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JuleBanko!!

Onsdag d.  10.December 2014
  i   Lundsgaard Auditoriet

Se præmier og tilmeld dig på facebook

Husk studiekort med medlemsklistermærke!

1.-5. semester spiller kl. 16.30
6.-12. semester spiller kl. 18.00
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Aktiv Kardiologi for Studerende
Basisgruppen for oplysning om organdonation
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

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

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

www.imcc.dk

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

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

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
sofiekbh.wordpress.com
www.soenhks.dk

AKS
Donaid
DSS
Eorta
FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

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

Erik Anna Martha Kasper Aaa Dennis Simon

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

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
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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
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MOK UDKOMMER

SEXEKSPRESSEN FOREDRAG, SE S. 8
FORNIKS MÅNEDSMØDE, SE S. 10

MARKUS GENNEMGÅR DERMATOLOGI, KAPI-
TEL 16-18 I LUNDSGAARD

MARKUS GENNEMGÅR RESTEN AF DERMA I 
LUNDSGAARD

1. SØNDAG I ADVENT
MILLE BAGER JULEKAGER

MOK DEADLINE KL. 12:00
DONAID MÅNEDSMØDE, SE S. 9
PORTOS MÅNEDSMØDE, SE S. 9

MARKUS GÅR TIL EKSAMEN I DERMATOLOGI, 
HVOR ALLE ER VELKOMNE

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

#YOLO!
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EPONYMER

Nationalitet: Tysker
Født:  1881
Død:  1969
Eponymer:  3

Hans Conrad Julius Reiter (HR) blev født d. 26 februar 1881, 
og det var en lørdag. 
HR studerede medicin i Leipzig og fik en doktorgrad. Bageft-
er studerede han hygiejne i Berlin, i Paris og London, hvilket 
han jo fik brug for senere i medicinsk eksperimenter på 
fanger i koncentrationslejre.
Han reporterede i 1916 om en tysk løjtnant med non-
gonococcal urethritis, arthritis og uveitis og lagde navn til 
syndromet. Da Reiters nazi-sympatistiske synspunkter blev 
tydelige, blev syndromet af mange omdøbt til reaktiv ar-
thritis.
HR var også kendt for at implementere strenge rygeforbud, 
men var populær blandt studerende.

Citat: "Deutsche Gold, Gesundes Leben – Frohes Schaffen"
HR's bog om racehygiejne.

Hans Conrad Julius Reiter Charles Bell Johann Friedrich Horner
Nationalitet: Skotsk
Født:  1774
Død:  1842
Eponymer:  6

Charles Bell (CB) blev født i Edinburg og efter at have aflagt 
sit lægeløfte, fik han sin kirurgiske erfaring ved at assistere 
sin storebror, John Bell. Kort efter lægeløftet blev CB indviet 
i Royal College of Surgeons, hvor han blandt andet underviste 
i anatomi. I 1811 udgav CB en bog, der beskrev forskellen 
mellem motoriske og sensoriske neuroner. Dette værk lagde 
en af grundstenene for nutiden neurologi.
I forbindelse med CB agerede militærlæge, hvor han skrev 
om sine oplevelser bl.a. fra salget ved Waterloo i 1815, blev 
han kritiseret for sin mortalitetsrate på omkring 90%. 
I 1821 var han den første til at kombinere neuroanatomi 
med klinikken, hvor han beskrev idiopatisk perifer facialis 
parese.

Citat: " An Idea of a New Anatomy of the Brain" 
Bogen om forskellen mellem sensoriske og motoriske nerver

Nationalitet: Dansker
Født:  1831
Død:  1885
Eponymer:  4

Johann Horner (JH) Født 27. marts 1831 i Zurich – far læge, 
mor talentfuld lingvist, som lærte Lille Johan adskillige 
sprog.  JH tog efter sin eksamen i medicin til Venedig, hvor 
han lærte om øjensygdomme og brugen af oftalmoskopet, 
som lige var blevet opfundet. Efter færdiguddannelse i Paris 
blev JH i Zurich, hvor han underviste og åbnede en praksis, 
som behandlede estimeret 100.000 patienter. I 1873 blev 
han professor i oftalmologi. 
JH kunne huske alle sine patienter og var en stor retoriker. 
Samtidig var han en kompetent kirurgi, der udførte i nær-
heden af 2000 katarakt-operationer og var den første til 
at introducere aseptisk metoder i behandling af øjensyg-
domme. Døde i 1885 af et slagtilfælde, 55 år gammel.

Citat: "Hottinghoff"
Navnet på JH's øjenklinik der blev åbnet i Zurich.

Nationalitet: Tysker
Født:  1810
Død:  1882
Eponymer:  9 

Theodore Scwann (TS) blev født i Neuss i 1810. I løbet af sin 
uddannelse mødte han Johannes Peter Müller (JPM). 
Mens TS assisterede JPM med at færdiggøre JPM's bog om 
fysiologi, lavede TS noget af sit mest betydningsfulde arbe-
jde. 
TS var den første til at finde tværstribet muskulatur i esofa-
gus og den første til at isolere pepsin, som han også navn-
gav. 
TS grundlagde idéen om, at alle celler kommer fra andre 
celler og lagde derfor også grundstenen for embryologien. 
TS mest kendte opdagelse var de celler, som omskeder per-
ifere nervefibre og for at ære TS's værk er de nu opkaldt efter 
ham, Schwannske celler.

Citat: "Omnis cellula e cellula"
Det beskriver at alle celler kommer fra andre celler.

