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I dette efterår har vi bragt de personlige erfaringer og tanker fra om studiet og lær-
erne fra en tidligere studerende ved navn Leif Sestoft. Med sig har artiklerne haft 
uddragsillustrationer fra den afgående årgangs blad "Bugpressen"  - Billedredak-

tion ved Troels Kardel. Man har i disse artikler kunnet få et indblik i studenterlivet 
for ca 50 år siden, og vi på MOK redaktionen takker mange gange for bidraget til 

bladets indhold og for det spændende læsestof.
Skulle man være interesseret i at læse de tidligere artikler om studielivet for 50 år 

siden, kan de findes på www.mok.dk
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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
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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: Jonas MOK/red - med billeder fra bugpressen

O
ns

da
g

To
rs

da
g

Fr
ed

ag
Lø

rd
ag

Sø
nd

ag
M

an
da

g
Ti

rs
da

g

MOK UDKOMMER
GO HOLDER OPLÆG. SE SIDE 4.

AKUT LUFTVEJSHÅNDTERING MED SATS, SE 
SIDE 4.
FONDSANSØGNINGSKURSUS V. PUFF, SE SIDE 
5

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
PMS, SE SIDE 5
KAFFE MED STUDENTERPRÆSTEN, SE SIDE 12

PJ ER TIL DKS-ÅRSMØDE
JONAS SKAL VÆRE DERMATOLOG

ROLLESPIL I HARESKOVEN. VI MØDES PÅ PAR-
KERINGSPLADSEN KL 11. SE SIDE 17.

MOK DEADLINE KL. 12:00

EORTAOPLÆG, SE SIDE 4

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag
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HENAD

1. Denne storby ligger ud til det Tasmanske Hav
3. Porto Novo er hovedstad i dette afrikanske land
5. Dette land kaldes også "Afrikas armhule"
6. Denne by ligger ud til Sortehavet, på Krimhalvøen
9. Luxor ligger i dette land
11. Påskeøen ligger i dette hav
12. Romersk grundlagt by, som i sin tid gik under navnet "Londinium"
13. Australsk by, som ligger ud til det indiske ocean
14. Afrikas sydligst beliggende land
18. Indtil 1925 gik Oslo under dette navn
19. Den russiske hovedstad Moskva ligger ud til denne flod
20. Wien er hovedstad i dette land
21. Indonesiens hovedstad

NEDAD

2. Syriens hovedstad
3. Sao Paulo ligger i dette land
4. Addis Abeba er hovedstad i dette afrikanske land
6. Stor ø i det sydlige Italien
7. Vaduz er hovedstad i dette europæiske land
8. Khartoum ligger ud til denne flod
10. Tbilisi er hovedstad i dette land
15. Hovedstaden i Jylland
16. Hvis du sejler stik syd fra Gibraltar vil du før eller siden, hvis du 
ikke synker, støde på dette lands kyst
17. Australiens hovedstad

Når man er ude i den store verden er det vigtigt at kunne finde rundt. Derfor har jeg lavet en geofrafikryds til jer! 

Når I har løst den vil I kunne finde rundt, lige meget hvor I skulle finde jer selv i den store verden. Selv tak!

Peter "Møzzz" James/MOK-red
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Kom til klinisk færdighedsuge med Eorta
Uge 47 bliver dettes semesters klinisk færdighedsuge hos Eorta. Vi har tre spændende 
kurser med fokus på forskellige semestertrin.

Tirsdag d. 18/11: Objektiv undersøgelse –bachelor edition
Eventet er rettet mod bachelorstuderende, især oplagt for dem som skal i TKO til januar 
og i sommerferien. Vi har gjort plads til 20 deltagere og eventet kommer cirka til at 
tage 3 timer. Indholdet bliver udvalgte dele af den objektive undersøgelse med klart 
fokus på den praktiske udførelse. Vi har valgt de poster, som vi mener, er sjovest og 
fedest at kunne som bachelorstuderende.

Onsdag d.19/11: EKG kursus med overlæge Helena Dominguez
Helena Dominguez, overlæge på Kardiologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital, 
afholder et teori- og casebaseret kurs i EKG. Kurset er henvendt til dig, der gerne vil 
have genopfrisket den systematiske tilgang til EKG-analyse eller skal til eksamen på 8. 
semester. Også yngre studerende er velkomne. 

Fredag d. 21/11: FATE- ultralydsskanning
Focus assesed transthoracic  echo. Er en protokol for en hurtig vurdering af hjertets 
tilstand og funktion med ultralyd. For at deltage på dette kursus skal du har haft CEKU’s 
ultralydskursus eller Eortas basale ultralydskursus.

Tilmeldingen til alle 3 kurser starter mandag d. 10/11 kl. 12 via www.eorta.dk. Alle 
kurser kræver medlemskab og koster 50 kr. Husk, at du ved indmeldelse får ét kursus 
gratis, som du benytter ved at skrive GRATIS i kommentarfeltet.
Vi glæder os meget til en spændende uge!

Mvh
Eorta
P.s. Generalforsamling d. 12/11, oplagt mulighed hvis du vil være aktiv!

MÅNEDSMØDE
Førstehjælp For Folkeskoler

Kunne du tænke dig at blive del af en aktiv basisgruppe? Så kom til månedsmøde med 
FFF!
Som del af FFF bliver du knivskarp til førstehjælp, du kan komme ud og undervise på 
landets folkeskoler og du møder studerende fra alle semestre.

FFF er en blanding studerende (hovedsageligt medicin), der interesserer sig for første-
hjælp. Vi arbejder mod at sætte førstehjælpsundervisning højere på folkeskolernes 
dagsorden, og tager ud på flere skolebesøg om måneden. Derudover har vi også flere 
undergrupper, man kan blive en del af, hvis man vil udvikle sine evner indenfor f.eks. 
fundraising, økonomi, PR, hygge…
 
Månedsmødet afholdes i Studenterhuset på Panum, tirsdag d. 18. november kl. 17.15!
Som altid vil der være kage først og fællesspisning bagefter.

Find eventet på facebook: FFFantastisk månedsmøde
Bliv en del af gruppen, søg på facebook efter: Førstehjælp For Folkeskoler København

Vi håber på at se dig!

Er du rigtig klog?
FORNIKS inviterer til foredrag om intelligens

Hør om:
”Intelligens: Udvikling & betydning” v. professor Erik Lykke Mortensen 
&
”Savant syndrom: Særlig intelligens” v. cand.psych Line Gebauer

Dato: Torsdag d. 20. november
Tid: Kl. 17.15 – 19.00
Sted: Lundsgaard auditorie
 
Nysgerrig? Tilmeld dig eventet i vores facebook gruppe ”Forniks”. 

Vi glæder os til at se dig! 

Bachelor, kandidat eller forskningsår indenfor gyn/obs?

Er du interesseret i gynækologi og obstetrik? Overvejer du at lave bacheloropgave, 
kandidatopgave 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

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

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 simulationstræ-
ningen.

