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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
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
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

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

AKS
Donaid
DSS
Eorta
FORNIKS
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IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

SOFAS
SPLAS
Synapse
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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

Kasper Aaa Dennis Simon

Mille (Ansv.red.) Markus David
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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
(mille@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Danne uges forside: Medicinerrevyen
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MOK UDKOMMER

FORÅRSSEMESTER TILMELDING ÅBNER SE S. 4
BAMSEHOSPITALET MÅNEDSMØDE SE S. 5
SAMS GENERALFORSAMLING SE S. 5 

DER SKER BANGERS
LILLE-VALENTINES AFTEN

MARKUS SKAL PÅ BIB JOIN HIM!!! DET BLIVER 
EN FÆÆÆST! BIB FÆSÆÆSÆTÆS"!!!

1. VALENTINES DAG

MOK DEADLINE KL. 12:00

PORTOS: TUMOR ORTOPÆDKIRUGI SE S. 5
SEND EN ANSØGNING OM AT KOMME TIL RUSLAND 

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag
VELKOMMEN TIL 

ALBIN!!! VI SaES!
TIL PARTY UARTIG!

Nyeste skud på stammen: Albin!
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Far på SU – en kort historie om et langt medicinstudie
D. 12. maj 2014 var jeg til eksamen i dermatologi i Roskilde i forbindelse med 11. semester. D. 
13. maj kl. 13:09 blev jeg far. D. 14. maj var jeg til eksamen i øre-næse-halssygdomme i Køge. 
Herefter havde jeg 3 måneders ferie, før 12. semester begyndte. Og jeg var lige blevet far!

 Min studietid har været præget af aktiviteter (læs: fester) i studenterklubben, med 
rusvejledningen og med mine respektive hold på studiet. Det har været mig meget 
magtpålæggende at være sammen med venner og sørge for ikke at miste hovedet i bøger. Det 
har været den bedste tid i mit liv. Ikke at jeg har forsømt læsningen – jeg har bare følt, at der har 
været rigeligt tid til begge dele. Al den fest og ballade endte, som for så mange mennesker, ud 
i en kæreste fra studiet. Fint nok, det var dejligt, og hun kendte til studielivet, og var med til det 
meste. Altså fortsat tid til fest og læsning, og også lidt kærestehygge. Livet var godt!

 Tiden gik, som tider jo gør, og jeg kunne se mig selv nærme 
mig enden på studiet, som jeg i mit hoved havde sat lig med 
enden på min ungdom. Som alle andre friske unge mænd, der ikke tør binde sig definitivt og 
se deres fremtidige forpligtelser i øjnene, skyndte jeg mig at udskyde studiet med vikariater – 
kilden til evig ungdom (ja, jeg er præ-fremtidsreformstuderende). Det gik dog hverken værre 
eller bedre end at min kæreste blev voksen (læs: kandidat/læge), og den sande dagligdag 
begyndte at krybe indenfor i vores hjem. Dette komplicerede min livstriade – fest, læsning 
og kæreste – en anelse; Pludselig kunne hun ikke i samme grad deltage i festdelen, hvorfor 
denne del blev en anelse nedprioriteret til fordel for kærestedelen. Selv forblev jeg dog 
stædigt ung (læs: studerende), og sørgede for at tage mig god tid til dette. 

 Trods mit ihærdige forsøg på selvbenægtelse 
oplevede jeg lige så stille en udvikling i mig, måske 
i takt med at min kæreste bragte små bidder af den 
virkelige verden med hjem. Fester var stadig sjove, 
men i mindre og mindre grad tømmermændene 

værd. Læsningen var stadig kedelig, men en ny fornemmelse af pligt til at kende 
pensum meldte sig. Kærestedelen blev i højere og højere grad et helle, en kilde til 
fornyet energi. 
Og børn begyndte at blive enormt sjove, ikke bare irritanter. 

 Som indledningen afslører, blev min kæreste gravid og fødte mig en lille velskabt 
søn. Pludselig dukkede en ny, altoverskyggende del op i mit liv – forældredelen! 
Den rykkede alt, fjernede instantant kærestedelen og festdelen, og nedprioriterede 
læsning i en hidtil uhørt grad. 

Det er pissehårdt at blive forælder. Det er spændende, livsomvæltende og 
bekræftende, men det er pissehårdt. Hvert et vågent øjeblik handler om baby og 
de vågne øjeblikke bliver mange flere end tidligere. Søvnløse nætter og et utal af 
bekymringer præger de første par måneder, men det hele er udholdeligt så snart det 
første lille smil melder sig. 
Som far har man for det meste 14 dages barsel efter fødslen af ens barn. Derefter 
er det tilbage på arbejde, og moderens hovedpine derhjemme. Måske man tager 
en måned eller to, når barnet er 8-9 måneder. Som studerende kan man, hvis man timer det ordentligt, som jeg gjorde, have 
sommerferiebarsel i 3 måneder, og så studere i det tempo man synes om. Og man kan tage semesterfri/barselsorlov og ingen 

bliver sure – man er jo bare studerende. 
Det er pissehårdt at blive forælder, men det er ualmindeligt priviligeret at blive 
det som studerende. At være to om de første hårde måneder giver, udover et 
fra starten tæt forhold til sit barn – også for faderen, en mulighed for at aflaste 
hinanden, og dermed bevare et nogenlunde søvnmønster, et nogenlunde 
overskud og et helt unikt fællesskab. Det er en fælles kamp og en fælles glæde. 
Ikke nogen sure miner over arbejdstider, manglende madlavning, noget som 
helst. 

 Det er pissefedt at være studerende. Der er gode venner, masser af fester og 
minimalt ansvar. Men det er endnu federe at være studerende og blive far. Ja, 
der er masser af ting man går glip af, venner man forsømmer og alkohol man 
ikke får drukket (ikke i selskab med andre, i hvert fald), og det er mega hårdt og 
ærgerligt. Men i forhold til alt det man kan være med til, og det overskud man 
kan skabe i en ellers hård og presset situation, er det det hele værd. 

Så udnyt da for søren muligheden, og få jer nogen børn før det er for sent, og 
mens i stadig har tid – det er for vildt!
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Sæt 5 dage af til IMCC’s Forårsseminar 2015 d. 27. marts til d. 1. april 2015, og se frem mod 
en oplevelse du ikke vil glemme!

IMCC laver oplysnings, udviklings og udvekslingsarbejde i Danmark og udland. Forårs-
seminar er et kursus der uddanner både nye og rutinerede frivillige til at gøre den størst 
mulige forskel med deres indsats. Måske er du helt ny og bare interesseret i hvad IMCC 
kan tilbyde. Måske har du mange års erfaring i projektarbejde - måske er du garvet 
underviser i Sexekspressen eller med i forskellige udviklingsprojekter. Måske har du fået 
den vildeste ide til et projekt, du mangler bare redskaberne til at realisere den. Under alle 
omstændigheder har vi noget at tilbyde dig - og du er mere end velkommen!

Vores vision for kurset er at du skal blive:
* Bevidst om dine egne styrker, muligheder og potentiale
* Udstyret med de nødvendige redskaber og viden til at skabe og udvikle
* Reflekterende, perspektiverende og motiverende til at se og handle for en bedre verden

Det er for dig og 99 andre der vil gøre en forskel! Der er kun 100 pladser og tilmeldingen 
åbner 12. februar - så du skal være hurtig hvis du vil sikre dig at komme med, og få den 
undervisning der interesser dig mest.

Du kan vælge mellem tre blokke: “International Sundhed og Udviklingsarbejde”, “Ryk Dig 
og Tag Alle de Andre Med” samt “Motivation, Stress og Ledelse”.
Tag et kig på vores facebook event: IMCC Forårsseminar 2015, og se www.imcc.dk/fs15 for 
mere information om hvad IMCC kan tilbyde dig, og hvad du får ud af vores undervisning.

Med venlig hilsen Arrangørgruppen for Forårsseminaret, 
            et kursustilbud fra IMCC.

Så er der åbnet for ansøgningen til at komme ud med PIT i foråret 2016! 
Ansøgningen er åben frem til 15. marts 2015, og pladserne vil blive tildelt på PITs 
nationale møde, som afholdes d. 28. marts 2015. 

