelt

Evt. indkomne forslag skal sendes til 
formanden mindst en uge før gen-
eralforsamlingen på sims-formand@
gmail.com.

Mener du, at unge har gavn af god seksualunder-
visning? 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, køns-
sygdomme, prævention, følelser, homoseksual-
itet, 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 sek-
sualundervisning, vil du gennem intern under-
visning i Sexekspressen blive uddannet Sexpert. 
Derfor kan du være med uanset semestertrin. 

Hvis du er klar til at udfolde dig som seksu-
alunderviser, 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 fællesspisn-
ing, 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 kalenderen. Mere 
information følger !

PMS foredrag og månedsmøde 

onsdag d. 8/10 kl. 17.00
Til vores næste månedsmøde er vi glade for at 
kunne præsentere Mette Brandt-Christensen, 
som i sit arbejde som psykiater har haft en 
stor kontaktflade med retspsykiatrien. Anven-
delse af tvang i psykiatrien er til stadig debat 
i mediebilledet og blandt fagfolk. Bag denne 
anvendelse ligger antagelser omkring det, at 
et menneske er ”sindsygt” eller ”psykotisk”. 
Psykiatere har til alle tider diskuteret hvad 
der forstås ved sindssygdom, og psykose-
begrebet har stadig en særlig plads i den 
psykiatriske diagnostik foruden i psykiatri.- og 
straffelov. 
I oplægget gives et historisk rids over for-
ståelsen af psykosebegrebet og der trækkes 
linier til dets særlige juridiske betydning.

Efter oplægget vil vi holde månedsmøde, 
hvor alle er velkomne til at blive og deltage
Info om lokale følger.

Vi glæder os til at se Jer!
Mvh PMS

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

1) Lægepraksis - Lægepraksis - Husumvej 131 
(Brønshøj)
2) Rehabiliteringsafdelingen i DIGNITY
3) Lægepraksis - Vallensbæk Strand

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

Basisgrupper
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Bamsehospitalet og Sund Krop inviterer til foredrag og 
månedsmøde med bamsesutur!

Først og fremmest, en kæmpe tak til alle de frivillige Bamsehjælpere der var med Bam-
sehospitalet og Sund Krop til sundhedsdagene i Øksnehallerne, hen over den forrige 
weekend!  I var alle med til at gøre det til en fantastisk oplevelse for børnene! Billeder 
kommer snarest på vores hjemmeside!
Til alle der var med og støttede op om vores styregruppevalg sender vi en stor og varm 
tak til. 
Vi er utrolig kede af at skulle sige farvel til nogen af vores tidligere sturegruppemedlem-
mer og formand, men er også meget glade for nu at kunne velkomme en ny styregruppe 
og formand til. 

Når det så er sagt vil vi meget gerne inviterer alle jer medstuderende med til et spændende 
og lærerigt foredrag om børne- og ungdomspsykiatri, der afholdes af Hanne B. Ravn som 
er sygeplejerske m. specialistfunktion i børne- og ungdomspsykiatrien på Bispebjerg 
hospital. Hanne har tidligere undervist yngre læger i kommunikation, og vil meget gerne 
dele ud af nogle fifs til kommunikation med det stille barn med os.

Foredrag med Hanne B. Ravn afholdes tirsdag d. 23/9-14 kl. 17.15 på Panum i lokale 
29.01.30.  

Hvis synes at det lyder spændende at være med til at formidle viden om sundhed og 
kroppen med børn i indskolingen, og give børn i alderen af 3-6 år et indblik i hvordan 
sundhedsvæsnet er opbygget er du meget velkommen til vores månedsmøde hvor der 
også vil afholdes bamsesutur. For nærmere info se Facebook begivenheden: Bamse sutur 1.

Månedsmøde med bamsesutur afholdes torsdag d. 9/10-14 kl. 16.30-21 i studenterhusets 
lounge.

Som til alle vores arrangementer vil der være godt med the, kaffe, frugt og kage. 
Ønsker du at vide mere eller er du bare nysgerrig kan du finde os på Facebook: Bamsehos-
pitalet København og på vores hjemmeside: www.bamsehospital.dk. Du er også meget 
velkommen til at sende os en mail på: bamsehospitalet-kbh@imcc.dk. 
Vi glæder os til at se jer! 

DONAID HOLDER MÅNEDSMØDE

Synes du, det kunne være spændende at undervise gymnasieelever i hjernedød, etik 
og organdonation? 

Donaid er en hyggelig IMCC undergruppe med medlemmer fra blandede semestre, 
der opfordrer folk til at tage stilling til organdonation. Dette gøres som nævnt ved 
undervisning, men derudover har vi tidligere arrangeret foredrag og deltaget i events 
såsom international donordag.

Så hvis du synes, donaid lyder interessant – eller har du bare lyst til kaffe, the og snacks 
– tag din læsemakker under armen og kom til vores månedsmøde!