Theodore Schwann John Langdon Haydon Down Niels Stensen
Nationalitet: Engelsk
Født:  1828
Død:  1896
Eponymer:  2 

John Down (JD) blev født i Cornwall af en irsk familie. Som 
18-årig tog JD til London, hvor han fik et job hos en kirurg.
JD's job var at fjerne blod fra patienter, trække tænder ud, 
vaske flasker og dispensere medicin. Efter dette fik JD et 
job på et farmaceutisk laboratorie, som vandt laboratoriet 
en pris inden for organisk kemi. I løbet af sit arbejde I labo-
ratoriet arbejde JD sammen med Michael Faraday, og hjalp 
ham med hans arbejde med gasser. Efter farens død i 1853 
begyndte JD at læse medicin og fik herefter job på London 
Hospital.
Mens JD arbejdede på hospitalet, skrev han en artikel, der 
beskrev de mongolske idioter, som nu er kendt personer 
med Downs syndrom

Citat: " Observations on the Ethnic Classification of Idiots" 
Artiklen med den første beskrivelse af Downs syndrom.

Nationalitet: Dansker
Født:  1638
Død:  1686
Eponymer:  6

Niels Stensen (NS) var født i Københavnstrup nytårsdag 
1638. Som 3-årig blev han syg af en ukendt sygdom og vok-
sede op i isolation. I NS's skole døde 240 af de studerende 
af pesten. NS arbejdede sammen med Thomas Bartholin , 
som bad NS om at tage til Amsterdam. I Amsterdam fandt 
NS ductus parotidea, som ikke før var beskrevet.  Der var en 
del diskussion med Blasius, om hvem der skulle krediteres 
fundet, men NS vandt. Så nu hedder den Ductus Stenoni.
I Oktober 1666 blev der fanget en haj, hvor NS var over-
rasket over hajens tænder. Det skyldtes, at de lignede sten. 
NS beskrev derefter, hvordan fossiler blev til. Udover NS's 
religiøse arbejde lavede han også Crystallografiens første 
lov, Stensens lov.

Citat: "Solid bodies within solids"
NS's paleontologiske arbejde om hvordan fossiler bliver til.

Lægevidenskaben er trådt ind i en fase, hvor vi som kommende lægefagligt 
personale bare er til for at bygge oven på det fundament, der i løbet af de sidste 
500 år er lagt af datidens videnskabsmænd. I  denne uge vil MOK bringe nogle  
korte  profilgennemgange af disse.

Af: Markus og Erik/MOK.red. (artists formerly known as DJ kollektivet DJ's Oel & EikTM)

Siden Hippokrates skrev den ed, alle nu aflægger ved afsluttelsen af den 
lægevidenskabelige uddannelse, er der utallige, som har prøvet at lave et kort over hele 
kroppen. Som i Google Maps har der været forskellige lag, der er forsøgt kortlagt. Det 
inkluderer lag med bl.a. fysiologi, anatomi og biokemi.  

Nu er tiden kommet til, at vi ikke bare med hovedet under armen skal lære kartografernes 
navne og de dertilhørende medicinsk relevante anatomiske placeringer og sygdomme.  
Vi skal lære noget historie, så med Eponymer - The Gathering kan du klippe 
kortene ud og lære om 6 af dem. 

Ja det er verdens mindste kortspil, men man skal heller ikke skyde over målet.

The Gathering R
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Study on severely undernourished children -
Looking for (master) students interested in research on 
Gut microbiota
The project
Undernutrition continues to constitute a major problem in many 
low-income countries. A WHO protocol regarding management 
of children with severe acute malnutrition has been widely imple-
mented in a large range of countries, but the mortality rate is still 
around 20% or higher in many Sub-Saharan African hospitals. It is 
therefore necessary to continue optimization of treatment regi-
mens. 

The current project investigates if probiotics when administered 
together with WHO recommended treatment can reduce diarrhea 
and pneumonia in children with severe acute malnutrition. The pro-
ject takes place in a large hospital in Kampala, Uganda and involves 
treatment of 400 children. In addition to the clinical outcomes, the 
gut microbiota, markers of the immune system and intestinal func-
tion will be analyzed from blood samples, stool samples and the 
thymus. 

We are looking for master students/internships/other students 
who are interested in analyzing how the gut microbiota of under-
nourished children is affected by diarrhea, antibiotic treatment and 
nutritional rehabilitation and if administration of probiotic bacteria 
can modify the gut microbiota in a beneficial way. 

What we offer/the projects
We are aiming at preferable two master students. Both will work in 
the laboratory and be involved in data analysis. 1) Development of 
high throughput qPCR (BioMark Fluidigm-based) protocols for ab-
solute quantification of core gut microbiota members, pathogens 
and probiotics; 2) DNA extraction and high throughput sequencing 
(HTS) of PCR-enriched 16 S rRNA gene amplicons using the MiSeq 
(Illumina) technique.  In combination with advanced bioinformatics 
tools this approach will allow detailed gut microbiota characteriza-
tion down to genus and species level and allow correlation of gut 
microbiota details with other parameters such as weight loss/gain, 
disease patterns etc
Practicalities
• When: The microbiota work will start in February 2015 
• Duration: 30 point of 45 point ECTS master projects or similar 
projects 

Interested?
If you are interested, please send an e-mail to Dennis Sandris 
Nielsen at: dn@food.ku.dk or Benedikte Grenov at: bgr@nexs.ku.dk 
describing when and why you would like to take part in the project 
and attach your CV. 

Raske forsøgspersoner søges til dermatologisk projekt

I forbindelse med et PhD projekt på Dermatologisk afdeling 
Roskilde, søges raske forsøgspersoner til studiet ”Mikrobiologien i 
Hidrosadenitis Suppurativa”.  

Følgende prøver skal tages:
Der tages to 4 mm hudprøver (biopsier) i armhulen samt en enkelt 
blodprøve (5ml). 

Der udbetales et engangsvederlag for svie og smerte på 500 kr. 
For at kunne deltage skal følgende kriterier være opfyldt:
Du skal være over 18 år og må ikke have anden hudsygdom. Du 
må heller ikke have modtaget antibiotika 2 uger før prøverne skal 
tages.  

