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Tyverier på læsesalen!
- og resten af Panum

I den seneste periode har flere studerende oplevet 
tyverier af bærbare computere, tablets og 
smartphones på læsesalen. Tyvene virker ret 
organiserede og holder sandsynligvis øje 
med pladserne, siden folk fx har oplevet 
at få stjålet telefoner som var "gemt" i 
penalhus, mens de har været væk 
fra deres plads. Vi mener at det 
muligvis er en gruppe udefra, som 
hærger læsesale, da vi har hørt lignende 
historier fra andre fakulteter. Forleden dag blev 
der på under 2 timer stjålet 3 bærbare computere 
og en iphone. De er også blevet spottet på 
tør studiesal, hvor der ligeledes har været 
tyverier.

Hvad kan vi gøre?
MedicinerRådet er i dialog med 
fakultetet for at finde en løsning 
på problemerne. Vi har internt 
haft oppe og vende, om det 
ville fx ville hjælpe med mere 
videoovervågning eller, om der 
skal tages skrappere midler i brug.

Hvad kan du gøre?
Det er vigtigt at vi som studerende holder sammen og 
hjælper hinanden med at passe på vores ting. Få din 

sidemakker til at holde øje med dine ting mens du 
er på toilettet eller henter kaffe. Sørg også for at 

tage de mest fristende ting med dig når du 
går - pung, mobil og bærbar.  Såfremt du ser 

nogen, der opfører sig mærkeligt, så hold 
lige øje med, om de i virkeligheden 

overhovedet har noget at gøre der, og 
såfremt du ser nogen stjæle noget, 
så ring til politiet, da vagterne på 
Panum heller ikke har mulighed 

for at gøre meget ved det p.t.
Hvis du får stjålet noget, så sørg for at huske 
at politianmelde det og send evt. et tip til 
sqw383'snabela'alumni.ku.dk, så vi bedre 
kan få et overblik over, hvor slemt det står 
til.

Lad os stå sammen og drive disse 
uretfærdige tyve, som stjæler fra 
studerende, langt væk fra Panum!

Med venlig hilsen MedicinerRådet ved KU

Kan du spotte tyven på 
billederne nedenfor?
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Aktiv Kardiologi for Studerende
Basisgruppen for oplysning om organdonation
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.aks-kbh.dk
www.donaid.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com

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

www.studklub.dk
sofas.dk
sofiekbh.wordpress.com
www.soenhks.dk
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MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

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

Erik Anna Martha Kasper Aaa Dennis Simon

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

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 / net-udgave ISSN: 1904-7827 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://www.mok.dk

Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K

Oplag: 1500

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

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

Danne uges forside: MR
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MOK UDKOMMER
SAMS MÅNEDSMØDE, SE S. 7
SATS MÅNEDSMØDE, SE S. 8
SAKS KURSUS, SE S. 9

PUFF MÅNEDSMØDE, SE S. 9
SEXEKSPRESSEN ARRANGEMENT, SE S. 9

LANG FREDAGSBAR I STUDKLUB, SE S. 10

LIS STIFTES, SE S. 10

BAMSEHOSPITALET ARRANGEMENT, SE S. 6

MOK DEADLINE KL. 12:00

PMS ARRANGEMENT, SE S. 7
PIT MÅNEDSMØDE, SE S. 7
SØNHKS MÅNEDSMØDE, SE S. 11

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Jeg hader umti 
umti musik!
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Åbent brev: Skal optaget på medicin på KU øges for at imødekomme en potentielt øget 
efterspørgsmål på læger i fremtiden?
Af Jonas/MOK.red.

I dette efterår har der været en del debat i dagspressen om, at der kommer 
til at mangle læger i Danmark i fremtiden. MOK-redaktionen har kontaktet 
fakultetsledelsen på SUND med henblik på at få deres vurdering af, om det er 
forsvarligt at optage flere medicinstuderende årligt på KU.
Kære dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på KU
Jeg skriver til dig, fordi der i den seneste tid har været udmeldinger fra 
institutioner som Novo Nordisk og Foreningen af Yngre Læger om, at der vil 
komme lægemangel i fremtiden. Novo Nordisk vurderer, at der kommer til 
at mangle 5.000 læger i medicinalindustrien i 2035, og at der allerede fra om 
5 år vil mangle læger (Kilde: Politiken 17. september 2014, http://politiken.dk/indland/
uddannelse/ECE2398784/novo-oensker-flere-laegestuderende/).
Foreningen af Yngre Læger vurderer, at der tilmed kommer til at mangle 
5.500 læger blot til lægebehandling fra 2035 (Kilde: Politiken 14 oktober 2014, 
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2424622/laegemangel-forvaerres-
markant/).

Evalueringsstatistikkerne peger på overbebyrdede afdelinger
Ved afslutning af klinikophold evalueres de studerendes udbytte af opholdet. 
Der er blandt andet blevet evalueret på antallet af studerende i klinikophold 
på diverse hospitalsafdelinger tilknyttet medicinuddannelsen på KU. 
Af offentliggjorte statistikker fra 2012-13 er de studerende blevet stillet 
følgende spørgsmål:
”Antallet af studerende på afdelingen (OBS: to-sidet skala. 1 = alt for mange, 4 
= tilpas, 7 = alt for få)”
De studerende bliver altså bedt om at vurdere, om de er for mange eller få. 
Her er fremkommet følgende statistik:

Af statikken kan man konkludere 

følgende:
- I samtlige perioder og på samtlige 
kurser vurderer de studerende 
gennemsnitligt, at de er for mange 
(1 = alt for mange, 4 = tilpas, 7 = alt 
for få).
- Der har været en tendens til, at 
utilfredsheden har været højest i 
E2012 og F2013.
- De kurser, der scorer dårligst i 
tilfredshed, er neurologi/neurokirurgi 
(3,13) og psykiatri (3,35). Der er desuden en tendens til, at problemet på disse 
kurser er blevet værre fra F2012 til E2013.

Desuden er det kommet mig for øre, at op mod 347 studerende p.t. er holdsat 
på 3. sem KA. Hvilket er ca. 100 flere end der normalt er på et semester. Der 
foreligger naturligvis ingen evalueringer af deres ophold endnu. Mange af 
de ovennævnte studerende holdsættes til foråret på 4. sem KA, som ifølge 
statistikken i forvejen er et semester, der er presset på kapaciteten.

Mine spørgsmål til dekanen er som følger:
- Er det dekanens vurdering, at der på nuværende tidspunkt er en 
belastningsproblematik på de kliniske kurser på medicin, og såfremt det er et 
problem, hvordan foreslår du, at vi løser det?

- Er det muligt at øge optaget af medicinstuderende på KU for at 
imødekomme en potentiel fremtidig lægemangel, uden det går ud over 
uddannelsens kvalitet?

- Såfremt det vurderes fra uddannelsesministeriet, at optaget skal øges, vil 
dekanatet så tage imod ekstra studerende eller i stedet henstille til, at de 
øvrige universiteter med et lavere optag fx Aalborg Universitet, som tidligere 
har søgt at få flere studiepladser, får de ekstra studiepladser?

Med venlig hilsen Jonas Olsen, studerende 5. sem KA, medicin KU

Kære Jonas,
Tak for dit åbne brev. Det er betryggende at vide at vi har ansvarsbevidste og 
engagerede studerende.
Du stiller tre spørgsmål:

• Er der for mange studerende på de enkelte afdelinger i forbindelse med de 
kliniske kurser?
• Hvis optaget skal øges nationalt, skal det så også øges på KU?
• Vil et øget optag på medicin gå ud over kvaliteten i uddannelsen?
Dine tre spørgsmål hænger fint sammen. De efterlyser en status på hvordan 
det går pt. og hvad planerne er for fremtiden.
Som bekendt ”satte vi prop i” optaget på kandidatuddannelsen, da vi ved 
efterårets optag indførte optagelsesprøve for bachelorstuderende fra andre 
danske lægeskoler. Det vil på relativt kort sigt kunne mærkes på antallet af 
studerende på uddannelsesafdelingerne. Fakultet og studienævn holder 
løbende øje med evalueringerne af de kliniske ophold og indtil nu har mindre 
gode evalueringer ikke entydigt hængt sammen med oplevelsen af for mange 
studerende på afdelingerne. Det skal ikke afholde os fra fortsat at kontrollere 
og sikre kvaliteten gennem evalueringer og metodisk arbejde med forbedring 
og udvikling af de prækliniske og kliniske dele af uddannelsen.

Historisk har de danske lægeskoler i overvejende grad uddannet kandidater til 
det offentlige danske sundhedsvæsen. Dimensionering af optaget fremgår af 
finansloven og udvikling af curriculum foregår i tæt dialog mellem univer-
siteterne og Sundhedsstyrelsen. Løbende justering af uddannelseskapacitet 
og opdaterede behovsprognoser har indtil nu sikret et balanceret arbejds-
marked for lægekandidater for så vidt angår det offentlige sundhedsvæsen. 
Men sundhedsvæsenet og den farmaceutiske og biomedicinske industri 
gennemgår lige nu store forandringer og jeg finder det eksempelvis bekym-
rende, at den nuværende kapacitet for uddannelse af lægekandidater ikke 
vil kunne dække det hurtigt voksende arbejdsmarked indenfor det farma-
ceutiske område. Som bekendt har Novo Nordisk A/S for nylig vurderet, at 
virksomheden i de kommende år får behov for at ansætte 3.000 nye medar-
bejdere i deres forsknings- og udviklingsorganisation alene – herunder et 

betydeligt antal lægeuddannede. Den fremgang som danske farmaceutiske 
virksomheder oplever i disse år, synes ifølge alle prognoser at fortsætte. Den 
udvikling skal Københavns Universitet spejle og efterkomme. Det kan komme 
til at betyde, at der skal uddannes flere cand.med’er – også i København. Den 
beslutning tages dog i sidste ende af politikerne og vil nødvendigvis kræve, at 
også regionerne er taget i ed.

