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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
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: HELE REDAKTIONEN w00t?!
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MOK UDKOMMER FOR SIDSTE GANG I ÅR!
PMS MÅNEDSMØDE - SE MERE S. 13
SATS MÅNEDSMØDE - SE MERE S. 14
SPLAS MÅNEDSMØDE - SE MERE S. 15

SEXEKSPRESSEN MÅNEDSMØDE - SE S. 13
MIRA/AKS FOREDRAG RTG AF THORAX - S 13
SAMS MÅNEDSMØDE - SE SIDE 14
PIT MÅNEDSMØDE - DET STÅR OGSÅ PÅ S. 14!

JULEFROKOST PÅ NYK F SYGEHUS
MILLE HOLDER JULEFROKOST MED FRI BAR!
FREDAGSBAR NEDE I KLUBBEN - KOM OG FÅ 
NOGET JULEF....

METROEN KØRER TIL TIDEN, MÅSKE...
DET ER GRATIS AT KØRE MED TOG, HVIS DU 
HAR FØDSELSDAG OG HAR DSB+

GRATIS TOG FOR ALLE, HVIS MAN SKAL 
SHOPPE JULEGAVER (ELLER VAR DET KUN 
SIDSTE ÅR?!)
GLÖGG OG ÆBLESKIVER HOS DENNIS - FOR BEBOERE I HANS OPGANG

MOK HOLDER JULEFERIE - INGEN DEADLINE
SIMS MÅNEDSMØDE - SE MERE S. 13
DER BLIVER SPILLET CS I LOKALE 1.0.11
DENNIS APPENDEKTOMERER FOLK

NU ER DER KUN ÉN DAG TIL FADL'S JULE-
BANKO!
YTTERBY ER STADIG DET STED MED FLEST 
GRUNDSTOFFER OPKALDT EFTER SIG...

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Lad mig sutte dine 
pebernØdder!
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SCOREBOGEN
- Gir MOK en julegave!

Grundet et overskud i årets Scorebog har vi besluttet os at donere 
to skærme til MOK som tak for lån af lokaler.

Hvis du endn ikke har fået hentet din Scorebog så kom forbi 
biblioteket d. 3. december kl. 15-17 hvor der er uddeling.

Studenterklubben
holder årets sidste

FREDAGSBAR
d. 5 december kl. 11-2359

Husk max 1 gæst pr. studiekort

Efter festen holder 
Studenterklubben 

eksamenslukket så I må 
desværre hente jeres 
kaffe et andet sted!

MOK SIGER TAK!! <3

Informationsmøde om 
2015-kandidatstudieordningen
MOK deltog i informationsmødet omkring den nye 2015-kandidats-
tudieordning, afholdt af studieleder Jørgen Olsen samt studievejled-
ningen.

Studievejledningen har allerede sendt et glimrende informationsma-
teriale ud til alle medicinstuderends KU-mail, omhandlende ram-
merne for den nye kandidatstudieordning. Derfor vælger vi i MOK at 
bringe nogle af de spørgsmål, som blev stillet ved informationsmø-
det, som ikke er dækket i informationsmaterialet fra Studievejlednin-
gen. (Vi afventer aktuelt et ok fra studievejledningen, omkring om vi 
må lægge deres materiale op på MOK.dk)

Jørgen Olsen begyndte informationsmødet med kort at fortælle om 
rationalet bag at lave en ny studieordning, hvilket især er baseret på 
politiske ønsker, ønsker fra medicinalinsdustrien, samt ønsker fra de 
nuværende studerende.
Efterfølgende fortæller Jørgen, hvilke områder i den nye studieordn-
ing, som vil have større fokus: folkesundhed, patientsikkerhed og 
farmakologi. Derudover vil den nye studieordning give en større 
diversitet blandt de færdige kandidater, da der er inkluderet et 
semester, som kan fokuseres på enten forskning, specialisering eller 
globalisering. Herefter kom en gennemgang af opbygningen af de 
enkelte semestre.

Slutteligt blev ballet åbnet for spørgsmål fra publikum. Jørgen og 
studievejlederne besvarede spørgsmålene så godt som overhove-
det muligt, dog bar svarene præg af, at der endnu er rigtigt mange 
uafklarede scenarier uden konkrete regler.

En del spørgsmål omhandlede det nye 5. semester, hvor man kan 
fokusere på forskning, specialisering eller globalisering:
Et spørgsmål var, om man kan kombinere sit 5. semester med et 
semesters årlov, og så have et regulært forskningsår, sådan som man 
kender dem i øjeblikket.  Svaret til dette var umiddelbart, at det kan 
man godt, men lige nøjagtig hvordan og hvorledes alting kommer 
til at foregå i forhold til merit, er endnu uafklaret. Det begynder til 
gengæld at blive mere problematisk, hvis man skulle ønske at tage 
forskningsår allerede efter 2. semester kandidat, da man så kommer 
til at skrive kandidatspeciale for tidligt, i forhold til at ECTS-points for 
dette er normeret til 5. semester kandidat.
Derudover blev der spurgt, om man kunne få merit for 5. semester 
kandidat, hvis man har haft et forskningsår på bacheloren, og har 
udgivet en artikel. Dette var tilsyneladende ikke en mulighed.

Der var også en række spørgsmål til den ”Specialisering” man kan 
vælge i stedet for forskning på 5. semester. Dette blev præsenteret 
som et ekstra klinikophold inden for et speciale man ønsker. Inden for 
dette speciale, er det intentionen at man skal opnå udvalgte kompe-
tencer, svarende til niveauet fra en Introduktionsstilling.
Jørgen forklarede at man i denne del af studiet, skal indgå mere aktivt 
i arbejdet på en afdeling, end på andre klinikophold. Dvs. man som 
studerende kommer til at have egne funktioner i afdelingerne, frem 
for at følge en læge. I hvor stor grad dette kommer til at ske, er endnu 
uvist. Derudover er eksamensformen for denne type ophold ej heller 

afklaret, men det blev nævnt som en mulighed, at man skal følges af 
en lektor i sit daglige arbejde.
Der blev spurgt ind til meritmuligheder fra semesteret, såfremt at 
man har et lægevikariat f.eks. i sommerferien. Jørgen fortæller at 
dette endnu ikke er afklaret.

Hernæst begyndte spørgsmålene at skifte mere over til individuelle 
tilfælde, primært handlende om de studerende, som bliver ”fanget” 
mellem forskellige studieordninger.
Det blev afklaret, at de studerende som er på den gamle bachelor-
studieordning fra 2006, som allerede har haft metodefag (statistik, 
epidimiologi og videnskabsteori), kommer til at skulle igennem dette 
igen på den nye kandidatstudieordning, umiddelbart uden mulighed 
for merit. Det samme gør sig gældende for miljømedicin.

Studerende som er påbegyndt 1. semester kandidat i efteråret 2014, 
eller starter på det i foråret 2015, kan når vi kommer til efteråret 2015, 
selv beslutte, om de vil søge om at blive overflyttet til den nye kandi-
datordning. Såfremt at man har taget såvel 1. som 2. semester kandi-
dat, og ønsker overflytning til den nye ordning, vil man miste 15 ECTS 
points i meritoverførslen. Dette vil der imidlertid blive taget højde for, 
sådan at man ikke kommer på kant med fremdriftsreformen.