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 okto-
ber kl. 17 og skal ske inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

afholder kursus i 

Akut Luftvejshåndtering

Kurset indbefatter intubation, anlæggelse af larynxmaske og anlæggelse af tungehold-
er 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.
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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 spæn-
dende foredragsrække med fokus på det medicinske speciale Børne- og Ungdom-
spsykiatri. 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 
Ungdomspsykiatrisk 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 Ungdomsp-
sykiatrisk 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

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

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 og der er få pladser 
tilbage,

Venligste hilsner
MIRA

Ny basisgruppe!
Så åbner Studerendes Arbejds- og Miljømedicinske Selskab (SAMS) dørene for, at du 
som medicinstuderende med interesse for miljø- og arbejdsmedicin kan få praktisk og 
teoretisk erfaring med specialet, inden du bliver læge. Vi har indtil videre samlet en lille 
gruppe af forskningsårsstuderende fra afdelingen til at starte foreningen, men såfremt 
du har interesseren, inviteres du til stiftende generalforsamling d. 13/11-14 kl. 16-18.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Valg af stemmetællere
5. Gennemgang af vedtægter
6. Fastsættelse af kontingent
7. Afstemning om vedtægter
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af 4 ordinære medlemmer til bestyrelsen
12. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
13. Valg af revisor og revisorsuppleant
14. Eventuelt

Generalforsamlingen finder sted i lokale 1.0.11, og der vil efter mødet være et lettere 
traktement og noget at drikke, inden der vil blive holdt foredrag om forksningsaspekter 
inden for arbejds- og miljømedicin af professor, ledn. Overlæge, Dr. Med. Dan Parwani.
Har du spørgsmål eller vil du gerne komme med vedtægsforslag til dagsordenen, kan 
du skrive til:

+ 45 27 38 37 82 eller mail: hld618@alumni.ku.dk

Vi ses :-)

PORTOS indkalder til ordinær generalforsamling mandag d.1/12-14, som vil finde 
sted efter månedens foredrag.

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning ved formand og udvalg
3. Økonomiske forhold ved kasserer deriblandt vedtagelse af budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse deriblandt formand, næstformand, PR- og kommunikationsansvar-
lig, sekretær, kasserer
6. Eventuelt

Vel mødt,
PORTOS – Panums ORTOpædkirurgiske Selskab

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 fondansøgn-
ingskursus.

Kurset består af en generel introduktion til dét at søge penge fra en fond samt en speci-
fik 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 
- SPSS-kursus

Mere information om tid og sted for arrangementerne samt annoncer for forskning 
kommer løbende på mailen, hjemmesiden og i MOK.

Vejen til EM bronze i fodbold
Hør landsholdslægen, landsholdsfysioterapeuten og Chefcoachen fortælle om det 
nøje planlagte program, som blev lavet 1½ år før EM slutrunden for hver enkelt land-
sholdsspiler. 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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IMCC Research Exchange
Er du interesseret i forskning? Kunne du tænke dig at kombinere et forskningsop-
hold 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!

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

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 

Land Antal 
pladser 

Særlige betingelser 

Brasilien  
3 IFMSA, 5 DENEM 

8 DENEM: Prækliniske pladser* 
IFMSA: Kliniske pladser ** 

Belgien 2 Kliniske pladser 
Chile 5 Kliniske pladser 

Garanteret engelske pladser – mulighed for spansk plads 
Columbia 2 Kliniske pladser 

Garanteret engelske pladser i kirurgi i Medellin 
Ecuador 2 Kliniske pladser 

Garanteret engelske pladser – mulighed for spansk plads 
Egypten 1 Klinisk  
Frankrig 2 Kliniske pladser (minimum 3.år) 
Ghana 3 Kliniske pladser 
Grækenland 2 Kliniske pladser 
Holland 1 Klinisk plads 

Kun juli måned 
Indonesien 4 Kliniske pladser 
Iran 3 Kliniske pladser 
Island  1 Klinisk plads, mulighed for præklinisk plads efter aftale 

Kun juli og august 
Israel 5 Kliniske pladser 
Italien 2 Kliniske pladser 

Kun juli måned 
Japan 4 Kliniske pladser 
Kenya 2 Kliniske pladser 

Juli eller august 
Korea 2 Kliniske pladser 
Kurdistan 1 Klinisk plads 
Kuwait 1 Klinisk plads 
Libanon 3 Kliniske pladser 
Malta 2 Prækliniske pladser 
Mexico 4 Kliniske pladser 
Marokko 2 Kliniske pladser 
Oman 2 Kliniske pladser 

Juni, august eller september 
Peru 
3 IFMSA, 1 APEMH 

3 IFMSA: prækliniske pladser 
APEMH: Klinisk plads, præklinisk efter aftale 
Garanteret engelske pladser 

Polen 1 Klinisk plads, mulighed for præklinik plads efter aftale 
Juli, august eller september 

Rumænien 1 Klinisk plads 
Rwanda 1 Klinisk plads 
Rusland 2 Kliniske pladser 

1 plads i juli og 1 plads i august 
Slovenien 1 Klinisk plads 
Spanien, Catalonien 2 Kliniske pladser 

1 plads i juli og 1 plads i august 
Spanien, øvrige 4 Kliniske pladser 
Taiwan 4 Kliniske pladser 
Tatarstan 1 Præklinisk plads 
Thailand 2 Kliniske pladser 
Tunesien 6 Prækliniske pladser 
Tyrkiet 5 Prækliniske pladser 
Tyskland 2 Kliniske pladser 
Ungarn 1 Klinisk plads 
Østrig 2 Kliniske pladser 
 
* Prækliniske pladser = alle semestertrin 

Exchange landeliste 2015/16
Vil du også have mulighed for at omsætte teori til praksis og samtidig stifte bekendtskab 
med andre kulturer og sundhedssystemer? Så tag på et klinisk hospitalsophold af en måneds 
varighed med IMCC Exchange.

Her kommer listen over lande som IMCC Exchange har kontrakter med den kommende 
exchangesæson som går fra 1. april 2015 til 31. marts 2016.
Alle betingelser er vejledende – yderligere informationer og exchange conditions for hvert 
land kan findes på imcc.dk/aktiviteter/exchange/

Ansøgningsfrist: 1. december 2014, den elektroniske ansøgning på imcc.dk åbner den 15. 
oktober.

Spørgsmål: skriv til national aktivitetsleder for Exchange på neo.denmark@gmail.com

* Prækliniske pladser = alle semestertrin
** Kliniske pladser = 5. – 12. Semestertrin

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. 4. DECEMBER 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 !

Basisgrupper
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Lønnet Kardiologisk forskningsår: Noget for dig?
 
Forskningsinteresseret stud. med. søges til  
et fuldt finansieret prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, 
Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start 1. febuar eller efter nærmere 
aftale.

Som forskningsårsstuderende vil du blive involveret i Herlev-Østerbro 
undersøgelsen, som er et klinisk studie, hvor hjertet hos raske forsøg-
spersoner undersøges med hjerte-CT. Du vil indgå i forberedelsen og 
skanningen af disse forsøgspersoner. Herudover vil du blive tildelt dit 
eget forskningsprojekt, som dels kan bruges som specialeopgave og 

dels kan medføre en publikation i et tidsskrift. 

