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2 |  

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!)
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MOK UDKOMMER (MEN IKKE I NÆSTE UGE)
ÅRSMØDE I FFF - SE SIDE 6
MÅNEDMØDE I SAMS - SE SIDE 8

KARRIEREDAG - SE FORSIDEN
BAMSEHOSPITALET OG SUND KROP MÅ-
NEDSMØDE - SE SIDE 6
PMS MÅNEDSMØDE - SE SIDE 8

GENERALFORSAMLING I FADL - SE SIDE 14
NOGLE GØGLERE TAGER MED EN BUS 
TIL KLINTEBORG - SE DEN STORE HG-
NONSENSTRÅD

UDDANNELSESWEEKEND I FFF - SE SIDE 6
GENERALFORSAMLING I MR - SE FACEBOOK

STUDENTERGUDTJENESTE I TRINITATIS KIRKE 
- SE EZEKIEL 5:35 ELLER SIDE 5

MOK HAR INGEN DEADLINE - HA! VI ER GÅET 
PÅ EFTERÅRSFERIE...
MÅNEDSMØDE I PIT - SE SIDE 7

MILLE FYLDER 24,5 ÅR
MILLE HAR STADIG 2 REOLER
MILLE ER TAGET PÅ EFTERÅRSFERIE
MILLE HAR IKKE PLADS TIL EN SOFA

Basisgrupper

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

Ugens indslag

bliv rustet til at bekæmpe 

fordomme og myter

om psykiske sygedomme.
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| 3 Redaktionelt

Du er til en eller anden fødselsdag i i det nordjyske og der er 100 
tusinde mennsker som du ikke kender. De kender heller ikke dig. Du 
kan lige så godt vende dig til at du bliver nødt til at fortælle lidt om 
dig selv.  (Du kan selvfølgelig også bare lyve). 
Af: Markus & Erik/MOK.red.         (DJ kolletivet formerly known as: Dj Oel & Eik)

MOK kommer her med en epic guide til hvordan de fleste samtaler foregår når du er til 
familiefest. Dette gør at du kan memorere flowchartet så behøver du ikke tænke over de 
epic kedelige samtaler, men kan tage dem på autopilen!

Familiefest guiden!

10 nemme
1.
Hvor mange kamre er der i hjertet

2. 
Hvad bruges til at vurdere 
hjerterytme og overledning af 
impulser i hjertet?

3.
Hvad hedder den store arterie, der 
leder blodet fra hjertet og ud i det 
systemiske kredsløb

4.
I hvilken side af hjertet sidder 
Tricuspidalklappen?

5. 
Hvor mange vener bringer  blodet 
fra lungerne til venstre atrie?

6. 
Hvilken hjerteklap er opkaldt efter 
en pavehat?

7. 
Hvad er den mest udbredte 
metode til at karakterisere  hjertets 
anatomi og funktion?

5.
Hvis en ung pige  på Færøerne 
falder om og dør af hjertestop, 
hvilken genetisk sygdom fejler 
hun sandsynligvist?

8.
Hvad hedder den vene, der bringer 
blodet fra det systemiske kredsløb 
tilbage til hjertet?

9. 
Hvis en patient har hjerteinsuf-
ficiens, og lungestase, til hvilken 
side af hjertet er insufficiensen 
lokaliseret

10. 
Omtrent hvor mange hjerteslag har 
en rask person pr. minut

10. 
Hvilken medicinsk livsforlæn-
gende behandling bruges hos 
patienter med kronisk systolisk 
hjerteinsufficiens  

2.
Hvor meget større risiko har en 
ryger for at få hjertekar sygdom 
end en ikke ryger?  

3
Hvilken biomarkør secerneres fra 
kardiomyocytterne ved 
belastning af venstre ventrikel

4. 
Hvilken hjertearytmi defineres 
ved "reglmæssig makro-re-
entery-takykardi, oftest med en 
atrial frekvens >240/min"

6.
Hvad hedder den kongenitte hjertesygdom, 
hvor de store kar er byttet om, således at 
aorta udgår fra højre ventrikel og
 a. pulmonalis udgår fra venstre ventrikel

7.
En aortastenose bliver symptomgiv-
ende, når arealet af det oprindelige 
klapareal er reduceret til, hvor lille 
en del? 

8.
Hviken perikardiesygdom defineres 
ved "fortykkelse, fibrose og samen-
voksninger af perikadiebladene, som 
medfører hæmmet fyldning af alle 
hjertets kamre"

1. 
Hvilken bakterie er oftest det 
infektiøse agens ved "healthcare-
associated" infektiøs endocardit. 

9. 
Hvilket syndrom betegner takykardi og 
EKG med præekscitation (dvs. deltatak i 
sinusrytme-EKG)

10 svære

START

SVAR PÅ 
NÆSTE SIDE



4 |  Annoncer
4 medicinstuderende til forskningsprojekt søges:

4 medicinstuderende søges til forskningsprojekt, omhandlende statiner i apoplexi 
patienter og disses påvirkning på immunsystemet. 
De primære arbejdsområder vil være visitation af patienter som indgår i projektet, samt 
blodprøvetagning og forsendelse. Visitation af patienterne forgår ved at se hvorvidt pa-
tienten opfylder de nødvendige inklusionskriterier for projektet, informeret samtykke, 
samt planlægning af nye tider til blodprøvetagning for den enkelte patient. Projektet 
er et samarbejde mellem BRIC og Glostrup hospital. Derfor vil den enkelte studerende 
primært have sin gang på Glostrop Hospital, Neurologisk afdeling.   
Arbejdstiden vil være 2 x 4 timer om ugen. 
Lønnen vil være 145 kr. pr. time.  

Det forventes, at ansøgeren har gåpåmod samt interesse indenfor forskning. Stikker-
erfaring er en fordel. 
Alle semestertrin har interesse. 
Der vil være en kort introduktions – samt oplæringsperiode.

Har dette din interesse, kan du sende en kort motiveret ansøgning inkl. CV og karakter-
blad til: almenpatologi@yahoo.dk

Ansøgningsfrist d. 20.11.14.
Ansættelsessamtaler vil forgår kort tid efter ansøgningsfristens udløb. 
Vi ser frem til at høre fra dig.

M.v.h. 
Flemming Fryd Johansen, Professor, Dr. Med. 

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

Vi søger en medicinstuderende med interesse for psykiatri og hjerneforskning til et for-
skningsår. 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 teknikker og metoder. Resultaterne vil kunne bruges som kandi-
datspeciale 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

Forskningsår studerende søges til molekylær biologisk forskn-
ing inden for hæmatologisk cancer

Vi er en forskningsenhed (Epigenom laboratoriet) på hæmatologisk afdeling på 
Rigshospitalet, som arbejder med translationel forskning inden for en bred vifte af 
hæmatologiske maligniteter. Forskningen er baseret på molekylærbiologiske teknikker 
til analyse af genetiske samt epigenetiske aberrationer, såsom mutations analyser af 
genomet, methylerings analyser af DNA, analyse af histone modifikationer, sortering 
af cellepopulationer vha flowcytometri, cellekultur assays m.fl. samt analyse af kliniske 
data. 
Vi søger en forskningsårs-studerende, som har stor interesse inden for cancer biologi, 
molekylær biologi og laboratorium arbejde. Den rette person er glad for at lære mole-
kylærbiologiske metoder, ikke bange for at lære nyt og lyst til at skrive en videnskabelig 
artikel på engelsk. Det er en fordel at have laboratorium erfaring, men ikke et krav, da 
man vil blive lært op i de forskellige metoder. Stillingen financieres af et skolarstipen-
dium.
Har du lyst til at udvide dit medicinstudie med forskningserfaring inden for cancer 
biologi og være en del af et dynamisk forskningsmiljø med nationalt og internationalt 
samarbejde, så send venligst din motivationsansøgning samt karakterudskrift, via 
e-mail til professor Kirsten Grønbæk og postdoc Fazila Asmar, senest 17.oktober 2014. 
(kirsten.groenbaek@regionh.dk, fazila.asmar@regionh.dk). Skriv også vedrørende 
spørgsmål til stillingen. 
Indkaldelse til samtale kan forventes fra d. 20.-24. oktober.

Går du med en drøm om at undervise medstuderende, så kig 
nærmere her.

SupKu søger nye undervisere i hjertelunge fysiologi samt farmakologi på hhv. 4. og 5. 
semester

Vi er en gruppe af medicinstuderende, der laver billige eksamensforberedende kurser 
til vores medstuderende. Formålet er at klæde de studerende på til eksamen ved at 
lave en overskuelig, men grundig gennemgang af pensum. Det er ikke et krav, men 
en fordel at have beskæftiget sig med undervisning før.  Kursuspriserne holdes lavest 
muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden forberedelsestid. Foruden at vi 
alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er vi en social gruppe, der laver 
forskellige hyggelige engagementer. 
• Kurset i hjertelungefysiologi forventes afholdt på to dage med i alt 10 timer.
• Kurset i farmakologi forventes afholdt på en dag på i alt 5 timer. 

Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til logistik@supku.
dk
Ansøgningsfrist 15. oktober. 
Hvis du brænder for at undervise i et emne vi ikke allerede tilbyder (se evt. supku.dk) 
skal du ligeledes være meget velkommen til at sende en ansøgning.
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig. 
   Mvh. SupKu

1. S. aureus
2. Dobbelt så stor risiko
3. NT-proBNP
4. Atrieflagren
5. Karnitintransporter defekt
6. Transpositio vasorum completa
7. klaparealet skal være reduceret til 1 cm2 (eller 1/4-del af 
de oprindelige 2-3 cm) 
8. Constrictio Cordis
9.  Wolff-Parkinson-Whites syndrom
10.  En kombination af ACE-hæmmere og betablokkere og 
for patienter med symptomer, også en aldosteronreceptor 
antagonist.