Der var også lidt spørgsmål til fremdriftsreformen generelt:
Såfremt at man dumper en eksamen, bliver man automatisk tilmeldt 
reeksamen. I tilfælde af at man dumper reeksamen, har man selv 
mulighed for at vælge hvornår man tilmelder sig sit 3. forsøg. Det er 
dog ikke muligt at tage orlov i et halvt år, og så tilmelde reeksamen, 
da man ikke må være studieaktiv under orlov. Dvs. selv om man skulle 
ønske at bruge noget af sin meget begrænsede orlov på at tage et 
semester om, er dette ikke en mulighed.

Apropos orlov, fortalte studievejledningen, at orlovsreglerne på kan-
didaten forbliver som de er hele 2015. Med andre ord: Universitetet 
kan fra januar 2016 ændre orlovsreglerne, sådan at man ikke længere 
har mulighed for at tage orlov på kandidaten. Der blev spurgt ind til, 
om der er nogle krav fra universitetet om at de skal varsle ændringer 
i mulighederne for orlov. Studievejledningen forklarede pænt at 
reglerne omkring orlov, ikke er en bekendtgørelse eller studieordn-
ing, hvorfor KU ikke har nogle forpligtelser om at oplyse folk om 
ændringer i reglerne før de træder i kraft, men at det ville være ”god 
stil”. Dvs. såfremt at man planlægger orlov i 2016, må man være 
meget opmærksom på hvad der sker med reglerne omkring orlov i 
efteråret 2015.

Generelt var det et rigtigt godt møde, og både Jørgen Olsen og 
studievejledningen var rigtigt flinke til at svare på spørgsmål, ud fra 
de informationer de havde. Alting bar meget præg af, at der endnu 
er mange uafklarede spørgsmål, men vi kan kun håbe på, at der 
kommer mere styr på det, inden at Jørgen Olsen skal fremlægge 
2015-kandidatstudieordningen til endelig godkendelse i marts 2015. 
Derudover fortalte studievejlederen mig, at der er blevet ansat flere 
administrative medarbejdere til at behandle den storm af dispensa-
tionsansøgninger, de må forvente i forbindelse med hurtigereu-... 
fremdriftsreformen.

Dennis/mok-red
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Simulationscenter Rigshospitalet søger studentermedarbejdere

Et antal stillinger som studentermedarbejder ved Simulationscenter Rigshospitalet, der 
hører til Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), ønskes besat.

Arbejdsopgaverne
De opslåede stillinger er relaterede til simulationsstudentergruppen, der tager sig af 
følgende:
procedure simulationstræning (gastroskopi, bronchoskopi, laparoskopi, lumbal punktur 
blandt andre)
hovedsageligt for læger under videreuddannelse. Se Simulationscenterets hjemmeside 
cekusim.dk
hjælpelærer og facilitator ved kurser for sygeplejersker og læger, samt sygepleje- og 
lægestuderende
medvirke til at arrangere og afvikle stationsbaserede eksaminer for medicinstuderende, 
samt tredjelands-læger (OSCE og MFTL)
udvikling af små lærings- og instruksvideoer
teknisk assistance og servicefunktioner i relation til ovenstående
Der er på CEKU rigtig gode muligheder for at igangsætte og supervisere forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer
Du skal være medicinstuderende på bachelordelen med interesse for proceduresimulation 
samt for undervisning og formidling. Ansøgerne skal have interesse for IT og teknik samt 
generelt have teknisk snilde. Samtidig stilles der krav til gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi ser gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium.
Jobbet er meget selvstændigt, og du får indflydelse på udviklingen og tilrettelæggelsen af 
kurser og simulationsprogrammer. Vi har på CEKU en uformel omgangstone og er meget 
socialt anlagte.

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

Om CEKU
Vi har til huse i Rigshospitalets lokaler i Teilumbygningen, samt i Hammershusgade. 
Vi er for nylig omorganiseret og er fra 1. januar 2014 organisatorisk placeret i Center HR 
under Region Hovedstaden. CEKUs opgave er undervisning og simulationstræning samt 
forskning i relation til de to elementer. 
Målgruppen er sundhedspersonale samt studerende indenfor sundhedssektoren.

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 se http://ceku.ku.dk/ceku_soger_studentermedhj/

Du skal ansøge via HRmanager, der er et elektronisk ansøgningsskema, hvor du skal indtaste 
kontaktoplysninger, CVoplysninger 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 rådighed. Du får løn under din 
praktiske oplæring.

Ansøgningsfrist den 10. december 2014 kl. 23:59.

Bachelor til sommer?

Kunne du tænke dig at være med til et forskningsprojekt og samtidige få skrevet din 
bachelor opgave?

Hvad går projektet ud på?
Studiet undersøger om højintens intervaltræning er ufarligt og en god træningsform 
for patienter med muskelsvind. Deltagerne skal træne i 8 uger hvor én træning pr. uge 
er superviseret. Deltagerne bliver testet 3-4 gange, med en test som tager 1,5-2 timer.

Hvad bliver mine opgaver?
Efter en grundig oplæring vil du skulle supervisere deltagerne i deres træning, hjælpe 
med at teste dem, samt deltage i at indtaste data fra studiet. Vi forventer at du kan starte 
i slutningen af januar og at du vil bruge i gennemsnittet 6 timer pr. uge i ca. 2,5 måned.

Hvad kan jeg forvente?
Du vil få en fornemmelse af hvad forskning kan være. Være med til at indsamle data som 
du vil kunne skrive en bachelor opgave over til sommeren 2015. Blive medforfatter til 1-2 
videnskabelige artikler. Der er også mulighed for at få et forskningsår, hvor du udover dette 
studie vil få et selvstændigt studie som du vil være førsteforfatter til.

Hvem er vi?
Vi er en Ph.d.-studerende og en Kandidat studerende som arbejder på Neuromuskulær 
forskningsenhed på Rigshospitalet. Vi er fysisk placeret på Panum afsnit 3342.

Hvis du er interesseret i at høre mere så send en kort mail om hvem du er til 
grete.andersen@regionh.dk

Studerende søges til et forskningsprojekt om søvn og drømme 
processer i blinde.
 
BRAINlab (INF, Panum) og Dansk Center for Søvnmedicin (Glostrup Hospital) søger én eller 
flere studerende til et forskningsprojekt. Projektet undersøger søvnfysiologi, døgnrytme 
og drømme hos blinde, og vil primært foregå på Glostrup Hospital. De fleste arbejdstimer 
vil ligge i weekenderne (døgnet rundt), men kan deles med andre studerende.

Den studerendes arbejdsopgaver vil indeholde indsamling af data gennem spørgeskemaer 
og spytprøver, og at assistere deltagerne i løbet af de eksperimentelle forsøg. Desuden er 
der mulighed for at få erfaring med elektroencephalografiske optagelser (EEG og PSG).

Det er en god mulighed for medicinstuderende for at gennemføre et klinisk studie, og for 
at få et indtryk af forskningsmiljøet. Projektet kan udføres både som et bachelor projekt 
eller speciale. Vi forventer at begynde studiet i slutningen af Januar 2015.
 
Hvis du er interesseret og ønsker flere informationer, er du velkommen til at kontakte 
BRAINlab koordinator Ron Kupers (kupers@sund.ku.dk, 24 95 96 25), eller ph.d.-studerende 
og projekt koordinator, Sébrina Aubin (saubin@sund.ku.dk, 52 50 82 86). OBS: Både Ron 
og Sébrina vil svare på engelsk.

Hvad med et studenterjob i stor lægepraksis i 
Rødovre Lægehus?