Find mere information samt vejledning til at ansøge på vores facebookside ’PIT København 
– Praktikant I Troperne’ eller kom til vores informationsmøde d. 24. februar 2015. Du kan 
også sende en mail til podio.pit@gmail.com for at blive oprettet på PODIO - PITs arbejd-
splatform, der giver adgang til ansøgningsskemaet, rapporter fra tidligere udsendte mm.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
Med venlig hilsen PIT 

Hospitaler man kan blive udsendt på i 2016: 
Hospital   Land  Periode Antal pladser  Bemærkninger
Mungeli C. F Hospital   Indien Feb-Apr 2 
Mungeli C. F Hospital   Indien Maj-Juli 2 
Mbulu Hospital  Tanzania Feb-Apr 2 
Mbulu Hospital  Tanzania Maj-Juli 2 
Songea   Tanzania Feb-Apr 2 
Songea   Tanzania Maj-Juli 2 
Mpwapwa   Tanzania Feb-Apr 2 
Salvations Army Hospital Zambia Maj-Juli 2       Dyrt hospital
NYT Hospital*   Land  Periode Antal pladser  Bemærkninger
Naggalama Hospital   Uganda Feb-Apr 2 

*Nye hospitaler: Er du interesseret i at være nogle af de 
første udrejsende med PIT til vores nye hospitaler, så 
prioriter også dette hospital. Vi vil understrege, at vi har 
få eller ingen erfaringer med hospitalerne. 

Skal du rejse til april eller maj?  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 perioder:
April: En studerende fra Mexico
April: En studerende fra Japan
Maj: En studerende fra Canada

Eneste krav er, at den udenlandske studerende skal have adgang til bad, køkken og 
selvfølgelig 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 mangler vi buddies til de studerende fra Japan og Mexico, så hvis du er inter-
esseret I at få en ny ven så skriv straks til  buddy.exchangecph@gmail.com 

Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange og Research Exchange - København

 

Hej alle!
IMCC Exchange står med en ledig plads til Slovenien til sommer. Så vil du afsted til juli 
på ortopædkirurgisk, anæstesiologisk, ØNH eller gynækologisk afdeling i Ljubljana eller 
Maribor er det bare om at sende en mail til pvs856@alumni.ku.dk!

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. 5. MARTS 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 !

! Sæt kryds i kalenderen Fredag d. 13. Marts – Søndag d. 15. Marts hvor det årlige vinter-
seminar finder sted. Weekenden vil bl.a. bestå af lærerige oplæg, uddannelse af nye 
Sexperter og masser af hygge. Mere info følger.
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Bamsehospitalet og Sund Krop 
  afholder første Månedsmøde og foredrag ! 
Så er det tid til årets første månedsmøde og foredrag i Bamsehospitalet og Sund Krop. 

Om foredraget: vores foredragsholder vil tale lidt om sin hverdag som smertesygeplejerske, 
og om kommunikation med et barn med smerter. Derudover vil hun komme omkring 
emnet nonfarmacologisk smertebehandling. Vi tror det bliver utrolig spændende! 
Torsdag d. 12/02-2015  kl. 16:30 på Panum - 29.01.30
Og derefter et månedsmøde hvor løst og fast vil blive diskuteret, og nye bliver introduceret 
til vores arbejde. 

Kommer I i havsnød, eller har bare ikke lært i hvilken ende af Panum hovedindgangen er, 
og hvad der er enden med Lundsgaard, så ring på:  42184683 – Sara
Opdateringer såsom, lokale eller tidspunkt på vores arrangementer kan du finde på 
vores facebook side. 

Som til alle vores arrangementer vil der være 
godt med the, kaffe, frugt og kage.
Ønsker du at vide mere eller er du bare 
nysgerrig kan du finde os på 
Facebook: Bamsehospitalet & 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!

FORSKNINGSÅR OG FREMDRIFTSREFORM 

Tirsdag d. 10. februar holder PUFF månedsmøde i samarbejde med studievejledningen. 
Vi vil først snakke generelt om, hvad forskningsåret er og give nogle gode råd til, hvordan 
man kommer i gang. Derefter fortæller Jacob Sander Bojsen fra studievejledningen om 
de nyeste opdateringer i forhold til fremdriftsreformen og forskning. 

Det hele foregår tirsdag d. 10. Februar kl. 16.15-18.00 
Hvor: Aud. A. Teilum. (OBS. ændret lokale) 

Vi glæder os til at se jer! 
Mange hilsner PUFF

Giv dig selv et PUFF og kom til generalforsamling den 9. marts!

Aldrig før har der været så meget fokus på studenterforskning. Så hvis du er en af dem, 
der synes forskning er fedt, så har du nu muligheden for at dele ud af din begejstring.

PUFF holder generalforsamling og her kan du stille op til bestyrelsen. 

Som medlem af PUFF’s bestyrelse får du rig mulighed for at give dine erfaringer videre, 
afholde spændende kurser, møde ligesindede og ikke mindst udbygge din ”medicinske ek-
spert” med en ”kommunikator”, ”samarbejder”, ”organisator” og ikke mindst ”akademiker”.

Interesseret? Så kig nærmere på PUFFnet.dk, hvor du også finder tips og gode råd i 
forbindelse med opstart af et forskningsprojekt.

Tid og sted: Mandag den 9. marts kl. 16.30 i lok. 42.0.01 på Panuminstituttet. Hvis du har 
forslag til vedtægtsændringer eller andre punkter til dagsordenen, skal jeg have dem 
senest d. 23. februar. 

Vi glæder os meget til at se dig!

De bedste hilsner fra PUFF

PORTOS præsenterer ”Tumor ortopædkirurgi”

Panums Ortopædkirurgiske Selskab skyder semestrets foredragsrække om de ortopædki-
rurgiske subspecialer i gang med Tumor ortopædkirurgi ved klinisk professor, overlæge, 
dr.med.  Michael Mørk Petersen

Tumor ortopædkirurgi er et ortopædkirurgisk subspeciale som kun udføres 2 steder i Dan-
mark. Kom til månedsmøde med PORTOS og hør om denne lille gren af ortopædkirurgien 
som arbejder med alt fra stor kompliceret kirurgi til fjernelse af små benigne knoglecyster. 
Har du ondt i benet eller har du et osteosarcom? Kom og få svaret! 

Foredraget afholdes tirsdag d. 17. Februar kl. 16:30 i lokale 21.2.26
Efterfølgende afholdes månedsmøde. Det er gratis for alle at deltage i foredraget. PORTOS 
byder på kaffe, te og kage.

Tjek vores facebookgruppe ud ”PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab”.
Mange hilsener
PORTOS 

GYNÆKOLOGISK KIKKERTKIRURGI
  EN BASAL OG PRAKTISK GENNEMGANG

Kikkertkirurgi anvendes ved mange forskellige gynækologiske operationer, og giver færre 
komplikationer end den åbne kirurgi. Det er en skånsom metode for patienten, og de 
fleste procedurer laves idag med kikkertkirurgi. 

Er du interesseret i gynækologi eller bare generelt i kirurgi, så kig forbi vores 
temamånedsmøde: GYNÆKOLOGISK KIKKERTKIRURGI. Der vil både være lærerige oplæg 
og casediskussion. Fokus er på hvad man skal vide som ny læge.
Vi får besøg af: Maria Havemann (1. reservelæge Næstved), Jesper Rydberg (reservelæge, 
RH) og Flemming Bjerrum (ph.d.-studerende RH).

TORSDAG D. 19. FEBRUAR KL. 17-18.30 
LOKALE 42.01.11

OBS! På mødet vil være information om muligheden 
for at få laparoskopisk træning, som led i et videnska-
beligt projekt.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling,
Der afholdes

Torsdag den 12. februar 2015 kl. 17.00
i lokale 42.0.01, Panum, Nørre Alle 20, 2200 København N

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forrige år til godkendelse.
4.  Behandling af indkomne forslag.
5. Budgettet for den kommende år fremlægges og godkendes.
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 4. februar 2015.

Alle medlemmer af SAMS kan stille op til bestyrelsen.