Hvem kan søge?
- Du skal helst have afsluttet 8. semester.
- Du skal være åben og god til at kommunikere med patienter
- Du skal være engageret, interesseret i forskning og god til at samar-
bejde.

Hvad tilbyder vi?
- Klinisk erfaring indenfor kardiologi.
- Oplæring i generelle forskningsprincipper.
- Tæt samarbejde i engageret forskningsteam.
- Selvstændigt projekt.
- Aflønning med 10.000 kr. pr. måned.
Og meget mere!

Hvis dette er noget for dig så send en mail med en motiveret ansøgn-
ing, samt CV. 
Har du uddybende spørgsmål er du også velkommen til at ringe eller 
skrive. 
Til:
Læge
Mathias Sørgaard
Mail: mathiassoergaard@hotmail.com
Tlf. 29 60 82 72

Ansøgningsfrist: 6/12-14, samtaler vil blive afholdt i følgende uge

Job på DIMS – Dansk Institut for Medicinsk Simula-
tion 
 
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 simula-
tionerne. Det vil sige at du taler for ”patienten” og styrer de fysiolo-
giske 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 hverd-
age, 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 kur-
susaktiviteten, 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 pa-
tienten i simulationerne, samt er figuranter på især ambulancebehan-
dlernes 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 pas-
ser 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!

Klaver/keyboardspiller søges til Panum-
band

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

Undervisningsassistenter søges til kursusundervisning 
til forårssemestret 2015

Til forårssemestret 2015 søges snarest undervisningsassistenter til 
undervisning på 1., 2. og 3. semester medicin bachelor.

Du vil kunne se opslaget på KU-net: http://jobportal.ku.dk/undervisn-
ingsstillinger/ fra den 17. november 2014, hvor du også vil kunne søge 
stillingerne, der har ansøgningsfrist den 1. december kl. 9.00.
Stillingerne vil endvidere blive slået op på Jobnet: https://job.jobnet.dk/
CV og Job-i-staten: http://www.job-i-staten.dk/.

Ansøgningskravet til stillingerne er bestået 6. semester, undtagelsesvis 
kun 5. semester.

Med venlig hilsen
Lone Bjørn Holst 
Sektion for Studieservice

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

1) Lægepraksis - Lægepraksis - Måløv (gåafstand fra stationen)

Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen ”Jobportal”.
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Vil du gerne på praktikophold i udlandet? 

Så kom og følg lægerne på Mnazi Mmoja Hospital, på den afrikanske tropeø Zanzibar og få akademisk 
givende erfaring, karrieremæssige fordele på CV’et og en uforglemmelig oplevelse på et travlt hospital i et 
udviklingsland. Du kan eksempelvis få merit for opholdet i forbindelse med VKO eller TKO. Opholdet er 
desuden en fantastisk mulighed for at kombinere et fagligt ophold med en ferieoplevelse på en tropisk ø. 
Læs mere om opholdet på Zanzibar og hvornår du kan komme afsted på www.TryMedics.dk. Vores næste 
hold bliver sendt afsted midt januar på et 4 ugers forløb. Tilmeld dig nu, da der er begrænset antal pladser! 
Alle årgange kan tilmelde sig.   

 

Prægraduat forskningsår på Kirurgisk afdeling i 
Roskilde og Køge

Vi søgere en scholar til et prægraduat forskningsår i vores forskn-
ingsenhed på kirurgisk afdeling på Roskilde og Køge Sygehus 
med start i forårssemestret 2015. 

Projektet
Vi søger en medicinstuderende til et projekt inden for kolorektal 
cancer kirurgi. Som scholar, vil du blive ansvarlig for at køre et 
studie på Roskilde sygehus, hvor vi undersøger perioperative 
stress mekanismer, genetiske respons og stamcelle-egenskaber i 
tumorvæv og blod, hos patienter, der skal opereres for kolorektal 
cancer. Derudover vil du få dit eget forskningsprojekt inden for 
samme emneområde.  

Forskningsgruppen 
Som scholar bliver du en del af en vores forskningsenhed på 
12 scholarer og PhD-studerende. Vi holder ugentlige forskn-
ingsmøder med undervisning og diskussion af igangværende 
projekter i gruppen. Vi lægger meget vægt på, at man som 
scholar kan arbejde selvstændigt, og du kan forvente at skrive 
tre artikler i løbet af dit forskningsår, som giver førsteforfat-
teskab. Du vil modtage 10.000 kr. om måneden i stipendiat og 
vi forventer ansættelsesstart enten d. 1. januar eller d. 1. februar 
2015.  

Send en ansøgning og dit CV til Professor Ismail Gögenur: igo@
regionsjaelland.dk
Frist for ansøgning: onsdag d. 19/11 kl. 18.00 
Der vil blive afholdt ansættelsessamtale mandag d. 24/11 om 
formiddagen på Køge Sygehus 
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Medicinsk Museion søger fire fleksible omvisere som, i samarbe-
jde med vores nuværende omviserteam, kan varetage museets 
publikumsfunktioner 4-8 timer om ugen.

Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal være omviser i vores ud-
stillinger, fungere som museums- og kassevagt, og ad hoc varetage 
andre serviceopgaver. Jobbet kræver interesse og flair for mundtlig 
formidling samt blik for og lyst til at give vores gæster en god service.

Vi forestiller os, at du:
• Er i gang med en relevant universitetsuddannelse
• Har kendskab til eller interesse for sundhed, sygdom, forebyggelse 
og behandling i et kulturelt, æstetisk, teknologisk og historisk pers-
pektiv
• Interesserer dig for museumsformidling
• Har lyst til at tage del i arbejdet på et museum, der i disse år under-
går store forandringer
• Har gode mundtlige engelskkundskaber
• Er serviceminded, mødestabil og fleksibel.

Arbejdstiden er varierende og falder både som faste og ad hoc aftalte 
vagter, der kan ligge både i dag- og aftentimer, hverdag og weekend.
Da arbejdet som omviser kræver en vis oplæring, skal du kunne arbe-
jde hos os i mindst ét år og gerne længere.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finans-
ministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige 
Område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, 
laboranter og IT-medarbejdere (HK stat) med indplacering som 
studerende med en timeløn på 116,43-122,14 kr. afhængig af din 
anciennitet, og hvor langt du er i dit studie.
Arbejdstiden er 4-8 timer/uge med start hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til mu-
seumsinspektør Bente Vinge Pedersen på mail:bvpn@sund.ku.dk eller 
til administrator Mie Knudsen på mail: miek@sund.ku.dk .