Pr. 1. februar 2015 eller snarest muligt søger vi en kvik medicinstuderende, som kan 
hjælpe os i tidsrummet mandag til torsdag kl. 14.00 til 19.00 og fredag kl. 8-15.  Gerne 
studerende på 2. eller 3. semester. Ikke noget fast timeantal, men planlægning med den 
andre stud med i klinikken.

Arbejdsopgaverne består som hovedfunktion i at passe vores reception. I receptionen 
visiteres patienter, der bookes tider og telefonen passes fredag. Desuden forfaldende 
arbejde som arkivering, indkøb, post, oprydning af venteværelse, nedlukning af klinikken 
dagligt både i Rødovre.

Vi er 5 speciallæger, 5 uddannelseslæger, 6 sygeplejersker 5 so-su assistenter og 1 sekretær. 
Der vil være både læge og sygeplejerske til stede i de sene eftermiddagstimer.
Løn efter aftale.

Hvis dette lyder interessant, så send venligst din ansøgning senest d. 1. oktober til:
Rødovre Lægehus
Rødovre centrum 272
2610 Rødovre
Eller på mail til: Tina@rlhus.dk

Har du brug for flere oplysninger kan du kontakte Tina Olsen på tlf. 20686787

Sekretær hos øre-, næse- og halsklinik på Frederiksberg
 
Vi søger en sekretær, der kan varetage primært sekretæropgaver og assistere lægen ved 
diverse opgaver. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af:
 
Modtagelse af patienter, passe telefon, booke tider, samt andre administrative opgaver
at assistere lægen ved f.eks. oprensninger, vejledning af patienter og drænanlæggelse m.m.
at varetage daglig rengøring af klinikken, opfyldning og rengøring af instrumenter
Du vil desuden også blive oplært i at lave høreprøver og andre undersøgelser
 
Klinikken ligger på Gammel Kongevej på Frederiksberg og arbejdsdagene er fra mandag 
til fredag. En vagt er fra 07.45-15.00 alle dage bortset fra torsdag, hvor vagten ligger fra 
08.45-16.00.
 
Vi er fire studerende, der dækker vagtplanen på nuværende tidspunkt. Det er derfor vigtigt, 
at du kan indgå i teamet, hvor vi samarbejder om at få tingene til at fungere og får dækket 
vagtplanen bedst muligt. Det er nødvendigt, at du kan starte pr. 1. december2014 og at 
du kan tage mindst 1-2 vagter om ugen. Derefter har visom minimum brug for, at du tager 
én vagt om ugen, men også meget gerne to eller flere. Det er desuden nødvendigt, at du 
har mulighed for oplæring inden decembers begyndelse.
 
Der er ikke noget krav om, at du skal være under en bestemt uddannelse, men vi forventer 
at du har lyst til at arbejde med mennesker, er serviceminded, engageret, fleksibel og en 
mødestabil medarbejder.
 
Har dette jobopslag vakt din interesse? Hvis ja, skal du snarest sende din ansøgning pr. mail, 
hvor du kort fortæller om dig selv, din uddannelse og hvor meget du kan arbejde m.m.
 
Du skal sende ansøgningen og/eller eventuelle spørgsmål til:jzn1105@gmail.com
 
Med venlig hilsen
Josefine Nielsen (sekretær/ansættelsesansvarlig)
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Forskningsår med allergiforskning

Lundbeckfonden udbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi 5 stipendier 
til brug for et forskningsår for stud. med. ved et af de danske universiteters medicinske 
fakulteter.

Stipendiet omfatter 12 måneders løn a 10.000 kr. Desuden vil der være mulighed for at få 
dækket projektudgifter på op til 20.000 kr. efter ansøgning med dokumenterede udgifter.
Ansøgningen skal indeholde ansøgningsskema med budget, vejleders CV (1 A4 side), 
studentens cv (1/2 A4 side) og projektbeskrivelse (max 5 A4 sider 12 pitch, 11⁄2 linjeaf-
stand, inklusiv figurer og tabeller og eksklusiv referencer). Projektbeskrivelsen skal inde-
holde oplysninger om projektets baggrund, formål, hypoteser, datamateriale, metoder, 
organisation og tidsplan.

Krav til ansøgningen
Forskningsprojektets hovedtema skal være forskning i en allergi-relateret sygdom. Både 
epidemiologiske, kliniske og prækliniske projekter kan komme i betragtning.
Stipendiet kan ansøges af projektets hovedvejleder. Hovedvejlederen skal have en akad-
emisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark og opfylde fakulteternes 
kriterier som hovedvejleder for forskningsårsstuderende.
Første ansøgningsfrist er 15. januar 2015, mens der forventes den næste ansøgningsfrister 
1. april 2015. Der kan forventes svar i slutningen af januar 2015.
Ansøgningen sendes til Professor Lars K. Poulsen, lkpallgy@mail.dk

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

Lægepraksis i Valby søger 3-4 SAMS'ere!

Jobbeskrivelse: 
Både sekretær- og sygeplejeopgaver (bl.a. blodprøver og vaccinationer).
Der vil være grundig oplæring, og lægen superviserer løbende.

Semesterkrav: mindst 7.semester.

Ansættelsestype : Fast efter prøvetid.

Dato for ansættelsesstart samt -periode: januar-februar 2015.

Lægen søger 3-4 studenter mhp. at indgå i et rul og dække ugens dage i fællesskab (i alt 
ca. 30 timer ugentlig).

Ansøgningsfrist: 12. december 2014.

Læs mere på vores hjemmeside under jobportal.
Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen ”Jobportal”.

Annoncer

Ugens Pickuplines
Kære MOK læsere. 

Vi er nu nået til tredje del af ”ugens pickupline”, og denne uge er det nok min personlige 
yndlings-genre! Tre er et svært semester, men samtidig et magisk tal. Dette er kombineret 
i den ædle disciplin: HARRY POTTER PICKUPLINES <3 

Indtil nu har jeg kun præsenteret jer for gennem-afprøvet materiale. Denne uge bevæger 
vi os over i nogle af de pickuplines, jeg har lidt svært ved at huske. For eksempel var der 
engang, hvor ”I wish you were a Dementor, ’cause I sure know how to Lovegood” blev sagt 
i en bar. Det skabte lidt forvirring, og fungerede ikke ret meget efter nogens plan. Woops, 
sorry! Jeg har dog lavet nye feltstudier (måske også fået leveret nogle af dem helt ok!?), 
så denne uges pickuplines er dem, jeg har fået klart bedst respons på! Ligesom tredje 
semester er der en del nye ord denne uge, og rækkefølgen af ordene er lidt vigtig. Du 
opfordres derfor til at øve pickuplinen et par gange (gerne med en læsemakker!), før du 
forsøger den på et objekt! Øvelse gør mester, som man siger. 

Som de foregående to uger, må man helt selv om, hvilken skala man benytter til at 
bedømme ugens pickuplines på, men tilbagemeldinger foretrækkes på skalaen fra Tryll-
estaven ”Is that a wand in your pocket or are you just happy to see me?” til min personlige 
favorit Luna ”My name may not be Luna, but I sure know how to Lovegood!”1

Tilbagemeldinger modtages face-to-face, træffetid og sted: under kaffehentning i klub-
ben 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. 