Vil flere studerende undergrave kvaliteten i den uddannelse vi udbyder i dag? 
Jeg vil hellere spørge: skal kvaliteten i vores uddannelse ikke øges yderligere 
- uanset om vi optager flere eller færre studerende? Selvfølgelig er der en 
grænse for hvor mange studerende, der kan rummes på de enkelte uddan-
nelsesafdelinger. Så vejen frem er ikke ”mere af det samme”. Derfor er SUND, 
som alle ved, i færd med at bringe bachelor og kandidatuddannelserne up to 
date. På kandidatuddannelsen omlægges den kliniske uddannelse og sup-
pleres med nye kliniske kurser, der vil kunne vælges alt efter interesse og kar-
riereplan. Den grundlæggende kliniske uddannelse vil stort set være identisk 
med den nuværende, men for at få plads til de nye tilbud udvides antallet af 
uddannelsesafdelinger og ikke mindst ansættes der i denne periode et større 
antal kliniske undervisere til blandt andet at varetage den øgede undervisn-
ingsmængde. Derudover skal vi supplere den kliniske undervisning med IT 
baseret e-læring i et helt andet omfang end vi kender i dag. For at løfte denne 
meget konkrete opgave har SUND etableret Center for Online og Blended 
Learning (COBL), der skal bistå med at få den IT understøttede læring ind i alle 
vores uddannelser. Vores nye kandidatuddannelse giver også mulighed for at 
udføre et større forskningsspeciale og på den måde er KU i stand til at tone 
de fremtidige kandidaters profil så de passer bedre ind i det mere brogede 
arbejdsmarked som vi vil se i fremtiden. Så konklusionen er: (måske) flere og 
bedre uddannede lægekandidater.

Jeg håber at mit svar tydeliggør såvel de konkrete planer som de visioner 
SUND har for fremtidens lægeuddannelse.

Venlig hilsen
Ulla Wewer, dekan

Svar på åbent brev
Ulla Wewer, dekan

Åbent brev: Skal optaget på medicin på KU 
øges for at imødekomme en potentielt øget 
efterspørgsmål på læger i fremtiden? 
Af Jonas/MOK.red. 

I dette efterår har der været en del debat i dagspressen om, at der kommer til at mangle læger i Danmark i 
fremtiden. MOK-redaktionen har kontaktet fakultetsledelsen på SUND med henblik på at få deres vurdering 
af, om det er forsvarligt at optage flere medicinstuderende årligt på KU. 

Kære dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på KU 

Jeg skriver til dig, fordi der i den seneste tid har været udmeldinger fra institutioner som Novo Nordisk og 
Foreningen af Yngre Læger om, at der vil komme lægemangel i fremtiden. Novo Nordisk vurderer, at der 
kommer til at mangle 5.000 læger i medicinalindustrien i 2035, og at der allerede fra om 5 år vil mangle 
læger (Kilde: Politiken 17. september 2014, http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2398784/novo-oensker-flere-laegestuderende/). 
Foreningen af Yngre Læger vurderer, at der tilmed kommer til at mangle 5.500 læger blot til 
lægebehandling fra 2035 (Kilde: Politiken 14 oktober 2014, http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2424622/laegemangel-

forvaerres-markant/). 

FAKTABOKS 
Optag på danske 

medicinstudier 2014 
København 551 
Syddansk 329 
Aarhus 481 
Aalborg 60 
I alt 1421 
Kilde: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/notat-15-medicin-og-
veterinaermedicin.pdf 

Evalueringsstatistikkerne peger på overbebyrdede afdelinger 

Ved afslutning af klinikophold evalueres de studerendes udbytte af opholdet. Der er blandt andet blevet 
evalueret på antallet af studerende i klinikophold på diverse hospitalsafdelinger tilknyttet 
medicinuddannelsen på KU. Af offentliggjorte statistikker fra 2012-13 er de studerende blevet stillet 
følgende spørgsmål: 

”Antallet af studerende på afdelingen (OBS: to-sidet skala. 1 = alt for mange, 4 = tilpas, 7 = alt for få)” 

De studerende bliver altså bedt om at vurdere, om de er for mange eller få. Her er fremkommet følgende 
statistik: 

 

 

 

    E2013 F2013 E2012 F2012 Middel 
1. sem KA med/kir 3,39 3,84 3,43 3,5 3,54 

3. sem KA med/kir 3,37 3,58 3,48 3,7 3,53 
Anæstesi 3,66 3,84 3,82 3,86 3,80 

4. sem KA 
Psykiatri 3,09 3,16 3,4 3,76 3,35 
børne/ungdomspsyk. 3,79 3,76 3,71 3,91 3,79 
Neurologi/neurokir. 2,99 2,99 3,35 3,34 3,17 

6. sem KA 
Gyn/obs 3,75 - 3,85 2,74 3,45 
Pædiatri 3,72 - 3,87 2,89 3,49 

  Middel 3,47 3,53 3,61 3,46 3,52 
- = data utilgændelige 

     Kilde: http://sund.ku.dk/om-sund/uddannelseskvalitet/evaluering-paa-sund/medicin/undervisningsevaluering/ 

Af statikken kan man konkludere følgende: 

- I samtlige perioder og på samtlige kurser vurderer de studerende gennemsnitligt, at de er for 
mange (1 = alt for mange, 4 = tilpas, 7 = alt for få). 

- Der har været en tendens til, at utilfredsheden har været højest i E2012 og F2013. 
- De kurser, der scorer dårligst i tilfredshed, er neurologi/neurokirurgi (3,13) og psykiatri (3,35). Der 

er desuden en tendens til, at problemet på disse kurser er blevet værre fra F2012 til E2013. 

Desuden er det kommet mig for øre, at op mod 347 studerende p.t. er holdsat på 3. sem KA. Hvilket er ca. 
100 flere end der normalt er på et semester. Der foreligger naturligvis ingen evalueringer af deres ophold 
endnu. Mange af de ovennævnte studerende holdsættes til foråret på 4. sem KA, som ifølge statistikken i 
forvejen er et semester, der er presset på kapaciteten. 

Mine spørgsmål til dekanen er som følger: 

- Er det dekanens vurdering, at der på nuværende tidspunkt er en belastningsproblematik på de 
kliniske kurser på medicin, og såfremt det er et problem, hvordan foreslår du, at vi løser det? 

- Er det muligt at øge optaget af medicinstuderende på KU for at imødekomme en potentiel 
fremtidig lægemangel, uden det går ud over uddannelsens kvalitet? 

- Såfremt det vurderes fra uddannelsesministeriet, at optaget skal øges, vil dekanatet så tage imod 
ekstra studerende eller i stedet henstille til, at de øvrige universiteter med et lavere optag fx 
Aalborg Universitet, som tidligere har søgt at få flere studiepladser, får de ekstra studiepladser? 

 

Med venlig hilsen Jonas Olsen, studerende 5. sem KA, medicin KU 
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Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere 
– du tilmelder dig på www.laeger.dk

Bliv valgt til Yngre Lægers 
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger 
– fi nd opstillingsblanketten på 
www.laeger.dk

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL VINTER, SÅ:
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Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere 
– du tilmelder dig på www.laeger.dk

Bliv valgt til Yngre Lægers 
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger 
– fi nd opstillingsblanketten på 
www.laeger.dk

– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER

BLIVER DU LÆGE TIL VINTER, SÅ:

Prægraduat forskningsår i pædiatri
Er du interesseret i pædiatri? 
Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma 
Center (DBAC) ved henholdsvis Gentofte Hospital og Næstved Sygehus. 

Omdrejningspunktet på DBAC er COPSAC – Copenhagen Prospective Stud-
ies on Asthma in Childhood – vores fødselskohortestudier, hvor vi følger 
ca. 1.100 børn fra graviditeten og indtil videre frem til 6 og 12 år; se www.
bornogastma.dk og www.copsac.com. 

Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig 
forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov 
fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, 
samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i klinisk 
forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandi-
datopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og 
mulighed for at forberede eget ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et 
energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der består af ph.d.- og forskn-
ingsårsstuderende forskningsassistenter og datamanagers, statistikere, IT-
support og administratorer samt vores professor. Dine arbejdsopgaver om-
fatter deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorte, varetagelse 
af forskellige mindre daglige rutineopgaver, foruden din egen forskning. 

Lønnen er 10.000 kr./mdr. 

Tiltrædelse 1. februar 2015.

Der er rig mulighed for selv at tilrettelægge dit projekt i samråd med pro-
fessor Hans Bisgaard. Mulige projekter omhandler betydningen af aktiv-
itetsniveauet i de tidlige leveår for den neurologiske/kognitive udvikling, 
samt effekten af fiskeolie og/eller vitamin D tilskud under graviditeten på 
børnenes knogleudvikling.

Kontakt: 
job@dbac.dk
Ansøgningsfrist er d. 19.november 2014, men vi ser på ansøgningerne 
løbende. 

Job på DIMS – Dansk Institut for 
Medicinsk Simulation 
 
Vil du have et studierelevant job? Synes du at 
medicinsk simulation lyder spændende? 
Studentergruppen på DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) mangler nye 
friske kollegaer, som kan starte per januar 2014. DIMS ligger på 25. etage på Herlev 
Hospital.
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på kurser 
for alt fra basislæger og ambulancebehandler, til anæstesisygeplejersker og læger i 
hoveduddannelse. 
  
Jobbet indebærer blandt andet: 
- At være operatør på vores computerstyrede dukker,   under simu-
lationerne. Det vil sige at du taler for ”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt 
efter hvordan scenarierne udvikler sig.
- At være figurant under bl.a. ambulancebehandlernes uddannelse.
- Praktisk assistent og problemløser.
 