1. fire kamre
2. EKG
3. Aorta ascendens
4. højre side
5. 4 pulmonalvener
6. Mitralklappen
7. Ekkokardiografi
8. Vena cava superior
9. Venstre side af hjertet
10.  60 slag pr. minut 

10 nemme 10 svære

Nillers rebus!



| 5 Studentertilbud og Studievejledning
Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 41, 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
________________________________________
Kirkekaffe på en helt ny måde
Efter den ugentlige studentergudstjeneste (kl. 12.15) i Trinitatis Kirke er der kirkekaffe på 
en helt ny måde: vi serverer små glas af ugens udvalgte gourmetøl – som i dette semester 
alle har det til fælles, at de er brygget med kaffe!

På fredag er der Blue Mountain Stout fra Gourmetbryggeriet i glassene. 

"Blue Mountain Stout har en sort kaffefarve, med et cremet mørkebrunt skum. Dufter 
tydeligt af friskkværnet kaffe og mørk chokolade, hvilket øllet også er tilsat i form af 
verdens fineste og dyreste kaffe nemlig ”Jamaica Blue Mountain kaffe” og den belgiske 
gourmetchokolade, Callebaut på 70%. 
Blue Mountain Stout smager som den dufter, nemlig af ristet kaffe med en behagelig 
bittertørhed som er i fin balance med den fulde krop."

Stud.theol. Hans Ahlmann-Ohlsen prædiker ved gudstjenesten, og studenterpræst Stefan 
Lamhauge Hansen er liturg (altså den præst, der i øvrigt leder gudstjenesten).
Tid: Fredag den 10. oktober kl. ca. 13
Sted: Trinitatis Kirke, (ved Rundetårn
________________________________________
Studiekreds: Hvad er det menneskelige? ved studenterpræst Nicolai Halvorsen

Naturvidenskabelige, humanistiske og teologiske perspektiver.

Er mennesket en genetisk automat eller et åndsvæsen? Er de grundlæggende drivkræfter 
i mennesket selvopholdelsesdrift og genernes videreførelse? Eller er mennesket karak-
teriset ved selvbevidsthed og frihed, om end også styret af dunkle drifter og begær? Og 
er det blot et andet udtryk for at vi er skabt af Gud, men at synden har forstyrret vores 
væsen? 
Vi vil diskutere synet på mennesket og det menneskelige ud fra naturvidenskabelige, hu-
manistiske og teologiske perspektiver og drøfte, hvordan de forskellige beskrivelser kan 

give mening: Vi vil se på forskellige synsvinklers styrker, konsistens, rækkevidde og hvilke 
konsekvenser menneskesynet har politisk, samfundsmæssigt og kulturelt.
Der vil være et kort oplæg hver gang og nogle kortere tekster til læsning. Der forudsættes 
ikke noget hjemmearbejde, blot engagement. Jeg regner med at studiekredsen var ca. 2 
timer. Hvis der er stemning for det, vil vi spise sammen bagefter.

Tid: Vi mødes tre tirsdage: 28. oktober, 11. november, 25. november kl. 16.15-18
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B
Yderligere info kan fås hos studenterpræst Nicolai Halvorsen på praest@sund.ku.dk - 28 
75 70 94 
________________________________________
Historie "on location" - Det Kgl. Teater, Gl. Scene

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Kom med på opdagelse på Det Kongelige Teaters Gamle Scene. Oplev den helt 
særlige stemning, de historiske loftsmalerier, svungne engle og den traditionelle store 
prismelysekrone i teatersalen. Kom med bag scenen hvor sceneteknikken arbejder og 
besøg den store skræddersal, hvor eventyrlige kostumer til alle teaterets forestillinger 
bliver til og hvor kun fantasien sætter grænser. 
På Gamle Scene får vi også et kig ind i H.M. Dronning Margrethe 2.'s private salon og loge. 
Rundvisningen tager 90 minutter og gennemføres på kunstens præmisser. Prøver der 
trækker ud eller sceneteknik, der kræver akut justering, kan bevirke, at vi ikke kan gå den 
planlagte rute. 

Tid: torsdag den 27. november kl. 16.15-18
Sted: Vi mødes ved Café August B - indgang til højre for hovedindgangen til teatret på 
Kongens Nytorv.
Tilmelding til Lise Lotz på senest 25. november på lise@smikbh.dk

Max. 30 deltagere. Først til mølle-princippet gælder.
________________________________________
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

Velkommen til ph.d.portalen

Overvejer du at skrive en ph.d.,? 
Så bliv klogere på reglerne på Yngre Lægers nye ph.d.portal, inden du går i gang. 

Hvordan opstiller du fx et lønbudget, hvordan forholder det sig med femårsfristen og 
hvad med en vejleder?

 Find svarene og meget mere på phdlæge.dk

Kom til Karrieredagen 2014 og mød din fremtid

Torsdag d. 9. oktober inviterer dekanatet på SUND og Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse – Region Øst til den årlige Karrieredag.

Kom og få et indblik i hvordan din fremtidige karriere kan blive. Spørg, lyt og lær mere 
om dine muligheder!

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 9. oktober kl. 12.30-16.30.

Markedsplads i vandrehallen
Igen i år vil vandrehallen summe af aktivitet med over 60 stande med repræsentanter 
fra en lang række specialer, organisationer og virksomheder, bl.a. Novo Nordisk og 
Lundbeck. Her vil det være muligt at få en uformel snak om jobbet i praksis, kar-
rieremuligheder og alt, der relaterer sig til det. Se hvem du kan møde på sund.ku.dk/
om-sund/karrieredag

Oplæg i auditorierne
I auditorierne byder vi i år på:

• Studie – og karrierevejledning, der kan 
hjælpe dig til at planlægge dinfremtid og  
tage de valg, der er rigtige for dig. 
• Ph.d.- og forskerkarriere
• Et særligt foredragstilbud for studerende 
på Folkesundhedsvidenskab. 

I kan bagefter fordøje dagens indtryk med en let buffet i kantinen.

PRINT PÅ DIN EGEN COMPUTER!
Man kan printe fra sin egen computer! 

Gør det via print.sund.ku.dk og upload dit dokument og 
gå til printerne!



6 |  Debat og Basisgrupper
Bamsehospitalet og Sund Krop

HUSK! Det er nu på torsdag d 9/10 at Bamsehospitalet og Sund Krop afholder første 
månedsmøde! 
Det foregår i loungen i studenterhuset klokken 16.30, og kombineres med vores kursus 
"Bamse Sutur 1" 
Tjek facebook-events "Bamse Sutur 1" og "Første Månedsmøde for Bamsehospitalet og 
Sund Krop" for mere info. 

Vi har flere andre spændende arrange-
menter i kikkerten, og også hér kan der 
skaffes mere info via Facebook på vores 
events: "Bamsehospitalet til Kulturnat-
ten", "Bamsehospitalet i Bilka!" Og "Bam-
sehospitalet på Gladsaxe Bibliotek"
Vi glæder os til at se jer!

ÅRSMØDE
Førstehjælp For Folkeskoler

Hvor? Studenterhuset på Panum
Hvornår? 8/10 kl. 17.15
Hvad? Så skal der vælges… Førstehjælp For Folkeskoler indsupplerer hele tiden nye 
medlemmer. På dette månedsmøde får du ikke blot mulighed for at blive en del af 
FFF – du kan tilmed få en ansvarspost! Vi holder endnu et hyggeligt månedsmøde med 
kage og fællesspisning, så hvis du interesserer dig for førstehjælp, er det her du skal 
dukke op. 

UDDANNELSESWEEKEND
Hvor? Studenterhuset på Panum
Hvornår? 11/10 og 12/10
Hvad? ACTION, SPÆNDING og FØRSTEHJÆLP! På denne weekend kan du blive uddan-
net førstehjælpsundervisere, så du kan komme ud med FFF og undervise i førstehjælp 
på folkeskolerne. Du får undervisning i førstehjælp og kommunikation og kan få prøvet 
dine egne kræfter af i virkelighedstro cases. Lørdag aften samles både nye og gamle 
FFF’ere til fællesspisning og fest.

Du kan blive del af denne fantastiske 
weekend for kun 100 kr. – mad er 
inkluderet!
Tjek eventet ud på facebook: FFFs 
uddannelsesweekend, eller find vores 
gruppe: Førstehjælp For Folkeskoler 
København.

Vi ses til årsmøde og uddan-
nelsesweekend!

Nu har du mulighed for at blive Sexpert 

Sexekspressen afholder endnu engang actiondag, og du er inviteret. Det bliver en 
lærerig og underholdende dag i godt selskab, så sæt kryds i kalenderen: 

LØRDAG D. 18. OKTOBER 

Hvis du er ny i Sexekspressen, vil du få intern undervisning, så du efter denne dag kan 
kalde dig selv for Sexpert. Som uddannet Sexpert kan du komme med Sexekspressen 
ud og undervise i seksualundervisning i folkeskolernes 7. – 10. klasse.  
Hvis du allerede er Sexpert, vil der være forskellige spændende workshops.