God Frebar! God anden søndag i Advent! Jeg håber, I får talt med nogle flotte mennesker 
til julefrokosterne 
Caro (8. sem) 

De TI(!) Harry Potter Pickuplines, der slap gennem nåleøjet i denne uge: 
1. Do you like Harry Potter? Because I a-Dumbledore you!
2. Going to bed? Mind if I Slytherin?
3. Interested in making some magic together? My wand is at the ready.
4. I must have had some Felix Felicis, because I think I'm about to get lucky. 
5. Overlevede du Avada Kedavra forbandelsen? For du er da bare DØD-lækker! (Did you 
survive the Avada Kedavra curse? Because you're drop dead gorgeous.)
6. If you were a Dementor, I'd become a criminal just to get your kiss.
7. You must be my horcrux, ’cause you complete me
8. Can I get my basilisk into your chamber of secrets?
9. You don't even have to say "Luminos Maxima" to turn me on!
10. En nat med mig, og de vil kalde dig Hulkende Hilda! (One night with me and they’ll 
be calling you MOANING MYRTLE!) 

1 Denne pickupline egner sig klart bedst til folk, der ikke hedder Luna. Hvis du hedder 
Luna, må du nok opfinde et nyt navn, den aften du beslutter dig for at prøve den af.  

MOK LUKKER NED FOR JULEN!

SÅ HUSK AT DU SKAL TJEKKE DET SIDSTE SVAR DER ER FRA 

KRYDSEN!
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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). 

BESTIL DIN KANDIDATGAVE NU!
FADL København vil gerne ønske dig tillykke med din kandidat!
Når du går på 12. semester, kan du derfor bestille en kandidatgave fra 
FADL i København.

Gaven består af et navneskilt til din kommende kittel. Udfyld feltet 
neden for med det, der skal stå på dit skilt.
Du bestemmer helt selv, og vi læser ikke korrektur.

Vi giver besked, når din gave ligger  klar hos os.

RECEPTIONEN REDUCERER FREDAGENS ÅBNINGSTID
Fra og med den 9. december 2014 bliver åbningstiden i receptionen 
reduceret om fredagen.

De nye åbningstider er derfor:
Mandag – Torsdag: kl.8.00-17.00
Fredag: kl.8.00-14.00

BLIVER DU KANDIDAT TIL JANUAR?
Så skal du huske at informere FADL København om det ved at sende 
en mail til kkf@betaling.dk. Dette skal gøres senest den 1. februar 
2015.
Selvom du bliver kandidat til januar, kan du fortsat have din forde-
lagtige forsikring hos Codan gennem os året ud – det vil sige hele år 
2015.

 
NY KURSUSSÆSON MED NYE KURSER
Så varer det ikke længe før, at vi slår hul på en ny kursussæson, som 
du kan tilmelde dig. Det sker nemlig i slutningen af februar.
Denne gang kan vi også præsentere nye kurser. Så hold øje med 
hjemmesiden i det nye år!
 

Uddannelsespolitisk udvalg
Uddannelsespolitisk udvalg diskuterer og formulerer FADLs hold-
ninger om uddannelse på lægestudiet, i overgangen til den kliniske 
basisuddannelse og generelt i den lægelige videreuddannelse. Udval-
gets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme 
i samfundsdebatten og over for politikerne. Aktuelt og i dette 
foreningsår skal vi arbejde med fremdriftsreformens konsekvenser, 
en alternativ KBU-fordeling, femårsreglen/femårsfristen, mental (u)
sundhed blandt studerende, forskningsforhold og meget mere. Alt 
dette arbejde foregår i samarbejde med medicinerrådene på tværs 
af landet samt adskillige eksterne udvalg i og uden for Lægeforenin-
gens grene.

Med venlig hilsen
Jesper Brink Svendsen og Mads Marstrand Helsted
Uddannelsespolitisk udvalg, FADL

“Snart KBU” - KBU-foredrag i København
Går du på 11. eller 12. semester - eller skal du i KBU i 2015?

Har du heller ikke begreb om:
- Målbeskrivelsen?
- Logbogen?
- Uddannelsesplanen?
- Hvordan du optimerer din læring?
- Hvordan du samarbejder bedst med det øvrige sundhedspersonale?
- Hvad du kan gøre for at forberede dig bedst muligt til KBU’en?
- Hvilke kompetencer, du skal tilegne dig som nystartet læge? 

Foredraget afholdes af Nynne Lykke Christensen.
Nynne er chefkonsulent i Yngre Læger og arbejder til dagligt med 
uddannelse og karriere, mentorordninger og trivsel hos yngre læger. 
Hun holder karriereplanlægning på 8. semester på de fire lægeskoler 
og har tidligere afholdt et lignende arrangement i Odense og Aarhus 
med stor succes! Foredraget i Odense gav både god feedback fra 
deltagerne og de afdelinger, der modtager KBU-læger. 

Man behøver ikke at være medlem af FADL for at komme til dette 
event - det er for ALLE på 11. og 12.! Tilmelding foregår ved at følge 
nedenstående link samt ved at melde sig attending på facebook:
https://laegeforeningen.e-server.dk/cgi-bin/qwebcorporate.
cgi?idx=R8SUQC

Giv dig selv den bedste start på lægelivet – kom til foredrag i 
Lundsgaard-auditoriet på Panum d. 16. december kl. 17:00 til senest 
19:30. 

Hvis du er forhindret i at komme på denne dag eller først skal i KBU 
om lang tid, skal du ikke være bekymret, for vi har aftalt at lave dette 
til en tilbagevendende begivenhed på baggrund af de positive 
tilbagemeldinger.
Mange hilsner fra
FADL og Yngre Læger

Kredsforeningen
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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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Har du hørt at de har tænkt 
sig at rykke nogle af klinikop-
holdene til fyn!

Ej, det tror jeg altså ikke 
er rigtigt

I kan sgu da �nde alle 
reglerne om klinikophold 
inde på KUnet.dk 
-> uddannelsesside for 
bachelor/kandidat i medicin 
-> undervisning -> klinik 

SUND Studie- og Karrierevejledning

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

Fremdriftsreformen – hvordan går det på medicin?

Det er nu et år siden, at de studerendes protester mod fremdriftsreformen toppede med 
mange tusinde demonstranter på Frue Plads. De studerende var imod fremdriftsreformen 
som sådan, men også svært utilfredse med KUs forslag til, hvordan fremdriften kunne 
sikres, så KU kunne få del i de fremtidige fremdriftsafhængige uddannelsesindtægter. Det 
var især forslaget om afskaffelse af retten til et års ubegrundet orlov på både bachelor- og 
kandidatuddannelserne, der vagte vrede.
Efterfølgende blev der nedsat et udvalg bestående af KUs ledelse og en række studerende 
(12-mands udvalget).  Udvalget formulerede i alt 10 initiativer, som skal øge fremdriften i 
KUs uddannelser. Alle dele af KU arbejder lige nu med at implementere de 10 initiativer. 
Fremdriftsreformens bestemmelse om, at alle studerende skal tilmeldes 30 ECTS pr semes-
ter, har i første omgang haft virkning for alle nye bachelorer, der er startet her i september 
2014. Bestemmelsen kommer fra september 2015 til at gælde alle studerende, nye som 
igangværende.