Arbejdet foregår primært indenfor normal arbejdstid (8-16) på hverdage, og foregår 
primært på DIMS, men vi dækker også vagter på Gentofte Simulatorenhed, Valby 
Brandskole og hos Falck i Farum.
 Oplæringsforløbet består af en introduktionsaften, kursusaften og 2 superviserede 
følgevagter. Man får selvfølgelig løn under oplæring.
 
Lønnen følger FADL’s lægevikaroverenskomst, og du skal kunne tage minimum 10 
vagter per semester. Dette kan dog sagtens blive mere, alt efter kursusaktiviteten, så vi 
anbefaler at have DIMS som primære fritidsjob. 

Der er god mulighed for at tilegne sig læring under arbejdet. På flere af kurserne er 
der mulighed for at overvære undervisningen, som er meget relevant for kommende 
læger.
 
Hvad forventer vi af dig: 
- At du er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse.
- Det er en fordel, hvis du er på 4.-6. semester, men er ikke et absolut krav.
- Lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke.
- At du har en lille skuespiller gemt i maven, da vi ofte spiller patienten i simulationerne, 
samt er figuranter på især ambulancebehandlernes kurser.
- Evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne.

Det er obligatorisk, at du kan deltage:
- Ved en ansættelsessamtale på DIMS d. 8. eller 10. december et sted mellem kl. 16 og 
21 – skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst.
- Til introduktionsaften den 19/1 kl. 16-21 på DIMS.
- Til crash-course i akut medicin den 20/1 kl. 16-21 på DIMS.
- På næste holdmøde d. 5. februar kl. 17 på Panum.
  
Er du interesseret? 
Send en ansøgning, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på studiet samt 
evt. andre jobs til holdformand Karoline Myglegård på holdformanddims@gmail.com 
snarest muligt og senest d. 24. november 2014 kl. 12.00. 
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne!

Forskningsår inden for hjernetu-
morforskning
PET undersøgelser og prognose i patienter med 
Glioblastoma Multiforme
STED: 
Strålebiologisk Laboratorium, Onkologisk Klinik,
Finsencenter i samarbejde med Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET, 
Rigshospitalet

START: 
Vinter 2014/2015

Glioblastoma Multiforme er den hyppigste og mest ondartede hjernetumor hos vok-
sne. Standardbehandling til patienter med nydiagnosticeret Glioblastom er maximal 
kirurgisk fjernelse af tumor efterfulgt af strålebehandling og konkomitant og adjuvant 
Temozolomide, men prognosen er fortsat meget dårlig, og median-overlevelsen er kun 
14,5 måneder. 

Til planlægning af den mest optimale strålebehandling anvender vi MR-scanning, og 
i de seneste år har vi også anvendt PET (Positron emissions tomografi)-scanning. PET-
scanning med traceren 18F-Flouro-Ethyl-Tyrosin (FET) kan anvendes til at identificere 
metabolisk aktivt hjernetumorvæv. Vi ved ikke, om anvendelsen af PET-scanning kan 
forudsige udbyttet af behandlingen, hvorfor projektet går ud på at studere dette.
Til denne undersøgelse har vi etableret en klinisk og paraklinisk database, som kan 
bringes i anvendelse til at studere PET’s muligheder og begrænsninger.

Til projektet søges en engageret studerende med interesse for cancerforskning. Projek-
tets varighed: 1 år. 
Der vil i samarbejde med den studerende blive søgt et skolarstipendium.

Strålebiologisk Laboratorium er et eksperimentelt kræftforskningslaboratorium tilkny-
ttet Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Laboratoriets primære fokus er hjernetumorer, 
herunder model-etablering, cancer-stamceller og angiogenese. 
Laboratoriet har nær tilknytning til den kliniske dagligdag og forsøger at bygge bro 
mellem basalforskning og klinisk forskning for dermed at blive klogere på tumorernes 
molekylære biologi og introducere denne viden til gavn for patienterne.
Dertil kommer, at laboratoriet har et stort netværk bestående af nationale og interna-
tionale forskningsgrupper og mange års erfaring med speciale- og Ph.D. studerende.

Henvendelse
Forskningschef, overlæge, dr. med Hans Skovgaard Poulsen, Telefon: 35 45 63 03,
E-mail: hans.skovgaard.poulsen@regionh.dk
Hjemmeside: www.radiationbiology.dk

Professor, overlæge, dr. med Ian Law, Telefon: 35 45 85 13,
E-mail: ian.law@regionh.dk
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Aktiv Kardiologi for Studerende (AKS) er gruppen for dig som gerne vil blive bedre til 
kardiologi, for dig som gerne vil være med til at sætte sit præg på Panums studiemiljø, 
for dig som bare ikke kan holde fingrene væk.

Nu har du muligheden for at være med til at præge AKS. Det er tid til den årlige general-
forsamling torsdag d. 13. november kl. 17.00 i lokalet 31.01.38a.

Program:
1. Foredrag: læge og PhD-stud. Golnaz Sadjadieh: "Hjertestop, teori og cases"
2. Godkendelse af årsregnskab
3. Afstemning om ændringer af vedtægter
4. Valg af bestyrelsesformand, næstformand og kasserer
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af kritisk revisor

For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal man være medlem af AKS.

Vi håber at du har tid og lyst til at være med.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. november på fhk164@
alumni.ku.dk

Så afholder Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) 
igen det populære

kursus i "Akut Patient"

Er du næsten færdig som læge eller på vej i vikariat? 
Så er dette kurset for dig!

Det foregår d. 6. + 7. december på 
DIMS på Herlev Hospital kl. 9.00 – 17.00 ca.

På kurset får du rig mulighed for at få gennemgået hjertestopalgoritmen, 
trænet hjertestop gennem simulationstræning, lært de vigtigste kirurgiske og 
medicinske akutte tilstande og efterprøvet din viden gennem praktisk erfaring 
i simulationstræningen.

Kurset forestås af topmotiverede undervisere der selv er stud. med’er eller 
yngre læger og som alle har stor erfaring med simulation og undervisning.

På kurset laver vi en lille præ-test og post-test der er opbygget som en MCQ, 
således får du selv syn for hvor dygtig du er blevet undervejs og måske et 
hint om hvad du skal hjem og blive endnu bedre til - ligesom vi evaluerer både 
kursus og undervisere.

Kurset er kun for medlemmer så er du ikke medlem endnu så skynd dig at blive 
det på www.sats-kbh.dk
Der er en deltagerbetaling på 75 kr., som dækker underviserudgifter samt 
udgifter til at holde dit blodsukker oppe!

Bemærk du skal selv medbringe frokost begge dage, men vi sørger for frugt 
og lidt sødt samt drikkevarer!
Vi glæder os til at se dig!

OBS!
Der er 24 pladser på kurset som går efter først-til-mølle. Tilmelding åbner d. 
23 oktober kl. 17 og skal ske inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

Bamsehospitalet og Sund Krop inviterer 

til uddannelses morgen, bamsehospital på Panum og månedsmøde!

Først og fremmest, en kæmpe tak til alle de frivillige Bamsehjælpere der var med Bamse-
hospitalet og Sund Krop med i Bilka og trodsede tømmermændene og tak til dem som 
var med på Gladsaxe Bibliotek!  

Vi har en masse nye events i ærmerne som nærmer sig. Så hvis du synes du det kunne 
være vildt fedt at deltage i bamsehospitalet på Panum, men synes, at det kunne være rart 
at vide hvad du går ind til? Frygt ej! Vi holder en hyggelig, kort og præcis introduktion til 
faget, så du følger dig klædt bedre på til et af de fede arrangementer.

Søndag d. 9/11 -14 Uddannelses morgen kl. 10-11:30 i studenterhusets lounge.
S.U. senest d. 6/11
Facebook: Uddannelse til bamsehospitalet

Bamsehospitalet på Panum får besøg igen! Så grib kitlen og kom glad, vi får en masse 
dejlige børn på besøg! 

Tirsdag-Fredag d. 11-14/11 -14 Bamsehospitalet kl. 09-13:30 på vandregangen over 
for Hanover og Haderup. 
Facebook: Bamsehospitalet på Panum 

Til vores kommende månedsmødet vil du kunne lære om hvordan man taler med børn 
om de svære emner og hjælper dem med at komme over deres sorg, når forældre eller 
tæt familie rammes af en alvorlig sygdom. Vi få nemlig besøg af projektet ”OmSorg” fra 
kræftens bekæmpelse som kommer og fortæller om deres arbejde. Projektet uddanner folk 
i at have disse samtaler med børnene og hvad der er specielt ved denne kommunikation. 
Derudover hvis du synes at det lyder spændende at være med til at formidle viden om 
sundhed og kroppen med børn i indskolingen mellem 3-6 år, og give børnehavebørn et 
indblik i hvordan sundhedsvæsnet er opbygget er du meget velkommen til at komme.

Månedsmøde torsdag d. 13/11-14 kl. 16.30-18 i studenterhusets lounge.
Facebook: Månedsmøde i Bamsehospitalet 

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: Bamse-
hospitalet & SundKrop, 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! 

Kursus i basal øre-næse-hals undersøgelsesteknik

SØNHKS afholder kursus i basal ØNH-undersøgelsesteknik. Kursisterne vil få et spændende 
indblik i hvordan man systematisk laver en ØNH undersøgelse af ansigt, ører, næse, hals 
og mund. Kurset er egnet til lægestuderende på de kliniske semestre og kan bruges som 
et supplement forud for eksamen i ØNH.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i en fokuseret anamnese og give eksempler på 
patologi i øre, næse, hals og mund. Fokus vil blive lagt på akutte tilstande som kan bruges 
af kursisterne i skadestuen. I vil bl.a. lære hvordan man behandler epistaxis (næseblødn-
ing) med Rhino Rapid.

SØNHKS og Rigshospitalets ØNH-afdeling stiller relevant udstyr til rådighed.