Dagens program: 
- undervisning af nye starter kl. 10 i Loungen i Studenterhuset (ved Panum) 
- lækker brunch kl. 12 (mødetid for ”gamle”)
- undervisning + workshops
- aftensmad med efterfølgende underholdning og festligheder 

Alle disse herligheder er gratis, det kræver blot, at du er medlem af IMCC. 

For at tilmelde dig actiondag skal du gøre to ting: 
- log ind på IMCC’s hjemmeside og tilmeld dig eventet (er du helt ny, skal du 
først blive medlem)
- udfyld det tilhørende tilmeldingsskema med dine oplysninger

Vi glæder os til at se dig !

KOM TIL UNDERVISNINGSDAG I PSYKIATRIENS TEGN
– FOR ALLE!

 
“ HERE BE DRAGONS ”
-griflede man ned på landkortene om de endnu ikke udforskede områder, I en tid før 
alle de store opdagelsesrejser. Disse områder kunne potentielt indeholde drager eller 
andre mytiske dyr, og derfor være farlige at bevæge sig ind på.
 
Sindslidelser kan for den uvidende, også være et område befængt med drager.
Sindslidende og pårørende oplever ofte berøringsangst om emnet fra deres omgivel-
ser, og mange sindslidende føler sig stigmatiserede I samfundet.
Det kan for mange være svært at tale om noget man ikke forstår eller besidder viden 
omkring, og herudaf spirer fordomme og tabuer, og fordrer kun til yderligere stilhed.

Vi I Psyk-OBS arbejder målrettet efter at undervise unge gymnasieelever i psykiske 
sygdomme, og igennem vidensdeling om sindslidelser, forhåbentlig gøre at de unge 
får en mere åben og fordomsfri tilgang til emnet.

DERFOR byder Psyk-OBS Alle, der måtte have interessen, til en dag med masser af 
PSYKIATRI, FORMIDLING og HYGGE 
på vores halvårlige interne undervisningsdag!

Der kræves ingen forudgående kendskab til psykiatrien, bare en interesse i at vide 
mere og måske endda i at komme med os ud og UNDERVISE.
Vi får på dagen selskab af Howraman Meteran og Rasmus Handest, nogle super kom-
petente mennesker, som underviser i hhv. formidling og psykiatri.

Det hele går ned på studenterhusets adresse: Nørre Alle 8, 2200 KBH N, i IMCC 
mødelokale,

LØRDAG D. 11. OKTOBER 
– DENNE WEEKEND!

Tilmeldingsgebyret er 50 kr. og dækker for kaffe, te, snacks og aftensmad. 
Selve tilmeldingen foregår via linket:
hvemkommer.dk/1fa541 
-som man også finder på facebook eventet: “Undervisningsdag med Psyk-OBS”

DAGENS PROGRAM:

Kl.10.00 Kaffe, velkomst og icebreaker
Kl.10.30 Rasmus Handest: Intro til psykiatri
Kl.13.00 Selvmedbragt frokost
Kl.13.45 Howraman Meteran: Undervisning/kommunikation, og hvordan man tackler 
svære spørgmål
Kl. 15.00 Kaffe og kage
Kl.15.30 Intro til vores eget undervisningsmateriale 
Kl.16.00 Holdningsleg
Kl.16.30 Sexekspressen lærer os om gode holdningslege, som også er sjove. 

Kl: 19.00 MIDDAG & FEST

Vi håber I vil være med til at bekæmpe drager med os, på en meget dejlig lørdag!

Kærlig Hilsen 
Psyk-OBS 

Godt gået af 11. semesters undervisere!
Af Jonas/MOK-red
Jeg er normalt et stort brokkehovede (især overfor KU), og det er vigtigt, når man er et 
brokkehovede også at rose, når de endelig gør noget godt. Jeg har nu haft undervisn-
ing på 11. semester i lidt over en uge, og jeg var mildest talt skeptisk over at skulle re-
jse land og rige rundt for at komme til obligatorisk undervisning. Samtlige fag har dog 
præsteret at holde noget af det aller bedste undervisning, jeg nogensinde har oplevet. 
I hver time har man en del teoretisk undervisning blandet med praktisk undersøgelse 
af hinanden. Efter dette eller i løbet af den teoretiske gennemgang har afdelingernes 
læger foreberedt, at vi skal se forskellige patient-cases, altså rent faktisk se den rigtige 
patient. Det er enormt udbytterigt og en fed måde at lære på, og jeg ville bare ønske, 
at man kunne lave ligeså fantastisk inspirerende og velplanlagt undervisning i fx 
medicin og kirurgi. Jeg ved, at det ville kræve enormt mange resurser, og at det for-
mentlig er en utopisk drøm, men det ville bare være fantastisk for de studerende.
Så for at opsummere: Godt gået 11. semester’s undervisere – det kunne I andre lære 
noget af!

Med venlig hilsen Jonas Olsen
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Vil du også have mulighed for at omsætte teori til praksis – og samtidig stifte bekendt-
skab med andre kulturer og sundhedssystemer?

Tag på 4 ugers klinisk udveksling med IMCC Exchange

Den nye landeliste er nu offentliggjort!

Se listen og læs mere om ansøgningsproceduren på: www.imcc.dk/aktiviteter/ex-
change 

Spørgsmål rettes til national exchange officer for outgoings Marianne Kristensen på 
mail: exchange@imcc.dk

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!

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 tidspunkter 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 

 
Vores ansøgningsfrist for sæson april 2015 til marts 2016 er d. 1. december 2014 kl. 23.59!  
Den elektroniske ansøgning åbner 15/10 på imcc.dk. 
 
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-klinikophold/research-exchange/ 
 
For yderligere spørgsmål kontakt venligst lokalformand i København, Thisayini Baskaran, på følgende mails: 
research-kbh@imcc.dk eller lore.cph@gmail.com 

Vores ansøgningsfrist for sæson april 2015 til marts 2016 er d. 1. december 2014 kl. 
23.59! 
Den elektroniske ansøgning åbner 15/10 på imcc.dk.

UDLEJ DIN LEJLIGHED/DIT VÆRELSE I NOVEMBER
                                                                   OG TJEN DOLLARz!
IMCC Exchange København har brug for EN bolig i følgende periode:
2. – 29. november (1 medicinstuderende fra Tunesien)

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. Og selvfølgelig tjener du penge på det, helt præcis 1800 kr!

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 

MÅNEDSMØDE

Er du interesseret i tropemedicin og 
ønsker at være aktiv i en basis-
gruppe? 
Og vil du gerne møde medicinstu-
derende på tværs af semestrene? 
Så er PIT noget for dig! 
Vi håber at se dig til vores 
månedsmøde 

Mandag d. 13. Oktober kl. 17.00 i 
IMCC-lokalet, Studenterhuset

Vi håber at se dig 
Med venlig hilsen
PIT 

ANSØGNING OM PIT-OPHOLD + NATIONAL WEEKEND

Så er der åbnet for ansøgningen til at komme ud med PIT i efteråret 2015! 

Ansøgningen er åben frem til d. 16. oktober 2014. 
Pladserne vil blive tildelt  d. 18. oktober 2014 på PIT’s nationale møde, som i år afholdes 
på PIT’s Nationale weekend fra 17 – 19. oktober. Kom og vær med til vores hyttetur, den 
nationale weekend, hvor PIT’ere fra hele landet samles til en super hyggelig, festlig og 
PIT-faglig weekend på fyn. Alle er velkomne, også selvom man ikke har ansøgt om at 
komme ud med PIT eller aldrig har været til et PIT møde. Hvis man gerne vil vide hvad 
PIT er, og hvad vi står for, er PIT’s nationale weekend det helt rigtige sted at starte. 

Find mere information på vores facebook-sider ’PIT København’ og ’PIT København – 
Praktikant I Troperne’ eller kom til vores månedsmøde d. 13. oktober 2014. Du kan også 
skrive en mail til podio.pit@gmail.com for at blive oprettet som bruger på PODIO – PIT’s 
arbejdsplatform på nettet, og få direkte adgang til ansøgningsskemaet!

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og forhåbentlig se dig til PIT’s nationale 
weekend 

Med venlig hilsen
PIT – Praktikant I Troperne

Septembers foredrag med PIPPI aflyst

Hejsa alle sammen! 
Vi er kede af at måtte aflyse månedens, og dermed semestrets første foredrag. Dette 
sker desværre grundet afbud. 
I løbet af måneden vil der komme informa-
tioner op omkring kommende foredrag og 
kursus i PIPPI.
Generelt er PIPPI er mødestedet for alle 
medicinstuderende, der har en interesse for 
pædiatri og behandling af syge børn, så 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”.
Vi ser frem til at kunne skrive ud igen med 
nyt til Jer! 

Hvornår er screeninger gode, og hvornår bliver det for meget af 
det gode? 

GO inviterer til en debat under overskriften “Prænatal fosterdiagnostik, abort og etik”. 
Her får vi besøg af: 
- John Brodersen, speciallæge i almen medicin, Ph.D. 
- Karin Sundberg, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Dr. Med.
-  Olav Bjørn Petersen, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Ph.D.

Alle tre er klar til en spændende etisk debat, 
og hvis du vil være med, så sæt kryds i 
kalenderen: 

ONSDAG D. 29. OKTOBER KL. 16.30
Auditorium 1 på Rigshospitalet

Vi glæder os til at se dig, og der vil som altid 
være kaffe og kage. 