Med venlig hilsen
P.B.V.
Maria Åhlander Olsen
ztc412@alumni.ku.dk

Kristne Medicineres generalforsamling

Kristne Medicinere holder generalforsamling og fællesspisning torsdag d. 26. februar 
kl.18.00 i Vanløse Frikirke på Jernbane Allé 29, 2720 Vanløse (få minutter fra Vanløse station). 
På programmet står der aftensmad, generalforsamling og hygge! :)
Alle SUND-studerende er velkomne!
Venlig hilsen Kristne Medicinere
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Akutte Procedurer

Akutte Procedurer
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række akutte procedurer til løsning af 
ABC-problemer.

På kurset undervises der i anlæggelse af nødtracheotomi, aflastning af trykpneumothorax, 
anlæggelse af pleuradræn samt anlæggelse af intraossøs adgang på donationsmateriale 
(mors).
Før kurset udsendes materiale, der gennemgår procedurerne. Kurset starter med en 
teoretisk gennemgang af indgrebene, indikationer og kliniske problemstillinger hvor 
indgrebene er relevante.
Derefter fortsætter kurset på dissektionssalen, hvor indgrebenes praktiske udførsel først 
demonstreres af underviserne, hvorefter kursisterne har god til at øve den praktiske 
udførsel.
På kurset lægges vægt på procedurernes praktiske udførsel og hands-on-tiden prioriteres.

Tid og sted:
Dissektionssalen på Panum/Våd 

studiesal 18.01.42
Torsdag d. 5/3.15 kl. 16.00-20.30

OBS.: Medbring egen kittel!

Billetter:
Pris 50 kr.
Kurset har plads til mellem 18 og 
20 kursister. Kendskab til den rel-
evante anatomi svarende til bestået 
3. Semesters anatomikursus er et 
krav for deltagelse.
Medlemsskab af SATS er ligeledes 
påkrævet.
Billetsalget annonceres på Facebook og tilmelding er først gyldig ved køb af billet.

Besøg Akutlægebilen

Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab (SATS) besøger akutlægebilen 
ved Københavns Hovedbrandstation, hvor akutlæge Christian Svane vil fortælle om 
rationalet for en akutlægebil, om arbejdet som akutlæge og om de oplevelser, der følger 
med. Efterfølgende vises der rundt på Hovedbrandstationen, og akutlægebilen og dens 
udstyr fremvises.

Tid og sted: Mandag d. 23. februar fra 16.15-18.00 på Københavns Hovedbrandstation, 
H.C. Andersens Boulevard 23, 1553 København V. 
Vi mødes foran porten ind til Hovedbrandstationen og lukkes samlet ind. Mød op i god 
tid – porten lukkes præcis kl. 16.15 og åbnes ikke efterfølgende, hvis man kommer for sent.

Tilmelding: Opstartes torsdag d. 12. februar kl. 16.00 via www.sats-kbh.dk. Arrangementet 
har plads til 20 deltagere. Intet krav til semestertrin.  

Pris: Gratis. Medlemskab af SATS er påkrævet for deltagelse og dette samt tilmelding 
tjekkes inden man bliver lukket ind på brandstationen. 

Arrangementansvarlig: Andreas Ravn (andreas.jam@hotmail.com)

Kære medstuderende
Nu har vi næsten været hele vejen rundt. I forrige uge berørte vi blandt 
andet indførslen af Dankort, Shandy på Beløbet, Studenterklubbens 
kalender og meget andet. I sidste uge kom der datoer for HG-intro, se-
mesterstartsfest og fredagsbare. I denne uge kommer der lidt ekstra om 
semesterstartsfest og bevillingspuljen.

Fredagsbarer
Der vil i dette semester som altid blive afholdt fredagsbare i februar, 
marts, april, maj og den sidste er sidst i juni. Husk at døren lukker kl. 2300, 
baren lukker kl. 2330 og musikken slukkes kl. 2345.

• 6. februar kl. 1100-2345

• 6. marts  kl. 1100-2345

• 1. april   kl. 1100-2345 (Det er en onsdag)
• 8. maj  kl. 1100-2345 (Det er anden fredag i måneden)

Åbningstider
Vi har som altid åbent hver dag, hvor man kan få kaffe, øl og sodavand:

• Mandag  - kl. 1100-1500

• Tirsdag - Fredag - kl. 1100-1700

HG-intro
Hvis du har lyst til at være en del af det store fællesskab der er nede i Stu-
denterklubben og være med at drive Studenterklubben, kan du komme 
ned til HG-intro og få en epic intro. Det starter kl. 1500. kl. 1600 er man med 
til det ugentlige mandagsmøde og efter mødet er der rundsvisning i 
Studenterklubben. Hele det fede arrangement afsluttes med fællesspisn-
ing og en klub-100  (til de friske)

• 23. februar kl. 15:00
• 2. marts kl. 15:00

Semesterstartsfest
Der er Semesterstartsfest fredag d. 28/02/2014. Så sæt kryds i kalenderen.

Bevilling
Hvis du som basisgruppe, initiativrig studerende eller 
studentergruppe så kan du søge Studenterklubbens 
Bevillingspulje. 

Studenterklubben bevilger penge til studentersocialeformål. Der er 
nogle regler for bevillinger som kan læses her:

• Der gives bevilling til følgende poster på et budget: Mad, Drikke, Gaver 
til forelæsere, Aflønning af forelæsere, gaver til deltagere.
• Der gives ikke bevilling til følgende poster på et budget: Underskud, 
Uforudsete udgifter, Tenderløn.
• Der kan gives bevilling til et allerede afholdt arrangement, så længe 
ansøgningen foreligger inden arrangementet er afholdt.

Hvis du er i tvivl om dit formål lever op til reglerne for Studenterklubbens 
retningslinjer så kan du skrive bevilling@studklub.dk

Held og lykke med ansøgningerne!

Hav et godt semester / Markus

Velkommen til et nyt semester!
PART 3

HUSK SEMESTARTSFEST!!!

D. 28 FEBRUAR 2015

Billetsalg i Studenterklubben fra d. 23. februar 

i Studenterklubben
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Der er etableret et formelt samarbejde mellem University of the Ural Region i byen Jekat-
erinburg og Københavns Universitet. Jekaterinburg ligger lige øst for Ural bjergene og er 
den tredje største by i Rusland. Professor Jes Olesen, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet 
Glostrup har allerede etableret et samarbejde omkring PhD studier med russerne.
Nu tilbyder universitetet i Jekaterinburg gratis deltagelse i et stort internationalt stu-
dentersymposium med betalt ophold og gratis registrering. SUND kan tilbyde at støtte 
deltagelse med 5 stipendier a 400 euro, hvilket dækker rejseudgifterne. Deltagerne skal 
holde et kort oplæg på engelsk. Se venligst separat beskrivelse af symposiet.
Send en ansøgning på en halv side samt et CV på højst en side til sekretær Line Nødskov 
line.noedskov@regionh.dk.  Frist: senest 17. februar 2015 af hensyn til visum.  Vi vil så 
meget hurtigt udvælge SUND deltagerne.

Med venlig hilsen
Jes Olesen
Professor i neurologi
Rigshospitalet Glostrup

Dear students of the medical faculty of University of Copenhagen!

We invite you to participate at 70th all-Russian conference of young scientists and students 
with international participation "Actual problems of medical science and healthcare" in 
Yekaterinburg, the Urals State Medical University, April 28-30 2015. 

We invite you to make your report in international section, each report there will be in 
English. If you want you can also perform your report in other specialized section, we 
will translate it to other participants. If you wish, you can also visit other section which 
is interesting for you, in that case you will have your personal interpreter. The subject of 
your report can be anything (please look possible topics below), it should be performed 
as a presentation with slides.