Underviser: Reservelæge Magnus Balslev Avnstorp fra Rigshospitalet.

Antal: 12 pladser (SØNHKS medlemmer har fortrinsret)

Sted: Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske Klinik F 2071, 
opgang 2, 7. sal 

Dato: torsdag den 20. november kl 17:00 til 20:00

Pris: 50,- kr. (kontant på dagen)

Tilmelding sker på www.soenhks.dk og efter bekræftet tilmelding sender SØNHKS en mail 
med yderligere info. Dette bliver sendt ud når kurset er fyldt eller senest den 13. november. 

Kursustilmelding starter den 10. november kl. 18:00

Kom og hør nærmere til vores månedsmøde den 11-11-2014 i studenterhuset

INFO OM MAILS TIL EXCHANGE: 

Vi har været nødt til at lukke den mail, der hed leo.copenhagen@gmail.com, da vores mails 
for 2. gang på et år er blevet hacket - Jeg har desværre ikke været på ferie på Cypern, til 
gengæld har jeg heller ikke mistet alle mine ting. Det er i samme omgang gået op for os, 
at der er mange mails, som vi ikke har modtaget det sidste halve år. Skal man i fremtiden 
i kontakt med Exchange, eller har man for nylig skrevet til dem og ikke fået et svar, så skal 
man skrive til: leo.exchange.copenhagen@gmail.com 
Vi har i samme omgang fået ny buddy, bolig og afdeligsmail. De nye mails er som følger: 
buddy.exchangecph@gmail.com,  bolig.exchange.copenhagen@gmail.com,  afde-
ling.exchange.copenhagen@gmail.com 

Vi har en svartid på max 4 dage på alle vores mails, og har man derfor ikke fået svar inden-
for denne tid, er det fordi vi ikke har modtaget mailen. Man kan også altid benytte vores 
facebookside: IMCC Exchange og Research Exchange København 
Medlemsgruppe. Denne gruppe er for alle, også for Jer, der ikke er 
aktive, men som gerne vil være Buddy eller ud at rejse. Vi beklager 
meget eventuelle manglende svar den sidste tid, men glæder os 
til at høre fra Jer på den nye mail!

Paula og Cecilie LEO'er Exchange KBH.

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
PMS

Fredag d. 14/11 klokken 18 afholdes generalforsamling i PMS. Der er rig mulighed for at 
blive en del af det aktive liv i basisgruppen, hvis ønsket skulle være der, så kom endelig 
og vær med.  Vi er altid meget glade for nye ansigter.
Traditionen tro vil generalforsamlingen efterfølges af en hyggelig aften med ost og rødvin. 
Tag derfor gerne 2 flasker vin og en ost med. 
Mere information kan findes på vores Facebookgruppe: PMS – Psykiatrigruppen for 
MedicinStuderende
Vel mødt!
Mvh
Bestyrelsen i PMS
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Interesseret i Børne- og Ungdomspsykiatri?

Så sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 11/11 fra klokken 17:15 og mød på dagen op i Haderup 
Auditoriet på Panum.

Psykiatrigruppen for MedicinStuderende (PMS) inviterer nemlig til en super spændende 
foredragsrække med fokus på det medicinske speciale Børne- og Ungdomspsykiatri. Vi 
har været så heldige at få hele fire dygtige oplægsholdere på besøg, og programmet 
bliver som følger:

17:15   Velkomst v. PMS
17:20  Præsentation af specialet v. Birgitte Moltke, klinikchef, Afdeling B1 Bispebjerg.
18:00  Pause

18:15  Spiseforstyrrelser v. Mette Bentz, psykolog og Ph.D.-studerende, Børne- og Ungdom-
spsykiatrisk Center Bispebjerg og Else Marie Olsen, afdelingslæge og Ph.D.-studerende, 
Ambulatoriet for Spiseforstyrrelser.
19:00  Pause

19:05  Forskning v. Susanne Vinkel Koch, Post-doc., overlæge, Børne- og Ungdomspsykia-
trisk Center, Ekstern klinisk lektor, Københavns Universitet.
 19.30  Afslutning

Deltagelse er gratis, og der vil som altid være kaffe, frugt og kage til arrangementet, hvor 
alle er mere end velkomne. Hvis du til daglig ikke er studerende på Panum, så send en 
mail med navn til pmsmedicin@gmail.com for at blive skrevet i døren. 

Mere information kan løbende findes på Facebook i gruppen PMS – Psykiatrigruppen 
for MedicinStuderende.

Vi glæder os til at se jer!

Mvh
Bestyrelsen i PMS

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER

Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin 
og børn eller bare i tvivl om, hvordan du skal klare de 
pædiatriske procedurer i modtagelsen?
- Så er dette uden tvivl et kursus for dig!

Akutte pædiatriske procedurer bliver afholdt d. 3/11 kl. 16-21.30 på DIMS, Herlev Hospital.
Der vil være teoretisk og ikke mindst praktisk gennemgang og træning af emnerne: den 
akutte luftvej, intraossøs adgang samt neonatal og pædiatrisk genoplivning.

Der er 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-medlemmer på kandidatdelen. Pris 
for deltagelse er 50kr. Tilmeld dig og læs mere på www.sats-kbh.dk 

Bachelor, kandidat eller forskningsår indenfor gyn/obs?

Er du interesseret i gynækologi og obstetrik? Overvejer du at lave bacheloropgave, kan-
didatopgave eller forskningsår inden for det?
Så kom til GO’s næste månedsmøde og lad dig inspirere! Her vil en række studerende, 
der selv har lavet en bacheloropgave, kandidatopgave eller haft et forskningsår inden 
for gyn/obs, fortælle om processen og komme med en masse gode råd. Der vil også 
være mulighed for at stille dem spørgsmål, hvis man enten har et projekt i tankerne eller 
allerede er i gang. Det foregår:

Onsdag d. 12 november kl. 17 i lokale 31.01.48a

Der vil naturligvis være kaffe og kage! Bagefter holder vi månedsmøde, hvor alle er 
velkomne. 
Vi glæder os til at se dig!
Mvh. GO

P.s. Har du allerede lavet en opgave eller forskningsår indenfor gyn/obs, og har lyst til at 
dele dine erfaringer i uformelle omgivelser? Så vil vi meget gerne høre fra dig! Skriv en 
mail til: formand@gynobs.nu.

Månedsmøde i PIT

Er du interesseret i tropemedicin og ønsker at være aktiv i en 
basisgruppe? 
Og vil du gerne møde medicinstuderende på tværs af semes-
trene? 
Så er PIT noget for dig! 
Vi håber at se dig til vores månedsmøde 

Tirsdag d. 11. November kl. 17.00 i IMCC-lokalet, studenterhuset

Ny i PIT?
Som ny i PIT kommer du med i en undergruppe. Der er forskellige undergrupper at 
vælge imellem og du kan selv vælge hvilken undergruppe du ønsker at være med i. 
Hospitalsgruppen arbejder med at vedligeholde kontakten til hospitalerne i troperne og 
til de udsendte. Foredragsgruppen arrangerer foredrag om tropemedicinske sygdomme. 
PR-gruppen sørger for at lave opslag og reklame for månedsmøder, foredrag og events. 
Udover månedsmøder laver vi en masse socialt bl.a. fællesspisning, jule/påskefrokoster 
og hyggelige fester.

Vi glæder os meget til at se dig.

Med Venlig Hilsen
PIT 

Månedsmøde i SAMS

Dato: Onsdag d. 5. november
Tid:  kl. 17.00-18.00
Sted:  42.0.01

Vi følger op på den fantastiske start, som vi har haft med et flot fremmøde til hvert 
månedsmøde.
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).

Der er netop ansat nye læger i hoveduddannelsesstillinger i 
ortopædkirurgi.

Søren Morgen var den mest kvalificerede og fik derfor frit valg af hoveduddannelsesforløb.
Kom d. 4. november kl. 16:30 og hør Søren Morgen fortælle om sin vej fra medicinstudiet 
til begyndelsen på speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi. Hør desuden, hvorfor 
Søren valgte lige præcis ortopædkirurgi som sin levevej samt tips og tricks til at komme 
i betragtning til speciallægeuddannelsen.
 
Oplægget holdes i lokale 21.2.26 på Panum. Der vil som altid være kaffe, te og kage. Efter 
oplægget holder vi månedsmøde, hvor alle er meget velkomne til at deltage. Vi glæder 
os meget til at se jer! 
 
Hilsen PORTOS

Overskrift: Spændende FOREDRAG i næste uge!

om Dykkermedicin og akut trykkammer behandling
- et samarbejde mellem Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab
(SATS) og Panum Underwater Club (PUC).
 
Er du vild med anderledes akut-
medicin, bidt af dykningens mørke 
mysterier, eller har du bare altid undret 
dig over hvad et trykkammer egentlig 
bruges til?

Så kom til berigende foredrag på Pa-
num i lokale 29.01.32 d. 11/11 kl 16.00, 
hvor Overlæge, ph.d. Charlotte Barfod, 
Leder af Rigshospitalets Trykkammer, 
vil dele ud af mange års erfaringer og 
gøre os meget klogere!

Tilmelding ikke nødvendig og alle er velkomne, både PUC og SATS-medlemmer samt
ikke medlemmer.

Vi glæder os og sørger for lidt godt til ganen!!

De bedste hilsner
PUC og SATS

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

- Lægepraksis - Lægepraksis - Måløv (gåafstand fra stationen)

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



8 |  Basisgrupper
Vil du med PIT til Indien, Tanzania eller Zambia?