! Efter debatten vil der være fællesspisning, 
for alle der har lyst. Det kommer dog til at 
koste et lille beløb ! 
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Panummesterskaberne i fodbold 2014 blev i fredags afholdt fra 15 til 18, i hvad der skulle 
vise sig at blive et brag af en fodboldfest med fight, farver og følelser!

I år havde 9 hold meldt sig klar til kamp og gav dermed udtryk for, hvor bredt en 
fodboldturnering kan favne! Der var f.eks. det farverige pigedominerede hold Passion 
Daiquiri Utd., de veludklædte pirater fra Piratitis Choelhaliformis over til den velsmurte 
fodboldmaskine Paddy Power og selvfølgelig de 3-dobbelte forsvarende mestre fra 
Sapore D’Italia.
Behøver man at skrive, at SIMS stillede op med kompetente dommere til alle kampene? 
De var selvfølgelig også udstyret med fløjter, kort og skum – i tilfælde af frispark i skudaf-
stand af målet.
De syv indledende runder blev spillet på to baner - altså med fire hold i aktion af gangen. 
Disse kampe dannede rammerne for en hyggelig eftermiddag for deltagerne og de frem-
mødte tilskuere i næsten to timer alt imens en ubestemmelig mængde øl blev neds-
vælget i forberedelse til fredagsbaren der ventede i Klubben™.  Kampene spændte fra 
intense 0-0 fighter til venskabelige og fjollede matcher. Den mest målrige kamp var den 
sidste af de indledende, da Piratitis lod Team Awesome gå planken ud i en 6-0 kølhaling.
Den første af de to semifinaler var dagens nok mest intense kamp da FC Tinder tørnede 
sammen med Sapore D’Italia. Følelserne fik frit spil og dommeren var hårdt presset af 
spillere og tilskuere i en kamp der var mere rodet end velspillet. Kampen, der også så 
dagens eneste gule kort endte uafgjort og måtte derfor gå direkte i straffesparkskonkur-
rence. Her trak Sapore det længste strå idet de udnyttede en forbier fra FC Tinder og var 
dermed videre til finalen!
I dagens anden semifinale hvor Paddy Power mødte Der kommer spyd FC blev det aldrig 
rigtig spændende i det PP. cruisede komfortabelt videre til finalen uden af resultatet blev 
prangende.

Finalen i årets turnering stod derfor mellem de forsvarende mestre fra Sapore D’Italia og 
de unge håbefulde fra Paddy Power!  Kampen bølgede frem og tilbage i 12 spændende 
minutter hvor der dog var en klar fodboldmæssig tendens. Paddy Power havde klart 
bolden mest og fik også mindst to gange spillet en af deres angribere fri foran mål, men 
manglende beslutsomhed og en målmandsmæssig kraftpræstation klarede frisag. De 
garvede finalister fra Sapore D’Italia virkede trods det store pres til at være mest tilpas ved 
0-0 situationen, og var også flere gange ved at afgøre kampen til deres fordel med giftige 
kontrastød – gang på gang afværgede benhård disciplin i tilbageløbene og en god 

omgang målmandsskillz dog katastrofen for Paddy Power. Ved slutfløjtet stod der dermed 
stadig 0-0 og endnu en finalekamp skulle derfor afgøres fra syvmeterpletten.
Paddy Power startede showet med første spark, men blev med det samme sat under pres 
idet Sapores målmand læste afslutningen og fik reddet. Der skulle dog ikke gå langt tid 
før Paddy Powers målmand fik bragt balance i regnskabet ved at redde andet skud fra 
Sapore D’Italia. Det var dog en meget stakket frist for Paddy Power da de allerede i skud-
det efter mislykkedes i at få netmaskerne til at blafre. Da Sapore scorede i både tredje og 
fjerde forsøg og Paddy Power gjorde ditto i fjerde og femte kunne kampen afgøres i det 
sidste af de 10 skud. Sapore D’Italia stillede som eneste hold op med manager, og det 
skulle vise sig at være en god idé idet de havde sat en af deres garvede angribere til at 
sparke sidste skud. Målet blev da også sat ind med usvigelig sikkerhed – lavt ved højre 
stolpe, og med det kunne Sapore D’Italia for fjerde gang i streg kalde sig Panummestre i 
fodbold!

Vinderholdet kunne derfor med rette iklæde sig sejrs T-shirtsene sponsoreret af SIMS og 
lade champagnepropperne flyve! Også Piratitis Choelhaliformis fik bobler på flaske idet 
de vandt prisen for bedste udklædning!

SIMS takker alle deltagerne og tilskuerne for et dejlig arrangement og håber på at se lige 
så mange eller flere hold til næste års fodboldturnering!

Eventuelle spørgsmål samt feedback eller forslag til forbedringer modtages gerne på 
mail; Simsformand@gmail.com

/Frederik Eiken, SIMS næstformand.

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.

Månedsmøde i SAMS

Tid: Onsdag d. 8. oktober, kl. 17.00-17.45
Sted: 42.0.07
Vi følger op på den fantastiske start, som vi havde ved 1. møde i september.
Der vil være "opdateringer for den sidste måned", diskussioner hvor alle kan byde ind, 
og fokus på efteråret arrangementer.
Der bliver til SAMS-møderne serveret gratis pizza!
Vi glæder os til at se dig (og tag endelig din nye holdkammerat med).
OBS! Mødet slutter kl. 17.45, så man også kan nå løbeskadeforedraget (se mere på 
vores hjemmeside herom)

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”.

PMS foredrag og månedsmøde 

onsdag d. 8/10 kl. 17.00, pavillionen lokale 42.0.11
Til vores månedsmøde på onsdag er vi glade for at kunne 
præsentere Mette Brandt-Christensen, som i sit arbejde som 
psykiater har haft en stor kontaktflade med retspsykiatrien. 
Anvendelse af tvang i psykiatrien er til stadig debat i mediebille-
det 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 psykosebegrebet har stadig en særlig plads i 
den psykiatriske diagnostik foruden i psykiatri.- og straffelov. 
I oplægget gives et historisk rids over forståelsen af psykosebe-
grebet og der trækkes linier til dets særlige juridiske betydning.

Efter oplægget vil vi holde månedsmøde, hvor alle er velkomne 
til at blive og deltage

Vi glæder os til at se Jer!

Basisgrupper
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Skal du til EKSAMEN på 6., 8. eller 9. semester? 
Eller overvejer du LÆGEVIKARIAT i en SKADESTUE? 
Så meld dig til følgende arrangement:

AKUT Radiologi 
et samarbejde mellem SATS & MIRA 

Program:
- Frikende nakke + columna, hvornår til billeddiagnostik?
- Kort om FAST UL 
- Røntgen (nakke/ryg, thorax, bækken)
- Akut CT 

Foredraget holdes ved radiolog Eva Narvestad i afdelingens konferencerum med 
adgang til deres faciliteter.  

Tid og sted: 
Tirsdag den 28. Oktober kl 16.00 i ONK-konferencerummet på Radiologisk Afd, Rigshos-
pitalet. 
Mød op ved elevatorerne kl. 15.55, opgang 3 2. Sal, så følges vi til konferencerummet. 

Tilmelding: 
Gratis for medlemmer af enten MIRA eller SATS. 
Tilmelding foregår efter først-til-mølle, der er tildelt 15 pladser til medlemmer fra hver 
basisgruppe. Indmelding i basisgrupperne foregår på hhv. mira-kbh.dk eller sats-kbh.dk
• Hvis du er medlem af MIRA, så send en mail til: akut@mira-kbh.dk
• Hvis du er medlem af SATS, foregår tilmeldingen via hjemmesiden www.sats-

kbh.dk 

     

Ellers burde du komme til følgende arrangementer i MIRA:

KNOGLERØNTGEN
11. november kl. 16-18. Tilmelding og sted kommer snarest.

ABDOMEN OG EKSAMENSFORBEREDELSE
25. november. Tid, sted og tilmelding kommer snarest.

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. 

FORSKNINGSÅR I EVIDENSBASERET MEDICIN VED PSYKIATRISK 
FORSKNINGSENHED I REGION SJÆLLAND

Vi søger en forskningsårsstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med eviden-
baseret medicin/praksis. Vi er ved at opbygge en forskningsgruppe indenfor dette i 
forskningsenheden og har i samarbejde med Cochrane Collaboration og Copenha-
gen Trial Unit ansvaret for flere Cochrane Systematiske Reviews indenfor ADHD og 
personlighedsforstyrrelser. Der vil være mulighed for at du kan lave et kandidatspeciale 
fokuseret på f. eks. et metodeemne på tværs af de forskellige reviews vi er involveret i, 
eller du kan skrive en opgave med et klinisk fokus. Medforfatterskab på flere af vores 
kommende publikationer indenfor områder som du involveres i er også en mulighed.  
Du kan også være med til udvikling af kursus i evidensbaseret medicin. 

Selve arbejdet foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland, Roskilde. Du vil 
få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet. 

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer at du er struktureret, har gode 
engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere. 

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 15.000 til deltagelse 
i Cochrane Colloquium i efteråret 2015. 

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker, adj. lektor, Phd Ole Jakob Storebø 
ojst@regionsjaelland.dk, tlf.25119901 eller professor og forskningschef Erik Simonsen, 
es@regionsjaelland.dk, tlf 20108293

Ansøgningfrist mandag den 26 oktober kl.12.00

Opstart 1 november 2014 eller snarest derefter. Evt deltid fra 1 november og fuldtid (et 
år) fra 1 februar 2015. 