Hvis du ønsker at deltage bedes du skrive til
hfhl@regionsjaelland.dk 

Med Venlig Hilsen
Reservelæge og PhD-studerende Heidi Fhaer Larsen

Prægraduat forskningsår på Kirurgisk afdeling i
Roskilde og Køge

Vi søgere 2 scholarer til et prægraduat forskningsår i vores forskn-
ingsenhed på kirurgisk afdeling på Roskilde og Køge Sygehus med 
start i forårssemestret 2015. 

Projektet
Vi søger 2 medicinstuderende til et projekt inden for kolorektal can-
cer kirurgi. Som scholar, vil du blive ansvarlig for at køre et studie på 
Roskilde sygehus, hvor vi undersøger perioperative stress mekanis-
mer med fokus på kræftkirurgi. Du vil 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 forskningsmøder 
med undervisning og diskussion af igangværende projekter i grup-
pen. Vi lægger meget vægt på, at man som scholar kan arbejde 
selvstændigt, og du kan forvente at skrive minimum tre artikler i 
løbet af dit forskningsår. 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: mandag d. 1/12 2014 
Der vil blive afholdt ansættelsessamtale fredag d. 5/12 på Køge 
Sygehus 

Study on severely undernourished children in Uganda: 
Looking for master students/internships/other students interested 

in research in a developing country
SPRING 2015

The project
Undernutrition continues to constitute a major problem in many 
low-income countries. A WHO protocol regarding management 
of children with severe acute malnutrition has been widely imple-
mented in a large range of countries, but the mortality rate is still 
around 20% or higher in many Sub-Saharan African hospitals. It is 
therefore necessary to continue optimization of treatment regi-
mens. 
The current project investigates if probiotics when administered 
together with WHO recommended treatment can reduce diarrhea 
and pneumonia in children with severe acute malnutrition. The 
project takes place in a large hospital in Kampala, Uganda. In ad-
dition to the clinical outcomes, the gut microbiota, markers of the 
immune system and intestinal function will be analyzed from blood 
samples, stool samples and the thymus. 
The study has a fantastic and dedicated team of local doctors, 
nurses, nutritionists and assistants with whom we work closely 
together every day.

Why we need you 
There is a lot that needs to be done. This includes laboratory work, 
data entry and a lot of practical issues that arise during the study. 
You will have to be willing to do a bit of everything. 
In return you will learn a lot about severe acute malnutrition and 
how it is treated and you will experience research in a developing 
country in Africa. If you are a master student we will define a project 
together. 

Practicalities
• When: We need new students from February 2014. 
• Duration: Minimum 4 months stay in Uganda. 
• Costs: Due to budget constraints, you will have to pay for your own 
travel and accommodation costs. We are renting an apartment close 
to the hospital. The apartment can be shared between two students 
and has two separate bedrooms, two bathrooms, a kitchen, a living 
room and a veranda. If shared between two students, the price is 
approx. 1800 kr /month. Living costs are generally low in Uganda.

Interested?
If you are interested, please send an e-mail to Benedikte Grenov at: 
bgr@nexs.ku.dk describing when and why you would like to take 
part in the project and attach your CV. 
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Bliv frivillig net- og 
chatrådgiver på Livslinien
Det at være net- og chatrådgiver har givet mig profes-
sionel træning i at have en selvmordsforebyggende 
samtale. Særligt har den skriftlige dialog med krise-
ramte mennesker skærpet min forståelse for skriftlig 
kommunikation. Og så bliver du en del af et stærkt og 
engageret kollegialt fællesskab med god sparring.

Jakob, psykologistuderende og net- og chatrådgiver på 
Livslinien

Ansøg online på www.livslinien.dk frem til 6. januar 2015
Ved spørgsmål, kontakt Livsliniens sekretariat alle 
hverdage mellem kl. 10-16 på tlf.: 3332 1119

Livslinien_MOK_180x131_nov14.indd   1 15-11-2014   14:31:48

Simulationscenter Rigshospitalet søger
studentermedarbejdere

Et antal stillinger som studentermedarbejder ved Simulation-
scenter Rigshospitalet, der hører til Center for Klinisk Uddan-
nelse (CEKU), ønskes besat.

Arbejdsopgaverne:
De opslåede stillinger er relaterede til simulationsstudentergrup-
pen, der tager sig af følgende:
• procedure simulationstræning (gastroskopi, bronchosko-

pi, laparoskopi, lumbal punktur blandt andre) hoved-
sageligt for læger under videreuddannelse. Se Simulationscen-
terets hjemmeside cekusim.dk

• hjælpelærer og facilitator ved kurser for sygeplejer-
sker og læger, samt sygepleje  og lægestuderende

• medvirke til at arrangere og afvikle stationsbaserede ek-
saminer for medicinstuderende, samt tredjelands 
læger (OSCE og MFTL)

• udvikling af små lærings  og instruksvideoer teknisk assis-
tance og servicefunktioner i relation til ovenstående

Der er på CEKU rigtig gode muligheder for at igangsætte og super-
visere forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer
Du skal være medicinstuderende på bachelordelen med inter-
esse for proceduresimulation samt for undervisning og formi-
dling. Ansøgerne skal have interesse for IT og teknik samt gener-
elt have teknisk snilde. Samtidig stilles der krav til gode samarbejd-
sevner og fleksibilitet. 

Vi ser gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium.

Jobbet er meget selvstændigt, og du får indflydelse på udviklin-
gen og tilrettelæggelsen af kurser og simulationsprogram-
mer. Vi har på CEKU en uformel omgangstone og er meget socialt an-
lagte.