Nu har du muligheden, for PIT har nemlig restpladser til efteråret 2015!
Restpladser:
• Mungeli Christian Hospital i Indien:  2 pladser i perioden nov-jan 2015/16
• Mbulu Hospital i Tanzania: 1 plads i perioden sep-nov 2015.  Den anden plads er 

afsat, så du kommer ikke afsted alene.
• St. Francis Hospital i Zambia: 2 pladser i perioden sep-nov 2015
• Mpwapwa Hospital i Tanzania: 2 pladser i perioden sep-nov 2015

Hvis du er interesseret, kan du kan læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse 
hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login 
skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com.
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold. Det er obligatorisk at deltage i PITs ”Tropemedicinsk 
Weekend”-kursus som afholdes halvårligt i enten København, Odense eller Århus.

Sidste frist for ansøgning er d. 1. december 2014. Ansøgere bliver prioriteret efter evt. 
aktivbevis fra PIT samt højt semestertrin.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet 
”Ansøgning til restplads E15” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, emailadresse 
og adresse samt angivelse af semestertrin. Desuden skal du angive prioriteret rækkefølge 
af de restpladser, du søger. Hvis du har aktivbevis fra PIT, bedes du vedhæfte dette.  Hvis 
du har deltaget i PITs weekendkursus i tropemedin eller et ligndende kursus, skal dette 
anføres. Motiveret ansøgning er ej nødvendig. 

Akut restplads til Tanzania forår 2015!

Vil du med PIT til Tanzania til foråret? Vi har restpladser med kort ansøgningsfrist!

• Mpwapwa Hospital, Tanzania: 2 pladser i perioden februar – april 2015

Sidste frist for ansøgning er allerede tirsdag d. 11/11! Ansøgere bliver prioriteret efter 
evt. aktivbevis fra PIT og  højt semestertrin. 

OBS! For at komme afsted med PIT skal man have deltaget til PITs ”Tropemedicinsk Week-
end”. Kurset afholdes i Århus d. 15. og 16. november. Hvis man ikke tilligere har deltaget 
skal man altså kunne deltage denne weekend.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet ”An-
søgning til restplads – F14” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, emailadresse og 
adresse samt angivelse af semestertrin. Hvis du har aktivbevis fra PIT, bedes du vedhæfte 
dette.  Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus i tropemedin eller et ligndende kursus, 
skal dette anføres. Motiveret ansøgning er ej nødvendig. 

Mvh PIT

Kom til case-baseret kursus i almen medicin og bliv klogere på de forskellige patient- og 
aldersgrupper, man ser i almen praksis.
Vi har fået 4 læger til at komme og præsenterer cases/problemstillinger, man som praktis-
erende læge støder på, når man arbejder med patienter fra vugge til grav. Formålet er at 
blive bedre til at håndtere de forskellige patient- og aldersgrupper man ser i almen praksis.

Kurset er kun for SAMS-medlemmer.
For indmelding i SAMS se: http://sams.dsam.dk/flx/medlemskab/
Der er max. plads til 40 deltagere. 
Tilmelding sker på SAMSfravuggetilgrav@gmail.com med angivelse af navn, mail og 
semestertrin.

Undervejs i kurset holder vi en pause med aftensmad og vi slutter af med kaffe og kage. 
Der vil i løbet af aftenen også være en lille konkurrence, og der er fede præmier på højkant!

Vel mødt!

SAMS København  
præsenterer 

Fra vugge til grav 

 

Torsdag d. 27. november kl. 17.00-20.00 i 42.0.01 

 

Kom til case-baseret kursus i almen medicin og bliv klogere på de forskellige patient- og aldersgrupper, man 
ser i almen praksis. 

Vi har fået 4 læger til at komme og præsenterer cases/problemstillinger, man som praktiserende læge støder 
på, når man arbejder med patienter fra vugge til grav. Formålet er at blive bedre til at håndtere de forskellige 
patient- og aldersgrupper man ser i almen praksis. 
 
Kurset er kun for SAMS-medlemmer. 
For indmelding i SAMS se: http://sams.dsam.dk/flx/medlemskab/ 

Der er max. plads til 40 deltagere.  
Tilmelding sker på SAMSfravuggetilgrav@gmail.com med angivelse af navn, mail og semestertrin. 
 
Undervejs i kurset holder vi en pause med aftensmad og vi slutter af med kaffe og kage.  

Der vil i løbet af aftenen også være en lille konkurrence, og der er fede præmier på højkant! 
 
Vel mødt! 

KH. SAMS 

Månedsmøde d. 5/11 kl 16.15
I auditorium 42.1.11

Månedsmødet starter med et foredrag af Haifa, som tog til krigshærgede Syrien kort efter 
færdiggørelsen af sin uddannelse. 
Hun fortæller om livet, arbejdet og viser en masse kraftige billeder. Hør om hvordan man 
med sparsomme ressourcer kan bedøve og behandle et bredt spektrum af patienter. 

Efter foredraget holder vi månedsmøde med følgende dagsorden:

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 

2. Siden sidst:
- Akutte procedurer
- Karrieredag
- Foredrag om Akut Radiologi
- Generalforsamling 
- 15 års fødselsdag
- Akutte Pædiatriske Procedurer

3: Kommende arrangementer:
- Foredrag om dykkermedicin
- Akut Luftvejshåndtering
- Akut Patient

4. Næste semesters foredrag.
Idéer og forslag fra alle medlemmer - kan man ikke komme, så send gerne en mail til besty-
relse@sats-kbh.dk hvis der var noget man kunne tænke sig at stå for det kommende forår :)

5. Evt

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi 
og traumatologi er velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og høre mere om SATS 
(Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab). Medlemskontingentet på 50 
kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende 
er for medlemmer. Fx. TRAUMEDAGE 2013, som var et 3-dages full-scale simulationskursus 
der blev afholdt for 70 studerende på Vordingborg Kaserne I foråret. Se mere på www.
sats-kbh-dk eller Facebook, Linkedin og Twitter under ”SATS København”.

Akut Luftvejshåndtering

Kurset indbefatter intubation, anlæggelse af larynxmaske og anlæggelse af tungeholder 
på donationsmateriale (mors) i dissektionssalen på Panum. Kurset finder sted:

Torsdag den 13. november 2014 kl. 17.30 – 21.00

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. 
semester er et krav.

Tilmelding sker på www.sats-kbh.dk fra 
tirsdag d. 4. november kl. 16.00.
Der er kun 20 pladser, og tilmeldingen 
sker efter først til mølle-princippet.
For mere info: Se www.sats-kbh.dk eller 
SATS-København på facebook.

Kursusansvarlige: Christian Ballegaard, 
Anne Damgaard og Niklas Ingemann.

Det syder og summer rundt omkring på Panum. 
Kommer der et nyt Traumedage, hvornår skal det være, hvad skal der ske?

Det skal være vildere, større, stærkere!

Lad os derfor allerede nu lave et første planlægningsmøde allerede efter månedsmødet 
i november, nemlig den 5 november kl. 18.00!
Vi mødes i SATS lokalet i studenterhuset og brainstormer!

ALLE er velkomne, både SATS-medlemmer og ikke-medlemmer.

Hvordan var sidste Traumedage så (bare til inspiration):
Traumedage 2013 var et tredages internatkursus om katastrofemedicin på Vordingborg 
Kaserne i perioden 3.-5. maj 2013. Der deltog 62 medicinstuderende fra Danmark, alle 
medlemmer af SATS, og fire fra et søsterselskab i Tromsø i Nordnorge.

Planlægningen af kurset begyndte i november 2010 og var drevet af frivillige kræfter med 
en styregruppe på 21 SATS-medlemmer. Der blev skrevet protokol, søgt fondsmidler, og 
lokaliteter blev diskuteret. To år efter blev den endelige lokalitet på Vordingborg Kaserne 
bestemt.

Undervisningsformerne bestod af workshopper, foredrag og full scale-simulationer. 
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MÅNEDSMØDE: reviews og metaanalyser

Er du i gang med et litteraturstudie? Kom og hør Karsen Jørgensen fra Cochrane fortælle 
om teknik og gode fifs til reviews og metaanalyser. Karsten har meget erfaring inden for 
feltet. Han har netop været med til at lave det medieomtalte review om sundhedstjek 
af raske og har også deltaget i forskning omkring udbyttet af mammografiscreening.

Program: 
1. Betydningen af pålideligheden af de indgående studier, med udgangspunkt i et 
Cochrane-review om screening for brystkræft.

2. Betydningen af hårde outcomes versus surrogatoutcomes, men udgangspunkt i et 
Cochrane-review om helbredstjek.

Torsdag d. 6. november kl. 16.15
Sted: Mini aud. 29.01.30, Panum

Bedste hilsner
PUFF

Står du og skal søge penge til et specifikt projekt, eller kunne 
du bare godt tænke dig at lære, hvordan man søger penge fra 
fonde, så deltag i PUFFs fondansøgningskursus.

Kurset består af en generel introduktion til dét at søge penge fra en fond samt en specifik 
del, hvor der vil være mulighed for at diskutere din specifikke ansøgning.
Under den generelle del vil du blive introduceret til forløbet, hvilke fonde man kan søge, 
hvordan man sælger sit projekt, samt hvordan man udformer et godt CV. 
Hvis du har et eller flere spørgsmål til din specifikke ansøgning, så send dem gerne til 
undertegnede inden kurset, så vi kan tage dem op i plenum. Det bliver selvfølgelig 
anonymiseret.
 
Kurset afholdes af Research Adviser Marianne Gauffriau fra Fakultetsservice, Forskning 
og Innovation.  

Tid: Torsdag den 13. november kl. 16.15 til 19.00

Sted: Lokale 31.01.48a, Panuminstituttet

Tilmelding: Skriv til jespererichsen@live.com. Gratis for medlemmer af PUFF, ellers 50 kr. 
(prisen for indmeldelse)

Med venlig hilsen
Jesper Høiberg Erichsen
Medlem af PUFFs bestyrelse

PUFF arrangementer: 
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.

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

Hvis ja, så er Sexekspressen en basisgruppe for dig! 