Ansøgning
Send din ansøgning via Københavns Universitets Jobportal vedlagt 
CV og dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse 
elektronisk via linket nedenfor, senest den 13. november 2014.
Medicinsk Museion, www.museion.ku.dk, er en enhed under Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Vores fag-
område er studier af sundhed og sygdom, fødsel og død i et kulturelt 
og historisk perspektiv. Vi har fire funktioner; forskning, undervisning, 
samlinger og udstillinger.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund 
og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Dermatologisk Afdeling søger forskn-
ingsårsstuderende
Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus søger 
to forskningsårsstuderende til Dermatologisk 
Forskningsenhed.
Forskningsåret vil omhandle den billeddannende 
teknik Optical Coherence Tomography (OCT) eller 
sygdommen hidrosadenitis suppurativa (HS)

Optical Coherence Tomography (OCT)
OCT er en billeddannende teknik, som gennem 
mange år er blevet anvendt i oftalmologien og 
nu er ved at vinde indpas i det dermatologiske 
speciale. De væsentligste indsatsområder er 
diagnosticering af såvel hudkræft som inflam-
matoriske hudsygdomme. Teknikken er under 
hastig udvikling og Dermatologisk Afdeling er en 
fremtrædende aktør på feltet i tæt samarbejde 
med centre i Belgien, UK og USA. 

Tiltrædelse: snarest muligt

Hidrosadenitis Suppurativa (HS)
HS er relativ ubeskrevet sygdom, men studier i 
Danmark og Frankrig tyder på, at op til 4 % af den 
voksne befolkning lider af HS i varierende grad. 
Patienterne lider af tilbagevendende smertefulde 
bylder, primært axillært, inguinalt og under mam-
mae. Sygdommen er socialt stigmatiserende og 
der er en klar sammenhæng til overvægt og rygn-
ing. Stillingsbeskrivelsen indebærer videreførelsen 
af et allerede igangsat projekt, med rig mulighed 
for at starte egne projekter sideløbende.
Tiltrædelse: januar 2015

Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, er 
særdeles aktiv i både OCT- og HS-forskningen, 
hvorfor der vil være god mulighed for at publicere 
artikler – også som førsteforfatter.
Der er tale om klinisk forskning, og den suc-
cesfulde forskningsårsstuderende indgår derfor 
naturligt i afdelingens møder og aktiviteter, 
hvorfor der gives mulighed for at få et indblik i det 
dermatologiske speciale. 
Vi tilbyder et godt forskningsmiljø bestående af 
PhD-studerende og andre forskningsaktive læger. 
Der er derfor rig mulighed for vejledning og 
supervision.

Løn: scholarstipendiat på 10.000/måned

Kontakt: motiveret ansøgning og CV sendes til 
Alia Arif Hussain (alhu@regionsjaelland.dk) og 
Peter Riis Mikkelsen (pmik@regionsjaelland.dk) 
med CC til Professor Gregor Jemec (gbj@region-
sjaelland.dk)

Svar på sidste uges middelalderkrydsord
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USMLE – den amerikanske lægeeksamen

Ca. 3-6 studerende ved KU tager hvert år udfordringen op og kaster sig ud i 
USMLE. Jeg har nu taget den første del, og møder stor interesse blandt stud.
med og læger om USMLE. Derfor dette indlæg – se også www.lookseedo.dk

Hvad er USMLE
USMLE eller United States Medical Licencing Examination. I daglig tale omtalt 
som ”The Boards”
USA er et stort land, og for at sikre en ensartet kvalifikation af lægestanden, 
bruger man standardiserede tests. USMLE er et tre-trins system som er 
nødvendig for at opnå autorisation til at virke som læge i USA . Formålet er at 
”teste den kommende læges evne til at anvende grundlæggende humanvi-
denskabelig viden, koncepter og principper samt evnerne til at anvende 
fundamentale patient-centrerede evner der er vigtige for sikker og effektiv 
patient-pleje” .
USMLE består af tre trin:
• Step 1 er langt den største eksamen. Den svarer i pensum til bachelor på KU 
+ udvalgte dele af kandidaten. Den består i 322 multiple choice spørgsmål. 
Alle spørgsmål tager udgangspunkt i en klinisk case og binder tilbage til 
(pato)fysiologi, farmakologi, anatomi, immunologi, genetik, biokemi osv. 
• Step 2 er delt i CK Clinical Knowledge og CS Clinical skills. 
 o CK: Clinical Knowledge tester anvendt klinisk viden – her er der 
352 multiple choice spørgsmål baseret på patient cases. 
 o CS: Clinical Skills er en OSCE lignende test med 12 patient sta-
tioner. Det primære formål er at vurdere interaktionen med patienten. 
• Step 3: her testes den praktiske anvendelse af viden til håndtering af patient-
forløb. Der er 490 multiple choice spørgsmål samt et antal simulationer af pa-
tientforløb hvor man skal bestille undersøgelser og fortolke f.eks. blodprøver i 
simulations-software.

Ovenstående kan lyde ret overvældende. I praksis er det dog Step 1 der er den 
største udfordring fordi step 2 og 3 kommer mere naturligt som en del af den 
kliniske viden man efterhånden opbygger. 

Hvorfor tage USMLE som Dansk stud.med
1) Åbenlyst: hvis man påtænker at praktisere eller tage residency (speciallæge 
uddannelsen) i USA.

2) At lære det lægefaglige så grundigt som muligt. Jeg har altid været ramt 
af et lidt mere end almindeligt behov for grundighed. Og før medicin studiet 
kendte jeg en del til den amerikanske undervisningskulturs uovertruffne 
opbud af struktur og kassetænkning på den fede måde (dvs. pædagogisk vel-

gennemtænkt organisering og formidling). Dette motiv kan også formuleres 
som et behov for at besejre den største drage i lægevidenskabelig uddan-
nelse. Derfor! 

3) Sammenbinding af det basal videnskabelige og det kliniske. Her halter 
lægeuddannelsen i Danmark efter min overbevisning for alvor. Mange stu-
derende på bachelor delen har svært ved hvorfor lige præcis f.eks. detaljerne 
om epidermis lag er væsentlige at memorisere. Hvis man omvendt spørger en 
arbitrær læge med en EPI-pen i hånden om baggrunden for den paradoksale 
hæmodynamiske virkning af det adrenalin han indgiver, får man sjældent et 
svar der viser dybere forståelse end det igennem erfaring opsamlede. Begge 
dele er i min optik store problemer – det ene i forhold til motivation, og det 
andet i forhold til at handle optimalt når patienten ikke reagerer på medicinen 
ligesom de sidste 10 lignende patienter. 
Til at skabe forbindelse mellem det basal videnskabelige og det kliniske er der 
efter min overbevisning intet bedre pensum end USMLE. Det er netop denne 
forbindelse vi skal trække på når vi i fremtiden skal formulere nye kliniske 
guidelines og forholde os kritisk til litteraturen, samt træffe beslutninger om 
ikke-klassiske patient præsentationer. Kort sagt: USMLE omhandler essensen 
af at være en medicinsk ekspert, den nok vigtigste af de 7 lægeroller.