Det foregår i studenterhuset d. 29. september kl. 17.15

Eortas månedsmøde om ebola, tirsdag d. 30.9 kl 17.00 i Han-
nover Auditoriet

Den sidste tirsdag i måneden er altid dagen for Eortas månedsmøde og 
denne gang omhandler det 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. Hun bliver suppleret af Kåre Mølbak, overlæge, afdelingschef på infektion-
sepidemiologisk afdeling hos statens serums institut. Eventet er gratis og åbent for alle. 
Tjek mere ud om eventet på facebook – og husk der kun er plads til 180
Vi glæder os til at se dig
Mvh
Eorta

Kan du huske hele pensum?

Kom til FORNIKS store arrangement:
Hukommelse og Indlæring 2014

7. oktober kl. 18.15-20.00 i Victor Haderup Auditoriet 
på Panum

Program:
18.15-18.45: Hjerneforsker, Troels W. Kjær, fortæller om 
anatomien og fysiologien bag indlæring og hukom-
melse.
18:45-19:00: Pause med sandwich og saftevand sponsoreret af FADL.
19:00-19:30: Psykolog, Hysse Birgitte Forchhammer fortæller, hvordan man kan optim-
ere sin indlæring f.eks. ved brug af hukommelsesteknikker. 
19:30-20:00 Overlæge, Anne-Mette Hejl bringer et klinisk perspektiv på hukommelse 
og indlæring med bl.a. demenssygdomme.

Så tag din læsemakker eller en medstuderende i hånden, kom til Hukommelse og 
Indlæring 2014 og bliv klogere på din hjerne!
Velmødt- FORNIKS

Infomøde d. 25. september kl. 16.45

Hvis du kunne tænke dig at høre lidt om hvad FORNIKS er for en størrelse, og hvad 
du som ny i FORNIKS, også uden at have haft neuro, kan være med til – der er nemlig 
MANGE ting! Så kom til vores infomøde.

Oplæg i svimmelhed og vertigo!

Er du klar til et nyt semester med FORNIKS? 
Vi inviterer dig til super spændende oplæg om svimmelhed og vertigo i samarbejde 
med SØNHKS! 
Hvem har ikke været svimmel før ? Uanset om det er pga. en for hurtig svingom, søsyge 
eller sygdom inde i dit balanceorgan, bliver du helt sikkert klogere efter dette oplæg!
Læge Asgeir Vilhjalmsson fra Neurologisk afd. Herlev, og læge Søren Hansen fra Øre-
næse-halskirurgisk klinik Rigshospitalet, kommer og underholder dig! 
Efterfølgende afholdes semestrets første månedsmøde hvor vi planlægger de kom-
mende arrangementer.

Så skynd dig og skriv dette ind i kalenderen:
dato: torsdag d.25 september
tid: start kl 17:15
sted: Pavillion - nærmere info følger

Vi glæder og til at se dig!
FORNIKS

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

Basisgrupper
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Kom med til EuRegMe ”European Regional Meeting” med IMCC

I år bliver IFMSA’s regionale Europæiske møde afholdt i Ålborg, og i den forbindelse 
vil der efter konferencen være en Post EuRegMe i København, ligesom, der er en 
præEuRegMe i Århus. 

Fokus for konferencen er ”FN’s post-2015 agenda”, hvor vi med hjælp fra eksterne 
eksperter og forskere samt tætte samarbejdspartnere vil fokusere på fremtidige 
sygdomsbilleder, fremtidige behandlingsmuligheder og ikke mindst vores rolle som 
sundhedsfremmere i alle dele af verden.  

I den forbindelse er der en del planlægning, hvorfor vi søger folk, der har lyst til at delt-
age i konferencen, men også at planlægge efterforløbet i København. 

Datoer for EuRegMe:
PræEuRegMe: 20-24 april
EuRegMe: 24-28 april
PostEuRegMe: 28. April - ?

Opgaven bliver altså at planlægge en tur til København for de mange europæiske 
medicinstuderende.

Skriv en mail til effimedicin@gmail.com hvis det har interesse.

IMCC Research Exchange

Er du interesseret i forskning? Kunne du tænke dig at kombinere et forskningsophold 
med en rejse? Så se lige her!

Med IMCC Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning! 
Vi sørger for kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under 
hele opholdet. Mød mennesker fra hele verden samtidig med, at du får en enestående 
mulighed for at forske i et projekt efter eget ønske. 
Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tid-
spunkter af året. Se nedenfor hvilke lande, der er mulighed for at ansøge til i 2015/2016!

Land/organisation Antal pladser Afrejseperiode
Canada-Quebec (IFMSA-Quebec) 2 Alle måneder (helst juli/august)
Belgien (BeMSA)  1 Juli/august
Brasilien (DENEM-Brazil)  1 Alle måneder
Chile (IFMSA-Chile)  1 Alle måneder
Frankrig (ANEMF)  1 August
Holland (IFMSA-NL)  1 Alle måneder (undtaget december)
Indonesien (CIMSA-ISMKI) 1 Juli/august
Italien (SISM)  1 Juli
Japan (IFMSA-Japan)  2 Alle måneder
Korea (KMSA)  1 Juli/august
Portugal (PorMSIC)  1 Juli
Spanien (IFMSA-Spain)  1 Juli
Taiwan (FMS-Taiwan)  2 Alle måneder (undtaget januar,   
    februar og juni)
Tyrkiet (TurkMSIC)  1 Juli/august
Tyskland (BVMD)  1 Alle måneder (undtaget juni og juli)
USA (AMSA)   1 Juli

Ansøgningsfristen for at søge et ophold er d. 1. 
december 2014!

Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter 
på www.ifmsa.net/public

Læs mere om ansøgningsprocessen på flg link: 
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikop-
hold/research-exchange/

For yderligere spørgsmål kontakt venligst lokalformand i København, Thisayini 
Baskaran, på følgende mails: research-kbh@imcc.dk eller lore.cph@gmail.com

UDLEJ DIN LEJLIGHED/DIT VÆRELSE I NOVEMBER OG TJEN DOL-
LARz!

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 superinteresseret 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

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, som kommer løbende. 

Indkaldelse til MedicinerRådets Generalforsamling og 
Månedsmøde

Så er endnu et hold medicinstuderende sendt flyvende fra start og endnu en flok tæt-
tere på at blive læger. MedicinerRådet fortsætter som altid med at sikre de studerendes 
stemme og indflydelse i alle dele af universitetet. Oktober er en travl måned med vor 
vanlige månedsmøde, men også generalforsamling, hvor vi skal have valgt folk ind i 
institutråd og studienævn samt andre ad hoc poster. 

I inviteres til vor Månedsmøde og Generalforsamling – kom og gør en positiv forskel på 
dit studie. 

Datoer:
• Månedsmøde: 1. Oktober kl. 17
• Generalforsamling: 11. Oktober kl. 14.00, workshop starter dog kl. 10.00

Dagsorden Generalforsamling:
• Valg af dirigent og referent
• Formandens beretning
• Beretning fra udvalg og tillidsposter
• Vedtagelse af budget
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, MR-ambassadør, PR-
ansvarlig, Sundråds-repræsentant og Studenterrådsrepræsentant.
• Valg af revisor
• Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser
• Nedsættelse af og valg til udvalg under MR
• Eventuelt

Dagsorden Månedsmøde
• Formalia
• Bogmarked
• Præsentation af Virtuelt Bogmarked ved Sandra og Anders
• AMEE 2014
• Tilbagemelding fra semestrene
• Tilbagemelding fra udvalg
• Orientering fra bestyrelsen, herunder 
status på økonomi
• Studienævnet
• Sundrådet
• Studenterrådet
• Meddelelser
• Eventuelt

Vi glæder os til at se jer alle sammen i 
Studenterhusets lokaler: Tag trappen op til 
1. Sal og 1. Lokale på højre hånd. 
Ring 40829048 hvis I står og ikke kan finde 
vejen ind.

Basisgrupper

DET ER SVÆRT AT KOMME MED I REVYEN! 
SE NÆSTE MOK OM HVORDAN!
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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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Kredsforeningen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER?

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt 
andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår 
og priser for FADLs medlemmer.
Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.
dk.
Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget 
gerne have dig til at skrive til rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – 
måske lykkes det!

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 vedtægtsæn-
dring. 
Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -> Københavns 
Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau 
som selvejende institutioner er der ikke længere medlemsmæssig sammenhæng 
mellem rollen som vagtaktiv og FADL-medlem, hvorfor vi håndhæver denne sam-
menhæng i vedtægterne.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2014 og 
repræsentantskab den 10.september 2014.

HAR DU EN GOD IDE TIL RABATTER? 
 

FADLs Medlemsfordelsudvalg arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler 
med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer. 

Du kan se hvilke medlemsfordele, FADL København tilbyder ved at gå ind på fadl.dk. 

Hvis du har en god ide til en medlemsfordel, vi skal forsøge at skaffe, vil vi meget gerne have dig til at skrive til 
rabat@fadl.dk. Så vil vi kigge på det, og hvem ved – måske lykkes det! 

 

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 Kredsforeningen  
Foreningens vedtægter. 

Gældende formulering i 
vedtægterne 

Ændringsforslag 

§ 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 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode. 
 
 
 
 
 

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 
kontingentperiode skal dog altid 
betale for hele denne ½-års periode  

Begrundelse: I forbindelse sidste års etablering af FADL Københavns Vagtbureau som selvejende 
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. 

GENERALFORSAMLING

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!

Lækkert mad og drikke samt sprøde toner fra de gode DJ´s.

Komikeren Geo hopper på scenen og giver en humoristisk 

beskrivelse af hvordan han oplever sundhedsvæsenet.

After-party

Dagsorden ifølge vedtægterne – din mening tæller!

Fredag 10. oktober kl. 17 i Studenterklubben på Panum

HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk

 STEM allerede fra 6. oktober på dine foretrukne  kandidater til FADL’s repræsentantskab: mit.fadl.dk

Vi glæder os til at se dig

FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, Københavns Kredsforening ·  www.fadl.dk

Kredsforeningen