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

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

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

TORSDAG D. 6. NOVEMBER KL. 17 
i studenterhuset ved Panum.

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

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen !

 
 
 
 
 
 
 

1.-7. november  
Så er UAEM’s Access to Medicines week (A2M week) i gang! A2M er en uge, hvor studerende fra hele 
Europa sætter fokus på lige adgang til medicin er en menneskeret. 
Ugen vil byde på diverse events, fotokonkurrencer, debatindlæg og meget mere.  
Få overblik over alle events på www.a2m-week.org 

Dato Dag Event Tidspunkt Sted 
3. nov  Mandag Flashmob kl. 11  Panum – vandregangen 

   kl. 13 Dronning Louises Bro 
   kl. 15 Storkespringvandet, Strøget 
  Underskriftsindsamling Hele ugen  

  Fotokonkurrence på Instagram med 
A2M balloner Hele ugen #A2Mwee #uaemkbh 

  Twitter kampagne Hele ugen #A2Mweek 

  Debat indlæg: Da KU glemte social 
ansvarlighed  Universitetsavisen  

4. nov  Tirsdag Reception at the Medical Faculty kl. 12-16 Panum,foran biblioteket 

5. nov Onsdag Fotobod 
kl. 12.00-
15.00 Panum, foran biblioteket 

6. nov Torsdag Eboa run 
kl. 14.30-
16.00 Israels Plads 

  Oplæg om Læger uden Grænsers 
arbejde med Ebloa kl. 16.15-18 

Adolf Hannover auditoriet, 
Panum 

7. nov Fredag Street theatre kl. 15.30 Sankt Hans Torv 

9. nov Søndag 
CPH: DOX - Film screening: Fire in the 
Blood kl. 21.30 Cinemateket  

 
Formålet med ugen er skabe opmærksomhed omkring manglen på adgang til medicin og hvilken rolle 
universiteter spiller i denne. Kom og deltag i alle i vores events, og hvis du har nogen spørgsmål så 
send en mail til UAEM KBH på uaem-dk@googlegroups.com  

 

Skal du på TKO? 
Er det tid til at få genopfrisket din Gentofte Sutur? 

Vil du udbygge dine basale suturteknikker? 
Så har basisgruppen SAKS kurser netop til dig! 

 
Skynd dig at kom med til SUTUR 2 KURSUS 

På onsdag d.5. november, kl. 17:00 afholder SAKS Sutur 2 kursus
Der er få pladser tilbage, så meld dig til med det samme!  

Det koster 50,- og du skal være medlem af SAKS

AK-PANIK?
Går du på 3. semester, med følelsen af at AK-timerne ikke helt dygtiggjorde dig nok til at 

udføre undersøgelserne selv til den mundtlige eksamen? 

SAKS afholder KURSUS I LEDUNDERSØGELSE
Det sker på torsdag d. 6. november kl. 16 

Tilmeld dig på www.saks-kbh.dk
Det koster 20 kroner, og du skal være medlem af SAKS

Vejen til EM bronze i fodbold

Hør landsholdslægen, landsholdsfyssen og Chefcoachen fortælle om det nøje planlagte 
program, som blev lavet 1½ år før EM slutrunden for hver enkelt landsholdsspiler. Der 
vil blive berørt emner såsom træningsfysiologi, skadesforebyggelse, tilrettelæggelse af 
kostplaner og meget mere.

Udskyd bajerne og drop læsningen (det er jo trods alt fredag) og kom i auditorium 29.01.32 
fredag 14/11 kl. 16.00 og blive klogere/underholdt. Det er GRATIS at deltage og kræver 
ikke SIMS-medlemskab!
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FRAKTURER I SKADESTUEN

Skal du ud i et lægevikariet, i KBU eller til eksamen på 6./9. semester? Vil du med til MIRAs 
minikursus i genkendelse af de hyppigste frakturer?

Picture this:
Billederne er lige kommet ind i systemet og med trætte natøjne åbner du programmet 
og kigger. Grundigt. Det ligner en knogle. Men er der en fraktur?? Ikke sikker i din sag 
leder du efter beskrivelsen fra radiologen. Ingen endnu - kommer der overhovedet én?

Hjælp patienten og dig selv - kom til MIRAs minikursus i frakturgenkendelse.

Dato: tirsdag d. 11/11-2014
Tid: kl 16.00, varighed: Ca. 2 timer
Sted: Radiologisk afd. BBH (mere info, når du er tilmeldt)
Hvem: yngre radiolog Stine Hangaard
Tilmelding foregår pr mail - skriv til fraktur@mira-kbh.dk. Gratis for MIRA-medlemmer. Ikke 
MIRA-medlemmer skal meldes ind i forneningen (50 kr) og kan derefter deltage gratis i 
alle andre arrangementer.

CT-ABDOMEN OG EKSAMENSFORBEREDELSE I RADIOLOGI
Skal du til eksamen på 8. eller 9. Semester? 

Så skulle du komme til oplæg om CT-abdomen ved yngre radiolog Michael Brun Andersen. 
Til oplægget vil der også være mulighed for at få svar på spørgsmål omkring radiologi 
til eksamen.

Program
1. time: gennemgang af CT-abdomen med fokus på de mest anvendte tilstande til 
eksamen.
2. time: gennemgang af eksamensspørgsmål i alt radiologi

Har du spørgsmål til 2. time, skal de sendes til ctabdomen@mira-kbh.dk inden d. 18. 
november, så Michael kan nå at forberede svar. 

Tid og sted: 25. november kl. 16.15 i lokale 42.1.12. på Panum. Varighed ca. 2 timer
Tilmelding: skriv til ctabdomen@mira-kbh.dk - gratis for MIRA-medlemmer, 50 kr for 
indmeldelse for ikke-medlemmer. Der er plads til max 30 personer.

Venligste hilsner
MIRA

FORENINGEN STUDENTERKLUBBEN

SÅ ER DET TID TIL FREDAGSBAR I STU-
DENTERKLUBBEN! 11-23:59. INDGANGEN LUK-
KER KL. 23:00. KOM DET BLIR EPIC!

HVIS DU HAR GLEMT NOGET TIL 69TIMERS-
BAR LIGGER DET PÅ SCENEN INDTIL TORS-
DAG. KOM GLAD!

JEG HAR HØRT RYGTER OM MANGE TING 
MEN SIGER DET KUN TIL PELLE SÅ STOP MED 
AT SPØRGE!

- EN PERSON FRA PR I STUDENTERKLUBBEN

SØNHKS månedsmøde i november 

Interesseret i øre-næse-hals-kirurgi? Sønhks byder velkommen til 
månedsmøde og fælles brainstorming omkring foredrag, kurser 
og arrangementer det kommende semester. Sidder du og tænker 
”jeg ville ønske Sønhks kunne tilbyde et kursus i ....” eller ”jeg vil 
gerne blive bedre til ....”, er dette er en gylden mulighed til at få dine 
ønsker opfyldt. Alle er velkomne til at komme med idéer og indspil, 
eller til blot at komme med på en lytter. 

Hvornår: Tirsdag den 11. november klokken 16:30
Hvor: Sønhks’ egne lokaler på 1. sal i studenterhuset

Dagsorden:
1) Velkomst
2) Kommende aktiviteter i efterårssemsteret
 - Kursus i basal ØNH undersøgelsesteknikker
 - Kursus i nødtrakeotomi
3) Brainstorming - planlægning af arrangementer og kurser det 
kommende semester
4) PR: Opslagstavle-workshop, evt. forandringer/forbedringer

Vi glæder os til at se dig!
 

Der er indkaldelse til  stiftende generalforsamling

Jeg har sammen med en anden lavet en basisgruppe for nogle 
medicinstuderende som indteresserer sig for lægevidenskab. 
Det er godt at have på CV'et og derfor har vi besluttet os at 
starte den.

Kom til møde med  på SUND i

LIS
Lægevidenskabsinteresserede studerende

Vi ses! kom glad! Der er CV-relevante pladser såsom:

- Kassér 
- Næstformand
- 2 Bestyrelsesposter
- Økonomiansvarlig
- PR-ansvarlige

Hvis du ønsker at være med til at forbedre dit CV send da en 
mail til:

nrw973@alumni.ku.dk

Også har jeg skrevet en lille sang der bygger på mester jakob:

Det mit CV, det mit CV
Det blir godt, det blir godt
jeg blir toppen af poppen
jeg blir toppen af poppen
bim bam bum
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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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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"

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). 

Husk at forhøje dit SU-fribeløb med forsknings-stipendier!

FADL er blevet opmærksom på at nogle studerende overser retten til 
at forhøje SU-fribeløbet med tildelte stipendier.
For stipendier modtaget i 2013 og 2014 kan du selv forhøje fribeløbet 
på din “minSU”-profil. 

Ny pligt for lægestuderende til at anmelde økonomisk støtte 

Den 1. november 2014 får lægestuderende samme pligt som læger til 
at anmelde modtaget støtte fra lægemiddel- eller medikovirksomheder 
til deltagelse i fagrelevante arrangementer i udlandet.
Støtten skal anmeldes hos Sundhedsstyrelsen via et særligt selvregis-
trerings-site. Sitet lægges på nettet den 1. november.
Eksempler på anmeldelsespligtige aktiviteter i udlandet er kongresser, 
konferencer og symposier.
Hvis aktiviteten er støttet før 1. november 2014, men gennemført efter, 
skal aktiviteten indberettes inden den 1. april 2015. 
Aktiviteter der er støttet og gennemført inden 1. november 2015 skal 
ikke anmeldes.

Ændringer af forsikring skal ske INDEN 1. december

Står du og gerne vil ændre noget i din forsikring, er det vigtigt at du får 
kontaktet os inden 1. december angående dine ændringer. 
Ønsker du at ændre din forsikring, så skriv til kkf@fadl.dk eller kontakt 
FADL København på telefon 3520 0250.