Morning and evening sessions will include the following topics:

1. Obstetrics and Gynecology

2. Biomedical Physics and Nanotechnology

3. Internal Medicine

4.  Hygiene and Preventive Medicine 

5. Humanities

6. Clinical morphology

7. Medical Biology

8. Management, Economics and Organization of healthcare

9. Microbiology, epidemiology, infectious diseases, Dermatology, ftiziopulmo-

 nology, clinical laboratory diagnostic

10.  Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 

11. Emergency, Anesthesiology and Intensive Care

12.  Ophthalmology, Otorhinolaryngology

13.  Pediatrics

14.  Dentistry

15.  Specialized Surgery 

16.  Pharmacology, Pharmacy, Chemistry

17.  Surgical diseases

18.  Psychology, clinical psychology, psychotherapy

19.  Social Projects

20.  The training films

21.  Innovation activities

22.  International activities

23.  Pre-university training

Here is the program: 

Day 1: 28.04.2015
13.00- 14.00 Lunch for conference guests
14.00- 17.00 Opening Ceremony (3 Assembly Hall Bldg., Kluchevskaya 17)
Video about the Urals State Medical University
• Concert of orchestra  of the Urals State Medical University
• Greetings of the Rector USMU, prof. Sergey Kutepov .     
• Opening of the Conference by Vice-Rector, prof. Olga Kovtun 
• Performance of  Choir of the Urals State Medical University
• Greetings of the head of Scientific Society of Young Scientists and Students, prof. Kon-
stantin Retyunsky
 17.00- 19.00 Dinner for guests of the conference 
19.00- 22.00 Sightseeing bus tour in Yekaterinburg for conference guests

Day 2:  29.04.2015 
  Morning  sessions:
• 8.30- 9.00 Registration of participants 
• 9.00- 13.00 Parallel sessions on different topics
• 13.00-13.30 Awarding of winners of the conference
     13.30- 14.30 Lunch break 
     Evening Sessions:
• 14.30- 15.00 Registration of participants at the sites of breakout sessions
• 15.00- 18.30 Parallel sessions in different topics
• 18.30- 19.00 Awarding of winners of the conference
• 19.00- 20.00 Dinner for guests of the conference 
• 20.00- 22.00 Events for conference guests

Day 3: 30. 04.2015 
• 14.00- 16.00 Youth University School "Science of Success" 
• 16.00- 17.30 Closing of the Conference 
       16.00-16.15 Report of the Scientific Society of Young Scientists and Students  of the 
Urals State Medical University  Roman Kostromin 
       16.15- 17.00 Awarding the winners of the  Scientists competition of the Urals State 
Medical University  “Health of  the Ural”
       17.00- 17.30 Closing remarks by Vice-Rector USMU, prof. Olga Kovtun , giving thankful 
letters to participants
• 17.30- 22.00 Ball of Scientific Society of Young Scientists and Students  of the Urals State 
Medical University  

We shall be very happy to see you here in April!

With best wishes,
Anna Suntsova, suntsova_anna@mail.ru, +79223193509
Alina Kozlineeva,
International Department of the Urals State Medical University

Studievejledningen

S T U D E N T E R S Y M P O S I U M  I  J E K A T E R I N B U R G ,  R U S L A N D
“ A C T U A L  P R O B L E M S  O F  M E D I C A L  S C I E N C E  A N D  H E A L T H C A R E ” 
2 8 .  -  3 0 .  A P R I L  2 0 1 5     -    A N S Ø G  N U !      

70th all-Russian conference of young scientists and students with 
international participation 

 "Actual problems of medical science and healthcare" 

 

the Urals State 
Medical University,  

April 28-30 2015, 
Yekaterinburg

  

           

     Dear students of the medical faculty of University of Copenhagen! 

We invite you to participate at 70th all-Russian conference of young 

scientists and students with international participation "Actual problems of 

medical science and healthcare" in Yekaterinburg, the Urals State Medical 

University, April 28-30 2015.  

 

We invite you to make your report in international section, each report there 

will be in English. If you want you can also perform your report in other 

specialized section, we will translate it to other participants. If you wish, you 

can also visit other section which is interesting for you, in that case you will 

have your personal interpreter. The subject of your report can be anything 

(please look possible topics below), it should be performed as a presentation 

with slides. 
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Medicinstuderende søges til laboratoriearbejde i forbindelse 
med forskningsprojekt.

Copenhagen Co-morbidity in HIV Infection Study (COCOMO) søger 2-3 medicinstuder-
ende til et hold, der laver laboratoriearbejde i forbindelse med en nyopstartet biobank. 
Arbejdet vil primært bestå i oprensning af celler samt plasma. Der vil være oplæring i 
de forskellige laboratorieteknikker, dog er det en stor fordel, hvis du før har arbejdet i et 
laboratorium og kender til steril teknik. 
Arbejdet foregår på Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet og vil ligge på hverdage 
mellem kl. 15-21. Der vil være to medicinstuderende på arbejde ad gangen. 

Vi forventer:
- At du kan arbejde 1-2 gange om ugen også i ferier og eksamensperioder.
- At du er mødestabil og omhyggelig i dit arbejde.
- At du har hold-ånd. 
- At du er interesseret i immunologi og infektionsmedicin.
- Det er en fordel, hvis du har laboratorieerfaring, men dette er ikke et abso-
lut krav.

Vi tilbyder:
- Oplæring og erfaring med basale laboratorieteknikker , som senere kan 
være relevant i forbindelse med forskningsarbejde.
- Muligheden for at sætte dit præg på et nyopstartet hold.
- Mulighed for senere at indgå i COCOMO projektet som forskningsårsstu-
derende eller i forbindelse med kandidatopgave.
- 157kr/ time inkl. feriepenge for arbejde før kl. 18 og 199 kr./time inkl. 
feriepenge for arbejde efter kl. 18.

Har du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Malene Hove på telefon 
30494359 eller malenehove@gmail.com

Ansøgning kan sendes til Malene Hove:malenehove@gmail.com. Ansøgningsfrist: 11/2-
2015. Samtaler vil blive afholdt i uge 8.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Susanne Dam Poulsen
Afdelingslæge, Dr. Med, seniorforsker
Projektleder

Malene Hove
Stud. Med
Holdleder

How does the brain work when you are deaf?

Cross-modal plasticity in congenitally deaf subjects

Following the loss of a major sense such as vision, the brain adapts and tries to compensate 
for the loss by better developing one of the remaining senses. Thus, studies from our and 
other labs have shown congenitally blind subjects outperform sighted control subjects 
in various auditory, tactile and olfactory tasks. These studies have further shown that the 
changes in behavioral performance can be correlated with alterations in brain structure. 

We have collected functional and structural brain imaging data in a large cohort of 
congenitally blind and matched sighted control subjects. Next, we want to investigate 
how these structural changes in the deaf brain correlate with measures of behavioral 
performance in the visual, tactile, olfactory and cognitive domain. We are therefore look-
ing for motivated students who want to do some research on compensatory plasticity in 
congenital deafness. The work will involve psychophysics, quantitative sensory testing 
and neuro-cognitive evaluation and can be carried out as a master’s project or within the 
context of a research year.

The project is a joint collaboration between the Brain Research and Integrative Neu-
roscience Laboratory (BRAINlab) at the Panum Institute and the Ear, Nose and Throat 
department at Rigshospitalet.   

If you are interested, please contact Prof. Ron Kupers for further details.

Prof. Ron Kupers     
BRAINlab     
Dept. of Neuroscience and Pharmacology 
Panum Institute  
University of Copenhagen     
Blegdamsvej 3B      
 
2200 Copenhagen N      
E-Mail: kupers@sund.ku.dk
Tel: 249659624

Vil du være lægevikar?
 
Vi søger 2-3 lægevikarer på Næstved Urologisk Afdeling til dagarbejde. Du får mulighed 
for at få noget på CV'et og snuse til kirurgien. Start i marst/april og gerne til august. Du 
skal have bestået 7. semester.
Skriv til phoe@regionsjaelland.dk / tlf 61461870.

Hvad med et studenterjob i stor lægepraksis i Rødovre Læge-
hus?

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.  Vi søger 
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 hurtigst muligt til:
Rødovre Lægehus
Rødovre centrum 204
2610 Rødovre
Eller på mail til: Tina@rlhus.dk

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

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

1) Lægepraksis i Vanløse søger 1 Stud.Med. (5 timer pr. uge)!

2) Lægepraksis i Brønshøj søger 1 Stud.Med til en tidsbegrænset stilling!

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

Den Internationale Biologiolympiade søger GUIDER!

Fra 12.-19. juli 2015 er Aarhus vært for den Internationale Biologiolympiade, hvor gym-
nasieelever fra hele verden deltager og konkurrerer i praktiske og teoretiske opgaver 
inden for biologi.