Hvordan tager man USMLE
Du skal bruge:
• Ca. 1000 USD til hver eksamen + rejseomkostninger til Berlin, London eller et 
sted i USA. Eksamenerne kan (endnu) ikke tages i Danmark
• Kontakt med KU’s vejleder til USMLE (specifikt ECFMG ansøgningen som 
kræves): Mai Klærke Mikkelsen Mai.mikkelsen@sund.ku.dk
• 4-6 måneder fuld tid eller 1 år deltid forberedelse til Step 1
• Prep materialer: Start med First Aid for the USMLE Step 1
• Question banks: www.USMLEworld.com er et must til de sidste par måneder 
før eksamen. Overvej herudover Kaplans og First Aids Qbanks. Målet er mindst 
4000 spørgsmål inden testen. Den bedste prædiktor for hvor godt man klarer 
sig i selve testen er hvor mange spørgsmål man har lavet
• Picmonic er en hjælp for mange www.picmonic.com
• Diverse videoer og prep bøger – Kaplan har lavet mange gode videoer og 
nogle er glade for Conrad Fishers videoer og Goljan’s patologi bøger (prøv at 
google)
• NBME selv test, der prædikerer dit resultat rimeligt præcist https://nsas.
nbme.org/home . Det kan du bruge til at vurdere om du er klar til ”The real 
thing”

Tilbage er kun at sige: Qui audet adipiscitur (who dares wins)

Michael Moesmann
www.lookseedo.dk

Annoncer
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

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

Læs mere på de efterfølgende sider.

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

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

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

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

Kredsforening Vagtbureau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det sker i sep/okt

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

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

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

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

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

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

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

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

FADL i ryggen, vi ses!

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

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

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

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

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

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

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

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

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Kredsforeningen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fadl+1
BLIV EN DEL AF HOLDET 

VIND EN IPAD 

Nyt foreningsår er i gang

Kære Medlem
Så er et nyt foreningsår igang hos FADL. I øjeblikket er alle vores udvalg i gang med at finde 
ud af, hvilke ting de gerne vil arbejde med det kommende år. I den forbindelse vil vi rigtig 
gerne høre fra dig, hvis der er noget særligt, du synes jeres forening skulle arbejde på. De 
store arbejder med studenter- og sundhedspolitik (5-års regel, fremdriftsreform) samt ove-
renskomst er selvfølgelig noget vi arbejder med på nationalt plan, men vi vil også gerne 
gøre en forskel for vores medlemmer her i København. 
Så hvis du har ideer til sjove/faglige arrangementer, kurser, rabataftaler, lokal studenterpolitik 
eller andet vil vi rigtig gerne høre fra dig på kkr@fadl.dk
Vi vil også gerne høre fra dig, hvis der er noget du er utilfreds med eller hvis du har en god 
historie, du gerne vil have vi sætter fokus på.
Husk på - FADL er til for dig

På vegne af repræsentantskabet i FADL København
Thomas Svare Ehlers, Formand

StudenterUnderviserGruppen
StudenterUnderviserGruppen (SUG) er et nationalt udvalg, der i samarbejde med Studenter-
undervisernes Landsforbund (SUL) forhandler overenskomst med Moderniseringsstyrelsen 

under Finansministeriet. Overenskomsten er gældende for studerende, som er ansat ved 
universiteterne landet over. Udover studenterundervisere dækker overenskomsten også 
studenterstudievejledere, dissektionsvejledere, præparatfremstillere, studentermedhjælp-
ere, instruktorer mm. 

SUG og SUL har her d. 1. november indsendt krav til overenskomstforhandlingerne ’15 (OK15). 
Disse krav er med udgangspunkt i jer studenteransattes ønsker, som vi har modtaget siden 
september i forbindelse med kravindsamlingen. 

Desuden arbejder SUG med flere overenskomststridige sager rækkende fra manglende 
ansættelseskontrakter og betalt forberedelsestid til manglende udbetaling af pension. Dette 
er vigtige sager, da KU ikke altid har været opmærksomme på de studerende rettigheder 
som ansatte. Derfor er det også vigtig, at du som studerende og ansat af universitetet er 
opmærksom på dine rettigheder. 

På FADLs hjemmeside kan du læse mere om overenskomsten, OK15 og dine rettigheder. Op-
står i den forbindelse spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os: sug@fadl.dk 

På vegne af SUG
Marie Skougaard Nielsen
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 46, 
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, ateis-
ter, ekstremister og de ligeglade. Også dig!

Vel mødt!

Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

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 karakteriset ved selvbevi-
dsthed 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 forudsættes ikke noget hjemmearbejde; blot engage-
ment. 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

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 glass-
ene. 
"Blue Mountain Stout har en sort kaffefarve, med et cremet mørke-
brunt 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 gourmet-
chokolade, 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."

Studenterpræst på Amager Inger Lundager prædiker ved gudstje-
nesten, og hun er også liturg (altså den præst, der i øvrigt leder 
gudstjenesten).
Tid: Fredag den 14. november kl. ca. 13
Sted: Trinitatis Kirke, (ved Rundetårn)

Odysseus’ gave – dannelse 
Foredrag ved filosof og forfatter Anders Fogh Jensen.
På sin lange rejse lærer Odysseus sig selv at kende. Som det hedder 
over templet i Delfi: ”Gnoti sauton”. Men "Kend dig selv" betyder ikke, 
som i den moderne psykologi, "Sku indad". Dannelse er ikke noget, 
man kan gøre med sig selv, men noget, man kan blive til ved at gøre 
sig erfaringer med verden og med andre. Spørgsmålet er, om det at 
blive dannet også er at blive et bedre menneske?
Tid: Torsdag den 20. november kl. 20
Sted: TeoBar, Købmagergade 46 – over gården, ned i kælderen

Historie "on location" - Det Kgl. Teater, Gl. Scene
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 hovedind-
gangen 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

INFORMATIONSMØDE OM UDLANDSOPHOLD PÅ 
MEDICINSTUDIET I DET AKADEMISKE ÅR 2015/2016

 
Overvejer du selv at arrangere et studieophold i udlan-
det eller at tage på udveksling via en af fakultets aftaler 
i det akademiske år 2015/2016 ? Og er du interesseret i 
at høre om dine muligheder for udlandsophold på hhv. 
2009- eller 2015-kandidatstudieordning ?
 

Så kom til informationsmødet onsdag den 19. novem-
ber 2014 kl. 16-18 i Haderup Auditoriet på Panum og 
hør om, hvornår på studiet du bedst kan tilrettelægge 
et udlandsophold på de to studieordninger, ansøgning-
sprocedurerne, stipendiemuligheder mv.  

 
Studieleder Jørgen Olsen vil holde et oplæg om mobi-
litetsvinduerne på den nye 2015-kandidatstudieordn-
ing, som træder i kraft i efteråret 2015,  mens SUND 
Sektion for Internationalisering vil fortælle om fakultets 
aftaler, udvekslingsmulighederne på 2009-kandidats-
tudieordningen, ansøgningsfrister, stipendiemuligheder 
mv. Repræsentanter fra SUND Studie- og Karriereve-
jledning vil også være til stede for at besvare eventuelle 
spørgsmål om udlandsophold, når fremdriftsreformen 
træder i kraft i efteråret 2015.
 