Fremdriftsreformen har et mål for, hvor meget den gennemsnitlige studietid på de enkelte 
universiteter skal være nedbragt i 2020. KUs samlede mål, som er en reduktion på i alt 7,6 
måneder, er efterfølgende delt ud på de enkelte fakulteter. For SUND betyder det, at vi skal 
have nedbragt den gennemsnitlige studietid med 4,2 måneder i 2020.
Alt dette er sikkert kendt stof for de fleste, men hvad vi måske har glemt er, at den gennem-
snitlige studietid på SUND skal reduceres med 0,7 måned i hvert af årene 2015-16-17-18-
19-20. Lykkes det ikke, kan vi vinke farvel til et voksende millionbeløb gennem perioden.
Så alle er interesseret i at få en pejling af, hvilken vej fremdriftspilen peger. Medicin skal 
forbedre den gennemsnitlige studietid med i alt 4,8 måneder – altså 0,8 måneder om året 
frem til 2020.

Den seneste opgørelse fra studieåret 13/14 over antallet af studerende der er blevet færdig 
på normeret tid, dvs. max. fire år for bachelorer og tre år for kandidater viser et markant fald 
på kandidatuddannelsen. Det er nu kun 19 pct., der gennemfører kandidaten på normeret tid. 
I studieåret 12/13 var tallet 29 pct. Bachelorerne klarer sig fint og ligger på et stabilt niveau 
omkring de 85 pct. Dog, sammenligner vi det faktiske antal af bachelorer og kandidater, der 
er blevet færdige på normeret tid ser vi et fald på 53 hhv. 36 fra sidste år til i år, og det er ikke 
fordi, at der er færre studerende på den seneste årgang. Skal man omregne faldet i kroner 
og ører drejer det sig i runde tal om fire mio. kr. i mistet færdiggørelsesbonus.
Hvad laver de kandidatstuderende så? Ja, kigger vi på antallet af forskningsårsstuderende 
er det nu oppe på, hold fast, 420. Det vil sige, at noget der næsten svarer til en hel årgang 
laver forskningsår. De er derfor enten på orlov eller kører med nedsat studiefremdrift. For-
ventningen til resultatet for året 2014/15 er derfor et yderligere fald i studiefremdriften på 
medicin. Sammenholdt med den volumen, som lægeuddannelsen udgør af SUNDs samlede 
uddannelsesaktiviteter (ca. 40 pct.), kan vi forudse, at SUND ikke vil kunne opfylde delmålet 
om en reduktion på 0,7 måned i 2015 og dermed mister yderligere uddannelsesindtægter, 
ikke kun til lægeuddannelsen, men til alle vores uddannelser.

Hvordan skal vi gribe dette åbenlyse problem an? Er løsningen blot at afskaffe ordningen 
med ubegrundet orlov? Måske, måske ikke.  Afskaffes retten til ubegrundet orlov vil en stu-
derende, der ønsker at bruge tid på forskning, fortsat skulle tilmeldes 30 ECTS pr. semester. 
Følger den studerende ikke undervisningen vil han/hun have forbrugt to eksamensforsøg 
på semesterets kurser og efter et halvt år vil retten til SU forsvinde. Altså store problemer for 
den enkelte studerende. Bevares orlovsreglerne som vi kender dem, vil der ingen ændring 
være for den enkelte studerende, men da den studerendes samlede studietid ikke sættes i 
stå på grund af orlov, vil det betyde forlængede studietider. For fakultetet vil fortsat lange 
studietider betyde en accelererende nedgang i uddannelsesindtægterne. Færre uddan-
nelsesindtægter betyder færre undervisere og mindre af de dyre uddannelseselementer 
såsom laboratorieøvelser, småholdsundervisning og klinikophold. Altså store problemer 
for uddannelsen.

Løsningen skal forhåbentlig findes i studienævnets forslag til ny studieordning for kandida-
tuddannelsen muligvis kombineret med en ændring af orlovsordningen.
Fra september 2015 starter den nye kandidatstudieordning. Den indeholder et fleksibelt 
5. semester med flere typer af valgfrihed. For det første kan man vælge mellem et speciale 
på 10 ECTS eller et større speciale på 25 ECTS, altså et helt semester, på nær relevante 
metodefag på samlet 5 ECTS. Forskningen kan som i dag være klinisk forskning, præklinisk 
forskning eller innovativ translationel forskning – gerne i samarbejde med en virksomhed
 Ønsker man derimod at styrke sin kliniske uddannelse, kan man kombinere 10 ECTS specia-
let med et reservelægekursus indenfor et klinisk speciale (15 ECTS), et specialiseret klinisk 
valgfag (2.5 ECTS) og et kursus i klinisk beslutningslære (2.5 ECTS). Der vil så vidt mulig 
blive udbudt kliniske kurser inden for alle de lægelige specialer. Da man allerede har den 
medicinske og kirurgiske grunduddannelse (1. og 2. semester), vil man på de valgfrie kurser, 
foruden en omfattende teoretisk viden om det enkelte speciale, få udvidet klinisk træning 
med større ansvar for patientforløb mm. Nyt vil det også være at man vil få mulighed for at 
gennemføre enten forskning eller klinisk uddannelse i udlandet. Som noget helt nyt vil SUND 
udvikle internationale kliniske feltkurser til en række destinationer i Europa, Afrika og Asien.
Det fleksible semester giver den studerende mulighed for at tone sin uddannelse, og ud-
dannelsen vil på en smart måde kombinere fakultetets ønske om, at de studerende er aktive 
på uddannelsen med de studerendes ønske om at være engageret i forskellige karrierefor-
beredende aktiviteter (forskning, klinisk erfaring, international erfaring).
Vil den nye studieordning mindske de studerendes følte behov for orlov til forskning og vi-
kariatsansættelse? Fakultetets svar er ja. Den nye ordning rummer som sagt flere muligheder 
for at designe sit uddannelses-CV.
Det tossede ved de nuværende forhold er, at det ikke gavner den enkelte studerende at 
forlænge sin uddannelse for at meritere sig til bestemte uddannelsesstillinger i fremtiden. 
For det gør alle de andre også! Så er man lige vidt og har kun bidraget til at underminere 
kvaliteten i den uddannelse som vi alle værdsætter.

Ulla Wewer  Hans Henrik Saxild
Dekan  Prodekan

Studievejledningen
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Nu' det jul! Det regner med nisser og asa-
troende ryster på hovedet.
Julen bringer meget forvirring, men som 
altid er jeg her til at lyse vej i natten. Som 
Rudolf. Rensdyret.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Da du ser et program om britisk te-import 
på DR2, beslutter du promte at genetablere 
danelov i York. Du begynder at rekruttere 
vikinger, men det bliver afviklet pga. økono-
miske problmer

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du vågner op i the Matrix, men opdager at du 
ikke er ”the one”, faktisk er du fuldstændigt 
normal og kan ikke Kung Fu. Det afholder 
dig dog ikke fra at fortælle alle dine venner 
at verdenen ikke findes. I virkeligheden.

Vædderen
20. marts - 19. april
Se Prædikerens Bog kapitel 1 vers 9.

Tyren
20. april - 20. maj
Under dit køkkenbord finder du en kasse 
fyldt med skrupler. Du sælger dem videre 
på e-bay.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Din SU er i fare og du får hjælp til at 
navigere SU-bureaukratiet af et spøgelse. 
Spøgelset viser sig at have været en pirat 
fra Gotland og egentlig ikke ved ret meget 
om støtteordninger.

Krebsen
21. juni - 21. juli
AM snyder. Du ved ikke hvem AM er, men du 
bliver i hvert fald angrebet af robotter på vej 
hjem fra julefrokost. Det er de der støvsuge-
robotter. Du slipper igennem uskadt.