I den forbindelse har vi stærkt brug for en stor gruppe engagerede unge mennesker, 
som har lyst til at være guider for deltagerne i hele ugen. Som guide får du ansvaret 
for otte elever fra to forskellige lande. Din opgave er at byde dem velkommen og være 
deres kontaktperson gennem hele ugen – dette indebærer at give dem en sjov og lærerig 
oplevelse og en masse gode minder fra Danmark!

VI SØGER GUIDER DER:

- er mellem 19 og 26 år og har afsluttet en gymnasial uddannelse.
- har mulighed for at arbejde og bo i Aarhus fra 10. til og med 19. juli. Vi sørger for ind-
checkning på Helnan Marselis Hotel (hvor deltagerne også bor).

VI FORVENTER AT DU:

- kan bevare overblikket i pressede situationer med mange mennesker omkring dig. 
- overholder aftaler, tider og er ’på’  hele ugen.
- er imødekommende og nyder at møde nye mennesker, samt er engageret og motiveret 
i eventet og deltagerne.
- kan tale foran mange mennesker har lyst til at samarbejde og indgå i et team med de 
andre guider. 
- er frisk på at give deltagerne en fantastisk oplevelse. 
- er god til engelsk

Du får et honorar på 5000 kr samt kost og logi. Send os en motiveret ansøgning, hvor du 
desuden oplyser dine KONTAKTOPLYSNINGER og SPROGKUNDSKABER. Ansøgningerne 
skal være indsendt senest 25. februar. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i hhv. 
København og Århus i starten af marts.

ANSØGNING OG SPØRGSMÅL SENDES TIL CHIEF GUIDES:

Århus: Casper Thorup, caat@gmx.net
København: Ellen Linnea Freese, ellen.freese@hotmail.com
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Vil du styrke din internationale profil i Danmark?

International Sommerkursus i Intern Medicin på Københavns Universitet

Københavns Universitet tilbyder en sommerskole i Intern Medicin, som vil give dig en 
international profil, opdatere dig i intern medicin og ruste dig til livet som ung læge. 
Kurset er meritgivende og er gratis for studerende på Københavns Universitet, hvis det 
tages som VKO fraset et beløb for litteratur. 

Kurset består af to intensive kurser af to ugers varighed, hvor du kan deltage i et eller 
begge kurser. Sommerskolen vil give dig en systematisk og grundig gennemgang af de 
mest almindelige sygdomme indenfor intern medicin. Gæsteforelæsere vil fortælle om 
nyeste forskning indenfor blandt andet fremtidens onkologiske behandling samt demens 
og hjertesygdomme. 

Undervisningsformen vil være en kombination af interaktiv klasseundervisning, grup-
pearbejde og gæsteforelæsninger. Kurset lægger vægt på studenterdeltagelse og 
dialog. Underviserne er læger i hoveduddannelsesstillinger eller ph.d.-studerende, og 
gæsteforelæserne er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  

Deltagelse vil give 2,5 ECTS og deltagelse i begge kurser vil give 5,0 ECTS. Kurset er 
godkendt som VKO af Københavns Universitet. Sommerskolen er primært rettet mod 
medicinstuderende på kandidatdelen. 

Ansøgningsfristen er d. 1. april 2015. Online ansøgning findes på: 
http://healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine/
Kursus 1: 27. Juli til 7. august 2015: 
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme og infektionssygdomme.

Kursus 2: 10. august- 21. august 2015:
Kardiologi, lungemedicin, infektionssygdomme, onkologi og neurologi.

Kontakt: 
Kursusindhold: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi: CopSum@dadlnet.dk
Praktiske spørgsmål: Julie Braüner, stud.med.: international@sund.ku.dk

Tilbud om simulations-baseret oplæring i Obstetrisk ultralyd

Vi vil på Juliane Marie Centret på Rigshospitalet gerne invitere dig til at indgå i et randomis-
eret forsøg, der har til formål at afdække effekten af 2 forskellige måder at blive oplært i 
ultralydsskanning på. Den simulations-baserede oplæring består à 3,5 times obstetrisk 
ultralydstræning på simulator.
7-10 dage efter simulatortræningen skal du lave en tilsvarende ultralydsskanning på en 
patient, der kommer til skanning i 22.-32. graviditetsuge. Her skal du måle hoved- og 
maveomfang og lårbenslængde. Disse tre mål bruges til at beregne en estimeret foster 
vægt. 
Før du skanner patienten, vil du se en film på 10 minutter som vil vise de tre opmålinger, 
og placeringen af knapperne på Ultralydsapparatet. Mens du scanner vil du blive ob-
serveret af en jordemor/sygeplejerske, som vil tage noter af din scanningspræstation. De 
fundne mål og vægtestimatet vil blive sammenlignet med mål og fostervægt estimeret 
af jordemoren/sygeplejersken. Alle data forbliver fuldt anonymiserede og anvendes kun 
til forskningsformål. 

Oplæringen fokuserer på obstetrisk ultralyd, men du vil også lære at betjene et ultralydsap-
parat samt at foretage billedoptimering. Medicinstuderende med generel interesse for 
ultralyd vil derfor kunne have gavn af oplæringen såvel som studerende med interesse 
indenfor gynækologi og obstetrik. I alt kommer deltagelsen til at strække sig over én 
dag (ca. 4 timer) med træning på simulatoren samt ca. 1 time til patientskanning om 
fredagen ugen efter. 
Datoerne til træningen aftales individuelt, mens patient-tiderne vil blive fordelt. Man SKAL 
derfor kunne komme og skanne en patient den efterfølgende fredag mellem kl. 8 og 14! 
Der vil blive tildelt kursusbevis for deltagelse og test af kursuslederen (Læge PhD Martin 
G. Tolsgaard, Ekstern lektor, CEKU). 

Periode: D. 16/2 – 12/6-2015. Første patientskanningsdag er fredag d. 27/2, den sidste 
d. 12/6-15. 

Aflønning: Efter tilvækstskanningen tildeles kursusbevis for gennemført oplæring.

Inklusionskriterier: 
• Medicinstuderende på 5. eller 6. år
• Mulighed for at deltage én hverdag, ca. 4 timer (Simulatortræning)
• Mulighed for at deltage den følgende fredag formiddag (Tilvækstskanning 
på patient) 

Deltagelse forudsætter at man ikke tidligere har deltaget i simulations-baseret oplæring 
i ultralyd, og at man ikke har praktisk ultralydserfaring med abdominal eller obstretrisk 
ultralyd (udover hvad der måtte modtages i forbindelse med undervisning). Inklusionen 
foregår efter først til mølle princippet.

Mvh

Liv Dyre, bach.med.    
Scholarstipendiat
Juliane Marie Centret
Rigshospitalet
liv.dyre@regionh.dk

Martin G. Tolsgaard, Læge, PhD
Ekstern lektor og postdoc
Center for Klinisk Uddannelse og Juliane Marie Centret
Rigshospitalet

Lider du af migræne?  Forsøgsdeltagere søges!

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mellem 18 og 60 år gammel.
• Lider af migræne gennemsnitligt ca. 1-4 dage pr måned.
• Er udover migrænen sund og rask

Baggrund
Migræne er en meget hyppig og invaliderende sygdom, der rammer ca. 15 % af den danske 
befolkning og koster samfundet ca. 2 milliarder kroner om året. Årsagen bag sygdommen 
er stadig ikke fuldt klarlagt. Forskergruppen ved det landsdækkende Dansk Hovedpine-
center, Glostrup Hospital, har i over 20 år forsket i migrænens mekanismer ved bl.a. at 
udløse hovedpine hos migrænepatienter med stoffer, der forekommer naturligt i kroppen.

Disse forsøg har givet os stor viden og har været med til at udvikle ny og bedre migræne-
medicin.

Sted og tidsforbrug
I alt ca. 10 timer fordelt på fire besøg på Glostrup Hospital. Der gives godtgørelse på 200 
kr/time, i alt ca. 2000 kr.

Forsøgsbeskrivelse
Vi giver en indsprøjtning af PACAP38, et i kroppen naturligt forekommende stof. Du vil få 
målt puls og blodtryk under hele forsøget. Efter forsøget får du frokost og må efterfølgende 
tage hjem. Du vil få udleveret et spørgeskema til hjemmeregistrering af evt. hovedpine.
Kontakt-information
Er du interesseret eller vil vide mere om forsøget kontakt da lægestuderende og forskn-
ingsassistent, Luise Vollesen på e-mail: DHCprojekt@gmail.com eller på telefon: 22 84 89 
93 (alle hverdage mellem kl. 9-17).

