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Aktiv Kardiologi for Studerende
Basisgruppen for oplysning om organdonation
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Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
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Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
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Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
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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
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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: 
Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

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: Markus Harboe Olsen oks. BossMan Jr. 
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MOK UDKOMMER
EKG KURSUS VED EORTA, S. 10
MILLE HAR VASKEDAG

FOREDRAG: INTELLIGENS VED FORNIKS, S. 9
4 DAGE TIL GENNEMGANG I MARKUS OG DA-
VIDS LÆSEGRUPPE. VI STARTER MED DERMA

FATE-SCANNINGSKURSUS VED EORTA, S. 10
MEDILERANER GAY-PARTY - FG

MOK-WEEKEND, REDUCERET TIL LØRDAGS-
HYGGE OG MOKMØDE

DAVID FÅR GAVER AF FAMILIEN!

MOK DEADLINE KL. 12:00
DAVID HAR FØDSELSDAG!!!! LÆSEGRUPPE 
AFLYST...

OPLÆG: CT-ABDOMEN VED MIRA, S. 9
MÅNEDSMØDE EORTA, S. 10
DAVID HAR SIDSTE DAG I KLINIK - NOGEN-
SINDE!!!

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Jeg elsker umti 
umti musik!

Mere info side 11
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 
47, 2014
Studenterpræsten er et tilbud til alle studerende. Du kan kontakte ham, hvis du har brug 
for en personlig samtale, og du er også velkommen til at deltage i de arrangementer som 
studenterpræsten og studentermenigheden i København holder i løbet af semesteret.  
Det meste er gratis og i øvrigt åbent for alle – troende, tvivlere, ateister, ekstremister og de 
ligeglade. Også dig!

Vel mødt!

Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
________________________________________ 

Levende aftenlyrik med Søren Ulrik Thomsen
I foråret udgav Gyldendal Søren Ulrik Thomsens "Samlede Thomsen", bogen, der samler 
alt, hvad Søren Ulrik Thomsen har skrevet af lyrik og essayistik siden debuten i 1981 med 
“City slang”. 
Aftenen indledes med en temagudstjeneste ved studenterpræst Inger Lundager kl. 19.30-
20.15; derefter fortsætter aftenen i foredragssalen.
Tid: Tirsdag den 18. november kl. 19.30
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300
________________________________________

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
________________________________________

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 går vi lidt udenfor temaet: der er Rogue Chocolate Stout fra Rogue Ales, Oregon, 
USA i glassene. 

"Ebony in color with a rich creamy head. The mellow flavor of oats, chocolate malts, and 
real chocolate are balanced perfectly with the right amount of hops for a bittersweet finish. 
Chocolate Stout is brewed with 10 ingredients: Northwest Harrington and Klages, Crystal 
135-165 and Beeston Chocolate Malts, Cascade Hops, Rolled Oats and Roasted Barley, Natural 
Chocolate Flavor, Free Range Coastal Waters and PacMan Yeast." (Commercial description.)
Stud. theol. Malene Hasberg Kjær prædiker ved gudstjenesten, og studenterpræst Stefan 
Lamhauge Hansen er liturg (altså den præst, der i øvrigt leder gudstjenesten).
Tid: Fredag den 21. november kl. ca. 13
Sted: Trinitatis Kirke, (ved Rundetårn)
________________________________________

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 prismelysek-
rone 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 per-
sonlige 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

Ugens pick-up line
Kære MOK læser

December står for døren! Det er snart jul. Og med jul og december kommer julefrokoster! 
Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at hjælpe alle mine skønne medstuderende 
lidt med ideer til, hvordan man kan få det godt ved hjælp af pickup-lines (aka de klassiske 
scorereplikker)! Så slap I lige for at læse op på det midt i eksamens- og jule-stressen!
I får en ugentlig pickupline, lige indtil juleferien. Hurra!
Hvis man forsøger sig med en pickupline, må man helt vildt gerne melde tilbage med 
erfaringer på, hvor brugbar ugens pickupline var. 

Man vælger selv skalaen, men som udgangspunkt foretrækkes skalaen fra Bamse (”I lost 
my Teddy Bear – Can I sleep with you tonight?”) til Pirat (”Excuse me sir, if you were a Pirat, 
would you like your Parrot on this shoulder – or this shoulder?”*) 

Tilbagemeldinger modtages face-to-face, træffetid og sted: under kaffehentning i klubben 
på hverdage. Hvis man synes det er for voldsomt at fortælle historier i virkeligheden, kan 
man også dele sine erfaringer ved at sende en mail til: pickuppanum@gmail.com. Man 
er også velkommen til at dele forslag til og erfaringer med pickuplines på denne mail. 

Jeg glæder mig til at høre om og lære af jeres erfaringer! 
 Caro (8. sem). 

Pickupline of the week: 
Is that a mirror in your pocket? ’Cause I can see myself in your pants <3 

*Empiriske data fra et ikke-publiceret tysk studie viser, at man altid skal stå på hø.side af sit 
objekt ved ”the Pirat”, da de fleste mennesker er højrehåndede og derfor foretrækker sablen i 
hø.hånd, men papegøjen på venstre skulder. Denne pickupline kræver naturligvis en fri arm, 
der kan slynges rundt om objektets skulder og anbefales derfor kun til de øvede, da der skal 
ske en hvis koordination af bevægelser og timing. 
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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, Rig-
shospitalet. 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 forsøgspersoner 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 samarbejde.

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 ansøgning, 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 

1-årigt skolarstipendiat ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infek-
tionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

Der opslås hermed et 1-årigt skolarstipendiat ved Indvandrermedicinsk Klinik (IMK), 
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfa-
gligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt 
har IMK funktion som videnscenter hvor der satses på både undervisning og forskning. 

Skolarstipendiatet er af 1- års varighed med start 1 januar 2015.
Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er ikke en nødvendighed, 
men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet med 
registerdata eller surveys.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor Marie Nørredam: mano@sund.
ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet. 

Søges forskningsårsstuderende til projekt:
Kostens betydning for lave blodsukre efter operation for gastric bypass.

Glukose og insulinrespons undersøges efter måltider med forskellig sammensætning.

Projektet kan bruges som bachelor- kandidatopgave eller prægraduat forskningsår.
Varighed 1 år
Start 1-1 eller 1-2 2015.
Der søges forskerløn 10.000 kr pr måned.
Henvendelse overlæge dr.med. Thure Krarup, Med endokrinologisk afd. Bispebjerg 
Hospital, Tlf 20116061

Statens Institut for Folkesundhed søger studentermedhjælper
I programmet Voksnes Sundhedsadfærd og Helbred, Statens Institut for Folkesundhed 
(SIF), Syddansk Universitet, Øster Farimagsgade 5a, søger vi en studentermedhjælper 
med start snarest muligt. Vi er et nationalt forskningsinstitut, som forsker i folkesundhed. 
Du vil blive del af et velfungerende forskningsprogram med engagerede medarbejdere, 
mange forskelligartede projekter og et inspirerende samarbejde og synergi på tværs af 
projekterne. Hovedparten af dine nye kolleger er uddannet i folkesundhedsvidenskab, 
økonomi, medicin og statistik og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, midt i København.
 
Dine arbejdsopgaver
Du skal først og fremmest bistå og samarbejde med lektor Lau Caspar Thygesen med for-
skelligt, det vil være opgaver af både sekretærlignende, administrativ og forskningsmæssig 
karakter. Opgaverne vil komme ind løbende, og du skal have lyst til at lave opgaver af 
forskellig karakter. Som studentermedhjælper vil du blive en del af arbejdsfælleskabet 
og få et indblik i, hvordan en forskningsinstitution med fokus på folkesundhed fungerer 
som arbejdsplads. Du vil stifte bekendtskab med en lang række forskellige opgavetyper, 
herunder bl.a.:
•	 Deltage i programmets epidemiologiske forskning, herunder fx at foretage littera-

tursøgninger og bidrage til udarbejdelse af statistiske analyser
•	 Bidrage til udarbejdelse af rapporter, artikler mv.
•	 Foretage diverse ad hoc opgaver, fx kopiering, korrekturlæsning, renskrivning, mv.
•	 Bistå ved udarbejdelse af forskningsansøgninger

Dine kvalifikationer
Du er studerende fra Folkesundhedsvidenskab, Sociologi, Sundhedsfremme eller lignende 
samt:
•	 Har	erfaring	med	eller	interesse	for	kvantitative	metoder	og	epidemiologi
•	 Gerne	har	erfaring	med	enten	SAS	eller	STATA
•	 Har	gode	formidlingsevner	både	mundtligt	og	skriftligt
•	 Har	en	positiv	arbejdsindstilling	og	nemt	ved	at	samarbejde
•	 Er	engageret,	selvstændig	og	initiativrig
•	 God	til	Word	og	Excel
•	 Er	grundig	og	omhyggelig
Som person er du pligtopfyldende og omgængelig. I visse af opgaverne kan du få kendskab 
til personfølsomme oplysninger, så fuldkommen diskretion er også en evne du bisidder.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er 10-14 timer om ugen og sker i henhold til overenskomst. 

Information og ansøgning
Send en kort ansøgning med CV og karakterudskrift til Lau Caspar Thygesen, lektor, ph.d., 
mail: lct@si-folkesundhed.dk eller brev:
Statens Institut for Folkesundhed
Syddansk Universitet
Att. Lau Caspar Thygesen
Øster Farimagsgade 5A
1353 København K
 
Læs mere om Statens Institut for Folkesundhed på www.si-folkesundhed.dk. Hvis du har 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lau Caspar Thygesen på tlf.: 6550 7777 eller 
e-mail (lct@si-folkesundhed.dk).
 
Ansøgningsfrist
3. december 2014 kl. 12.

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 simulationerne. 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 Brand-
skole og hos Falck i Farum.
 
Oplæringsforløbet består af en introduktionsaften, kursusaften og 2 superviserede føl-
gevagter. 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 simulation-

erne, 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!
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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"

1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

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
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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
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Dejerine, Original
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mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
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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 
TILLIDSREPRÆSENTANTER

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

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.
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Bliver du læge til vinter?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne 
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til. 

Gå ind på www.laeger.dk 
og kig nederst på siden.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger



| 7 Borescogen

Kongerne der helst ikke vil sidde på tronen!
Bag alle politikere sidder spindoktorer, embedsmænd og sekretærer. I 
sidste ende har de mere magt end politikerne, og indtil for et år siden 
var dette forbeholdt højtstående direktører og politikere. For et år 
siden i oktober måned trådte de personer frem, der igennem de sidste 
6 år har trukket i trådene på SUND. Borescogen afholdte en bar til 
69timersbar i Studenterklubben hvor man kunne møde det besluttende 
organ på SUND. Vi har i MOK fået et eksklusivt interview med en af 
logemedlemmerne.
Af: Markus/MOK.red.

Panum Instituttet er fyldt med diverse basisgrupper, studenter-
organisationer og beslutningstagene nævn. I rigtig mange år har der 
siddet embedsmænd og taget beslutningerne før møderne overhovedet 
blev afholdt.  Ansvarsområderne for disse embedsmænd var skarpt 
tegnet op, som man ser det med de italienske mafiosofamilier i New 
Jersey. Der foregik i rigtig mange år en krig blandt embedsmændene, 
som prøvede at overtage mere og mere af de andres ansvarsområder. 
Dette resulteterede i, at højtstående personer i de forskellige 
organisationer ikke nødvendigvis havde samme holdning, hvilket  
skabte splid i flere af organisationerne. 

Vi husker alle sammen, hvordan der for nogle år siden var rigtig mange 
spillere på markedet, når vi skulle stemme til universitetsvalget. Der var 
MedicinerRådet (MR) som havde været dér i rigtig mange år. pludselig 
begyndte andre partier såsom Frit Forum (FF) og Demokratiske 
Medicinere (DM) at dukke op. Der er ikke mange der ved det, men 
grunden til at FF og DM ønskede at få plads i studienævnet var, at  
nogle embedsmænd ønskede at udvide deres territorium. Grunden 
til vi ikke ser dette længere er, at embedsmændene  er begyndt at 
arbejde sammen.

Samarbejdet startede da embedsmændene fandt ud af, at det var 
lettere at få flest mulige ting igennem...

Dette blev startskuddet til Borescogen. Borescogen kalder sig selv en 
loge, men det kan opfattes lidt mere som et kartel af de personer, som 
bestemmer alt på SUND. MOK-redaktionen har i denne uge fået et ben 
indenfor hos selveste Borescogen. Den interviewede ønsker at være 
anonym og vi vil i dette interview kalde personen Æmilie Smold1

Karteldannelse kan være tilfældigt
Studenterklubbens lokaler kan være ansvarlig for mange 
tilfældigheder. I forhold til dannelsen af Borescogen var det også disse 
lokaler, der skabte grunden for denne "loges" opståen. Æmilie fortæller, 
"Det startede midt i en eksamenslæsningsperiode i Studenterklubben. Det 
er lidt svært at huske hvordan det præcis startede, men en ved navn Kasper 
Gasbjerg fortalte om, at han skulle til logemiddag som i teorien rent 
faktisk bare var en madklub." De kommende Borescogs-medlemmer 
sad tilfældigvis sammen og læst til eksamen og et frø var sået. Æmilie 
fortsætter, "Så ville vi også have en loge, hvor vi kunne lave nice ting. Når 
man snakker om loge kom man til at snakke om Scorebogen. Så syntes vi 
de var lidt kiksede og det var sjovt at gøre grin med dem. Der blev oprettet 
en facebook-gruppe" Det blev startskuddet til Borescogen.

En lovlig facade
Alle karteller har en facade, der gør at deres eksistens kan 
undskyldes. I Italien er mafiafamiliernes facade, at de er ansvarlige 
for skraldeafhentningen i Roms gader. Selv det havde Borescogen et 
svar på. Æmilie forklarer, "Vi er det stik modsatte af Scorebogen. De tager 
billeder af de studerende når de ved. Vi tager billeder af dem, når de ikke 
ved. De er rigtig lækre, når der bliver taget billeder af dem, og vi er rigtig 
grimme." 

Sammen med dannelsen af et kartel hører også, at facaden skal 
opretholdes. Borescogen blev derfor, efter kun et halvt år i det skjulte, 
nødt til at offentliggøre, at de eksisterede. Første gang det blev 
alment kendt, at Borescogen eksisterede var til 69timersbar 2013. Her 
blev der holdt en bar, som var bygget op omkring deres facade. "Til 
69timersbar  [2013, red] lavede vi en surprise bar, hvor vi printede alle 
de billeder, vi havde taget, og hang dem op. Så alle kunne værdsætte 
scorebogsdrengene i deres naturlige miljø. Der var forskellig modtagelse. 
Nogle af Scorebogsdrengene syntes det var rigtig sjovt, men andre blev 
meget sure." 

Året efter afholdte Borescogen endnu en gang en bar, hvor det helt 
store trækplaster var kopperne, der gik som varmt brød. Det forlyder, 
at der var over 100% avance på kopperne. Æmilie ønsker ikke at udtale 
sig om, hvor pengene er forsvundet hen.

Løssluppen omgang med magten
Borescogens logemøder foregår er offcielt bare en samling af 
studerende der hygger sig sammen. "Til møderne griner vi af dem 
[Scorebogen, red]. Vi mødes og holder logemiddag, hvis reelle indhold 
er hemmeligt." Når undertegnede forsøger at spørge ind til, hvad 
møderne reelt handler om, svarer Æmilie undvigende, "Vi spiser noget 
mad. Så snakker vi lidt. Så tager vi et uskarpt billede til slut. Hvor vi ser 
rigtig grimme ud. Man skal prøve at lave en dobbelthage. Så man får en 
bred delle." 

Det er kommet MOK for øre, at det hemmelige som foregår til møderne, 
er en systematisk gennemgang af den sidste periodes møder blandt 
de studerende på SUND. Herefter snakker de om, hvilke beslutninger 
de ønsker, der skal tages på de næste møder. 

Marionetdukkerne makker ret
Det studerende er egentlig bare marionetdukker i Borescogens store 
dukketeater. Det er blandt andet også derfor at Æmilie forklarer, at 
Borescogen ikke rigtig ønsker den krone, som MOK nu har givet dem. 
"Ved overrækkelse af kronen skal der lige diskuteres, hvad der skal gøres 
ved det. Vi er ikke glade for titlen." 

Embedsmændene på borgen ønsker ikke opmærksomhed og i 
dette henseende følger Borescogen trop. Som det uafhængige 
kommunikationsorgan MOK er har vi nu afsløret, hvorfor beslutninger 
bliver taget, og hvem der rent faktisk trækker i trådene.

1. Nej det er ikke bare et dårlig pseudonym for en pige ved navn Emilie. Det er ikke hende.

Der er muligvis visse fakta i denne artikel som helt eller delvist er et påfund fra MOK's side af!
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Patienter har da ikke sex? 
Eller?
Vi i Sexekspressen vil gerne invitere medicinstuderende med 
interesse for seksuel sundhed til et foredrag med læge, ph.d. 
Annamaria Giraldi, fra Sexologisk Klinik. 

Foredraget vil handle om hvordan, man taler om seksualitet 
med sine patienter. Hun vil også belyse, hvilke hyppige prob-
lemstillinger og faldgruber der er, samt teknikker til at åbne 
op for emnet i samtalen med patienten.

Har du lyst at blive klogere på dette område, samt forbedre 
din patientkontakt, så kig forbi:

TORSDAG D. 27. NOVEMBER KL. 17-18.30
I miniauditorium 2, 29.01.32 (Panum)

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

! HUSK Sexekspressens månedsmøde TORSDAG D. 4. DECEM-
BER kl. 17 i Studenterhuset ved Panum !

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

Basisgrupper

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

Basisgrupper
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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,

RØNTGEN AF THORAX ved MIRA&AKS

Kom til foredrag om Røntgen af Thorax ved yngre radiolog Michael Brun Andersen. 

Foredraget afholdes den 4/12 kl 16.30 på Panum.

Det vil bestå af en times teoretisk gennemgang efterfulgt af halvanden times casearbe-
jde i grupper. Medbring meget gerne egen computer.

Lokalenummer følger.

Gratis for medlemmer af AKS og MIRA. Al tilmelding til arrangementet foregår til 
thorax@mira-kbh.dk

Der er plads til 30 deltagere, 15 fra hver af de to basisgrupper.

Hvis du ikke er medlem af vores basisgrupper, men kunne tænke dig det, så foregår det 
via MIRAS hjemmeside: mira-kbh.dk eller via facebookgruppen: AKS - aktiv kardiologi 
for studerende.

Vi glæder os meget til at se jer! 
Mange Hilsener MIRA&AKS

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 inter-
esserer sig for førstehjælp. Vi arbejder mod at sætte førstehjælpsun-
dervisning højere på folkeskolernes dagsorden, og tager ud på flere 
skolebesøg om måneden. Derudover har vi også flere undergrup-
per, 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!

Basisgrupper

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! 

PORTOS præsenterer ”Traumeortopædi med Læger 
Uden Grænser”

Når tsunamier raser, jordskælv hærger og menneskeliv står på spil, 
står Læger Uden Grænser på spring for at redde mennesker i nød. 
Ortopædkirurg Tom Lemser har gang på gang stået i forreste linje 
for at komme disse mennesker til undsætning. 
Kom og hør Toms beretninger fra nogle af de store katastrofeom-
råder langt væk fra Danmarks trygge operationsgang med elektric-
itet, airflow på stuerne og ekstra OP-grej.

Foredraget afholdes mandag d. 1. december kl. 16:30 i miniaudito-
rium 31.01.38a  (i tandlæge-enden af Panum).

Efterfølgende afholdes der ordinær generalforsamling, hvor der 
bl.a. skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Det er gratis for 
alle at deltage i foredraget. PORTOS byder på kaffe og te.

Find os på Facebook: ”PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske 
Selskab” eller meld dig ind i vores hyggelige basisgruppe.

Vi glæder os til at se dig og din læsemakker!

Mvh PORTOS

MÅNEDSMØDE D. 3/12 KL. 17:00

Vi afslutter et spændende år i PMS med dette foredrag om filosofi 
og etik i psykiatrien ved psykiater Peter W. Jepsen. 
Det bliver en aften med rum for refleksion over de mange etiske 
aspekter og dilemmaer, man uundgåeligt møder i psykiatrien, og 
der vil være rig mulighed for debat og spørgsmål.

Efter foredraget vil der være et kort månedsmøde og alle er 
velkomne til at blive og deltage.

Vi glæder os til at se Jer til en spændende aften!

Der vil som altid være kaffe og kage til arrangementet.

For mere info se facebook: 
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende
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Månedsmøde i Eorta: Polyfarmaci - foredrag 
om medicin til ældre
Tirsdag 25. november kl 17.00-19.00, Hannover auditoriet

Til dette månedsmøde i Eorta vil Overlæge, ph.d. Stig Ejdrup Andersen fra 
Klinisk  Farmakologisk Enhed, Roskilde, fortælle om problemstillinger ved 
medicinering af ældre, heriblandt:

- Forståelsen af ældre i en større sammenhæng end valg af de enkelte 
præparater
- Lægemiddelinteraktioner
- Hvordan man kan forholde sig rationelt til medikamentel behandling af 
ældre

Altså et super relevant emne for de fleste af os, da vi flere gange dagligt vil 
komme 
til at støde på de ældre ude i klinikken og forholde os til deres medicinering.

Så kom, kom, kom. Det bliver alletiders foredrag! Åbent for alle!

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. Alle kurserne er 
GRATIS for medlemmer. Bliv medlem via www.eorta.dk for 49 kr. Medlem-
skab gælder til oktober 2015.
Tirsdag d. 18/11: Objektiv undersøgelse –bachelor edition
Eventet er rettet mod 1. – 6. semester . Vi lærer dig de basale færdigheder, 
som hører med til en hver god undersøgelse. Oplagt især for dig som skal i 
TKO til vinter/sommer (eller som blot gerne vil lave noget andet end kun at 
have næsen i bøgerne). 

Eventet består af 4 poster, hvor du lærer at lytte til lunger og hjerte, under-
søge abdomen, tjekke halsen, mundhulen og øjne samt kigge på ekstrem-
iter.

Hver post tager 20 minutter foruden en intro, så regn med 2.5 time. Men 
bare rolig, det bliver ikke kedeligt og gennemgående for vores kurser er, at 
folk blot efterlyser mere tid.

Vi stiller ingen krav til forberedelse, men det kan være en fordel lige at kigge 
en ekstra gang på især hjerte og lunge anatomi.

Så join os til et sjovt arrangement, som bliver super hyggeligt. Vi laver også 
nogle sandwich, så I ikke bliver for sultne undervejs

Onsdag d.19/11: EKG kursus med overlæge Helena Dominguez
Helena Dominguez, overlæge på Kardiologisk Afdeling, Frederiksberg 
Hospital, afholder et teori- og casebaseret kursus 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. Kurset afholdes på Panum, specifikt lokale opdateres snarest. Der 
vil selvfølgelig være lækker kage og andet lækkert til ganen. 

Skynd dig at tilmelde dig. Eventet er gratis for medlemmer. 

Fredag d. 21/11: FATE- ultralydsskanning
FATE skanning handler om at kunne lave en hurtig vurdering af hjertet 
via en struktureret protokol. Du får teori + praktisk træning i udførelsen af 
denne protokol. Som ultralyd bliver mere og mere relevant er det en oplagt 
klinisk færdig at kunne tidligt og gå i gang med at øve så ofte som muligt.

Eventet er gratis for medlemmer. Du skal også enten have deltaget på Eortas 
basale ultralyd, haft CEKU undervisning i basal ultralyd eller på anden vis 
kunne dokumentere basale ultralydsfærdigheder.

Muligvis kun 4 pladser til dette event, så skynd dig ind på eorta.dk og 
reserver en plads! Når du reserverer, sikrer du en plads. 

Vi glæder os meget til en spændende uge!

Mvh
Eorta

Basisgrupper

Annonce!   der var ik plads på den anden side....

Dermatologisk Afdeling søger forskningsårsstuderende

Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus søger to forskningsårsstuderende 
til Dermatologisk Forskningsenhed.
Forskningsåret vil omhandle sygdommen hidrosadenitis suppurativa (HS)

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 mammae. Sygdommen er socialt stigmatiserende og 
der er en klar sammenhæng til overvægt og rygning. Stillingsbeskrivelsen 
indebærer videreførelsen af et allerede igangsat projekt, med rig mulighed 
for at starte egne projekter sideløbende.
Tiltrædelse: januar 2015

Dermatolgisk Afdeling, Roskilde Sygehus, er særdeles aktiv i  HS-forsknin-
gen, hvorfor der vil være god mulighed for at publicere artikler – også som 
førsteforfatter.
Der er tale om klinisk forskning, og den succesfulde forskningsårsstuder-
ende 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 supervi-
sion.

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@regionsjaelland.dk)

MÅNEDSMØDE 
+ NØDTRACHEOTOMIKURSUS 
+ JULEHYGGE MED SPISNING

Onsdag den 10. december kl. 16.00 
holder vi årets sidste månedsmøde i 
vores lokaler på 1. sal i Studenterhuset. 
Astrid bager lækker kage, og der er 
spændende nye tiltag på dagsordenen!

Efterfølgende går vi i samlet flok til Simulationscenter Rigshospitalet, hvor 
Jacob Melchior fra Øre-Næse-Hals på Rigshospitalets 
samt Philip Nilsson og Kasper Rasmussen fra Simulationscentret 
vil give os et kursus i nødtracheotomi. 

Kurset består af:
1) En kort introduktion –video og praktisk demonstration.
2) Hands-on!
3) Oplæg om kontekst.

Aftenen slutter vi af med hyggelig fællesspisning på Gran Torino 
kl. 19.15. (Sortedam Dossering 7C baghuset)

Vi glæder os til at se jer alle –nye som gamle!

Tilmelding til kursus og spisning nødvendig grundet begrænsede pladser 
og bordreservation! 

Send en mail til kristine.eberhard@gmail.com med navn + e-mail + semester 
+ om du er SØNHKS medlem eller ej fra torsdag den 27.10.14 kl. 08.00. 
Nødtracheotomi kurset koster 50,- som betales kontant på dagen eller via 
mobilepay –fortrinsret for medlemmer. Spisning er for egen regning, men vi 
lover formidabelt selskab! 

Annonce slut!  - det er godt nok service, du!

Sj
ov med
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Vi vil på MOK gerne understrege, at vi på ingen måde synes at syndromer er morsomme, eller prøver at nedgøre hverken børn med 
syndromer eller deres familier. På trods af de ofte meget søde børn, er vi udemærket klar over, at det kan være en lang, hård kamp at 
have et barn med et syndrom. 

Sj
ov med

Syndromer
Hvem er hvem??? Forbind syndromnavnet med billdet af syndromet, 
og se om du kan kende alle de gode gamle navne.

Progeria syndrom

Downs syndrom

Marfans syndrom

Klinefelters syndrom

Zellwegers syndrom

Crouzons syndrom

Williams syndrom

Turners syndrom
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Find your prefect sized MY.SIZE condom
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Information: To find your perfect 
sized MY.SIZE condom, the circum-
ference of your penis is important. 
The length of the penis does not 
matter for the condom size.

Tip: If you like a closer or wider 
fit, try one condom size bigger or 
smaller. Most important is, that the 
condom does not slip off. 

47

49

53

57

60

64

69

9,5 – 10,0

10,0 – 11,0

11,0 – 11,5

11,5 – 12,0

12,0 – 13,0

13,0 – 14,0

14,0 - 15,0 

Penis Circumference
in cm

MY.SIZE
Size

MY.SIZE condoms are available 
in 7 different sizes from 47 to 
69mm width.   

MY.SIZE condoms offer a perfect fit 
and a safe and more comfortable 
feeling.

    Cut the measuring tape on the 
                 dotted line with scissors               
      

         With the shown size you 
       have found your perfect sized 
     MY.SIZE condom. 

MY.SIZE condoms offer a perfect
and a safe and more comfortab
feeling.

    Cut the measuring tape on thhe
dotted line with scissors

60
57

4
9

Wrap the measuring tape carefull arround the 
penis and read the size shown by the arrow. 
Be carefuly when cutting the tape, as paper 

edges could be sharp!

Når du så har fundet ud af hvordan du 
nøjes med at bruge to kondomer til 
at have sex med tre kvinder. Så er det 
vigtigt, at du bruger den rigtige kon-
domstørrelse. Så MOK bringer i denne 
uge dit helt eget penismålebånd. 

Det skal du bruge:
•	 En erigeret penis
•	 Et MOK12
•	 En saks, som kan klippe i papir.

Sådan gør du:
1. Klip målebåndet ud 
2. Mål omkredsen af penis 
3. Aflæs din kondomstørrelse 

Af Jonas/MOK-red

Kære læsere
I går måske nogle gang og tænker over livets små finurligheder og over, hvordan verden i grunden 
hænger sammen. Her er et problem, I sikkert gerne vil have en løsning på.
Hvis nu, man er en beskidt karl med klamydia, der har hevet tre beskidte kællinger med hjem 
efter en fredagsbar, og de ligeledes har kønssygdomme, og man kun har to kondomer, hvordan 
er det så lige man undgår I bliver smittet med hinandens sygdomme? Lad os for nemheds skyld 
sige, at pige nr. 1 har gonorre, pige nr. 2 syfilis og pige nr. 3 har HIV i udbrud (AIDS).

Løsningen kan læses på hovedet nedenfor:

Du tager begge kondomer på og boller med pige nr. 1
Så tager du det yderste kondom af (husk at gemme det, du skal bruge det senere) og boller pige nr. 2
Så hiver du fat i det kondom, der til at starte med var yderst og vender det på vrangen, således at de to beskidte sider rører hinanden, 
mens at den side, der var inderst nu vender udad. Så boller du pige nr. 3 På den måde er alle glade (måske).

Gåde!

Tag på Penismuseum
Af Jonas(MOK-red

Kan du godt lide at gå på museum? Har du altid 
haft et kærligt forhold til dit eller en af dine part-
neres lem eller er du bare glad for fallos i det hele 
taget? SÅ SE HER! 
På Island i den lille by Reykjavik som intet an-
det. Her findes nemlig verdens største samling 
af kønsorganer fra handyr, og samtidig verdens 
eneste penismuseum. Det officielle navn er Islands 
Fallologiske museum, men den kloge læser vil 
vide, at der er tale om pikke. Der er pt. ca. 280 
parringsorganer fra over 100 dyrearter, så der 
burde være noget at se for feinschmeckerne. Den 
stolte museumsinspektør, Hjortur Gisli Sigurds-
son har været så heldig at kunne overtage posten 
efter sin far Sigurdur Hjartarson. Samlermanien 

startede med en tyrepenis, men samlingen blev 
hurtigt større, da de lokale syntes det var sjovt 
at forære den dengang unge Sigurdur penisser i 
gave. I 1997 var samlingen så stor, at han beslut-
tede sig for at åbne museet. Her kan man blandt 
andet bemærke, at det stort set kun er hvaler og 
mennesker, der ikke har en "penisknogle". Derfor 
har de fleste andre dyr lange og tynde penisser, og 
der findes også mange sjove udformninger. Fx er 
andens diller voldsomt snoet, mens en rensdyrpik 
er fyldt med kraftige børster. Efter sigende gør den 
førnævnte penisknogle, at dyrene er "affyringklar" 
på få sekunder. Hjortur ærgrer sig dog over, at han 
fortsat mangler kronen på værket i samlingen - 
menneskepenis!
Nedenfor er en lille samling billeder, der giver en 
forsmag på seværdighederne:

fig. 1: Her ses Islandske Helga ved siden af 
en 75 kg tung kleppert af en kaskelothval-
penis. Den er i øvrigt mere end 1,5 meter 
lang... AV FOR DEN!

fig. 2: Girafpenis

fig. 3: rendsdyrpenis

fig. 4: En 
sød lille 
natbord-
slampe 
skåret i 
egetræ 
og med 
skrotum-
huden fra 
en bøffel 
til lamp-
eskærm

Fig 5: Andepenis. Bemærk den er snoet godt og 
grundigt. Hunandens skede er i øvrigt snoet i 
modsat retning. Endnu engang AV!

fig 6: Hund, der sover, mens den ligner en p...