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@region-
sjaelland.dk).

eller 
Psykiatrisk Forskningsenhed 
Att: Forskningschef, professor, Ph.d. Erik Simonsen
Toftebakken 9 
4000 Roskilde. 

Forskningsår i pædiatrisk hæmatologi og immunologi

Vi søger en studerende til et prægraduat forskningsår om immunsystemet efter kno-
glemarvstransplantation med start 1 februar 2015.
Knoglemarvstransplantation kan være en livreddende behandling for børn med 
leukæmi, men er forbundet med alvorlige komplikationer, bl.a. alvorlig svækkelse 
af immunsystemet. BørneUngeKlikken på Rigshospitalet varetager undersøgelse og 
behandling af alle børn, der gennemgår knoglemarvstransplantation i Danmark.
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til 1 års ansættelse mhp. gennem-
førelse af et selvstændigt projekt om betydningen af væksthormon for gendannelsen 
af immunsystemet efter knoglemarvstransplantation. Arbejdet består dels i indsamling 
af blodprøver og kliniske data på vores transplantationsklinik og dels i laboratoriemæs-
sig analyse af det indsamlede materiale. 
Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt.
Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive 
kandidatspeciale og få et førsteforfatterskab på en videnskabelig publikation samt 
deltagelse i videnskabelige kongresser. Forskningsåret kan være  en forberedelse til et 
evt. senere ph.d.studium.
Løn (10.000 kr./måned) og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med din 
vejleder, overlæge dr.med. Klaus Müller.
Pga. ansøgning om fondsmidler er ansøgningsfristen mandag d. 20 oktober kl. 12.00. 
Samtaler vil blive afholdt d. 22. oktober (eftermiddag).
Hvis du synes, det kunne være spændende med et forskningsår indenfor pædiatri, som 
både byder på patientkontakt og laboratoriearbejde, så send en motiveret ansøgning 
inkl. CV og karakterudskrift til:
Katrine Kielsen
Læge, Klinisk Assistent
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Tlf.: 21470930, email: katrine.kilesen@regionh.dk

SATS HAR FØDSELSDAG 

KÆRE SATS-VEN
NU DA VI FYLDER 15 ÅR OG TRÆDER IND I DE VOKSNES RÆKKER, VIL VI GERNE FEJRE 
DET SAMMEN MED DIG!
VI KAN GARANTERE AT DETTE BLIVER EN AFTEN MED PÅSKØNNET RESPIRATIONS-
FREKVENS OG TAKYCARDI, DER GIVER GENLYD OVER DET GANSKE DANSKE LAND.

VI SLÅR DØRENE OP TIL ET BRAG AF EN FØDSELSDAG
TORSDAG D. 30 OKTOBER
KL. 18.00 I STUDENTERKLUBBEN PÅ PANUM

VI AKUTINDLEDER MED BOBLER OG KAGEMAND, SKRUER OP FOR PUMPERNE MED 
KEYNOTE SPEAKER, DER VIL SØRGE FOR DIT BLOD BLIVER FYLDT MED JET-FUEL OG 
REVERTERER MED EN LET ANRETNING.

DJ’EN SKRUER OP FOR VARMEN I DIT BLOD SÅ LAD DINE CROCS BLIVE HJEMME OG HOP 
I DANSESKOENE!

OBS! 
HUSK KONTANTER TIL BAREN SAMT FØLG SATS-FLAGENE FRA HOVEDINDGANGEN PÅ 
NØRRE ALLÉ TIL KLUBBEN HVIS DU FARER VILD

Basisgrupper
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Kære læsere, jeg har netop tilbragt godt en måneds tid i Sydafrika i selskab med en venlig tysk fyr på min egen alder, en flok kælne løver og en uendelig række alkoholiserede, racis-
tiske, spritkørende, hvide sydafrikanere. Nu tænker du bekymret: ”Men jeg råber jo også gerne xenofobiske kommentarer ud af vinduet på min bil, mens jeg har en promille, der er 
højere end det antal hjul, motoren på min firhjulstrukne, japanske skodjeep giver moment til.” Men frygt ej; du er alligevel bedre end denne gruppe mennesker, der er så homogen, at 
man ikke kan anklages for at generalisere dem, når man kommer med grundløse nonsenskommentarer om dem. Eller er du? Tag denne test baseret på virkelige anekdoter fra hvide 
sydafrikanere og find ud af det.

Du er 21 år, kører et godt stykke hurtigere end fartgrænsen tillader, og din promille er højere end 
Astrid Kraghs antal hjerneceller (4), da du bliver stoppet af politiet. Hvad gør du?
1. Begynder en mumlende undskyldning, bryder ud i gråd og lover, at det aldrig sker igen.
2. Snakker fuldstændig usammenhængende om, at du er den mest ædru af dig og dine tre venner i bilen, og det derfor er dig, der 

bør køre den. Betjenten beder dig om at gå ud af bilen og sætte hænderne på kølerhjelmen, men du er for fuld til at ramme den, 
glider forover og knalder hovedet ned i den. De hvide betjente beslutter, at du bare skal kvikkes lidt op og tvinger dig til at bunde 
din Carling’s Black Label guldøl, før du får lov til at køre videre. Du bunder øllen og modtager prompte to high fives fra betjentene, 
før du slingrende kører hjem med dine black outede venner.

3. Du forsøger at køre fra betjentene i bilen, da den er stjålet, og promillen er din mindste bekymring. Du slipper for konsekvenser.

Du er en 32-årig ejer af en vildtranch. Du kommer kørende langs grusvejen ind til dit lækre hus i 
midten af din enorme ranch efter en lang dags shopping og druktur i områdets eneste airconditio-
nerede shoppingcenter, da du ser en af dine sorte ansatte slentre glad i samme retning. Han har 
5 km at gå, det er mørkt, og der er en vild leopard på territoriet, og du har tre ledige pladser i din 
miljøslagtende enorme firhjulstrækker. Hvad gør du?
1. Du holder ind til siden og samler din ansatte op for at køre ham de sidste 5 km hjem til farmen.
2. Du sætter farten ekstremt langt ned, da du passerer ham, så han tror, du vil samle ham op. I stedet sætter du det lange lys på for ”at 

se, om det er en af dine ansatte, eller en krybskytte, der er trængt ind på dit område og slentrer bekymringsfrit på den største vej 
derinde uden våben.” Efterfølgende sætter du farten op igen og bruger resten af turen på at overbevise dine frivillige arbejdere, der 
også var i bilen, om at du nu er ekstremt bekymret for dine sorte ansattes velbefindende, og at det første du vil gøre, når du kom-
mer hjem, er at tjekke, at de alle er der og har det godt. Men du vil ikek samle ham op, for der var jo kun tre pladser ledig i bilen, og 
så skulle dine frivillige jo ”rykke sammen.”

3. Du har glemt at tænde bilens lygter, da du ikke kan finde ud af at betjene .. noget. Du rammer din ansatte og sætter fuld fart på for 
at slippe for konsekvenserne. Du slipper uden konsekvenser.

Du vågner midt om natten til lyden af en person i dit hjem. Du er lidt groggy, fordi du har været 
på en vild druktur, der kun sluttede kort forinden, så du kan ikke umiddelbart komme i tanke om, 
hvem det skulle være. Hvad gør du?
1. Du tager tøj på, tænder lyset og ser din hushjælp, som var på vej på toilettet. Du siger godnat, tager et glas vand og en panodil og 

hopper i seng igen.
2. Du rækker ind under sengen og griber din Glock 17, som du for kort tid siden fik din tilladelse til, sparker døren til stuen op og 

fyrer omkring ti skud af. Du tænder lyset og ser din gartner forbløde. Av, den var ikke god. Heldigvis er din onkel dommer i denne 
gudsforladte del af landet, og du slipper for en dom. Du skal til gengæld leve med moderat dårlig samvittighed enten indtil din 
næste druktur (i morgen) eller til du får rationaliseret, at det var din gartners egen skyld for at liste rundt som en anden tyv (eller 
hensynsfuld person, der ville lade dig sove den ud, but who cares).

3. Du griber din Taurus PT92 9 mm pistol og skyder indbrudstyven fire gange igennem en lukket dør indtil toilettet. Du tænder lyset 
og åbner døren. Du erfarer, at indbrudstyven var din kæreste hele tiden. Du vidste det godt.

MOK'’s store’’ "’Er du en hvid sydafrikaner-test?’"!

Flest 1’ere: 
Du er et helt normalt og absolut 
fint menneske.

Flest 3’ere: 
Du er enten Jacob Zuma, Sydafri-
kas præsident eller Oscar Pisto-
rius, Sydafrikas hurtigst løbende 
pistolgangster.

Flest 2’ere: 
Du er en hvid, sydafrikansk 
ranchejer. Du tilhører ikke bare 
’the 1 %’ – vi snakker brøkdele af 
promiller her! Din overbeviselse 
om eget umuligt-at-retfærdig-
gøre mereværd overgås kun af dit 
hykleri, når du fortæller, at du går 
ind for ligestilling, retfærdighed 
og medmenneskeligt ansvar. Dine 
valg er i øvrigt rigtige historier. 
Wow.

Eller

Resultat’’’’:

Test!
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Nillers nudler
Du går rundt i dit lokale supermarked. Du har lyst til en lille snack, noget hurtigt og lækkert, men 
gider ikke det store arbejde for det. Det er sidst på måneden, og du har et budget at tænke på. 
Dine øjne falder naturligt på det asiatiske vidunder - nudler!