1. semester medicinstuderende kig her!

Kære nyudklækkede medicin  studerende (1. semester) :)
Rigtig hjertelig velkommen på medicin! Her kommer I med meget stor sandsynlighed til 
at være glad for at være!

Vi har for at give jer den bedste start på studiet oprettet et (gratis) introkursus den 
11. februar, hvor vi på to timer fortæller jer om pensum, planlægning, overblik over 
studietilbud og andre gode fif til en god studiestart på medicin. 

Det er to ældre medicinstuderende samt en kemistuderende, der holder oplægget og 
de er rutinerede i at undervise i hhv. humanbiologi og kemi på 1. semester - så de ved 
hvad de taler om. 
Vi håber meget på at se dig. 

Der er desværre stærkt begrænsede pladser og tilmelding går efter først til mølle 
princippet. Tilmelding sker på www.supku.dk under fanen introkursus. 

På hjemmesiden kan du desuden læse mere om hvem vi er. 
Bedste hilsner og rigtig god studiestart
Supku



10 |  Anti-Anti Vaccination!

Af: Markus/MOK.red.

Din version af internettet sikkert er også blevet bombarderet af 
argumenter for og imod vaccination af børn. Mange af argumenterne 
bygger på følelser. Istedet for følelsesporno vil denne side primært 
fokusere på fakta. Jeg vil gerne indrømme at denne side kun præsenterer 
argumenter for at dit barn bør blive vaccineret, så det skal man 
selvfølgelig tage med når man læser nedenstående. 

Jeg tænker på mig selv som et meget rummeligt menneske, men jeg efter 
skrivelsen af denne artikel gider jeg ikke spilde mere af mit liv på uoplyste 
fatsvage forældre der er imod vaccination af den ene eller anden grund.
Hvis talrige fagpersoner anbefaler MFR-vaccinen, og den er blevet brugt 
gennem næsten 50 år og anbefalingen stadig er enstemmig så må man 
antage at vaccinen er sikker.
Jeg anbefaler at antivaccinationsforældrene bliver erklæret uegnede  som 
forældre. I den forbindelse må i meget gerne aflevere jeres afkom til de 
sociale myndigheder da I tydeligvis ikke er ansvarlige nok til at tage vare 
på jeres børn!

(Ovenstående er sat lidt på en spids)

Myte: Mæslinger er ikke farligt!

EPIDEMIEN I GRØNDLAND (1950'erne)
 
Fakta: Danmark importerede i 1950'erne mæslinger til Grønland i 1950'erne. 
Grønlands befolkning  havde ikke tidligere været i kontakt med Mæslinger og 
dér blev over 99,9 % smittede. Det var personer i alle aldre. Dér er beskrevet 
pulmonale komplikationer hos 80%, otitis media hos 9,7 % og pulmonal ødem 
er beskrevet hos 2,2 %[1]. Det havde en dødelighed på 1,8 % af de inficerede. 

Hvis man ser på de gravide på Grønland i den periode (n = 76) så aborterede 
34 % og 49 % havde komplikationer i forbindelse med graviditeten. Kun 17 % 
af de gravide fødte til tiden. 

Hos patienter inficeret som var over 55 år havde en dødelighed på 60%[2].

[1] http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=500108
[2] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0954-6820.1953.tb15717.x/pdf

FLERE HUNDREDETUSINDER DØDE SIDSTE ÅR AF MÆSLINGER!
 
Fakta: Ifølge WHO døde der 145.700 af mæslinger. De beskriver ligeledes at 
efter vacinationen blev indført er 75% af tilfældende er blevet undgået [1].

[1] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/

Myte: Vaccinen virker alligevel ikke!

Antallet af tilfælde sat op imod vaccinens dækning
WHO har lavet et fint overblik over globaldækning af vaccinen og antallet 
af  tilfælde af mæslingeudbrud. Der ses en ret klar korrelation, men man skal 
selvfølgelig passe på med at konkludere noget. Dog er det da en korrelation 
der giver stof til eftertanke
 
[1] http://apps.who.int/immunization_monitoring/diseases/measles/en/

Myte: Vaccinen kan give autisme!

- JO DET ER DØDELIGT! - JO ANTALLET AF TILFÆLDE ER FALDET MARKANT 
EFTER INDFØRSEL AF VACCINEN!

- NEJ DET KAN DEN IKKE OG KOM NU VIDERE!

1998: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive 
developmental disorder in children.
Der blev undersøgt børn (n = 12) fra en enkelt børnefødselsdag blev henvist med 
gastrointestinale gener hvor 9 af dem havde autsime. Der bliver konkludere at 
der muligvis er en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme.

2002: A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and 
autisme
Der blev undersøgt 537.303 hvor 440.655 blev vaccineret. Efter justering for 
konfounders viste det at der ikke var nogen korrelation mellem autisme og MFR 
vaccinen. Ej heller korrelation mellem vaccinationstidpunkt, dato for vaccination 
eller alderen for hvornår man fik vaccinen eller autisme.

2010: Lancet retracts 12-year-old article linking autism to MMR vaccines
Lancet har trukket artiklen fra 1998 tilbage og de involderede er blandt andet 
blevet anklaget for videnskabelig uredelighed.

Der er i 1998 blevet skrevet en artikel af Wakefield og 12 
medskribenter som blev udgivet af Lancet, som angiveligt viste 
en korrelation mellem autisme og MFR vaccination. Den artikel er 
blevet trukket tilbage da der IKKE er blevet fundet nogen korrelation!

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa021134

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673697110960

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831678/

Myte: Vaccination er ikke naturligt!

Der er rigtige mange ting 
der ikke er naturlige. Kører 
du i bil? Spiser du opvarmet 
mad? Går du i tøj? Bliver du 
heller ikke behandlet hvis 
du er syg?...

Ej come on! Det er 
simpelthen det dummeste 
argument! Så istedet for 
at argumentere så vil 
jeg hellere komme med 
billedelige argumenter 
for hvorfor man bør blive 
vaccineret.

- NEJ MEN DET ER DER FANME IKKE MEGET DER ER 
LÆNGERE!

Få nu bare dit barn vaccineret!
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Nyt fra MedicinerRådet

Hvordan var det nu med den bacheloropgave? Hvornår skal den laves, og hvornår skal jeg 
senest gå til eksamen?

Som nogle af jer måske har hørt er en de konsekvenser, som fremdriftsreformen vil have efter 
sommerferien, at bacheloropgaven SKAL laves på 5. Semester, og man SKAL gå til eksamen 
på 5. semester. Det skal den, fordi de ECTS point, der hører til eksamen, er placeret på 5. se-
mester, og da universitetet skal begynde at tilmelde de studerende 30 ECTS point pr semester 
gældende fra sommer 2015, vil man automatisk blive tvangstilmeldt bacheloreksamen.

Det har vi studerende taget op i studienævnet, hvor vi har fundet en anden løsning. Nu er 
det blevet sådan, at det bachelorkursus, der ligger i 2 uger på 5. semester imellem de to 
store undervisningsblokke bliver liggende, hvor man også vil have fri til at finde en vejleder, 
eventuelt begynde sin litteratursøgning, og hvis man er rigtig god, er der selvfølgelig også 
mulighed for, at man skriver sin bachelor i de to uger. 

Inden udgangen af 5. semester skal man have fundet en vejleder, have godkendt formål med 
bacheloropgaven og lavet en synopsis. Det kræver ikke, at man har lavet litteratursøgningen, 
for at skrive en synopsis.

ECTS pointene tilhørende eksamen er blevet lagt på 6. semester bachelor. Det betyder, at 
man  kan lave sin bacheloropgave og gå til eksamen på 5. semester, idet man gerne må 
være foran med ECTS point. Men man har også mulighed for at lave den og gå til eksamen 
på 6. semester.
Det eneste krav er, at man har fundet sin vejleder og fundet ud af, hvad det skal handle om 
inden 5. semester er færdiggjort.

Vi syntes i MedicinerRådet, at det var en bedre 
løsning, og vi håber selvfølgelig, at du er enig. 