Med venlig hilsen
 
SUND Sektion for Internationalisering
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Har du hørt at alle studer-
ende skal til en 
optagelsesprøve for at 
komme ind på kandidaten?

Nej, det er altså kun dem  
som KU ikke bryder sig 
om.

Det er helt forkert. I kan 
læse mere om reglerne inde 
på KUnet.dk -> uddan-
nelsesside for bachelor i 
medicin -> job og karriere 
->næsten bachelor.

SUND Studie- og Karrierevejledning

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

Åbningstider

studievejledning og gøgl
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Retsmedicin.
Professor Harald Gormsen havde den mest dannede fremtoning og den mest forbindtligt 
noble dæmpede talestrøm blandt professorerne (Fig. 6.1). Ikke uden humor, distancerede 
Gormsen sig i ordvalg, men han var aldrig fordømmende. En stor del af hans sager blev til i 
slagskyggen af den verden udenfor Retsmedicinsk Institut, hvori livet udfoldede sig på godt 
og især på ondt for samfundets bærme. Vi oplevede ved forelæsningerne én gang om ugen at 
få opdateret den sociale, kriminelle og biologiske virkelighed bag de makabre voldsepisoder, 
vi læste om i pressen: fantasifulde selvmordere, strangulerede ludere, druknede alkoholikere, 
voldtagne eller myrdede børn osv., alt rullet ind på bårer dækket af hvide lagner til auditoriets 
rampelys og rungende akustik. Et lidt tåbeligt spørgsmål fra auditoriet om hvorfor luderne ikke 
blev gravide blev besvaret med, ”der vokser ikke blomster på alfarvej!”   
Op mod jul slap den værdige professor gækken løs i en forelæsning helliget private 
optegnelser over såkaldt ”kostelige sager”, om de tåbeligheder, prætentioner, uheld og 
misforståelser der styrer menneskelivet. Tonen var som i Madame de Staëls salon. Alle emner 
kunne omtales, dog uden grovhed. Gormsen 
talte med finesse om at ”celebrere coitus”, og 
det mandlige lem, der var årsag til så mange 
ulykker, blev omtalt som en rar og værdsat 
gammel onkel, membrum, som vi alle kendte. 
Ved eksamen blev jeg venligt eksamineret 
af professor Gormsen med Emmerik Jensens 
bror, kredslæge Jens Jensen som censor 
(begge var sønner af Johannes V. Jensen). 
Uden at det distraherede sad censor hele tiden 
og tegnede portrætter af de eksaminerede. 
Hvad blev der mon af hans samling af 
tegninger? Retsmedicin var mit sidste fag, 
og jeg havde ikke gidet læse mere, kom op i 
lægeloven, som jeg godt kunne huske noget 
af og i øvrigt havde en rimelig forestilling 
om, hvad måtte indeholde. Sidste spørgsmål 
var om hvilket selvstændigt lægehverv, man 
kunne påtage sig uden at have jus practicandi, 
den fulde ret til at praktisere som læge. Jeg 
tænkte, at det nok drejede sig om f.eks. at 
være læge på et grønlandsk udsted eller vikar 
på Læsø, men Jens Jensen rakte en hjælpende 
hånd ved at sige, at han selv havde prøvet 
det. Det hjalp desværre ikke, men svaret var jo 
”skibslæge”, hvor selv beskedne kundskaber 
kunne være bedre end ingenting, og det lå jo tæt på lægens vilkår i ødemarken. I en nutid, hvor 
lægen overvåges med henblik på at konstatere pligtforsømmelse, kan det være værd at tænke 
over den situation, hvor lægens ansvar er at yde sit bedste, også hvis det viser sig ikke at være 
nok. Da de gav karakteren 13, sagde Jens Jensen: ”hils hjemme”, og understregede dermed, at 
jeg havde været blandt venner. 

Hygiejne. 
Dette fag var et eksamensfag, som stod lidt 
for sig selv, idet der var en skriftlig eksamen 
som lå et halvt år før den afsluttende 
eksamens hækkeløb. Desværre var det sådan 
i vore studieår, at professor Poul Bonnevies 
kalender var så optaget af alt muligt andet, 
at han kun sporadisk kom i tanke om, at 
han var professor i faget (Fig. 6.2). Han var 
nemlig til overmål blevet formand for Den 
almindelige danske Lægeforening. Dr. 
Erik Errebo-Knudsen (undertiden kaldet 
Erreurbo.) holdt forelæsninger, men ofte var 
de studerende i tvivl om, hvad forelæseren 
mente, og de fleste foretrak forelæsninger og 
skriveøvelser ved en lektor Gunner Bonde i 7. 
semester. Denne virkede meget menneskelig, 
og hans forelæsninger var velbesøgte, fordi 
fagets indhold var noget uklart afgrænset 
og fluktuerende, og der forelå ikke samlet 
skriftligt materiale, så man selv kunne læse 
det op. Ugen efter en af de få skriveøvelser, 
som jeg deltog i, begyndte forelæsningen 
med spørgsmålet, ”er der en der hedder 
Sestoft tilstede?” Da jeg ikke mente at have 
gjort mig skyldig i noget, stod jeg frem og fik 
besked på at læse mit lille essay om boligen 
op for auditoriet. Hygiejnisk Institut lærte vi 
at kende indefra ved et hyggeligt aftenkursus 
i madlavning og den dertil hørende 
nødvendige hygiejne, hvor jeg valgte at lave 
friturestegte brisler, en ret, som jeg stadig nu 
og da påtvinger familien. 

Anden dels teoretiske fag. Farmakologi.
Knud Ove Møller kaldet Knud Nul var almægtig professor i farmakologi og perfektionist med 
en forholdsvis lav tærskel for udflipning (Fig. 6.3). Der er forelæsning i farmakologi. Faget er 
let at beskrive: man skal kunne det, der står at læse i K.O. Møllers ”Farmakologi”, samt det nye 
stof, der blev suppleret med ved forelæsningerne, og det var væsentlige forhold, f.eks. hele 
forståelsen af det sympatiske nervesystems, adrenalins og noradrenalins virkningsmekanismer 
i forskellige organer via alfa- og betareceptorerne. 
Forelæsningerne i farmakologi er veltilrettelagt, auditoriet fuldt, en vis aggressiv pirrelighed 
kunne ofte anes hos forelæseren. Som afslutning på forelæsningen, mens han hastigt er på vej 