Arbejdstid
I gennemsnit 5- 9 timer ugentligt med det nuværende aktiv-
itetsniveau.
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 08.00-
20.00 i hele semesteret.
Der vil blive fastlagt faste vagter minimum 3 måned-
er frem, hvor hver student kan forvente 2 faste vagter om måneden.

Om CEKU
Vi har til huse i Rigshospitalets lokaler i Teilumbygningen, samt i Ham-
mershusgade. Vi er for nylig omorganiseret og er fra 1. janu-
ar 2014 organisatorisk placeret i Center HR under Region Hoved-
staden. CEKUs opgave er undervisning og simulationstræn-
ing samt forskning i relation til de to elementer.
Målgruppen er sundhedspersonale samt studerende indenfor sund-
hedssektoren.

Du får flere oplysninger her:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet,
• overlæge Mikael Bitsch, mikael.bitsch@regionh.dk, tlf. 3545 5338 
• overlæge Lars Konge, lars.konge@regionh.dk
• sygeplejerske Leizl Nayahangan, leizl.joy.nayahangan@regionh.

dk
• stud. med. Peter Hertz, hertz.peter@gmail.com

Ansøgningsprocedure
Du skal ansøge via HR- manager, der er et elektronisk ansøgn-
ingsskema, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger, CV-
oplysninger samt skrive en motiveret ansøgning.
Der kan ikke ansøges på andre måder.
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. 

Ansættelsessamtaler er planlagt til tirsdag den 16. december 2014. 
Obligatorisk oplæring foregår i januar, hvor du skal være til rå-
dighed. Du får løn under din praktiske oplæring.

Ansøgningsfrist den 10. december 2014 kl. 23:59.
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FORSKNINGSÅR VED TRYKKAMMERFUNKTIONEN - RIGSHOSPI-
TALET.
 
Hvis du er interesseret i et forskningsår kan Trykkammer enheden på Rig-
shospitalet, Anæstesi- og Operationsklinikken, tilbyde et sådant med start 
den 01.02.2015 - hurtig tilmelding kræves. Du kan kontakte undertegnede 
for mere information. Projektet vil inkludere dyreeksperimentel- såvel som 
klinisk forskning og strække sig over 12 mdr. (kortere ophold har ingen 
interesse).
 
Kontakt til:
Ole Hyldegaard
Overlæge, dr.med.
Trykkammeret 4092
Anæstesi- og Operationsklinikken, HOC
Rigshospitalet.
E-mail: ole.hyldegaard@regionh.dk

Center for Perioperativ Optimering søger 2 ‐3
scholarstipendiater til start d. 1.februar 2015

 
Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for sit eget projekt i ansættelses-
perioden og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i 
tæt  samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, 
involverede læger og patienter. Arbejdsopgaverne vil være varierede 
 og vil bl.a. inkludere anmeldelse, godkendelse,  opstart, koordiner-
ing og sammenskrivning af projekterne. Du vil, uanset projekt, arbe-
jde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optim-
ering (CPO).

Projekterne indgår i en større strategisk satsning omhandlende ”Per-
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mentelle studier, kliniske studier og registerstudier i projektse-
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Vi  forventer at ansøgeren:
Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
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• Er villig til at deltage i CPO’s sociale og faglige aktiviteter
• Er medicinstuderende på kandidatdelen
• Er med til at søge fondsmidler

Vi tilbyder:
• Deltagelse i artikelskrivningskurser
• Deltagelse i 3 skrive‐retreats i løbet af ansættelsen 
• Garanteret løn i form af 10.000 kr. månedligt
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gruppe

Om CPO: 
Center for Perioperativ Optimering (http://www.herlevhospital.dk/
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ttet Gastroenheden, Herlev Hospital. Vi værdsætter et højt tempo
og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sver-

ige via SSORG- ‐netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsæt-
ter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskn-
ingsansat i CPO er man  underlagt et krav om
videnskabelig produktion, og det forventes at alle forskningsan-
satte skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledn-
ing og backup fra seniore ansatte. Forskningsområderne spænder  
vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk forskning,  registerfor-
skning, basal forskning og translationel  forskning.  
   
Ansøgning:
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til
jakobburcharth@gmail.com inden d. 5/12 ‐2014.   
Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere eftermidd-
age i uge 50 efter aftale.
   
Yderligere information: 
Jakob Burcharth, læge, PhD
(jakobburcharth@gmail.com, tlf: 26 27 26 62) 
Hans- Christian Pommergaard, læge, PhD
(hcpommergaard@gmail.com)  
Jacob Rosenberg, professor, dr.med.
(Jacob.rosenberg@regionh.dk)

Ugens lillebitte minikryds handler om opfindere 
og deres opfindelser. Hejhejjjj

  Peter "Makro" James/mok-red

NEDAD

1. Efternavnet på den kvinde, som opdagede gr-
undstoffet radium. Hun havde også to stk radius, 
men opdagede dem ikke.
2. Han opfandt grammofonen. Og det var jo 
meget godt.
3. De højhælede sko blev faktisk opfundet af 
en konge. En meget lav en af slagsen, som ikke 
kunne lide at folk talte ned til ham. Hvilket land 
var han konge over?
4. Denne amerikanske præsident opfandt 
maaange ting
8. Denne svensker tog patent på dynamit. 
BOOOOOOOOOOM, bitcheesss.
10. Han opfandt den roterende dampmotor

HENAD

5. Denne mand var seismolog hos CalTech og 
lagde navn til den skala, som vi alle så flittigt 
benytter i dag til at kategorisere jordskælv.
6. Efternavnet på den mand, som opfandt det 
oppustelige bildæk
7. Galileo Galilei opfandt dette laboratorieudstyr
9. Denne meget kendte engelske videnskab-
smand opfandt spejlteleskopet
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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). 