FADL og SUL giver KU en lærestreg

FADL kunne i selskab med SUL – Studenteransattes Landsforbund slå 
en sejr over KU. Et rap over nallerne er, hvad KU har fået, og det er med 
rette at forvente at KU’s ansvarlige vågner op og får gjort noget ved 
det. Sagen omhandler 8 studerende, som har undervist på Økonomisk 
Institut på KU i Datamatik, der ikke fik den fik den løn, som SUL og 
FADL har forhandlet sig frem til i overenskomsten. Trods at sagen ikke 
vedrører medicinstuderende, forhandler SUL og FADL altid overen-
skomst sammen, og derfor er det klart en vigtig sejr for FADL såvel som 
for SUL at få dette brud på overenskomsten rettet ind. Endvidere bliver 
fagforeningens vigtige position og rolle tydeliggjort, når det kommer 
til de studerendes lønninger.

Kære Medlem

Vi er dine tillidsrepræsentanter, og vi vil til enhver tid stå klar til at guide dig, hvis du oplever situationer omkring dit arbejde, som du måske ikke 
vil gå direkte til din arbejdsgiver med, eller hvor du ønsker en uvildig vurdering fra en tredjepart. Vi kan hjælpe dig med diverse spørgsmål om 
overenskomst, sygedagpenge, funktionærloven, samt agerer besidder under en klagesamtale m.m.

Kontakt os på tillid@fadl.dk – vi er klar til at hjælpe- og har tavshedspligt.

De bedste hilsner – Mai, Mette, Marius og Rikke
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Studiefremdriftsreformen 
træder i kraft til december og 
så skal vi alle tage dobbelt så 
mange ECTS-point.

Det har jeg også hørt, men 
det tror jeg altså ikke er helt 
rigtigt!

I kan læse alt om de nye 
regler inde på KUnet.dk  
--> uddannelsesside for Bach-
elor / kandidat i medicin 
--> studiefremdriftsreformen

SUND Studie- og Karrierevejledning

sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/studievejledningsund

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 
45, 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 arrange-
menter 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 Hitachino Nest Espresso Stout fra Kiuchi Brewery i Japan i de små glas. 
COMMERCIAL DESCRIPTION: Caramel, roasted, black and chocolate malts provide an 
explosion of coffee like flavors. The strong espresso character comes from the addition 
of espresso beans to the boil. Notes of vanilla, dark fruit , cocao and chocolate. The very 
unusual character of Hitachino Nest Espresso Stout stems from the fact that Kiuchi 
Brewery is using the recipe of a Russian Imperial Stout as base. Pitch black color, big 
brown head. Aromas of chocolate, roasted bitterness, black currants, dark fruits.
Stud.theol. Henrik Johansen prædiker ved gudstjenesten, og studenterpræst Stefan 
Lamhauge Hansen er liturg (altså den præst, der i øvrigt leder gudstjenesten).

Tid: Fredag den 7. november kl. ca. 13
Sted: Trinitatis Kirke, (ved Rundetårn)
________________________________________ 

Christmas with the Danes – a cookie workshop
How do Danes celebrate Christmas? One of our most important and beloved ways 
of celebrating the holidays is to make - and eat! - lots of particular Christmas foods 
and have a good time doing it together. These afternoons are run by SMiK academic 
coworker, cake blogger and cook book writer Lise Lotz.

Three November afternoons will have you working with other students in the small 
kitchen of the student congregation in central Copenhagen preparing cakes and cook-
ies for all of us to enjoy. If things go well you will even have something sweet to take 
home.

Time:  3 Tuesdays 4-7 pm:
•November 4th (gingerbread houses/kagehus)
•November 11th (vanilla rings/vanillekranse)
•November 18th (fried twisted cookies/klejner)

Place: SMiK, St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København K
Sign up with Lise: lise@smikbh.dk. You can sign up for one or more sessions.
First-come, first-served principle. Max. 10 participants per week.
Danish and international students welcome.

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 men-
nesket karakteriset 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, 
humanistiske 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 forud-
sættes ikke noget hjemmearbejde; blot engagement. Jeg regner med, at studiekredsen 
varer 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 
træffetid. 
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
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Til alle studerende ved SUND – igen mulighed for at deltage 
på et  tværfagligt valgfag om velfærdsinnovation indenfor 
sundhedsvæsenet

Innovation og opfindelser skabes ofte i nye sammenhænge, hvor forskellige discipliner 
og fag mødes på tværs. I disse år er der stor fokus på udviklingen af nye løsninger 
indenfor sundhedssektoren og den vækst dette potentielt kan skabe i samfundet 
ved kommercialisering af løsningerne. Derfor har Københavns Universitet (KU) SUND 
i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udviklet et nyt tværfagligt 
valgkursus. Kurset, Health Innovation – HealthZup, fokuserer på velfærdsinnovation i 
sundhedssektoren ud fra brugernes behov med samtidigt fokus på mulige kommer-
cialiseringspotentialer.
Inspirationen til valgfaget kommer fra Stanford Universitet’s Biodesign program. I 2010 
var en delegation af forskere på studietur til Bio-X og Biodesign på Stanford Universitet 
i Silicon Valley i Californien, herunder kursusleder Anne Frølich, overlæge på Bispebjerg 
Hospital og ekstern lektor på KU. ”Det er vigtigt at vi får skabt et grundlag for at of-
fentlige og private virksomheder kan arbejde innovativt sammen om at løse brugernes 
behov i stedet for ideer. Derved skaber man løsninger der er implementerbare og 
samtidig har et kommercialiseringspotentiale. Biodesign Stanford programmet har 
givet ophav til flere patenter og spin-off virksomheder.”

På kurset vil studerende fra flere studieretninger skulle ud i hospitalsklinikker og 
identificere faktiske kliniske behov, der efterfølgende skal kvalificeres, evalueres og 
bearbejdes med henblik på mulige løsninger og prototype-udvikling. Forelæsningerne 
på valgfaget forestås af lektorer fra forskellige fakulteter på KU, CBS og DTU samt af 
inviterede gæsteforelæsere fra industrien. 
Deltagelse i kurset giver en unik mulighed for at afprøve egne kompetencer og være 
med til at skabe nye løsninger, som måske kan blive til færdige produkter. Arbejdet 
foregår i små grupper bestående af studerende fra flere uddannelser.  ”Her er en mu-
lighed for at afprøve sin indre Georg Gearløs og tænke anderledes” – siger studieleder 
for IT og Sundhed på KU Lars Kayser.
Kurset er rettet til studerende ved et sundhedsvidenskabelige fakultet i det omfang 
studieordningerne tillader det. Det medicinske studienævn har godkendt at kurset kan 
meriteres som kombineret VKO og kandidatspeciale. Sidste år deltog fire medicinstu-
derende og vi er meget interesseret i at der igen i år deltager studerende fra medicin 
og også gerne fra fx  Folkesundhedsvidenskab.
 Tilmelding for medicinere sker ved at indskrive sig til speciale i Health Innovation – 
HealthZup via online-blanket og samtidigt huske tilmelding til VKO. Hvis du er i tvivl så 
kontakt Lars Kayser, lk@sund.ku.dk, med henblik på muligheden på dit studium.
Du kan også læse mere om valgfaget Health Innovation – HealthZup på hjemmesiden 
www.healthzup.ku.dk.

Åbningstider 
  Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15 

 

    Emne: Teknisk Assistent: Demonstrator: 

OKTOBER      

23. 14.00 - 18.00  Faiza  
27. 14.00 - 19.00  Anders Thomas (16-19) 
29. 16.00 - 20.00  Kristine Thomas 

       

31.   2. SEM. PRØVESPOT              
       

NOVEMBER      

3. 14.00 - 18.00  Kristine  
6. 15.00 - 19.00  Faiza  

10 12.30 - 17.00  Anders  
12 9.00 - 14.00 Knogledannelse Kristine Thomas 

14. 14.00 - 18.00 Nervevæv Faiza Thomas 
17. 12.00 - 18.00 Kirtelvæv Kristine Thomas (13-18) 
18. 12.00 - 18.00 Bindevæv Faiza Thomas (13-18) 

19. 12.00 - 18.00 Dannelse af blodets 
formede elementer Faiza Thomas (13-18) 

20. 12.30 - 18.00  Anders Thomas (13-18) 
22. 10.00 - 16.00  Anders Thomas 

  -     

24. 2. SEM.  
SKRIFTLIG EKSAMEN 

   

       

JANUAR      

5. 9 - 13.00  Anders  
      

7. 3. SEM.  
SKRIFTLIG EKSAMEN    

 

 

Mikroskopisk studiesal er et tilbud til specielt 2. semester for at få hjælp til histologispot.  
Vi har mikroskoper, men medbringer du din computer, kan du ligeledes  

få hjælp til spot på VirMik.  
 

Vi opsætter spotprøver dels på mikroskop og i form af billeder, så du kan teste dine 
færdigheder. Vi håber, du vil benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din 

læsemakker eller få afklaret spørgsmål hos os. 
 

Som noget nyt vil vi i år op til eksamen sætte fokus på specifikke emner,  
som plejer at volde problemer. På de 5 fokusdage vil der være en kort gennemgang af det 

spottekniske inden for emnet samt spotprøver. 
 

Kom glad! 
 

Mikroskopisk studiesal er et tilbud til specielt 2. semester for at få hjælp til histologispot. 
Vi har mikroskoper, men medbringer du din computer, kan du ligeledes 
få hjælp til spot på VirMik. 

Vi opsætter spotprøver dels på mikroskop og i form af billeder, så du kan teste dine 
færdigheder. Vi håber, du vil benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din 
læsemakker eller få afklaret spørgsmål hos os.

Som noget nyt vil vi i år op til eksamen sætte fokus på specifikke emner, 
som plejer at volde problemer. På de 5 fokusdage vil der være en kort gennemgang af det 
spottekniske inden for emnet samt spotprøver.