Løven
22. juli - 22. aug.
I den rigtige juleånd går du ud på gaden og 
begynder at fodre tilfældige hjemløse. Ingen 
bryder sig om din julegullach og du tager 
hjem og ser Grey’s i stedet for. Mindre salt 
næste gang.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Efter at have fået en profetisk vision i en  
våd mursten starter du en kættersk retning 
indenfor katolicismen der postulere at 
paven i virkeligheden er, fysisk, en gammel 
printer. Det bliver stort på internettet i et 
par måneder.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du er i hjulestemning og cykler helt vildt 
meget. Get it? Hjul.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Efter et intenst afsnit af DR1’s julekalender 
bliver du blandet ind i en pingvineksplosion. 
Hvad er en pingvineksplosion? Det finder 
du ud af.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du tager til Casablanca og bliver ikke skuf-
fet. Du havde ikke forventet meget.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du vandre hele silkevejen; fra Horsens til 
Herning. Det er koldt og vådt og ikke nær 
så eksotisk som du havde håbet.
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00

WWW.FADLVAGT.DK

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

FADLS VAGTBUREAU 35378800
 Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
 Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00

A N N O N C E R

Hold 1607: Stikkerhold på Klinisk Biokemisk 
Afdeling, Hillerød Hospital.

Vi søger 4 nye blodprøvetagere.  Arbejdet foregår i ambula-
toriet og rundt på Hillerød Hospitals afdelinger, særligt akut 
modtageafdeling. Holdet dækker to dagvagter og en aftenvagt 
pr. dag - alle ugens hverdage.
Vigtigt: For øjeblikket gælder vores kontrakt tom. 31/3 2015, 
men det er sandsynligt at kontrakten forlænges.

Krav:
• Min. 200 SPV-timer
• Gyldigt akkrediteringskort
• Tage 3-5 vagter samt 1-2 bagvagter pr. måned hele året – 

inkl. sommerferie, jul og eksamensperioder
• Tidligere hold- og stikkeerfaring er et krav.
• Deltage til holdmøde d. 11. december kl. 18:00
 
Løn: SPV-holdløn
 
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 10. november kl. 10.00 via www.
fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til hold – Mærket 
”1607”

Har du spørgsmål så kan du kontakte holdleder Allan B. Beier på 
allanbbeier@gmail.com

Stikkerhold 1622 RH 
søger 10 nye medlemmer
Hold 1622 søger 10 nye medlemmer til midlertidigt stikker-
hold på biokemisk afd. på Rigshospitalet. For nuværende har 
holdet kontrakt til april 2015, men der er mulighed for at denne 
periode forlænges.
Vi møder fire medlemmer på arbejde, alle hverdage fra kl. 7:30 
til kl. 11:30. 

Fra morgenstunden tager vi blodprøver på sengeafsnittene 
og når vi er færdige med morgenrunden hjælper vi til i blod-
prøveambulatoriet eller med forfaldende arbejde på biokemisk 
afdeling. 
Det forventes, at du deltager i det månedlige holdmøde og 
kan tage i gennemsnit 4 vagter hver måned samt 1 bagvagt, 
også i eksamens- og ferieperioder.  

Arbejdstid:
Mandag til fredag fra kl. 07.30-11.30
Oplæring:
Der bliver planlagt 3 dages oplæring på afdelingen fra 7:30 
til 11:30. 

Krav:
• Minimum 200 SPV-timer
• Ansøgere med stikkererfaring vil blive prioriteret
• Gyldigt akkrediteringskort 
• At du kan deltage i holdmødet d. 9. december kl. 16:15. 
• At du kan blive på holdet til april 2015 og gerne længere 

hvis vi bliver forlænget. 
• Du skal kunne tage tre følgevagter (07:30-11:30) inden 

d. 1. januar.
• Deltage i introduktionskursus d. 11. december.

Ansøgningsfrist: Mandag den 8. december kl. 10 via din profil 
på vagtopskrivningen 
Ved spørgsmål kan holdleder Tobias Prein kontaktes på 
hbf827@alumni.ku.dk 

Rigshospitalets Psykiatrisk Center
Rigshospitalets psykiatrisk center har behov for et fast hold til 
afdeling O. 
Man skal hovedsagligt fungerer som fast vagt.
Startdato for holdet er den 1. januar 2015 og løber til juni 2015

Arbejdstid:
• Nattevagt 23-7 alle ugens dage
• Aftenvagt: 15.15- 23.15 tirsdag, torsdag, fredag, lørdag 

og søndag 
• Dagvagt 7-15 fast lørdag og søndag 
 
Der er planlagt introduktion ved start.

Krav: 
• Gyldigt akkrediterings kort
• Gerne interesse for psykiatri
• Min. 200 SPV timer

Ansøgningsfrist: Den 11. december 2014 via din profil på vag-
topskrivningen nummer 1800
Har du spørgsmål så kontakt Astrid Bruun ab@fadl.dk 

VagtbureauVagtbureau
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00

WWW.FADLVAGT.DK

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

FADLS VAGTBUREAU 35378800
 Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
 Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00

A N N O N C E R

BØRNEVENTILATØR SØGES TIL
NEONATALHOLD 4301 RIGSHOSPITALET

3 ventilatører søges til hold 4301 på Rigshospitalets Neona-
talafdeling GN. Oplæringen finder sted i januar 2015, med 
vagtstart i februar for 2 ventilatører – og for 1 ventilatør 
starter oplæringen i februar med vagtstart i marts 2015.

Vi er et hold på ca. 15 medlemmer, der arbejder selvstæn-
digt i afdelingens tre specialteams (neuro-, hjerte- og kirur-
gisk team). Du vil som børneventilatør hos os komme til at 
varetage pasning af typisk 2-4 børn. Pasningen inkluderer 
pusling, sygepleje, klinisk observation, stuegang, blod-
prøvetagning, forældrekontakt m.m. Du vil især komme 
til at passe for tidligt fødte børn, børn født af mødre med 
diabetes, samt børn i CPAP. Vi arbejder især aften og nat 
samt enkelte dagvagter alle ugens dage – dog er der flest 
vagter i weekender. Vi har et godt samarbejde med afde-
lingen, som er meget glade for os.

Kvalifikationskrav:
• Min 250 VT-timer med mulighed 
• Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
• Du må ikke være bleg for at tage nattevagter, da der 

er en overvægt af disse.
• Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter de første 4 

måneder, du er ansat. Herefter vagtbinding  
•    på 4 vagter pr. måned.
• Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afde-

lingen, skal du kunne blive på holdet min 1 år.
• Du skal have lyst til at bidrage til vores gode holdånd 

og være flexibel mht. at tage vagter.
• Husk du skal have et gyldigt akkrediteringskort 
• Send en motiveret ansøgning inkl. hvilke hold du evt. 

tidligere har arbejdet på.

Oplæring (i alt 7 lønnede følgevagter i juni måned):
• 5 følgevagter med holdmedlem 
• 2 følgevagter med sygeplejerske
• 2 timer med laborant

Løn: VT-holdløn m. børnetillæg.
Vi dækker egen sygdom ved bagvagtsordning. 

Ansættelsessamtaler afholdes d. 19. december 2014.