MFU – et af FADLs nationale udvalg

Kære FADL-medlem,

I det nationale medlemsfordelsudvalg, MFU, tager vi os af FADL’s 
landsdækkende medlemsaftaler. Vores primære arbejdsområder er 
forsikring-, bank – og medlemsaftaler. 

Udvalget mødtes til det konstituerende møde d. 20. november, hvor 
der var mange interessante ting på dagsordenen. 

Vi arbejder for tiden på højtryk for at få en ny fordelagtig fitnessaftale 
i hus, og håber på snart at kunne præsentere jer for resultatet. 

I begyndelsen af næste år vil alle FADL-medlemmer via
www.mit.fadl.dk få adgang til siden Billetsalget, hvor der kan købes 
billetter til forskellige oplevelser til fordelagtige priser. Det kan være 
alt fra store koncerter til intime vinsmagninger og foredrag. Vi i MFU 
vil løbende sørge for at opdatere siden med spændende arrange-
menter målrettet de medicinstuderende. 

Alle FADL-medlemmer har mulighed for at tegne forsikring hos 
CODAN gennem FADL. Forsikringen er skræddersyet til de medicin-
studerende, og har bl.a. lav selvrisiko på cykler, samt forhøjet erstat-
ning ved skader på fingre, syn og hørelse
– en medicinstuderende og kommende læges vigtigste redskab ;-). 
Hvis du står uden forsikring, måske fordi du lige er fyldt 21 år eller 
synes du, din nuværende er for dyr eller dårlig, så kig forbi FADL-huset 
på Blegdamsvej 26 eller send en mail på kkf@fadl.dk og få hjælp til at 
få tegnet en forsikring. 

Vi forsøger hele tiden at finde flere fordele, der kan gøre FADL-
medlemskabet endnu mere attraktivt – og vi vil meget gerne høre fra 
dig, hvis du har forslag og idéer til fordele, der vil glæde dig og dine 
medstuderende i København, Odense, Århus og Aalborg.   Du kan 
skrive til os på mfu@fadl.dk.

På vegne af MFU,

Anne Terp
Formand 

FADLs støttepulje – Du kan nå det endnu!

Der er endnu penge i FADLs støttepulje. Repræsentantskabet 
mødes sidste gang i midten af december. Ønsker du eller din 
gruppe støtte herfra skal du ansøge inden 1.december. 

Læs mere her:
http://www.fadl.dk/fadldk/om-fadl/kbh/oekonomisk-stoette-
til-projekter/

FADLs kandidatgave til dig

Så er det tid til gaver! FADL vil gerne ønske dig tillykke med din 
kandidatgrad!
Vi vil gerne hjælpe dig videre på din færd, så derfor vil vi gerne 
give dig dit helt personlige navneskilt! Hvad der skal stå, er 
helt op til dig!

Alt du skal gøre, er at gå ind på ’Mit Fadl’, hvor du finder en 
boks om kandidatgaven, og bestille gaven. Du skal have bestilt 
gaven senest den 19. december 2014, hvorefter at gaven kan 
afhentes i receptionen efter jul og nytår i perioden 9-24. januar 
2015!

Rigtig god fornøjelse,
FADL København

Kredsforeningen
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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

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 

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 problemstillinger 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. DECEMBER kl. 17 i 
Studenterhuset ved Panum !

IMCC Exchange og Research Exchange holder 
informationsmøde fredag d.28/11 kl. 17!
For alle dem der kunne være interesserede i at komme på klinik- eller forskningsophold i 
udlandet i 2015/2016 holder vi informationsmøde i lokale 29.01.32

Vi vil fortælle om alt det praktiske omkring
ansøgningsprocessen, og der vil være flere
studerende der fortæller om deres erfaringer 
med Exchange og Research Exchange

Basisgrupper
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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

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

Så har AKS lavet et nyt spændende kursus i ekkokardiografi!  
.
Kurset er målrettet studerende på 8. semester og derefter, så hvis der er en lille kardi-
olog gemt i dig, så er dette lige noget for dig! 

Kurset vil være d. 3/12-2014 fra 16.00-20.00 på Gentofte hospital. Vi mødes i opgang 8, 
på 3. etage. 
Kurset vil tage udgangspunkt i basal ekko-teknik med fokus på systolisk dysfunktion. 
Det vil bestå af tre dele: 

 1. Lidt teori 
 2. En praktisk del, som vil fylde størstedelen af kurset 
 3. Case-baseret undervisning.  

Kurset er åbent for alle AKS medlemmer og det er først til mølle princippet, så det er 
om at være hurtig på tasterne, da der kun er 12 pladser.  
Tilmelding sker ved at sende en PM til AKS-Aktiv AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende, 
med oplysninger om navn og semester. 

Vi glæder os til at se jer til en spændende og hyggelig aften og da det er et AKS event, 
vil der selvfølgelig være rødvin og lidt godt til ganen.

Så er det blevet tid til introkursus i hjerte, blod og 
lunger!
Kurset er målrettet 1. semester, så hvis du vil klædes godt på indenfor hjerte, lunger og 
blod, er dette noget for dig! 

Kurset ligger 3 forskellige dage: mandag d. 15. december, tirsdag d.16 december og 
onsdag d. 17 december fra 16.00-20.00 (lokale tilgår). Man kan ved tilmeldingen skrive 
hvis der er en enkelt dag man ikke kan ellers bliver tilmeldte tilfældigt fordelt over de 
tre dage. 

Kurset vil bestå af:
  16.00-16.15: Velkomst 
  16.15-17.15: Gennemgang af hjertet og kredsløbet
  17.15-17.25: Pause
  17.25-18.00: Blod
  18.00-18.45: Lunger
  18.45-19.00: Pause
  19.00-20.00: Opgaver og spørgsmål

Ønskede opgaver og spørgsmål skal indsendes til enten Jacob på kdv996@alumni.
ku.dk eller Christoffer på tdp767@alumni.ku.dk senest 5 dage før.