Studenterpolitik

Maren Uthaug beskriver utrolig præcist, hvordan Mille har det hver mandag, når MOK starter og når det slutter

MOK redaktionen, i form af Mille har været i ZOO og besøgt 
den nye baby pseudo-enhjørning. 
I følge anmelderen kan besøget sagtens anbefales. Selvom 
der var alt alt for mange mennekser. Så hvis man kan vente 
kan det muligvis overvejs at vente til efter uge 7 (og muligvis 
uge 8) når folkeskolerne ikke har ferie længere. Med mindre 
man selvfølgelig godt kan lide andre mennersker. Hvilket ikke 
er tilfældet for anmelderen. 
Som til gengæld er stor fan af enhjørninge og baby dyr. 

D
iagnostisk: 

Viral m
eningitis forårsaget af m

æ
slinger 

Den store quiz i alternativ medicin: 
Svaret kunne være klip håret og tag dig sammen hippie svin 
Eller 
En tur til egen læge og en recept på tricykliske antidepressiva 
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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). 

(Telefonerne er åbne dagligt fra kl.10 til kl.15)

Mandag-torsdag:
Fredag: kl.8.00 - 14.00

Fra uddannelsespolitisk udvalg

Kære medstuderende!

Uddannelsespolitisk udvalg diskuterer og formulerer de lægestuderendes holdninger om 
uddannelses- og sundhedspolitik på lægestudiet, under KBU og i den videre efteruddan-
nelse. Udvalgets formål er at give lægestuderende en stærk og seriøs stemme i samfunds-
debatten og over for politikerne.

Fremdriftsreformens endelige indførelse er nær, og det er stadig meget uklart, hvordan det 
kommer til at foregå. På medicinstudiet i Aarhus har de allerede fjernet muligheden for 
tage orlov fra studiet. Aarhus Universitet er overbeviste om, at de tre andre universiteter 
vil følge efter. I øjeblikket arbejder Uddannelsespolitisk udvalg (og resten af FADL) på, at 
denne udvikling ikke fortsætter. Vi vil bl.a. i nærmeste fremtid udføre en spørgeskemaun-
dersøgelse, der skal ud til alle medicinstuderende i Danmark. Den skal blandt andet gøre 
det klart, at medicinstuderende ikke holder “ubetinget orlov”, men at vi bruger vores orlov 
på at fordybe og dygtiggøre os. 

At man kan holde orlov er en af de vigtigste muligheder, der er for at variere og målrette 
sin uddannelse; en uddannelse der, modsat mange andre, ellers er meget fastlagt. Uden 
orlov vil det unægteligt blive sværere at dyrke sine interesser inden for det fag, vi nu engang 
læser. Målet er endvidere at få sat debatten om Fremdriftsreform på den politiske dagsor-
den op mod valget, da man umuligt kan forestille sig, at alle partier har samme holdning 
til politisk pres gennem uddannelsessystemet med nedadgående kurver for kvalitet og 
psykisk velvære på studierne som konsekvens.

Derudover håber vi at se mange af jer til vores event d. 18. februar kl. 16.30 i Haderup-
auditoriet, hvor vi sætter fokus på mental sundhed blandt studerende. Se mere her: http://
goo.gl/886d8w. Både internationale og danske undersøgelser viser, at medicinstuderende 
i stigende grad kan have udfordringer med, hvad der er i arbejdslivet kaldes “work/
life-balance”. Nogle har eksamensangst og stress, andre depression eller anden psykisk 
lidelse. Alt dette er normalt, og man kan sagtens få et godt studie- og arbejdsliv - især hvis 
redskaberne er til stede. 

Vel mødt!

Mange hilsner

Mads Marstrand Helsted
Formand for Uddannelsespolitisk udvalg
FADLs Hovedforening

Tilmelding til FADLs kurser i fuld gang

Frem til mandag d.16. februar kl.12.00 er det muligt at tilmelde sig FADL-kurserne. Kurserne 
er til for at ruste dig som medicinstuderende til et kommende vikariat eller som supplement 
til en kommende KBU-læge. 
FADL udbyder henover semestret et varieret og relevant kursusprogram, som du kan finde 
på www.fadl.dk under ”Kurser i København”
Uddybende kursusbeskrivelser kan findes enten på fadl.dk under ”Kurser” eller i semes-
terstartshæftet. 

Tilmeldingen foregår via mit.fadl.dk hvor det er muligt at tilmelde sig 4 kurser i alt. Læs 
mere om proceduren her: http://www.fadl.dk/fadldk/for-medlemmer/kurser/kurser-i-
koebenhavn/tilmeldingsprocedure/

TID TIL KONTINGENTOPKRÆVNING 

Omkring den 15. februar udsendes kontingentopkrævning til alle københavnske medlem-
mer med betalingsfrist 1. marts. 
Opkrævningen foregår på samme måde som de to foregående gange: Du modtager en 
mail med en pdf-fil vedhæftet. Samtidig modtager du en sms om at vi nu har sendt op-
krævningen. Indbetalingen foregår via netbank på den manuelle måde. Du anbefales at 
tilmelde sig betalingsservice. På den måde vil både kontingenter og forsikringer betales 
automatisk fremadrettet. Er du allerede tilmeldt betalingsservice sker indbetalingen 
naturligvis automatisk. Det sker også 1. marts.

Til 1 semester studerende 

Vi vil sige mange tak til alle førstesemesterstuderende, som i løbet af sidste uge deltog i 
introduktionen til FADL København i huset på Blegdamsvej 26. Skulle du som førstese-
mesterstuderende have misset introduktionen er du meget velkommen til at kigge over i 
receptionen. Så skal vi nok guide dig videre. Har du endnu ikke fået dig meldt ind i FADL 
kan du bruge linket her: http://mit.fadl.dk/medlemssystem/KBHindmeldelse.php

Vi glæder os til at se jer igen i FADL-huset! 

Kredsforeningen
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FADL inviterer 
FASTELAVN 2015  

Tirsdag d. 24. 

februar kl. 17-19 

BAGHUSET, BLEGDAMSVEJ 26, 24. Feb. Kl. 17 
 
Der vil være varm kakao med flødeskum, 

lækre fastelavnsboller, 
øl, slik, sodavand, 

tøndeslagning 
og masser af hygge!   

 
Bedste udklædte vinder en præmie!  

 
Husk studiekort med FADL-klistermærke. 

Kredsforeningen
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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 
KØBENHAVN 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

Stikkerhold 1605 på Frederiksberg- og Bispeb-
jerg Hospital. (28. januar 2015)

Kan du lide en god løn, varierende vagttyper og et godt holdfæl-
lesskab? Ja, så er dette nok noget for dig!

Vores stikkerhold med primær tilknytning til Klinisk Biokemisk Afde-
ling på Frederiksberg Hospital søger 1 ny stikker med ansættelse pr. 
1/3 2015.

Vi er et stort hold (30+ personer), som arbejder i ambulatoriet og 
rundt på afdelingerne på Frederiksberg Hospital samt ude i patien-
ternes hjem. Vi tager både blodprøver og EKG.

Vi har mange forskellige vagttyper, og arbejdstiden varierer således:
• Stikkervagt kl. 8:00 - 14:30 i hverdagene og 8:00 - 12:00 i week-

ender.
• Sene onsdagsvagter 14:00 - 18:00. • EKG-vagt kl. 8:00 - 15:00 i 

hverdagene og 8:00 - 14:00 i weekender.
• Byvagter (på tur med taxi hjemme hos patienterne) kl. 8:00 - 14:30 

i hverdagene.
• Aftenvagt kl. 15:00 - 19:00 i hverdagene.

EKG-vagter, byvagter, weekendvagter, aftenvagter og sene onsdags-
vagter kan tages, når en vis rutine er opnået. Man oplæres gradvist, 
og ved udgangen af sin 3. måned på holdet, kan man tage alle vagt-
typer.

Du skal have 1 fællesoplæringsvagt, 1 oplæringsvagt (med en bio-
analytiker) og 3-4 "rigtige" vagter i din første måned på holdet. Disse 
vagter er fra kl. 8:00 til 14:30 på en hverdag, og alle er lønnede.
Marts
 
Fællesoplæringsvagt d. 04.03.15
Oplæringsvagt: aftales nærmere

Vi har bagvagtsordning ved sygdom. Derfor er det utrolig vigtigt, at 
du træder til, hvis du står på som bagvagt og en person bliver syg 
og ikke kan møde på arbejde. Samtidig skal du også være solidarisk 
af person og ikke på noget tidspunkt udnytte denne ordning - det 
tolereres ikke. På hold 1605 respekterer og hjælper vi hinanden.