Men hvilke nudler skal man vælge??? Hvor vigtig er prisen, hvordan hænger det sammen med 
smagen?? Hvad skal man dog stille op??!!!!

Dette er den altafgørende, den største og den bedste guide i landets nudelmarked. 
MOK har fået den levende nudellegende, selveste Hong-Kongianeren Niller, til at guide vores 
læsere gennem den tætbevoksede jungle der er det danske nudelmarked.

Smag: 
Emballage: 
Pris: 
Samlet: 

Dette er et sindssygt godt 
produkt. Der findes mange 
forskellige smagsvarianter, lidt 
til enhver smag. Disse nudler er 
også meget billige, man kan få 
dem til 3 kr på tilbud. Desværre 
er emballagen ikke noget at prale 
om, pakken indeholder hverken 
kop eller ske. Til gengæld er sup-
pepulveret tit fordelt i mere en 
én pakke. Min personlig favorit 
variant er Tom Yum Shrimp, som jeg synes er den 
perfekte kombination af chili og syrlighed.

Yum-yum
Smag: 
Emballage: 
Pris: 
Samlet: 

Disse nudler kommer i en kop, som er 
selvfølgelig en fordel, men desværre ikke 
indeholder en ske. Også her findes der mange 
smagsvarianter, og tit indeholder de også 
tørrede grønsagsstykker. Det er den eneste af 
disse nudelprodukter som har en variant med 
tomatsmag, det er godt at spise som en form for 
trøstemad eller hvis det er meget koldt. Desværre 
smager de ofte lidt mangelfuldt og uinteressant. 
Prisen er også lidt på den høje side, hvis man er 
heldig kan man finde dem til kr. 10 på tilbud.

Nissin Cup Noodles

Smag: 
Emballage: 
Pris: 
Samlet: 

Mine egne favoritnudler, som jeg køber hvis jeg virkelig 
skal forkæle mig selv. De kommer i to varianter, en med og 
en uden chili. De indeholder både pakker med pulver-
suppe og grønsagsstykker, og i ”classic” varianten også 
tørrede rejer. Ifølge pakken skal man hælde vandet fra når 
nudlerne er klar og derefter tilsæt 
smag, men jeg synes personligt at 
suppen smager godt nok til at spise 
det med. Emballagen er kop-formet, 
og nudlerne kommer også med en 
udfoldelig ske til når man mangler. 
Låget er lavet af fast plastik, og den 
er perforeret så man kan hælde van-
det fra igennem den hvis man lyster. 
Prisen er til gengæld ikke noget at 
skrive hjem om; de kan koste helt op 
til 20 kr, køb dem i Netto eller 7-11.

Nissin Soba

Smag: 
Emballage: 
Pris: 
Samlet: 

Disse nudelfabrikanter dømmes sam-
men, da der er næsten det sammen 
produkt. De findes kun i 2-3 smagsvari-
anter, og smager mangelfuldt og lidt for 
meget af smagsforstærker. Emballagen 
er kedelig og smagspulverne er tit ikke 
opdelt. De eneste rigtige fordele ved 
disse nudler er prisen, man kan få dem 
på tilbud til kr. 1, derfor er de klart det 
mest fortrukne ”hverdagsnudler”.

Little cook/Asian Kitchen/Rookee

Af: Niller og David

Smag: 
Emballage: 
Pris: 
Samlet: 

Disse nudler minder lidt om yum yum i smag 
og varianter, men har den fordel at man 
relativt nemt godt kan få fat i kop udgaven, 
som indeholder også en lille gaffel. De er lidt 
sværere at finde – man kan prøv lykken ved at 
raide forskellige kioser og købmænd på nørrebro. 
De er heller ikke de billigste nudler, med en pris 
mellem 5 og 15 kroner stykket.

Koka

Nillers andet tip:
Hvis man bare har lyst til en ”light 

snack” uden alt det tung suppe er det 
også meget lækkert at bare hælde 

suppepulveret ned i pakken og ryste 
den lidt, samt at knuse nudlerne. Det 
kan man nemlig spise som en pose 

chips!

Nillers første tip:
Hvis man ikke orker en helt så stærk 
pakke nudler kan man vælge at kun 
bruge halvdelen af chilipakken. De 

fleste nudlefabrikanter pakker nem-
lig chilien i en pakke for sig.

Guide: Nillers nudler
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Undervisningen i både kirurgi og medicin fortsatte gennem alle semestrene på anden del, men 
blev i vores studietid præget af mange professorskift. Fra de afgående professorer nåede vi 
at høre fortidens røst, og vi fik en stærk oplevelse af, at faget stod overfor et betydningsfuldt 
tidehverv. 

Kirurgi. 
Da vi var volontører var Mogens Andreassen (Fig. 4.1) assisterende overlæge på thoraxkirurgisk 
afd. D på Rigshospitalet, og åh så lægepolitisk korrekt men også lægefagligt og didaktisk en 
perfektionist. Af ydre karakteristika kan nævnes underlæben. Under konferencerne underholdt 
han sig selv og omgivelserne med at rulle underlæben ud og ind, mens han kiggede lige 
ned i gulvet. En mand, der ville noget for sig selv. Konferencerummet, professor Husfeldts 
(fig. 4.2) kontor, domineredes nemlig totalt af professorens feltherreblik og myndige røst fra 
hjørnestolen. Visseligen var den assisterende overlæge en glimrende kirurg, men endnu én 
ting er sikker, at denne mand var flittig og ville frem. Hvis der var et kirurgisk subspeciale, han 
ikke var subspecialist i, var det en fejl. Hvis der var en kommission han ikke var medlem af, var 
det en fejl. En mand, der gav studenten mistanke om, at flid var vigtigere end originalitet. Ved 
professorbedømmelsen, var han som mulig efterfølger for den afgående professor Erling Dahl-
Iversen oppe imod Eivin Hasner (Fig. 4.3), der hævdede sig ved skepsis, frækhed og foragt og 
ikke kun ved flid og politisk korrekthed, og hvis videnskabelige originalitet vel nok var større. 
En meget enerverende situation. Man kunne jo aldrig vide, om bedømmelsesudvalget for 
en gangs skyld kunne finde på virkeligt at tillægge videnskabelig originalitet den afgørende 
betydning. Men herregud, kirurgi var jo også kun til en vis grad et videnskabeligt fag, og de 
blev jo begge professorer med tiden. Det skal ikke glemmes her, at Andreassen selv var en 
fremragende portrættegner. 
Hasner kendte jeg godt, fordi vi begge underviste i anatomi på Teilmanns kursus for 
fysioterapeuter. Ved forelæsningerne var han ofte hånlig, altid arrogant og nogle gange 
morsom, som da to store gasbeholdere i Valby d. 26. september l964 klokken 9.36 røg i luften 

med kort mellemrum. Det gav nogle vældige 
brag under en forelæsning, og efter et øjebliks 
tøven udbrød Hasner: ”Der må da vist mindst 
være født en kronprins!” Mindre heldig var 
bemærkningen om, at han havde indtryk 
af, at det var de dummeste af de ungarske 
medicinstuderende, der i 1956 var de første til 
at flygte til Danmark. Ved eksamen i teoretisk 
kirurgi viste det sig, at Hasner og jeg havde 
forskellige meninger om definitionen på 
signifikant bakteriuri, men jeg lod barnet vinde 
for ikke at sætte for mange points overstyr. 
Ved den afsluttende eksamensmiddag, da vi 
alle var blevet cand. med.’er, var Hasner vores 
æresgæst og talte ironisk om sig selv og sit smil, 
som var at ligne med kattens smil lige inden 
den sætter tænderne i musen, og tilsluttede sig 
karakteristikken i Benny Andersens digt ”Smil” 
fra digtsamlingen ’Den indre bowlerhat’ (1964): 
”jeg kan ikke få mit smil af/ undertiden vil jeg 
græde/ eller bare hænge med skuffen/ eller 
protestere mod andre smil/ der dækker over 
råddenskab og blodtørst/ men mit eget smil er 
i vejen/ rager ud som en kofanger/ river hatte 
og briller af folk”. Men i stedet for som Benny 
Andersens, ”jeg bærer med smil mit smil” sagde 
Hasner afsluttende om sig selv, ”jeg bærer med 
byrde mit smil!”  (Fig. 4.4)

Den afgående professor var som nævnt Erling Dahl-Iversen. Han følte sig som et led i kæden 
af berømmede kirurger Rovsing, Lendorf og Bloch. Oscar Bloch var kendt for bemærkningen, 
”stor læge, lille skilt; lille læge, stort skilt”. Dahl-Iversen overgik dem alle ved at tilføje, ”jeg har 
slet ikke noget skilt!”
Orientering i ortopæd-kirurgi fordrede en lille cykeltur, fordi det doceredes af professor 
Arne Bertelsen (Fig. 4.5) ude på Ortopædisk Hospital på Hans Knudsens Plads. Han var ikke 

uden underholdningsværdi og havde siddet i Folketinget for et lille parti på højrefløjen, De 
Uafhængige. 
En episode fra en ortopædkirurgisk klinik: 
En vældig viril mandsperson med kirurgiske 
krigserfaringer fra Finlandskrigen 1941-1942 stod 
over for en lille mager ældre kvinde, der sidder og 
ser usund ud på kanten af en stol. Hun er blevet 
opereret for collum femoris fraktur. 
Professoren: ”Har De nu levet sundt lille De?” 
Lille De: ”Jeg har spist vitaminer, men jeg må jo 
nok indrømme - det er lidt flovt - men jeg har i 
mange år røget 30 cigaretter om dagen!” 
Professoren: ”Flovt?! Det er da meget beskedent, 
jeg ryger minimum 40!” 
Lille De: ”Mener professoren da, at det kan være 
sundt?” 
Professoren: ”Hør nu her – sundt og sundt - fyrre 
smøger a day, keeps the apple away!” 