Ansøgningsfrist: Den 15. december 2014 via din profil på 
vagtopskrivningen hold 4301 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte hold-
leder:
Kersti Holstener Larsen – zbd434@alumni.ku.dk

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

SKATTEKORT 2015
Vagtbureauet benytter dit bi-kort ved 
udbetaling af løn.
Hvis du ønsker, at vi skal bruge dit 
hovedkort , skal du give os besked senest 
d. 16 jan 2015
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Across

1. Han komponerede "Nøddeknækkeren". Held og lykke med stavningen. Mofo.
5. Denne nød anvendes til marcipan.
8. Juleøen hører til dette land
9. I dette land har man en noieren tradition, som siger at det bringer held at finde 
et edderkoppespind på juledag, hvorfor man har tradition for at pynte juletræet med ed-
derkoppespind. Yuck.
10. Her bor julemanden. Jo, han gør. Shut up.
13. "Gaja Kristnako" betyder "glædelig jul" på dette sprog. Det er på alle måder 
fjollet og dumt.
14. I dette fantasiland er det altid vinter, men aldrig jul
15. Hvis du er født på juledag er du født i dette stjernetegn
16. Han skrev det eneste evangelium, som omtaler de tre vise mænd
17. I dette land hedder julen "Bada Din"
19. Denne klassiske juleplante bør egentlig høstes med et guldsegl
20. Jesus er født i denne by
21. Juletræet på Trafalgar Square i London er en årlig julegave til England fra dette 
nordiske land.

Down

2. Juletræer var forbudt i dette land mellem 1920 og 1935
3. Denne engel besøgte Jomfru Maria. Ifyouknowwhaddamean.....
4. Julesangen "Stille Nat" blev skrevet i dette land
6. I dette land, som er et østligt ørige, er det ilde set at sende røde postkort til 
hinanden.
7. Mens danskerne siger "glædelig jul", siger indbyggerne i dette land "Nadolig 
Llawen"
11. I Italien serverer man dette søde brød i juletiden
12. Hvilket tilnavn havde den Vilhelm, som blev kronet til konge i England på 
juledag i 1066
18. Den alkoholiske drik "sherry" er meget juleagtig, og den er faktisk opkaldt efter 
denne spanske by...
 
 
 

Kryds - noget med jul og uden enhjørninge
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Mener du, at unge har gavn af god seksualundervisning? Og 
har du mod på at undervise på en sjov og anderledes måde? 

Hvis ja, så er Sexekspressen en basisgruppe for dig! 

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

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

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

TORSDAG D. 4. DECEMBER KL. 17 
i studenterhuset ved Panum.

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

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen !

MÅNEDSMØDE D. 3/12 KL. 17:00, lokale 42.0.01

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 tager vi ud og får os lidt mad – og måske en lille øl som afslutning på et 
fantastisk efterårssemester i PMS. Alle er meget velkomne til at 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

Kom til SIMS månedsmøde d.8/12 
og hør om idrætsforskning 

Mandag d.8/12 kl.16.15 er der SIMS månedsmøde, 
h v o r  n æ s t f o r m a n d e n  p r æ s e n t e r e r  s i t 
forskningsprojekt lavet på ortopædkirurgisk 
afdeling, Bispebjerg hospital. Hvis man vil forske, 
skrive bachelorprojekt indenfor idrætsmedicin- 
eller kirurgi eller blot synes idrætsmedicin er 
spændende, så kom og deltag. Lokalet vil blive 
annonceret på vores facebook-side.

FATE kursus med Eorta

Onsdag 10. december, kl. 16.00-20.00

Har du smag for kardiologi, eller vil du bare gerne have bedre hold i dine kliniske diagnoser 
i akut behandling, så er Eortas FATE kursus noget for dig!

FATE, Focus Assessed Transthoracic Echo, protokollen er en simpel, hurtig og målrettet 
ultralyds-undersøgelse af den cirkulatorisk ustabile patient. Protokollens effekt er stærkt 
understøttet af forskning, der viser at selv novicer kan gøre en stor forskel. Det er sågar, 
af flere læger, blevet kaldt  "fremtidens stetoskop".

Eventet er gratis for medlemmer. 
Det retter sig for studerende der har, 
eller nær udsigt til klinik, og for at få 
mest muligt ud af kurset er kravet, 
at du skal enten have deltaget på 
Eortas basale ultralyd, haft CEKU 
undervisning i basal ultralyd eller på 
anden vis erhvervet basale ultralyds-
færdigheder.

Der vil ved tilmelding, blive tilsendt 
praktisk kursusmateriale i form af 
FATE-kort og generelle tips og tricks. 
Da vi satser på at I får maksimall 
tid med ultralydsapparatet, bedes 
materialet være gennemgået inden 
fremmøde. Kurset varer i 4 timer, og 
består af kort teoretisk gennemgang 
efterfulgt af "hands-on-training", 
hvorefter der afsluttes med case-
træning. Vi prøver så vidt muligt at 
fremskaffe noget simpelt spiseligt, 
men hav gerne lidt med selv også.
Kurset er gratis for medlemmer af 
eorta. Tilmelding sker via hjemme-
side www.eorta.dk

Mvh, 
Eorta

FÅ LEDIGE PLADSER!
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 i lokale 42.0.01 på Panum. 

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

Så blev 
det semestrets sidste 

MOK og derfor kommer det, jeg 
skriver nu til at gælde, indtil der kan 
bringes et dementi næste semester... 

Ville bare lige sige, at jeg er ret 
sej! mvh Markus
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Månedsmøde i FORNIKS med oplæg om neurologisk rygun-
dersøgelse og rygkirurgi

Tænker du over at blive neurolog, neurokirurg eller neurofysiolog, eller vil du bare være 
sikker på  ikke at overse en cauda equina? 

Så sæt kryds i kalenderen torsdag den 11. december kl. 17.15, hvor FORNIKS inviterer til 
månedsmøde i pavillonen, lokale  42.0.11.

Neurokirurg Mee Ri Lauritzen indleder mødet med et aktiverende oplæg om neurologisk 
rygundersøgelse og fortæller mere om jobbet som rygkirurg. 

Vi glæder os til at se dig!

FORNIKS 

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 projektplan-
lægning, fondssøgning, kursusplanlægning, innovative læringsmetoder og uddannelse af 
medicinstuderende så kom og vær med til at sætte dit præg på arrangementet.

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.

Så afholder Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) 
igen det populære
kursus i "Akut Patient"

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

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

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

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

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

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

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

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

Månedsmøde i SAMS
Tid: Torsdag d. 4. december, kl. 17.00

Efter et fantastisk semester med rigtig mange spændende arrangementer og givende 
månedsmøder, er det nu tid til årets sidste månedsmøde!
Julen nærmer sig, så derfor skal det også være et ekstra hyggeligt månedsmøde. SAMS 
inviterer derfor DIG til julehygge med æbleskiver, pebernødder etc. :)

Vi samler op på året der er gået, og ser frem imod 2015 med stor optimisme.

Læs mere om årets sidste månedsmøde (inkl. HVOR det holdes) på vores hjemmeside 
(www.sams.dsam.dk).

Vi glæder os til at se dig :)

SAMS København præsenterer

SAMS’s Adventskalender
- 2. søndag i advent

Er du rustet til at blive almen mediciner? 
- Test din viden og vind en spændende bog!

De følgende uger har du mulighed for at få indblik i 4 patient-cases der kan ses i en al-
men praksis, og er du skarp, bliver du måske den heldige vinder af en fin bogpræmie!

Det eneste du skal gøre, er at sende dit svar til bcf383@alumni.ku.dk senest fredag den 
5. november. Det bedste bud vinder og kåres i næste uges MOK, sammen med vores 3. 
advents-case.