ud, siger professoren: ”Nogen spørgsmål?” 
Irene Dickmeiss rækker hånden i vejret: 
”Der er en fejl i Deres bog!” 
Professoren: ”Der er ingen fejl i min bog! 
Andre spørgsmål?” 
I. D.: ”Det var ikke noget spørgsmål. Det 
var en oplysning!” 
Professoren: ”Der er ingen fejl i min bog!” 
I.D.: ”Jo, der er, på side 357, jeg har den 
her!” 
Professorens ansigt er mørkerødt, da 
han løber op ad trappen til I.D.’s plads: 
”Lad mig så da se, hvad De mener, De har 
fundet!” 
Professoren, der har et præformeret 
raseriudbrud med sig op ad trappen, ser 
ned i bogen, bliver ramt af lynet, blegner 
og blåner derefter, mens raserianfaldet 
søges minimeret: ”Godt, det er en fejl, 
den er uvæsentlig, men godt fundet, lad 
mig lige skrive sidetallet ned. Tak for i 
dag.” Ned ad trappen og ind til instituttets 
tryghed. 
Han var min onkel og kaldte mig altid ”min dreng”. Jeg kom netop op i det sympatiske 
nervesystems farmakologi. Jeg fik 15 og spurgte, hvorfor jeg ikke havde fået 16. Svaret var: ”Vi 
overvejede at give dig 14, min dreng!” 
Før jeg kom ind havde jeg talt med en bekendt fra kollegiet, som skulle op efter mig. Han var 
træt af farmakologi og sagde, at han kunne det nogenlunde, blot frygtede han afsnittene 
om metaller. Jeg sagde, så læs da på det imens du venter, du kan låne min lærebog. Men han 
gad fa’me ikke mere, nu måtte det briste eller bære. Det bristede. Han fik minus 1/3 i arsen-
forbindelser, på et tidspunkt hvor ”Arsenik og gamle kniplinger” ellers løb over lærrederne i 
biograferne.

Almindelig patologi
Kai Adolf Jensen (Fig. 6.4) var professor i 
Almindelig patologi! 
Det fag havde et mærkeligt navn, der egentlig 
bare betyder almindelig sygdomslære. Den 
almindelige sygdomslære opfattedes som 
en bakteriel infektion og legemets reaktion 
herpå, men immunologien var da først netop 
ved at blive forstået, og pensum i almindelig 
patologi var derfor i høj grad bakteriologi. 
Professoren havde indlagt sig uvisnelig hæder 
ved at fremstille penicillin så tidligt som i 1943. 
I dette fag var der en forelæsningsrække, 
der fungerede som et obligatorisk kursus. 
Jeg havde interesseret mig lidt for faget, 
måske inspireret af den megen tale om, at 
der skulle oprettes stillinger som ”distrikts-
bakteriologer”, og blev frivillig assistent på 
instituttet på Juliane Mariesvej i godt et halvt 
år. ”Lektoren”, Knud Riewerts Eriksen blev 
min officielle vejleder, men jeg modtog nu 
ikke megen vejledning, da jeg blev anbragt 
i et stort tomt øvelseslaboratorium lige bag 
ved forelæsningssalen. Her sad jeg så og 
dyrkede bakterier i urin fra diabetikere fra Niels 

Steensens Hospital og fra ikke-diabetikere, 
der var fysiurgiske patienter fra Teilmanns 
kursus. 
Bakterierne blev typebestemt, urin gendyrket 
to gange fra hver person for at sikre det, 
man kaldte ”signifikant bakteriuri”, og 

endelig udsåede jeg dem til resistensbestemmelse overfor en række antibiotika. Professoren 
oplevede jeg således i denne vinter: denne lange, tynde, gamle mand, kom ganske langsomt 
vandrende foroverbøjet gennem laboratoriet med sin lange spidse næse og med en pibe i 
munden, der havde samme hældning mod 
ansigtet som næseryggen og en bog under 
armen på vej til tre kvarters dræbende 
langsom og kedsommelig forelæsning. Derfor 
mødepligten. På ”Institut for almindelig 
Patologi” var batterierne flade. Når han 
trådte ind i mit laboratorium rettede han sig 
opmærksomt en smule op, vejrede luftens 
varme med næsefløjene, og når han mærkede, 
at jeg måtte have tændt for et eller flere af 
varmeapparaterne, gik han hen og lukkede 
for dem uden at ænse mig, og gik ind for at 
forelæse. Jeg tændte straks igen for varmen, 
men lukkede inden han kom igen, og da 
han forlod auditoriet, gik han igen hen for 
at lukke for varmen, men undredes over, at 
radiatorerne stadig var varme på trods af, at 
ventilerne var lukkede og forsvandt så op til 
sit kolde kontor på første sal. Ingen kontakt 
overhovedet. I den enorme professorbolig  
– boede han sammen med sin næsten 
ethundredeårige far, en tidligere professor i 
geologi. 
Mogens Volkert (Fig. 6.5) overtog K.A. Jensens 
professorat.     

Fig. 6.3. Farmakologen Knud O. Møller (1896-1973). BP våren 1962. 

 

  

Fig. 6.1. Retsmedicineren Harald Gormsen (1909-1996). HB i BP høsten 1963. 

 

  

Føljeton

ANDEN DELS TEORETISKE FAG. 
SLUTEKSAMEN

Vi er nået til sidste del af erindringer fra lægestudiet i 
København omkring 1960 af Leif Sestoft. Tegningerne er 
fra ’Bugpressen’ (BP) udgivet af eksamensholdet lige inden 
sluteksamen. Billedredaktion ved Troels Kardel.

Fig. 6.1. Retsmedicineren Harald Gorm-
sen (1909-1996). HB i BP høsten 1963.

Fig. 6.3. Farmakologen Knud O. Møller (1896-
1973). BP våren 1962.

Fig. 6.4. Bakteriologen K. A. Jensen (1894-
1971), professor i almen patologi. IC i BP 
høsten 1958

Fig. 6.5. Mogens Volkert (1913-1986) 
afløste K.A. Jensen i almindelig patologi. 
Blandt ansøgerne til professoratet var Niels 
Kai Jerne, den senere nobelprismodtager, 
som trak sig, da han havde undersøgt 
vilkårene hjemme i København. Gudrun 
Boysen i BP høsten 1965.

Fig. 6.2. Poul Bonnevie (1907-1990), professor i hygiejne. BP høsten 1963. 

 

  

Fig. 6.2. Poul Bonnevie (1907-1990), 
professor i hygiejne. BP høsten 1963.

 

Fig. 6.4. Bakteriologen K. A. Jensen (1894-1971), professor i almen patologi. IC i BP høsten 1958. 
 

 

  

Fig. 6.5. Mogens Volkert (1913-1986) afløste K.A. Jensen i almindelig patologi. Blandt ansøgerne til 
professoratet var Niels Kai Jerne, den senere nobelprismodtager, som trak sig, da han havde undersøgt 
vilkårene hjemme i København. Gudrun Boysen i BP høsten 1965. 
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Fig. 6.7. Gunnar Teilum (1902-1980), professor i patologisk anatomi. BP høsten 1964. 