Medicin. 
Erik Warburg var dansk intern medicins nestor 
(Fig. 4.6). Det gjorde indtryk på os, at han havde 
været så uheldig at blive rektor for Københavns 
Universitet i samme år, 1956, som hans svigersøn 
blev dr. med. på en afhandling delvist bygget på 
datasvindel. Svigersønnen mistede doktortitlen 
og professoren sin svigersøn. Under disse på 
én gang ophøjende og fornedrende vilkår gik 
Warburg af fra afdelingen og lod de uskyldige 
studenter gå videre til efterfølgeren. Det 
blev Anders Tybjærg Hansen (Fig. 4.7), der 
blev professor, fordi han havde opfundet et 
manometer til trykmåling i hjertet, men en 
mand, hvis begrænsede størrelse og svage røst 
sattes i relief af det store dollargrin, han parkerede udfor afdeling B, og hvis begrænsede vid 
fremhævedes ved kontrasten til hans umådelige selvhøjtidelighed. Alma mater! Hvor har dine 
børn hentet sine gener? (Fig. 4.8). Men der var nye undervisningsmetoder på bedding (Fig. 4.9)   
Blandt de øvrige medicinske professorer var Eggert Møller (Fig. 4.10) også ved at gå af som chef 
for afd. P og medicinsk poliklinik i 1963. Han var opvokset i en tid, da subspecialernes grænser 
endnu var flydende og skiltede med speciallægeanerkendelse i intern medicin, hjerte, nyre og 
stofskiftesygdomme.  Videnskabelig merit havde han opnået både inden for nyresygdomme 
ved studier hos biokemikeren D.D. van Slyke i New York og stofskiftesygdomme, som han 
havde skrevet disputats om.  Uden nærmere specifikation kan man vist godt kalde ham en 
mærkelig mand, hvis forhold til studenterne var præget af pædagogisk autisme, og hvis indsats 
ved mundtlig eksamen var skræmmende, som den senere professor Poul Astrup beretter: 
Professor Eggert Møller: ”Hvor mange kalorier er der i et æble?”
Student Astrup: ”Ikke mange.”
Eggert Møller: ”Hvor mange?”
 Jeg så og hørte ham én gang som forelæser, hvor han vakte en vis medfølelse ved at stå der alene 
og forladt som en lille dreng midt ude på gulvet i det store næsten tomme auditorium med den 
uundværlige pegepind i hånden og som i trance tale ud i luften om diabetes mellitus. Imidlertid 
appellerede Eggert Møllers adfærd som nævnt ikke just til medfølelse. Ordet ”herostratisk” 
hentyder til det at gøre sig navnkundig ved at gøre ondt. Det var en dækkende karakteristik 
for hans meriter. Hans egen udtalelse om synet på eksaminanden er uhørt: ”Uhøflighed udviser 

Fjerde del af erindringer fra lægestudiet i København omkring 
1960 af Leif Sestoft byder på undervisning ved nogle af fagets 
farverige personligheder. Tegningerne er fra ’Bugpressen’ 
(BP) udgivet af eksamensholdet lige inden sluteksamen. 
Billedredaktion ved Troels Kardel.

Fig. 4.1. Mave-tarmkirurgen Mogens Andreassen bar under kraven en mikrofon forbundet med ledning til 
en båndoptager under sine forelæsninger. Gudrun Boysen i BP, høsten 1965. 

 

 
Fig. 4.1. Mave-tarmkirurgen Mogens 
Andreassen bar under kraven en mikrofon 
forbundet med ledning til en båndoptag-
er under sine forelæsninger. Gudrun 
Boysen i BP, høsten 1965.

Fig. 4.2. Thoraxkirurgen Erik Husfeldt med høj cigarføring klar til stuegang med sygeplejerske udstyret med 
armbind og kappe. T.P. i BP våren 1964. 
 

  Fig. 4.2. Thoraxkirurgen Erik Husfeldt 
med høj cigarføring klar til stuegang med 
sygeplejerske udstyret med armbind og 
kappe. T.P. i BP våren 1964.Fig. 4.3. AFSKEDSTÅRER. Kirurgen Eivin Hasner (1915-2000) på skødet af forgængeren i embedet Erling 
Dahl-Iversen. Poul Ranløv i BP våren 1960. 

Fig. 4.3. AFSKEDSTÅRER. Kirurgen Eivin 
Hasner (1915-2000) på skødet af forgæn-
geren i embedet Erling Dahl-Iversen. Poul 
Ranløv i BP våren 1960.

Fig. 4.4. SMIL til læseren. Hasner tegnet af IC i BP høsten 58. 

Fig. 4.4. SMIL til læseren. Hasner tegnet af IC i BP 
høsten 58.

Fig. 4.5. Ortopædkirurgen Arne Bertelsen (1910-1971). BP høsten 1964. 

 

  

Fig. 4.5. Ortopædkirurgen Arne Bertelsen 
(1910-1971). BP høsten 1964.

Fig. 4.6. Kardiologen Anders Tybjærg Hansen (1915-2006) afløste Erik Warburg. J.P. i BP våren 1964. 

 

  

Fig. 4.6. Kardiologen Anders Tybjærg Hansen (1915-
2006) afløste Erik Warburg. J.P. i BP våren 1964.

Fig. 4.7. Intet nyt under solen. De studerende i hypnotisk søvn under en forelæsning hos medicinprofessor 
Knud Faber (1862-1956). BP 10. april 1919. En studerende slår rekorden i samme auditorium i 1947. BP 
sommer 1948.  

  

Fig. 4.7. Intet nyt under solen. 
De studerende i hypnotisk 
søvn under en forelæsning hos 
medicinprofessor Knud Faber 
(1862-1956).
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man kun overfor mennesker, man i det mindste har sympati for; så når jeg gør vrøvl ved en 
eksamination, er det kun et godt tegn. I modsat fald tager mine livsytringer kun sigte på ’to give 
a man plenty of rope to hang himself with’!”.  Ved hans afgang fældedes ingen tårer (Fig. 4.11).
Denne fåmælte professor blev afløst af Jørn Hess Thaysen (1921-1996), hvis forelæsninger 
i skarp modsætning til Tybjærg Hansens var flydende betragtninger over relevante, 
især nefrologiske, emner iklædt 
en sprogdragt, som i et rokoko 
udstyrsstykke, en insisterende 
veltalenhed, som kunne bortlede 
opmærksomheden fra indholdet til 
fordel for den form, som man blot 
kunne håbe måtte holde op på et 
eller andet tidspunkt. Og han var 
venligheden selv. Hvilken kollega 
var det nu, der sagde, at ”når han 
var i dårligt humør, behøvede han 
blot at ringe op og spørge Jørn 
Hess Thaysen om ét eller andet, 
så blev han altid glad igen”. Tænk 
hvilket overskud efter internering 
i tyske koncentrationslejre. Hess 
Thaysen var ledende redaktør for 
Medicinsk Kompendium fra 10. 
til 14. udgave. Der foreligger os 
bekendt ingen tegning af Hess 
Thaysen i Bugpressen. Hans personlighed kunne man ikke gøre til genstand for karikatur, som 
en af de flittige tegnere udtrykte det. 
Hess Thaysen eksaminerede i lighed med forgængeren Eggert Møller i ”teoretisk medicin”, dvs. 
ved det grønne bord uden patient, mens det blev professoren ved Rigshospitalets med. afd. A. 
Knud Brøchner-Mortensen (Fig. 4.12), der kom til at eksaminere mig i ”klinisk medicin”. Denne 
mand var kendt som én der påtog sig uendeligt meget arbejde, var medlem af bestyrelsen eller 
formand for mere end 25 faglige foreninger eller organisationer og som altid sås slæbende på 
to brune lædermapper bugnende fulde af dokumenter, som han skulle have med hjem at tage 
stilling til. Flittig, men som person mere en respektabel embedsmand end en brilliant læge 
og forsker, på en måde en tidlig udgave af nutidens cheflæger, hvilket ikke nødvendigvis skal 
opfattes som en kompliment. Han var rent ud sagt morderlig kedelig, og det kan ikke dølges, at 
vi nok undrede os lidt over, om ”dette” virkeligt skulle være udtryk for det ypperste, der kunne 
ydes og forventes af akademisk medicin i Danmark. Brøchners forelæsninger bød dog på lidt 
variation, når han inviterede kolleger med specialkompetencer ind til ”symposier” og lod os 
diskutere med dem. Min eksamenspatient var en yngre kvinde med sklerodermi. Det gik godt 
og jeg fik endnu engang ”kun” karakteren 15 med den begrundelse, at jeg ikke havde nævnt 
tegnet ”karpemund” som karakteristisk for sygdommen. Dertil sagde jeg, ”at det havde jeg 
ikke nævnt for ikke at gøre patienten ked af det”, hvortil professoren svarede med sin rustne 
stemme, ”men De får nu ikke mere af den grund!” 
Klinisk kemi var en hjælpedisciplin under forandring. Som i biokemien indtraf meget hurtigt 
en vældig udvikling i den klinisk anvendelige biokemi, i.e. i mulighederne for biokemisk 
diagnostik med udgangspunkt i de intern medicinske specialers behov. De store hospitalers 
laboratorier udvidedes og i 1964 blev overlæge ved Rigshospitalets Centrallaboratorium, Poul 
Astrup (Fig. 4.13) udnævnt til professor i faget Klinisk Kemi, senere fornuftigvis kaldet Klinisk 