Kom glad!
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10 nemme

1.
Hvad hedder hjernen på 
oldgræsk?

2. 
Hvilken teknik bruges til at 
regitrere hjernens elektriske 
aktivitet.

3.
Hvor mange lapper har hjernen på 
hver side? - hvad hedder de?

4.
Hvad kaldes hjernens
relæstation?

5. 
Hvad er den latinske betegnelse 
for hjernens udgave af
øresundsbroen?

6. 
Hvilken del af hjernen varetager 
primært motorisk kordination og 
balance?

7. 
Hvad kaldes det system, der inde-
holder hjernens 
cerebrospinalvæske

5.
Hvilken neurotransmitter 
fluktuerer signifikant med kvin-
ders menstruationscyclus?

8.
Hvilke to forskellige slags substans 
består hjernen af

9. 
Hvad kaldes det netværk af 
blodkar, der producerer cerebro-
spinalvæsken

10 svære

10. 
Hvad kaldes den lidelse, hvor man 
har mistet evnen til at tale?

10. 
Kan du sige lobus fluccolon-
nodularis hurtigt 10 gang i træk 
uden at kløjs i din tunge?

2.
Transmission af hvilken 
neurotransmitter står for 60% af 
hjernens energiforbrug?

Svar

1. lymfocytter
2. Glutamat
3.  Epileptiske "spikes" og velafgrænsede episoder med ryt-
miske spikes og langsomme bølger med ændring i frekvens 
og amplitude
4. Serotonin syndromet
5. GABA
6. Trisynapsen
7.  Tilbagevendende episoder med synsforstyrrelser, følefor-
styrrelser eller taleforstyrrelser.  Kan optræde uden hoved-
pine eller kan efterfølges af let til moderart hovedpine. 
8. Dopamin
9.  Beta-amyloid?
10.  Nej

svar

1.  Encephalon
2.  EEG (Elektroencephalografi) 
3.  4 lapper på hver side (frontallappen, parietallappen, 
occipitallappen, temporallappen)
4. Thalamus
5.  Corpus Callosum
6. Lille hjernen (Cerebellum)
7. Ventriklerne
8. Grå og hvid substans (substantia grisea og substantia    
alba) 
9. Plexus chorioideus
10. Afasi 

3.
Hvordan beskrives epileptiform 
aktiviet på et EEG?

4. 
Hvad er den mest alvorlige 
bivirkning til behandling med 
SSRI-præparater?

6.
Astrocytten spiller muligvist en mere aktiv 
rolle i signaleringen i hvilken type synapse?

7.
Hvilke symptomer karakteriserer 
migræne med aura?

8.
Forstyrrelser i hvilken neurotransmit-
ter antages at være den primære 
årsag til positive symptomer hos 
skizofrene?

1. 
Ved en viral meningit vil man 
primært kunne se hvilken type celler 
i cerebrospinalvæske udtaget ved 
lumbalpunktur?

9. 
Øget produktion eller aflejring af hvilket 
proteinfragment menes at spille en 
rolle ved de generative forandringer 
der udgør patogenesen ved Alzheimers 
sygdom?



| 15 MIDDELALDERKRYDS!

HENAD

1. "Vikingeæraen" blev skudt i gang med et togt mod Lindisfarne i England i 795, hvor man fik masser af 
skatte med hjem fra at hærge denne slags institution...
5. Sydfransk type omrejsende musiker/digter/komponist
8. Der er ingen klar definition på starten af middelalderen, men en populær definition angiver at mid-
delalderen startede med dette store riges fald
9. Denne khan var grundlagde Yuan dynastiet i Kina og blev blandt andet besøgt af Marco Polo
10. Notre Dame i Paris er bygget i denne stil
11. England lå i krig med dette land i 100-års-krigen
12. Det fjerde korstog sluttede med en grundig hærgen og raseren af denne storby
15. En ridderlærling.
17. Valdemar den Stores best buddy, krigermunk og navngiver til elendigt fildelingssystem
20. Denne form for rustning var middelalderens bedste alternativ til pladerustningen, når det gjaldt 
beskyttelse mod pile
21. Denne handelsunion konkurrerede med det danske rige om handel omkring Østersøen. Danskerne 
"vandt".
25. En meget simpel jomfruelighedstest, som kunne udføres alle steder til alle tider, indebar at den 
utugtsanklagede kvinde skulle gå ud i en nærliggende skov og finde et eksemplar af dette fabeldyr. Hvis 
hun kunne præsentere en sådan for landsbyen var hun officielt jomfru.
26. Det berømte Bayeuxtapet skildrer bl.a. slaget ved ********, som hurtigt gav Vilhelm Erobreren kontrol 
over hele det sydlige England.
27. Den engelske kong Richard, som drog med på det tredie korstog, havde dette tilnavn.

NEDAD

2. Det område, som i dag hedder Lichtenstein, hørte i middelalderen med til denne tyske region.
3. Den første by, som den hellige Jeanne D'arc ledte en hær imod, og befriede fra længere tids engelsk 
belejring
4. Denne incestfødte konge regerede de syv kongeriger i lidt over to år indtil han blev forgiftet
6. Hvis man i middelalderen havde gjort noget gris og ville have syndsforladelse, så kunne man købe et 
eksemplar af disse, og PUF var man helt uskyldig igen
7. Frans af Assisi lagde navn til denne munkeorden, som var (og er) kendetegnet ved at være enooormt 
fattige.
13. Denne ridderorden grundlagdes i 1118 som en fast beskyttelsesstyrke for det nyligt vundne kristne ter-
ritorium i mellemøsten.
14. Dette folk nedstammede fra vikingerne og tog på et tidspunkt den engelske trone
16. I år 762 v.t. blev denne by kalifatets hovedsæde
18. Denne italienske bystat blev stinkende rige på at smugle lig af helgener ud af Ægypten
19. Sygdom, som dræbte millioner af europæere i 1300-tallet, og forårsages af infektion med bakterien 
yersinia pestis
22. Nihalet kat, tommeskruer, jernstol, rotter, kvælningspærer, kvartering, hængning og drukning var flittigt 
anvendte redskaber/metoder inden for....
23. Kompliceret (og stor) krigsmaskine, som vha. store hjul og modvægte slyngede meget tunge projektiler 
mod fx bymure eller små dyr.
24. Fornavnet på den Afrikanske konge hvis rigdom var kendt selv i Europa (efternavn Musa)

Hej folkens! Vi har lavet en kryds. Det er en kryds om middelalderen. 
Vi håber at I kan lide den! Den er lidt nemmere, end den plejer. Brok-
kehoveder.

Peter James og Kasper/MOK-red
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Gå i træningscenter - den ultimative undskyldning for at slippe væk 
fra bøgerne; man bliver lækker til sommer og så er man HELT SIKKERT 
mere frisk bagefter og kan læse SÅ meget bedre.

Gå ned i Palmen - Hvis man lige får en lille pause en gåtur, og 500 
gram sukker tilsat gelatine og farvestoffer, så kan man klare MINDST 2 
timer mere på bib.

Bestille sin sommerferie - Det er rimeligt vigtigt at få bestilt sin 
sommerferie så snart man kommer i tanker om, at man gerne vil på 
sommeferie. Priserne stiger jo hele tiden. Og det er nok også bedst 
lige at bruge noget tid tjekke priser hos SAMTLIGE rejseselskaberm, 
så man er helt sikker på, at man får det bedste tilbud.   

Hjælpe en-eller-anden der skal flytte - man kender altid nogle, der 
skal flytte, og de bliver altid SÅ GLADE hvis man hjælper dem, og så 
er det jo også rigtigt smart lige at have "en flytning til gode" til næste 
gang man selv skal flytte.

Tage på udsalg - der er altid et eller andet sted der er udsalg (se 
udsalgsguiden.dk). Og det er jo faktisk meget fornuftigt at tage på 
udsalg, for man kan spare mange penge. Og eftersom  man ikke har 
tid til at arbejde ret meget i eksamensperioden er det rigtigt smart, at 
være ØKONOMISK ANSVARLIG 

Bage kage til læsegruppe - Det er altid fornuftigt at bage kage til sin 
læsegruppe, de bliver glade, OG man køber sig til lidt ekstra TOLER-
ANCE, hvis nu man ikke lige har fået læst det aftalte, til næste møde. 
Blive tjekket for LUS af sin læsemakker - Lus kan være næsten umulige 
at slippe af med! Jo før man finder dem, jo bedre. Så hvis man mærker 
så meget som den mindste lille kløen, når man sidder inde på bib, er 
det klart VIGTIGT, at man lige lader sig tjekke. 

læse om den der sygdom, som din mor siger, at din mormor 
tror hun har - mor og mormor er bekymrede, så det er selvfølgeligt 
nødvendigt for dig at være helt up to date på mormors nye sygdom. 
Og det er jo STUDIERELEVANT information; så det er ikke engang en 
overspringshandling. 

Sy huller i sit tøj - Alle har en bunke med tøj, som bare lige er løbet 
lidt i syningen, eller har tabt en knap, men i øvrigt er for godt til at 
blive smidt ud. Hvis man lige fikser tøjet i denne bunke behøver man 
ikke at vaske tøj lige så ofte i eksamensperioden, og det er jo TIDS-
BEVARENDE i det lange løb!

OVERSPRINGSHANDLINGER FRA 
EKSAMENSLÆSNING

Gøgl

Simon Glerup!

Mine Damer og Mænd! Simon Glerup er stærk. Det var han også sidste 

år hvor dette billede er blevet taget.

God eksamenslæsning peeps!

Kasper Aaaaaaaa synes Simon var lækker sidste år. Nu er han væk! 

Kasper er ked af det.

Dette er en diagnostisk quiz
Skriv til MOK hvis du kan gætte disse 3 diagnoser:

1 2 3