2. CASE: 
En 63-årig mand i pallierende kemoterapibehandling for dissemineret rectumcancer 
kommer i almen praksis for at få taget ’midtvejsblodprøver’ til Onkologisk Afdeling. I 
forbindelse med blodprøvetagningen spørger den praktiserende læge, hvordan det går. 
Patienten fortæller at det går nogenlunde, men at han gennem de sidste par dage har fået 
ondt i sit højre ben. Han mener ikke det er nødvendigt at få det undersøgt, da han jo ikke 
har slået sig og bare er kommet for at få taget blodprøver, men lægen får ham alligevel 
overtalt. Ved undersøgelse af benet finder man ingen tegn på traumer. Højre underben 
er hævet (4 cm. omfangsforøget i forhold til venstre underben) og der er ømhed ved 
palpation bag på benet.

Forslag til diagnose?
Forslag til udredning? 
Forslag til behandling?

-----

SVAR FRA SIDSTE UGES CASE:
Tentativ diagnose: Polymyalgia rheumatica. 
Lægen skal være opmærksom på: Tegn på arteritis temporalis; undersøg for ømhed over 
A. temporalis, synsforstyrrelser og tyggecladicatio.
Patienten skal udredes med: Differentialdiagnostisk udelukkelse af malignitet: blodprøver: 
Hgb, differentialtælling, levertal, nyretal, M-komponent og SR. Visitation til Rtg thorax 
og UL abdomen. 
Behandling: Tabl. Prednisolon initialt 20 mg dgl - udtalt behandlingsrespons i løbet af få 
dage er patognomonisk.

Tillykke til Tanja Skrba der vandt 1.quiz og bogen ’Patologi’ af Susanne Holck.

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 Confer-
ence 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 anæs-
tesi 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). Medlemskontingentet på 50 
kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende 
er for medlemmer. Fx. TRAUMEDAGE 2013, som var et 3-dages full-scale simulationskursus 
der blev afholdt for 70 studerende på Vordingborg Kaserne I foråret. Se mere på www.
sats-kbh-dk eller Facebook, Linkedin og Twitter under ”SATS København”.
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Bamsehospitalet og Sund Krop inviterer til månedsmøde!

Først og fremmest, en kæmpe tak til alle de frivillige Bamsehjælpere der var med til Bam-
sehospitalet på Panum, to uger siden i dagene fra d. 11-14 november!  I var alle med til at 
gøre det til en fantastisk oplevelse for børnene og vi håber i vil være med igen! 

Månedsmøde torsdag d. 11/02-14 kl. 16.30-18 i lokale 29.01.32

Som til alle vores arrangementer vil der være godt med the, kaffe, frugt og kage. 
Men her i julemåneden vil vi opfordrer til at man bliver og hygger, til noget god mad (på 
vores regning) og julehygge efter mødet.
Ønsker du at vide mere eller er du bare nysgerrig kan du finde os på Facebook: Bamse-
hospitalet & SundKrop, København  og på vores hjemmeside: www.bamsehospital.dk. 
Du er også meget velkommen til at sende os en mail på: bamsehospitalet-kbh@imcc.dk. 
Vi glæder os til at se jer! 

Skal du rejse i februar 2015 og efterlader du en tom bolig eller et tomt værelse i 
KBH, som du gerne vil tjene lidt penge på? 
SÅ SE HER! 

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i en periode eller du har et ledigt værelse, så hvorfor 
ikke være så generøs at leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet?
Ved at gøre dette gør du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- helt præcis 
1800 danske kroner per studerende, i en måned. 

Fordelene er:
1. En udenlandsk roommate i en periode
2. Du lærer en ny kultur at kende
3. Du får endnu en facebook-ven
4. Du får mulighed for at forbedre dine sprogkundskaber
5. Du tjener penge på det!

Ulemperne er:
Ingen!

Vi har brug for bolig til tre studerende i følgende periode:
1.-28. februar 2015

Eneste krav er, at den udenlandske studerende skal have:
- Adgang til bad 
- Adgang til køkken
- En seng
Værelset/lejligheden tjekkes før den studerendes afgang, så vi er sikre på, at lejligheden 
efterlades i god stand.

Hvis dit hood opfylder alle ovenstående krav, og du er superinteresseret, eller blot ønsker 
mere info, så skynd dig at skrive til bolig.exchange.copenhagen@gmail.com 

Derudover skal vi bruge TO friske sjæle, som har lyst til at være buddy for to af disse 
studerende. Det er utrolig sjovt, din indre tourguide får lov til at springe ud, og du får 
mulighed for at danne en god international kontakt! 
Skriv til buddy.exchangecph@gmail.com for mere info

Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange og Research Exchange - København 

Led- og rygundersøgelseskursus i starten af det nye år!
Er du i klinik, skal du snart til OSCE-eksamen eller er du bare vild med ortopædkirurgi?!- 
så se her:
Tirsdag d. 6. januar afholdes igen PORTOS' Led- og rygundersøgelseskursus, start-
tidspunkt bliver kl 16 og kurset slutter henad aftenen omkring kl 21. Undervisningen 
varetages af Michael Schultz-Larsen og  Amandus Gustafsson, som er i hhv. intro- og 
hoveduddannelsesstilling i ortopædkirurgi.
Der er nu åbent for tilmelding til kurset, og der gælder efter først-til-mølle princip, da 
der er et begrænset antal pladser. Deltagelse er GRATIS for PORTOS-medlemmer og for 
ikke-medlemmer opkræves et deltagergebyr på 50 kr, som efterfølgende vil gælde for 
medlemskab af PORTOS det resterende år. PORTOS sørger for forplejening på kursusaf-
tenen. Tilmelding foregår ved at maile til medlem@portos.dk  med angivelse af navn og 
semestertrin, angiv i emnet: Ledkursus. 
Tjek vores facebookgruppe ud ”PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab”.
Mange hilsener
PORTOS 

Månedasmøde onsdag d. 3/12 kl. 16.15 hos SPLAS – Studerendes Plastikkirurgiske 
Selskab.

Alle medlemmer samt ikke-medlemmer med interesse for det plastikkirurgiske speciale 
er hjertelige velkomne - så man møder bare op.

Vi håber meget på, at du vil kigge forbi vores månedsmøde, inden vi alle først mødes 
til foråret igen.

Følgende dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder alle velkommen.
2. Siden sidst:
- Opslagstavlen.
- Emnekatalog 2015.
- Foredrag til forår ”Hvor går grænsen for skønhedsoperationer?”
3. Næste semesters planlægning.
4. Evt.
Dem der mangler, får udleveret et underskrevet kursuscertifikat fra efteråret 

SPLAS sørger som altid for god hyggelige stemning samt kage og drikke.
Lokalet er 42.0.11

Join os på facebook ”SPLAS – Studerendes Plastikkirurgiske Selskab”, som vi løbende 
holder opdateret. Vores hjemmeside www.splas-kbh.dk.

Har man spørgsmål, idéer eller andet, kan vi kontaktes på info@splas-kbh.dk

Vi glæder os til at se dig 

Månedsmøde og JULEHYGGE i PIT
Er du interesseret i tropemedicin og ønsker at være aktiv i en
basisgruppe?
Og vil du gerne møde medicinstuderende på tværs af semestrene?

Så er PIT noget for dig!
Vi håber at se dig til vores månedsmøde inkl. JULEHYGGE
Torsdag d. 4. december kl. 17.00 i IMCC-lokalet, studenterhuset

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