Biokemi. Talløse ny målemetoder udraderede den gamle dyd, at den behandlende læge selv 
skulle kunne lave sine analyser (nye teknikker har på det seneste ført en del prøver tilbage til 
lægepraksis), og kravet om evt. at skulle lave en analyse som en afsluttende præstation ved 
eksamen i Klinisk Medicin faldt efterhånden bort. Tilknytningen til faget Intern medicin blev 
understreget af, at den ny professors forelæsninger foregik i medicinsk auditorium, men efter 
15 år i professoratet måtte han i 1979 beklage, at faget blot var tildelt "et nødtørftigt én uges 
kursus" i studieplanen. Poul Astrup satte dog et markant præg også på den kliniske undervisning 
og dermed på generationer af danske læger som ledende redaktør af 6.-10. udgave af Medicinsk 
Kompendium.  Han besad en unik kombination af teknisk snilde, teoretisk indsigt og kritisk sans, 
som lå bag udviklingen af klinisk anvendelige apparater til måling af blodgasser og pH. På denne 
måde fortsatte han en dansk tradition, jvf. Hasselbalchs ligning, Warburgs disputats, indsatsen 
under polioepidemien, Radiometers succes og Ole Siggaard-Andersens nomogrammer. Som 
kommunist var Astrup aktiv i frihedskampen i "Frit Danmark", men viste også en fremragende 
blik for, at hans fagkyndighed lod sig omsætte i klingende mønt. Da jeg engang forelagde 
Astrups gode ven Frank Lundquist dette dilemma, var svaret det lidt overraskende, at "det da 
var helt OK, at bidrage til dette møjsamfunds sammenbrud!"
De epidemiske sygdomme hørte under intern medicin udøvet i et snævert samarbejde 
med hjælpefag som otologi og anæstesiologi. Når jeg fremhæver ”i samarbejde med” er det 
fordi, samarbejde mellem afdelinger dengang var en sjældenhed. Afdelingen havde til huse 
på det smukke gamle Blegdamshospital, hvor siden Panuminstituttet skød op. Hospitalet 
havde mange adskilte pavilloner for at holde smittekilderne adskilt. Det indgik i rækken af 
europæiske epidemihospitaler, hvori Herrens nåde først havde rådet, jævnfør navnet Hôtel 
Dieu i Paris, og senere barmhjertigheden som på Berliner Charité, men da Blegdamshospitalet 
blev bygget i 1880’erne, var håbet om helbredelse gennem behandling nået så vidt, at det var 
videnskabens gudinde, Pallas Athene, der kom til at pryde portbygningen. Blegdamshospitalet 
var i sæsonen velsignet af den smukke lyserøde blomstring af en række store tulipantræer, der 
gav hovedindgangen ud til Blegdamsvej en mild solbeskinnet venlighed, der stod i skærende 
kontrast til de mange kranke skæbner, patienter såvel som pårørende, der måtte passere 
igennem porten.  Ved praktikanttjenesten oplevede vi den uanfægteligt arrogante professor 
Henry C. A. Lassen på en stuegang, hvor vi under pålæg om totalstilhed i en mørklagt sygestue 
så en kvinde med stivkrampe i tetaniske kramper, der som voldsomme bølger skyllede hen 
over hendes krop. Curariseringen var øjensynligt ikke endnu effektiv. 
Det helt store emne var stadig beretningen om den store polioepidemi i 1952, da flere tusinde 
tilfælde af sygdommen indtraf inden for kort tid i København, og afdelingen gjorde en 
pionerindsats ved at indføre tracheostomi og manuel ventilation. Det reddede flere hundrede 
patienter med åndedrætslammelse. I forreste række stod vel nok medicineren Mogens 
Bjørneboe og anæstesilægen Bjørn Ibsen med organisatorisk støtte fra H. C. A. Lassen og de 
200 medicinske studenter, der varetog den manuelle ventilation. Ti år senere kunne vi stadig 
som studerende komme på ventilatørkursus og få et rimeligt velbetalt job inden for faget 
som fast ventilatør af patienter nu mest med anden årsag til respirationsinsufficiens, der nød 
godt af denne pionerindsats.
For den frankofile Lassen var indsatsen et springbræt til berømmelse, og han kunne bryste 
sig af, at der på l’Hôpital Claude Bernard i Paris var oprettet et ”Centre Lassen” og endog en 
sygestue ved en smuk allitteration benævnt ”Salle Lassen”. Denne store mand var naturligvis 
kommunist og elskede som sådan menneskeheden og i umiskendelig grad sig selv (Fig. 4.15). 
Ud af Rigshospitalets Bade- og Massage Klinik voksede faget fysiurgi som en parentes. I 1964 
fik det dog en professor i Ove Bøje, som bragte ham på omslaget af BP Våren 1965. Bøje 
havde arbejdsfysiologisk forskningserfaring. Jeg så ham kun én gang, da han sammen med 
blandt andre Einar Lundsgaard optrådte ved aftenen om "Humor i medicinen". Der adskilte 
hans bidrag sig fra de øvrige ved en ram karlekammertone. Jeg fornemmede, at begrebet 
massageklinik kunne have mere end én betydning. Kammerater kendte også Ove Bøje (Fig. 
4.16) fra "Blegdammens Stjerne", der var et værdsat anneks til Rigshospitalet. Faget var under 
forvandling til det immunologiske subspeciale rheumatologi.

Fig. 4.8. Anders Tybjærg Hansens spådom. Troels Kardel i BP høsten 1965. 

  

Fig. 4.8. Anders Tybjærg Hansens spådom. 
Troels Kardel i BP høsten 1965.

Fig. 4.9. Eggert Møller (1893-1978) professor i intern medicin. OB i BP høsten 1961. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9. Eggert Møller (1893-1978) profes-
sor i intern medicin. OB i BP høsten 1961.

Fig. 4.11. Intern mediciner Knud Brøchner-Mortensen (1906-1993). BP våren 1965. 

 

  

Fig. 4.11. Intern mediciner Knud Brøchner-Mortensen (1906-1993). BP våren 1965.

Fig. 4.10. Drøm om Eggert Møller. BP 1960.  

 

 

  
Fig. 4.10. Drøm om Eggert Møller. BP 1960. 

Fig. 4.12. Skt. Anders og den fæle drage: Klinisk kemiker Poul Astrup (1915-2000) sparker kardiologen 
Anders Tybjerg-Hansen frem mod den fæle drage Res publica, som uden for billedet vogter over scientia 
medica i skikkelse af en smuk ung, nøgen pige. Arne Lindahl (-Olsen) i BP våren 1965. 

 

  Fig. 4.12. Skt. Anders og den fæle drage: 
Klinisk kemiker Poul Astrup (1915-2000) 
sparker kardiologen Anders Tybjerg-
Hansen frem mod den fæle drage Res 
publica, som uden for billedet vogter 
over scientia medica i skikkelse af en 
smuk ung, nøgen pige. Arne Lindahl 
(-Olsen) i BP våren 1965.

Fig. 4.13. Henry C. A. Lassen (1900-1974), professor i epidemiske sygdomme. BP høsten 1964. 

 

  

Fig. 4.13. Henry C. A. Lassen (1900-1974), 
professor i epidemiske sygdomme. BP 
høsten 1964.

Fig. 4.15. Fysiurgen Ove Bøje ((1904-1982). Arne Lindahl (-Olsen) tegnede forsiden af BP, våren 1965. 

  

Fig. 4.15. Fysiurgen Ove Bøje ((1904-
1982). Arne Lindahl (-Olsen) tegnede 
forsiden af BP, våren 1965.
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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

Kredsforening
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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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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"

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). 

KARRIEREDAG PÅ PANUM

Torsdag den 9. oktober vil FADL og en række 
repræsentanter være at finde på Panum ved vores 
stand. Der er nemlig dømt karrieredag fra kl.12:30 
til 16:00, hvor du kan få råd og vejledning om dine 
karrieremuligheder.
Du kan også STEMME på de valgkandidater, du mener, 
skal være en del af det kommende repræsentantskab 
i FADL København, samt tilmelde dig Generalforsam-
lingen, som finder sted fredag den 10. oktober.
Kom forbi til en snak! Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
FADL København

ARRANGEMENTS- OG FOREDRAGSUDVALGET

AFU står for Arrangements- og Foredragsudvalget. Vi sørger 
for at det bliver afholdt events såsom julebanko, DHL, infoaf-
ten om andelsboligkøb osv. I øjeblikket står det stille til efter 
det store arbejde i forbindelse med DHL-stafetten. Vi synes, at 
arrangementet var en stor succes, og vi håber på at se endnu 
flere løbere næste år! Det næste projekt for AFU er julebanko 
i starten af december. Det kommer der mere info om, når vi 
nærmer os. Desuden arbejder vi på at afholde flere infoaftener 
i samarbejde med Lægernes Pensionsbank om både andels-
boligkøb og forældrekøb. Muligvis kommer der også et kursus 
i forskudsopgørelse i løbet af efteråret.
Hvis du har andre gode idéer til arrangementer eller foredrag, 
så send os endelig en e-mail på kkf-afu@fadl.dk!

På vegne af AFU
Josefine Tangen Jensen

Kredsforeningen
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