Kurset er for åbent for alle. Tilmelding sker ved at sende en PM til AKS-Aktiv AKS - Aktiv 
Kardiologi for Studerende, med oplysninger om navn og semester. 

Hold øje med MOK og facebook for flere informationer om kurset!

Vi glæder os til at se jer til en spændende og hyggelig aften. Der vil være lidt godt til 
ganen og da I jo alle er kardiologer in spe, vil der også være god rødvin og røverhisto-
rier.

Mvh. AKS

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 Far-
makologisk 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!

Mvh Eorta

	  

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

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

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

Det foregår i studenterhuset d. 1. december kl. 17
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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 bordreserva-
tion! 

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 –for-
trinsret for medlemmer. Spisning er for egen regning, men vi lover formidabelt selskab! 

SAMS	  København	  præsenterer	  
	  

SAMS’s	  Adventskalender	  
-‐	  1.	  søndag	  i	  advent	  

	  

Er	  du	  rustet	  til	  at	  blive	  almen	  mediciner?	  	  
-‐	  Test	  din	  viden	  og	  vind	  en	  spændende	  bog!	  
De	  følgende	  fire	  uger	  har	  du	  mulighed	  for	  at	  
få	   indblik	   i	   4	   patient-‐cases	   der	   kan	   ses	   i	   en	  
almen	   praksis,	   og	   er	   du	   skarp,	   bliver	   du	  
måske	  den	  heldige	  vinder.	  I	  denne	  uge	  er	  det	  
bogen	   ’Patologi’	   af	   Susanne	  Holck	   der	   er	   på	  
højkant.	  
	  
Det	  eneste	  du	  skal	  gøre,	  er	  at	  sende	  dit	  svar	  
til	   bcf383@alumni.ku.dk	   senest	   fredag	   den	  
28.	   november.	   Det	   bedste	   bud	   vinder	   og	  
kåres	  i	  næste	  uges	  MOK,	  sammen	  med	  vores	  
2.	  advents-‐case.	  
	  
CASE:	  	  
En	  69-‐årig	  kvinde	  tidligere	  i	  det	  væsentligste	  
rask,	  fraset	  moderat	  overvægt	  og	  
velbehandlet	  hypertension,	  henvender	  sig	  til	  
egen	  læge	  pga.	  3-‐4	  ugers	  muskelsmerter,	  
træthed	  og	  morgenstivhed.	  	  
Smerterne	  sidder	  primært	  i	  
nakke/skuldre/overarme	  samt	  
lænd/hofter/lår.	  	  
Objektivt:	  Ser	  træt	  ud,	  bevæger	  sig	  stift.	  	  
St.p.	  et	  c.:	  i.a.	  	  
Abdomen	  i.a.	  	  
Udtalt	  palpationsøm	  sv.t.	  skulderåg,	  
overarme	  og	  lår.	  Kan	  ikke	  løfte	  armene	  over	  
skulderhøjde.	  	  
CRP	  44.	  	  
	  
Tentativ	  (foreløbig)	  diagnose?	  	  
Hvad	  skal	  lægen	  være	  opmærksom	  på?	  	  
Hvordan	  skal	  pt	  udredes?	  	  
Behandling?	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Basisgrupper

Oplæg om neurofysiologi i diagnosticering af akutte 
sygdomme!
Så er det igen tid til månedsmøde i FORNIKS!
VI inviterer dig til et super spændende oplæg i neurofysiologiens verden, med 
udgangspunkt i hvordan neurofysiologien kan bruges i diagnosticeringen af akutte 
neurologiske sygdomme. 
I den forbindelse får vi besøg af overlæge Steffen Brik fra neurofysiologisk afdeling 
på Rigshospitalet som vil give nogle spændende smagsprøver på neurofysiolo-
giens muligheder inden for akut neurologi.
Så tag din læsemakker under armen og hold en pause fra eksamenslæsningen. Der 
vil være kaffe, kage og masser af hygge!
Så husk at skriv dette ind i kalenderen:

dato: torsdag d.27 november

tid: start kl 17:15

sted: Pavillion – 42.1.01

Efter oplægget vil der være regulræt månedsmøde. Se dagsorden på vores face-
book event i gruppen FORNIKS.

Vi glæder os til at se dig!
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IMCC NEPAL
IMCC Nepal har til formål at fremme sundhedsforhold i Nepal, og samarbe-
jder med nepalesiske medicinstuderende.  

Vores nuværende projekt omhandler nedsunken livmoder blandt nepale-
siske kvinder
Hvis du har spørgsmål, kontakt os da på: nepaid@imcc.dk Læs evt. mere på: 
http://imcc.dk/aktiviteter/nepaid              

Og kom gerne til vores intromøde: 
Mandag d. 8/12 kl. 18 i studenterhuset                                   
  
- alle er velkomne

Så afholder Studerendes Anæstesiologiske og 
Traumatologiske Selskab (SATS) igen det pop-
ulære 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 oktober 
kl. 17 og skal ske inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

Kunne du tænke dig at være med til at arrangere "International Summer School in Emergency Medicine"?

SATS vil i sommeren 2015 invitere medicinstuderende fra hele verden til at deltage i en uges undervisning i mange emner inden 
for Akut Medicin - og som altid gør vi det på banebrydende vis. 

Har du lyst til at udvide dit internationale og lokale netværk? Få erfaring med projektplanlægning, fondssøgning, kursusplan-
lægning, innovative læringsmetoder og uddannelse af medicinstuderende så kom og vær med til at sætte dit præg på arrange-
mentet.

Første møde: 
Tirsdag d. 2. december kl 16 SATS lokalet i studenterhuset.
Selvom vi mødes i start december vil der være ro til eksamenslæsning resten af semesteret så lad ikke det afskrække dig! 