Betingelser for ansættelse:
• Minimum 300 SPV-timer. Både somatiske- og psyk.-timer tæller.
• Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1-2 bagvagter om måneden hele 

året.
• Du skal komme til holdmøderne, hvilke er obligatoriske og 

en forudsætning for at være på holdet. Næste holdmøde er d. 
24.02.15, kl. 15:15

• Du skal kunne blive på holdet min. 6 måneder.
• Du skal kunne tage ansvar og vide, at arbejde på hold kræver en vis 

holdånd.

• Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden og i sommer-
ferien.

• Gyldigt akkrediteringskort.
• Ansøgere med relevant erfaring og ansøgere med et relativt lavere 

semestertrin prioriteres.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte holdleder 
Maria Vestergaard på mariaves@yahoo.dk .
Ansøgningsfrist: 17.02.15 (med angivelse af semestertrin) Ansøg via 
din profil på vagtopskrivningen.

LÆGEVIKARHOLD Kirurgisk Gastroenterologisk 
Klinik C –RIGSHOSPITALET (09. februar 2015)

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C Ambulatorium søger to nye 
lægevikarer med oplæring i april. Oplæringen består af 2 lønnet 
følgevagter. Holdets primære opgave er at tage sig af de daglig 
forundersøgelses journaler på elektive patienter og medicinregistre-
ring for udvalgte patienter. Arbejdet er travlt men lærerigt og giver 
god rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Man er én 
på arbejde ad gangen og jobbet stiller derfor både krav til selvstæn-
dighed og samarbejdsegenskaber. Vi er et lille hyggeligt hold på 6 
medlemmer. Sammenholdet vægtes højt og der holdes månedlige 
vagtplanlægningsmøder, med snak og sparring om arbejdet, hvor der 
forventes deltagelse.

Arbejdstid:
• Mandag til onsdag fra kl. 08.15 - 14.00
• Torsdag til fredag fra kl. 07.45 - 13.30

Krav:
• Du skal minimum være holdsat på 9. semester.
• Det forventes, at du kan tage 3-4 vagter pr. måned - også i eksa-

mensperioder og i sommerferien (juni, juli og august).
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værdsættes, men er 

ikke et krav. Det vigtige er tilgangen til arbejdet.
• Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive foretrukket.
• Motiveret ansøgning.
• Gyldigt akkrediteringskort.
• Du kan deltage i holdmødet d. 27 marts kl. 17.00 - 20.00

Vi gør opmærksom på at ALLE ovenstående krav skal være opfyldt for 
at søge denne stilling.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer.
Ved spørgsmål kan du henvende dig til holdleder Badar Mahmood, 
send en mail til badar@me.com .

Ansøgningsfrist: søndag den 22. februar 2015.
Ansøgninger sendes via din profil på vagtopskrivningen hold 7702" 
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 9.

Vagtbureauet
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Case:
10-årig pige, indlægges via indlægges i akutmodtagelsen via egen læge. Pt. har gennem et par dage haft hoste, lysskyhed, snue, 
hovedpine, diarré samt febrilia. Grunden til indlæggelsen er at pt. nu har fået temperaturstigning til 39,7, samt er begyndt at få 
røde udslet ved hårgrænsen i hovedet. Derudover fremstår pt.s ansigt ødematøst. Egen læge indlægger pt. obs. viral meningitis.

Anamnese:
Pt. har ikke lavet noget usædvanligt den sidste måned. Ingen udenlandsrejser, pt. har ikke ændret spisevaner. Mater forsikrer 
om at pt. KUN har fået økologisk vegansk kost. Derudover er pt. skolet i en klasse af 5 børn, i deres kollektiv på en gård lidt uden 
for Lejre. Klassen tog for omkring 2 uger siden til en koncert med Christopher (ham med ”First Like”), sammen med en masse 
jævnaldrene.

Tidligere:
I det væsentligste rask.

Opvækst:
Pt. er vokset op i et kollektiv med sine forældre, samt en storebror og lillesøster. Storebror lider af asbergerssyndrom. Pt. har ald-
rig været udenlands, men har brugt sine sommerferier i et landbrugskollektiv på Fyn, hvor hele familien hjælper til med at dyrke 
grøntsager.  Derudover har mater, lillesøster og pt. været på Femølejren i sommer.

Dispositioner:
Der er ingen kendte arvelige sygdomme i familien.

Vaccinationsstatus:
Pt.s storebror har gennemgået det danske børnevaccinationsprogram. Pt. samt lillesøster er ikke vaccinerede. Pt. har fået teta-
nusvaccine i forbindelse med at have trådt på et rustent søm i naturbørnehaven.

Socialt:
Pater arbejder som healer i en privatklinik i Roskilde. Mater er hjemmegående med storebror, men angiver at have en biind-
komst på at sælge kurve af pileflæt samt at hun sælger essentielle olier på en hjemmeside.

Objektivt:
Der høres krepetitioner basalt på hø. lunge. Pt. har tp. 39,6 ved indlæggelsestidspunktet. Pt. har en tør hoste. Pt. er lyssky, har 
svær hovedpine, og fremstår let nakkerygstiv. I cavum oris ses på kindslimhinden ca. 1 mm brede hvide papler, omgivet af rød 
slimhinde. De røde pletter ved slimhinden ses som 1-2 mm røde pletter. Mellem pletterne ses normal hudfarve. Pt. fremtræder 
med nedsat sensorium. Der ses leukocytose på 13,7, derudover er blodprøverne upåfaldende. 

Hvad fejler patienten?

Se svaret på side 11.
Dennis/mok-red

Den Store Quiz i Alternativ Medicin
38-årige Neela Stjernedrys Stevensdatter125 døjer med generaliseret træthed, lavt selvværd, fibromyalgi, generalis-
eret angst samt piskesmæld. Hun sidder og googler, for at finde ud af hvordan hun bedst kan gribe sin sygdom an. 
Neela finder frem til nedenstående 5 kombinationsbehandlinger, men er usikker på hvilken der er bedst. Hvad tror 
du?

1) Gift fra en Australsk Brown Snake, fortyndet i forholdet 1:100.000, efterfulgt af en session hos en numerolog, samt 
zoneterapi ad 6 gange.

2) Akupunktur, efterfulgt af hypnotisør og 
daglig indtag af essentielle olier gennem 6 
uger.

3) Krystalhealing, efterfulgt af numerologi, 
og SÅ dagligt indtag af essentielle olier 
gennem 6 uger.

4) Meditation, kinesiologi, lysterapi samt 
kviksølv fortyndet i forholdet 1:1.000.00.

5) Heilpraktik, sammenkoblet med healing, 
krystalhealing, latterterapi, samt numer-
ologi.

Umiddelbart virker alle ovenstående løs-
ninger som gode bud, men du kan se det 
rigtige svar på side 11.

Dennis/mok-red

Quiz
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Legendarisk Natklub Åbner Filial I Forskningstårn

Ugens Tatovering:

Hvad er stort, gult 
og må aldrig
medbringes til 
forelæsning?

København. Den legendariske natklub 
Berghain i Berlin rapporteres at åbne en ny 
skandinavisk filial i Panums nye forskningstårn i 
2016. Grunden siges være en generel træthed i 
Berlin af alle røvsyge skandinaviske hipsterturis-
ter.

En talesperson for Berghain annoncerede plan-
erne tirsdag aftes på electroklubbens officielle 
hjemmeside:

 ”Vi gider ikke flere skandinaver i Berlin. Derfor åbner vi altså en fed klub i Danmark for alle 
de vildt irriterende dansker, svensker og nordmænd som kommer på besøg hver weekend.

Vi vil også indføre en paskontrol i døren til vores klub i Berlin, hvor skandinaver ikke kom-
mer at blive sluppet ind. Nogle mennesker synes at det er diskriminering. Det er det også. 
Det har vi det helt fint med.”

Ugens virkelig, virkelig sjove gåde:

De vigtigste nyheder i MOK