 

  

Patologisk anatomi 
I Patologisk anatomi landede vi igen midt i et 
professorskifte! Professor Julius Engelbreth-Holm 
døde pludseligt (Fig. 6.6), og Gunnar Teilum og senere 
Emmerik Jensen blev udnævnt.
 Julius kendte jeg som min mosters veninde, Karen 
Engelbreths, arrogante, uhyre flittige og ambitiøse bror. 
Åh denne dyrkelse af brødre, som alle skulle se op til 
som halve eller hele genier, skønt deres kvalifikation 
i reglen beroede mest på flid og ambition, uden 
det virkelige genis formildende beskedenhed som 
nådegave. K.O. Møller havde denne status i vor familie. 
Imidlertid døde Engelbreth-Holm af bare ambition, og 
den to år ældre lektor Gunnar Teilum (Fig. 6.7) overtog 
professoratet efter vidunderbarnet og videreførte 
faget i et noget mindre hæsblæsende tempo. Jeg hørte 
en enkelt forelæsning af Engelbreth-Holm og et par 
stykker af Teilum, men kom aldrig på studiesalen, hvis 
beliggenhed end ikke gik op for mig, men jeg læste 
intensivt de 1300 sider i Boyd’s ’Textbook of Pathology’ 
så grundigt, at jeg faktisk fik 16 i faget af Teilum efter 
at have besvaret et sidste spørgsmål om en fjerde 
autoimmunsygdom, som kunne ramme hjertet. Jeg 
så ham ind i øjnene i så lang tid, at jeg følte, at jeg 
trak svaret ud af ham og svarede rigtigt, ”thrombotisk 
thrombocytopenisk purpura, TTP”. Dog måtte jeg 
hjem at slå op i Boyd for at se, hvor jeg kendte dette 
navn fra og fandt, at jeg faktisk havde sat en rød streg 
under sygdommens navn. Desuden opdagede jeg, 
at eksaminationen kunne have glædet professoren, 
der i Boyd var citeret for påvisning af periarteriolær 
hyalinisering ved autoimmunsygdomme.   
Boyd’s ’Pathology’ med kælenavnet ”Bøgernes 
Boyd” (Fig. 6.8) var for studenten en guldgrube af 
tværgående viden om sygdomme, deres opståen, 
symptomer, farmakologiske og kirurgiske behandlinger 
og disses virkninger og bivirkninger, alt på grundlag 
af vævspræparaternes makro- og mikroskopiske 
ubestikkelige facitliste. 
Teilum, som siden har lagt navn til fagets institutbygning, 
var måske ikke den mest inspirerende forelæser, men det 
var til gengæld den nys udnævnte tyve år yngre Emmerik 
Jensen (Fig. 6.9), som for os repræsenterede den 
patologiske anatomis ungdomsfriske kvindeglade John 
F. Kennedy type; han, som var det i en græsk tragedie, 

indlagde sig evigt liv ved under en bjergbestigning i Alperne at falde i afgrunden sammen med 
en ung sygeplejerske. Kennedy og Jensen! Tressernes umættelige mænd med deres afbrudte, 
mytiske livsløb. 

Emmerik Jensens stilling blev ligesom med det omtalte andet pædiatri-
professorat en del af de efterfølgende dubleringsprofessoraters 
førstegrøde på vore universiteter, en udvikling, hvor antallet af professorer 
bare steg og steg i takt med studentertallet og nogen gange måtte 
prioriteres på kvalitetens bekostning. Det kunne have været om nogle 
sådanne udnævnelser, at Poul Martin Møller i ’Strøtanker’ i 1831-1836 
skrev: ”De Privilegerede ere komne i deres Stilling ved at være et vist 
Systems Ordførere og knyttet sig fast til det som Betingelse for deres 
Betydningsfuldhed.”  

Afslutning.
Ved studiets afslutning redigerede successive eksamenshold to gange om året publikationen 
’Bugpressen’,  som gav et overskud stort nok til at betale ”Boserupfesten” i smoking og lang 
kjole med professorerne, hvoraf én kunne gå hjem med eksamensholdets hæder i form 
af ”Boseruppokalen”, den tids Harald (hvad blev der siden af pokalen?). Bugpressen led 
bladdøden i 1967, da frække tegninger og poetiske kondom-annoncer, som havde pikeret 
og sikret salget, blev løbet ganske over ende af pornobølgen. ’Bugpressen’ gav frit løb for 
eksamensholdets oplevelse af de professorale koryfæer (Fig. 6.10), deres temperament, psyke, 
bevidsthed om egen betydningsfuldhed, i nogen tilfælde demonstreret som mesterskab 
i navlebeskuelse (Fig. 6.11), i andre som en slet dulgt falsk beskedenhed (Fig. 6.12), deres 
optræden ved eksamensbordet (se Fig. 46), osv. 
De var flittige og stræbsomme folk begunstiget af tilstrækkelige evner, arbejdsevne, helbred, 
held og, ikke at forglemme, forbindelser til at klare sig igennem karrierens hækkeløb for at 
ende som uanfægtelige småguder tillagt ligeså menneskelige egenskaber som kollegerne på 
Olympen (Fig. 6.13). De gjorde os dog til kyndige læger. 
En epoke i lægernes og universitetets historie lakkede mod enden; studenteroprøret stod for 
døren. 

Føljeton

Fig. 6.7. Gunnar Teilum (1902-1980), 
professor i patologisk anatomi. BP høsten 
1964.

Fig. 6.8. Teilum om ”Bøgernes Boyd”. HB i BP, 
høsten 1963.

Fig. 6.9. Emmerik Jensen (1922-1972), professor i patologisk anatomi. Billedtekstens 
”Hemmingsløs” hentyder til medansøgeren Hemming Poulsen, den senere professor i 
patologi på Hvidovre.  Arne Lindahl i BP våren 1965

Fig. 6.6. Julius Engelbreth-Holm 
(1904-1961), professor i patolo-
gisk anatomi. Poul Ranløv i BP 
våren 1960. 

Fig. 6.6. Julius Engelbreth-Holm (1904-1961), professor i patologisk anatomi. Poul Ranløv i BP våren 1960. 

  

Fig. 6.8. Teilum om ”Bøgernes Boyd”. HB i BP, høsten 1963. 

 
 
  

Fig. 6.9. Emmerik Jensen (1922-1972), professor i patologisk anatomi. Billedtekstens ”Hemmingsløs” 
hentyder til medansøgeren Hemming Poulsen, den senere professor i patologi på Hvidovre.  Arne Lindahl i 
BP våren 1965. 

 

  

Fig. 6.10. Professorer ved det lægevidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet i et af de sidste 
numre af Bugpressen. Bjørn Brammers allegori viser professorerne på parade som gribbe, der venter på 
bytte når Asklepios-slangen repræsenterende de mange discipliner af medicinen har klemt luften ud af den 
studerende. Omslagstegning til BP høsten 1965. [Bevar overteksten, men fjern ’Figur 2’] 

 

  

Fig. 6.11. Erling Dahl-Iversen. BP våren 1960. 

  

Fig. 6.12. Professor H.C.A.Lassen i BP våren 1960. 

 

 

  

Fig. 6.10. Professorer ved det lægevidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet 
i et af de sidste numre af Bugpressen. Bjørn Brammers allegori viser professorerne på 
parade som gribbe, der venter på bytte når Asklepios-slangen repræsenterende de 
mange discipliner af medicinen har klemt luften ud af den studerende. Omslagstegning 
til BP høsten 1965. 

Fig. 6.11. Erling Dahl-Iversen. BP våren 1960.

Fig. 6.11. Fig. 6.12. Professor H.C.A.Lassen i BP våren 1960.
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