Vi håber at se mange engagerede SATS'ere nye som gamle til mødet hvor vi vil fortælle lidt mere om tankerne bag projektet.

Basisgrupper

Månedsmøde d. 3/12 kl 16.15
I auditorium 42.1.02
Der vil i forbindelse med månedsmødet være oplæg med to SATS'ere: Ask Kvisselgaard 
og Lasse Olsen, der vil fortælle om deres deltagelse ved World Extreme Medicine Con-
ference i London. Kom og hør hvad de har lært inden for expeditions medicin - vi ved 
de har interessante historier med hjem.
Herefter fortæller Vibe Rasmussen, som også er tidligere SATS'er og nu introlæge i 
anæstesi om “The Wilderness Society’s” kursus i Wilderness Medicine i USA, hvor der 
også kan deltage medicinstuderende.

Så alle jer der drømmer om at kombinere akut medicin med fantastiske natur og rejseo-
plevelser - kom!! 
Der vil også være julegodter!! 

Efter foredraget holder vi månedsmøde med følgende dagsorden:

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 

2. Siden sidst:
- Foredrag om dykkermedicin
- Akut Luftvejshåndtering
- DASAIM

3: Kommende arrangementer:
- Akut Patient

4. Næste semesters foredrag.

5. Evt
- Traumedagsplanlægning
- International summerschool

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

Millioner af mennesker har ikke adgang til medicin og 
en væsentlig årsag er prisen. UAEM arbejder med access 
to medicines og mulige løsninger vi som studerende kan 
bidrage med lokalt på vores universitet, nationalt og 
internationalt. 

Kom vores månedsmøde 
Tirsdag den 2. december kl. 17

i Studenterhuset
eller skriv til os: 

uaem-dk@googlegroups.com
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 48, 2014

Studenterpræsten er et tilbud til alle studerende. Du kan kontakte 
ham, hvis du har brug for en personlig samtale, og du er også velkom-
men 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________________________________________

At være i verden uden at være af verden.
Professor i kirkehistorie Mette Birkedal Bruun taler om tilbagetrækn-
ing og engagement på tværs af musik, arkitektur, tekster og billeder.
Tid: Onsdag den 26. november kl. 19.30
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 2200 N________________________________________

Sidst-på-måneden-frokost
Efter den ugentlige studentergudstjeneste (kl. 12.15) i Trinitatis Kirke 
er der dejlig frokost i SMiKs lokaler.
I anledning af at vi er på vej ind i adventstiden (som oprindeligt var 
fastetid!) står menuen på lækker kødfri ærtesuppe og pandekager til 
dessert.
Mad koster kr. 20. Øl kan købes for kr. 10.
Tid: Fredag den 28. november kl. ca. 13
Sted: SMiKs lokaler, St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København K_______________________________________

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 skræd-
dersal, 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. 
Tilmelding til Lise Lotz på senest 25. november på lise@smikbh.dk
Max. 30 deltagere. Først til mølle-princippet gælder.
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.________________________________________

”Saragossa-manuskriptet” – gratis film i Cinemateket
Saragossa-manuskriptet (instr. Woiciech Has, 1965) er en ramme-
fortælling om en spansk officer, der under Napoleonskrigene finder et 
manuskript i byen Saragossa. Manuskriptet beretter om hans bedste-
faders rejse på samme egn mange år tidligere. En rejse, der gennem 
møder med en række skikkelser, såsom en kabbalist, en sultan og en 
sigøjner, fører bedstefaderen ind i mystikkens verden.
Filmen, som havdepremiere i 1965, bygger på en roman fra 1815 af 
den polske forfatter Jan Potocki. Den berømmes i cineast-kredse og 
blev genopdaget af Martin Scorsese and Francis Ford Coppola, som 
sørgede for dens nyudgivelse i 2001.
Inden filmen er der oplæg ved forfatterJørgen I. Jensen, tidl. lektor 
ved Det teologiske Fakultet (KU).
SMiK råder over et antal fribilletter. Du kan bestille en eller flere billet-
ter ved at skrive til Lise Lotz på lise@smikbh.dk senest tirsdag den 2. 
december. Bestilte billetter skal afhentes ved Cinematekets Bio Asta 
på dagen kl. 18.30-18.45.
Filmen varer ca. 3 timer.
Tid: Torsdag den 4. december kl. 19.00
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55, København K________________________________________

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. Studenter-
præsten 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

Kære medstuderende!

Så er det ved at være tid til månedsmøde i MR igen. Kom og vær 
med til at præge udformningen af dit studie. Der er brug for DIG ;-)
Månedsmødet finder sted i MR's lokale i Studenterhuset onsdag d. 
26/11 kl 17.

Dagsorden:
1.          Formalia
2.          Univalg
3.          Tilbagemelding fra semestrene
4.          Tilbagemelding fra udvalg
5.          De studerendes akkrediteringsråd
6.          Orientering fra bestyrelsen, herunder status på økonomi
7.          Studienævnet
8.          Sundrådet
9.          Studenterrådet
10.        Optag på medicinstudiet
11.        Meddelelser
12.        Eventuelt

Vi glæder os til at se dig :-)

P.S.: Husk at stemme til Univalget

Kære MOK læsere. 

Har I været til nogen julefrokoster og forsøgt jer med en pickupline her i 
weekenden? Eller måske bare smidt noget is på gulvet og forsøgt ”DER brød 
isen, nu kan vi godt tale sammen!” Eller står du og skal til julefrokost lige 
om lidt, og mangler en pickupline? Så er det her lige stedet for inspiration! 
Hurra! Jeg ville være begejstret, hvis jeg var dig. 

Tak til alle de herlige mennesker, der har givet feedback den sidste uge: keep 
’em coming! 
I er perfekte, flotte og dejlige mennesker! Der er i hvert fald op til én, der har 
meldt tilbage om succes med sidste uges forslag. 

Ligesom sidste uge må man helt selv om, hvilken skala man bedømmer 
denne uges pickupline på, men der foretrækkes tilbagemeldinger på 
skalaen Brandmand (Skal vi leje brandvæsen? Du hyler, og jeg sprøjter?1) til 
Subway (Do you work at Subway? ’Cause you just gave me a Footlong2). 

Tilbagemeldinger modtages face-to-face, træffetid og sted: under kaf-
fehentning i klubben på hverdage. Hvis man synes, det er for voldsomt at 
fortælle historier i virkeligheden, kan man dele sine erfaringer eller komme 
med ønsker og forslag ved at sende en mail til: pickuppanum@gmail.com. 
Jeg har endnu ikke modtaget en mail fra andre end google-team på min 
ellers ret flotte ny-oprettede email-adresse – så skal du være den første? Jeg 
håber det!

Denne uges pickupline er: 
I’m wasted – but the condom in my pocket doesn’t have to be! <3

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

1 Denne pickupline kan med fordel oversættes til fx tysk, da den bare lyder 
lidt flottere på andre sprog . Til de ikke-tyskkyndige kan det nævnes, at der 
indgår ord som Feuerwehr und spülen! Hvem kan stå for det?  
2 Det er vigtigt at have den rigtige rækkefølge af foot og long, da ”you just 
gave me a long foot” viser en manglende forståelse af konceptet ”Subway”. 
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Jeg får dækket mit VKO fordi 
jeg skal spotte vadefugle på 
seychellerne med dansk orni-
tologisk forening

Den tror jeg altså ik’ de 
siger god for.

Så tjek dog reglerne inde på  
KUnet.dk -> uddannelses-
side for kandidat i medicin 
-> undervisning ->valgfrie 
kurser og ophold.

SUND Studie- og Karrierevejledning

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

Studievejledningen
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Nu er Julemåneden i gang og har været det i 
11 måneder. Her i den stressede sidste tid af 
semesteret kan det være svært at finde ud 
af hvad der sker i ens liv, og det kommende 
nytår bringer en krise mht. at skulle skrive 
2014, nej, 15, i stedet for 2013, 14. 2014.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Junker – Du ender med at få en småautistisk 
facination af ordet ”junker”, hvad betyder 
det? Hvor kommer det fra? Er det overho-
vedet et ord? Svaret ligger i königsberg.

Fisken
19. feb. - 19. marts
I denne uge bliver du usandsynlig rig på at 
arrangere ulovlig undergrundspumawres-
tling, du får dog ondt af dyrene og køber 
økologisk mad i en uge for at gøre det godt 
igen.

Vædderen
20. marts - 19. april
Du går ind i slutningen af november.

Tyren
20. april - 20. maj
Du beslutter at holde koptisk jul. Du ved ikke 
hvad det indebærer og jeg kan kun sige at 
du skal slå dig løs, men holde dig fra majs.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du forstår at det forreste får får fortrinsret 
for foret foran firmaets forårskollektion.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Efter en julefrokost vågner du op iklædt 
et bavian kostume (måske en rigtig bavian 
pels) et sted i ganges deltaet, lad være med 
at drikke vandet og hold dig til Mac D i 
lufthavnen.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du oplever at din mobiloplader ikke virker 
længere, dette trigger en eksistentiel krise 
hvor du vil stille spørgsmålstegn ved alt i 
din tilværelse. Cookies hjælper, men kun 
dem uden rosiner.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du får en Køleskabsmagnet hvorpå der står 
”2 tough 4 Junker”, du forstår det ikke.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
En radioaktiv bagel  giver dig overnaturlige 
evner. Du kan fra denne uge af kunne se 
ind i din umiddelbare fortid. Efter en spæn-
dende uge går det op for dig at de fleste har 
denne superkraft. Det forhindre dig ikke i 
at proklamere dig selv som Københavns 
beskytter.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Et dokument skjult i dronningens sokker 
afslører at du er tycho brahes arving og du 
camper på Hans Ø fra torsdag til søndag for 
at bemægtige dig din retmæssige arv.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du begynder at dyrke gulerødder i dit 
badekar/brusebad. Det er en spektakulær 
oplevelse og en fuldstændig unuanceret 
succes.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du beslutter at I forbindelse julens sagt 
komme opdager du at du har en nyopstået 
angst for julemænd, en hurtig google afs-
lører at du lider.
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Så skete det, som I alle gik og ventede på og aldrig troede ville ske! 

MOK redaktionen indsupplerer! 
Fra næste semester vil der blive plads til nye ansigter på redaktionen. 
Lige meget om du altid har haft en drøm om at blive mokker eller om det først er gået op for dig i dette sekund. Så send os en 
ansøgning. Den skal foreligge på mok@mok.dk eller i MOK’s lokale senest d. 26/1-15 kl 12. Herefter vil du komme til samtale for 
at vi kan finde de helt rigtige og dedikerede sjæle til at bringe arven videre. 

Lidt om MOK:
MOK udkommer alle uger i semesteret. Vi laver det i fællesskab om mandagen fra kl 12. At være en del af redaktionen indbærer 
både, at man er en del af opsætning af opslag udefra såsom basisgrupper og annoncer. Men også de lidt sjovere dele, så som at 
lave artikler om relevante ting eller gøgl. 
MOK bliver lavet i Adobe InDesign, som du vil blive sat ind i, hvis du ikke allerede kender det bedre end resten af redaktionen. 
Det vil være en fordel, hvis du kender til grundlæggende computerbrug f.eks. brugen af ctrl+C og ctrl+V. Men det er ikke et 
ufravigeligt krav. 

Som medlem af MOK kan du se frem til:


