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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
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
PsykOBS
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

Kasper Aaa Dennis Simon

Mille (Ansv.red.) Markus Jonas

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!)
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MOK UDKOMMER
MÅNEDSMDE I MR SE S. 8

MINDEHØJTIDLIGHED  SE DENNE SIDE
HERTOFT EFTERMIDDAG SE S. 5

MILLE SKAL SNAKKE OM SEX
DER ER EN KANDIDATFEST 

SEMESTERSTARTSFEST SE FORSIDEN
BAMSEHOSPITALET AKTIONDAG SE S. 10

JONAS SYNES FASTELAVN ER NEDERN
SIMO KAN GODT LIDE IKEA

MOK DEADLINE KL. 12:00
DONAID MÅNEDSMØDE SE S. 10

PUFF MÅNEDSMØDE SE S. 10
SØHNKS MÅNEDSMØDE SE S. 11

Basisgrupper

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

MINDEHØJTIDELIGHED

Kære Medicinere
Natten til mandag d. 16 februar mistede vi 
en medstuderende og ven, David Holme. 
I den forbindelse vil vi gerne invitere til 
mindehøjtidelighed på torsdag d. 26. februar 
kl. 11 i Lundsgaard. Arrangementet vil tage en 
halv time, hvis I har undervisning der ligger ind 
over kan I kontakte studievejlederen. 
Efterfølgende vil vi gå ned i Studenterklubben 
der er reserveret til kaffe, en snak og gravøl. 
Alle, der vil deltage er velkomne, men såfremt I 
ikke ønsker at deltage i mindehøjtideligheden, 
bedes i vente til efter kl. 13.

Bedste hilsener fra Hold 209.

Albin

Andrea



| 3 Redaktionelt

I umindelige tider har jeg rendt rundt med en klippefast tro på at MOK 
var det mest rodede og gustne sted i verden. Jeg kan måske indskrænke 
det til det mest rodede og klamme sted jeg nogensinde ville støde på. 

Det skal lige siges, at jeg ikke er hellig. Jeg er kommet i klubben, har 
været med til søndagsoprydning efter 69-timers bar. Min mor synes, 
at mit teenageværelse var ubeboeligt og jeg er desværre ikke blevet 
signifikant mere rengøringsvant eller oprydende. 

Men i sidste uge mødte jeg op i Studenterhuset. Det var ikke hvilken 
som helst uge. For det var blevet besluttet oppe fra, at uge 8 var MOKs 
oprydningsuge i studenterhusets køkken. Ikke nok med det havde jeg 
besluttet, at vi på MOK skulle have rigtig, hjemmelavet mad. 

Jeg gik derfor optimistisk i gang med at rydde op i køkkenet. Min op-
timisme falmede omkring et minut efter jeg var gået igang. Muligvis 
kun et halvt. Jeg prøvede at sætte en opvask over. Jeg måtte sande 
at opvaskemaskinen ikke blot var stoppet, men også var nået til et 
niveau af liv, som gjorde, at den kun ville gøre servicen mere beskidt 
og sundhedsskadelig, end hvis jeg bare havde sat den tilbage på 
hylden, brugt og snasket ind i ugegammel markel i tomat. Så bortset 
fra et rodet køkken stod jeg også med en opvaskemaskine, som skulle 
tømmes og gøres rent. 

Det tog opvaskesmaskinen 4 selvrens og at jeg vaskede den af i hånden 
inden den var grænsende til ren. Undervejs måtte jeg stå med hovedet 
inden i den varme og fugtige maskine. Havde det ikke været fordi, at 
jeg vidste, at jeg selv ville komme til at rydde det hele op igen havde 
jeg formentlig kastet op på gulvet eller inden i maskinen. Jeg undres 
stadig, her en uge efter, om maskinen var blevet mere ren af det. 

En lille time efter var køkkenet kun grænsende til sundhedsskadeligt 
og jeg kunne gå i gang med at lave gullasch. 

Jeg har derfor lavet en lille række af lister over ting man gerne må 
tænke over, når man benytter køkkenet (Man kan eventuelt tage det 
med sig hjem og inkorporere det i sit eget liv, jeg fornemmer nemlig 
at nedenstående regler er universelle.) 

Måder man måske skulle tro, at tingene bliver vasket op på. 
Men det gør de ikke: 
• Man stiller opvasken på bordet i køkkenet
• Man stiller opvasken i vasken. 
• Man stiller opvasken i vasken og hælder vand på det. 
• Man stiller opvasken på bordet og sætter en opvaskebørste ned 

i det. 
• Man stillle opvasken i opvaskemaskinestativet 
• Man stiller opvasken i opvaskemaskinestativet, stiller det ind i 

maskinen og slukker maskinen.

Måder tingene bliver vasket op på: 
• Man skyller af, sætter i opvaskemaskinen, tænder opvaskemaski-

nen. Venter 3 minutter og tømmer den for ren opvask. 
• Man vasker tingene af i hånden. 

Ting man ikke gør når opvaskemaskinen ikke vasker rent ud over 
ovenstående ting, som tydeligvis ikke virkede til at vaske tingene rent: 
• Lader den stå og være klam
• Smider flere ting ind, lader den spule varmt beskidt vand ud over 

det og tager det ud og sætter på hylderne. 

Ting man gør når opvaskemaskinen ikke vasker rent
• Gør den rent (se forklaring senere) 
• Finder en ven, som har læst MOK og derfor ved hvordan man 

gør den ren. 
• Vasker op i hånden indtil man har fundet en ven, som kan hjælpe 

en med at gøre den rent. 

Hvordan gør man opvaskemaskinen i studenterhusets køkken rent: 
1. Åben lågen 
2. Tag den beskidte opvask, som en eller anden tosse har sat ind i 

maskinen, ud af maskinen. 
3. Fjern ristene i bunden af maskinen, de sidder ikke fast. De skal 

bare vippes ud. 
4. Fjern proppen i forreste venstre hjørne af maskinen. Den skal 

drejes - mod venstre.
5. Luk maskinen
6. Tryk på rens knappen. Det er nummer 2 fra venstre. 
7. Når den er færdig siger den END. 
8. Hvis den er ren nok er du klar til få den til at virke igen. Den er ikke 

så klog, så nu skal du hjælpe den lidt.
9. Sæt proppen i igen, i venstre side. 
10. Sluk maskinen. 
11. Tryk rens
12. Gentag punkt 10 og 11 ind til den ikke længere kommer med en 

fejlmeddelelse. ca. 4 gange. 
13. Du kan nu vaske tingene, som en ukendt person havde sat ind 

i maskinen. 
14. Tag også lige de ting, som har hobet sig op på bordet mens 

maskinen ikke virkede. 
15. Vær dagens helt i studenterhuset. 

Som alle andre ville jeg også ønske, at det eneste 
der skulle til for at gryder blev rene var at jeg satte 
opvskebørsten ned i den. 

En kort historie om, hvordan ting ikke bliver rent i Studenterhuset
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1-årigt skolarstipendiat/forskningsår ved  
Indvandrermedicinsk Klinik, 
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

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

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

Skolarstipendiatet er af 1- års varighed fra 1.august 2015 – 31. juli 2016. 

Skolarstipendiatet omhandler registerforskning indenfor sygdomsmønstre og kontakt 
med sundhedsvæsenet for flygtninge og indvandrere med fokus på forekomsten af 
infektionssygdomme.

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er ikke en nødvendighed, 
men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet med 
registerdata eller surveys.

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

STUD. MED. - søger du studiejob?   SE HER

Herlev/Østerbroundersøgelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital søger 
snarest Stud. med’er.  
Du vil blive en del af et team på 40 studerende. Der er 8 på vagt dagligt mandag-torsdag. 
Du er forpligtet til at tage 1 vagt om ugen, også i eksamens- og ferieperioder. Mødetid 
er kl. 14.30 eller 14.45.

Herlev/Østerbroundersøgelsen er kort fortalt en befolkningsundersøgelse, som har til 
hensigt til at øge vores medicinske viden om mange forskellige alvorlige sygdomme, 
som hvert år rammer mange tusinde danskere. Indsamlingen foregår hver uge året rundt 
mandag til torsdag mellem kl.15-18.30 (www.cgps.dk)

Deltagerne får et alment helbredscheck, som indbefatter at der bliver taget blodprøver, 
målt blodtryk, gennemgået spørgeskema, taget talje/hofte mål, målt ankel/braccial index, 
lavet lungefunktionstest mm.
Når sidste deltager er gået hjem skal der nedfryses blod til biobank, pakkes invitationer mm 
og gøres klar til næste dag. Vagten slutter derfor først når man er færdig, typisk kl. 22-23.

Hvis din tidshorisont er under ½ år har det ingen interesse, da der går noget tid før man 
er dus med alle opgaverne.
Oplæring vil finde sted med 3 oplæringsvagter.
Du skal være MEGET omhyggelig, systematisk, fleksibel og mødestabil. 
Vi tilbyder et relevant studiejob i en aktiv forskningsafdeling med et godt arbejdsmiljø.

Ring evt. på 38683306 og spørg efter Anja Jochumsen eller Hanne Damm for at 
høre nærmere.
Ansøgning sendes via mail til:
hanne.damm@regionh.dk & anja.jochumsen@regionh.dk. (Send til begge adresser).

Ansøgningsfrist: 10 marts 2015

Studerende søges til blodprøvetagning på Sjælland til psykoso-
cialt forskningsprojekt
 
Om os
Forskningsenheden ’Livet efter Kræft’ i Kræftens Bekæmpelse belyser de psykologiske 
symptomer som kræftpatienter kan opleve, samt udvikler og afprøver måder hvorpå man 
kan støtte patienter og pårørende i at håndtere dette.
 
Om projektet
FAMOS - Psykosocialt støtte til familier med børn der har haft en kræftsygdom.
I Danmark er der cirka 200 familier, der hvert år oplever at deres barn diagnosticeres med 
en kræftsygdom. Projektet er et landsdækkende forskningsprojekt hvor vi i samarbejde 
med Rigshospitalet, Skejby Sygehus, Odense Universitetshospital og Aalborg Sygehus 
undersøger om psykologsamtaler kan forbedre familiens funktion og belastningssymp-
tomer såsom angst og depression. Samtalerne finder sted med hele familien i eget hjem 
efter endt behandling på sygehuset.
 
Om stillingen
I forbindelse med projektet, søger vi 1-2 studerende på Sjælland til at tage blodprøver 
på patienternes forældre i eget hjem. Dine opgaver består i at bede forældrene om to 
blodprøver. Én ved deltagelse i undersøgelsen og én 12 måneder efter. Derudover, skal 
du sende blodprøverne med posten til Rigshospitalet samt sikre modtagelsen. 
Du vil være en del af et team, der består af tre psykologer, som samarbejder tæt med 
projektsygeplejersker og studentermedhjælpere på de børneonkologiske afdelinger 
samt med forskningsteamet i Kræftens Bekæmpelse. Stillingen omfatter en del rejsetid 
da samtalerne foregår i patienternes eget hjem. 
 
Om dig
Vi forventer, at du:
• Er i gang med medicinstudiet, bioanalytikerstudiet eller lignende
• Er villig til at arbejde fleksibelt både geografisk og tidsmæssigt
• Har erfaring med at tage blodprøver
• Har interesse for at arbejde med familier og børn
• Det vil være en fordel, hvis du har en bil, men det er ikke et krav.
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder et meningsfyldt og inspirerende forskningsmiljø med fleksible arbejdstider. 
Den ugentlige arbejdstid vil gennemsnitlig være 8 timer per uge, men kan variere, da 
arbejdstiden afhænger af antal deltagere i dit område. Du får timeløn efter overenskomsten 
mellem Kræftens Bekæmpelse og relevant fagforening. 
 
Mere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ph.d. studerende og 
projektkoordinator Hanin Salem på 3525 7679 eller salem@cancer.dk.
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Send venligst en ansøgning på max 1 side. Ansøgningsfristen er 10. marts 2015. Vi ønsker 
stillingen besat hurtigt muligt.
Vi modtager kun ansøgninger elektronisk. Send venligst ansøgningen til www.cancer.
dk/job.

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
 
Ansøgningsfrist 10. marts 2015

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

Lægehuset "Hedehusene" søger AKUT hjælp i 2-3 mdr!
Lægepraksis - Frederiksberg C søger 1 Stud.Med
Lægepraksis i Brønshøj søger 1 Stud.Med til tidsbegrænset stilling!

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

Keyboardspiller søges til Panum-band

Band søger en Panum-studerende, der kan lægge keyboard/klaver akkorder og evt. soli 
til pop og andet dansevenlig musik. Vi har fast øvetid mandag aften kl. 20:00-23:00 i 
Panums øvelokale. 
Vi spiller ude til større fester ca. tre gange pr. semester. 

Er du interesseret, send en mail til trine.linnea@gmail.com eller 
sms til 20303734.

Summer School in International Health
3. - 21. August 2015

Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed  
(tidl. ”Tropekurset”)?

Så meld dig som medarrangør!

Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke arbejde før og under kurset.
De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af ansøgere, 
planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal kunne deltage i 4 
planlægningsmøder ( 23/4, 26/5,  23/6 kl. 15.00  og 31/7 hele dagen) samt et opsam-
lingsmøde med middag efter kurset.
Der vil derudover være ad hoc møder af kortere varighed.

Du får kursuslitteraturen gratis og desuden en værdifuld erfaring i kursusplanlægning.
Kurset er velorganiseret og tæller for fuld VKO.

www.globalhealth.ku.dk/ssih  

Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommerskole 
koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk inden 17. marts 2015.

Vi glæder os til at høre fra dig!
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Vil du styrke din internationale profil i Danmark?

International Sommerkursus i Intern Medicin på Københavns 
Universitet

Københavns Universitet tilbyder et sommerkursus 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. Sommerkurset 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. Sommerkurset 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.:  cphsummerschool@gmail.com

Hertoft eftermiddage
26. februar:  Tine E. Gottschau & Michael M. Pedersen
Ild i gamle huse – seksualitet, fantasi og intime relationer efter de 65

Oplægget giver et bud på, hvad seksualitet kan være og betyde for ældre i dag. Vi går tæt 
på fortællinger fra levede liv, som rummer alt fra familiedannelse og dedikeret ægteskab 
over forhold på tværs af landegrænser og alder til forelskelser, ud-af-kroppen-orgasmer 
og onani. Vi undersøger forholdet mellem samfundsmæssige diskurser og de ældres egne 
erfaringer, praksisser og drømme. Oplægget tager udgangspunkt i to psykologispecialer 
(KU) baseret på en række interviews med heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle 
mænd over 65 år. Med oplægget ønsker vi at diskutere, hvad man kan tale om, når det 
kommer til ældre, seksualitet og intimitet? Skal man overhovedet tale om de ting? Og 
hvis ja, hvordan gør man det så? 
 
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, 
            Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Dansk Forening for Klinisk Sexologi,
             Sex & Samfund og Sexologisk Forskningscenter (AAU)
Kontakt: www.sexogsamfund.dk og www.klinisksexologi.dk
Adgang: Gratis

Ny app til Genesers Histologi 

Da jeg selv læste histologi manglede jeg et nemt og godt quizværktøj, til at få trænet og 
repeteret det teksttunge pensum. Senere blev jeg studenterunderviser i histologi ved 
Aarhus Universitet og fik ideen, til at lave dén app jeg selv havde savnet, da jeg havde 
faget. Ideén og visionen var simpel: At samle det mest centrale af pensum i histologi og 
cellebiologi og supplerer det med en masse billeder af præparater, for at skabe en god 
oversigt over faget samt at danne en bro mellem det teoretiske pensum og evnen til at 
kunne genkende celler og histologiske strukturer til eksamen.

For at gøre appen så nuanceret som muligt, har jeg lavet spørgsmål med udgangspunkt i 
både teoretiske, kliniske og billedlige/præparatmæssige aspekter af indholdet i Genesers 
Histologi.

HistologiQuiz giver dig mulighed for at teste og repetere din viden om almen og speciel 
histologi. Appen indeholder spørgsmål til hvert af Genesers Histologis 25 kapitler inddelt i 
separate kategorier. Hver kategori indeholder et antal spørgsmål som kan variere mellem 
typerne multiple choice, ja/nej og billedspørgsmål. 

For hver quiz kan du se en status over dine 
besvarelser af netop denne quiz og din 
personlige high score. Derudover kan du 
kan dyste mod dine venner og læsemak-
ker via GameCenter på iPhone og iPad.

•	 Største danske histologi app
•	 25 kategorier
•	 Over 1300 spørgsmål
•	 Over 230 histologiske billeder
•	 Kompatibel med iPad og iPhone

/Mikkel Brent, Aarhus 2015

Forskning i hjernens funktion og metabolisme vha. avancerede
7-Tesla MR-skanninger

Stilling som klinisk assistent/Ph.D.-studerende

Vi søger en engageret cand.med., gerne nyuddannet, som er interesseret i forskning og 
eventuelt i en speciallægeuddannelse i neurologi, neurokirurgi eller radiologi. Tiltrædelse 
pr. 1. august 2015 eller efter nærmere aftale.
 
Ph.D.projektet vil fokusere på undersøgelse af cerebrale patofysiologiske mekanismer ved 
migræne vha. avancerede 7-tesla MR-skanninger. Der undersøges aspekter af hjernens 
funktion og metabolisme, der formodes at have afgørende betydning for migræne.

Forskergruppen har et unikt og velfungerende setup for denne type forsøg og har de 
seneste år publiceret resultater i højt rangerede tidsskrifter.

Dansk Hovedpinecenter er internationalt førende i klinisk hovedpineforskning, hvilket 
indebærer store muligheder for at præsentere resultater ved nationale og internationale 
konferencer hvert år. 
 
Forskergruppen består aktuelt af 14 forskere, herunder 1 professor, 4 seniorforskere, 4 
kliniske assistenter (ph.d. studerende), 3 forskningsassistenter (medicinstuderende) og 2 
forsknings bioanalytikere. Forskergruppen har et tæt samarbejde med radiologisk afdeling 
samt internationalt samarbejdspartnere i Basel (Schweiz), Leiden (Holland), Harvard og 
Stanford (USA). Der er således også mulighed for kortere ophold hos vores internationale 
samarbejdspartnere.
 
Stillingen er vagtfri og arbejdsugen kan delvist tilrettelægges efter individuelle behov. Det 
vil dog være en stor fordel at ansøgeren er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstider.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og 
Foreningen af Yngre Læger. Vi sikrer finansiering til projektet, men det forventes, at den 
ansatte søger Ph.D. stipendiat ved f.eks. Københavns Universitet og derefter accepterer 
at overgå til Universitets gældende overenskomst for Ph.D.-studerende. 
 
Yderligere orientering ved professor Messoud Ashina, tlf.: 2625 2395.
 
Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV direkte til professor Messoud 
Ashina, Ph.D., dr.med., Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital, E-mail: ashina@dadlnet.dk.   

Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 1. april 2015.
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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

Meddelelse fra Overenskomstudvalget 

Kære medlem

Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang. Både OU, LVG og SUG 
forhandler overenskomst på hver deres område. OU forhandler SPV- og 
VT-overenskomsten, der dækker alle sygeplejevikarer og ventilatører 
ansat i regionerne.
I forbindelse med forhandlingerne vil vi gerne sige mange tak for din 
hjælp ved kravindsamlingen, besvarelse af spørgeskemaer samt alle 
input. For os studerende, der forhandler, er det dejligt at vide, at vi har 
vores medstuderende i ryggen. 
Vi glæder os til at afslutte forhandlingerne og håber, at vi igen kan 
præsentere en stærk overenskomst for alle medicinstuderende. 
På trods af den travle overenskomstperiode har vi i OU ikke pauseret 
vores vanlige arbejde, og du er altid velkommen til at henvende dig, 
hvis du skulle have spørgsmål. 

De bedste hilsner
Pelle Petersen, Anne Terp og Marie Skougaard
Overenskomstudvalget

FADL’s kurser – en ny runde er startet 

FADL udbyder henover semestret et varieret og relevant kursusprogram, 
som du kan finde på www.fadl.dk under ”Kurser i København”. Hvis 
du ikke nåede at tilmelde dig FADL’s kurser inden deadline, eller hvis 
du er interesseret i at tilmelde dig til flere kurser, så har du nu endnu 
en mulighed for at tilmelde dig. Anden runde for tilmelding er nemlig 
startet fra fredag den 20 februar. Der er stadig mange ledige restpladser, 
som du kan finde inde på www.mit.fadl.dk. Det er også her tilmelding 
foregår. Læs mere om proceduren her: http://www.fadl.dk/fadldk/
for-medlemmer/kurser/kurser-i-koebenhavn/tilmeldingsprocedure/.
OBS: Det er vigtigt, at du tilmelder dig igen, selvom du har tilmeldt dig 
i første runde – så du skal altså tilmelde dig igen i anden runde for at 
komme med i lodtrækningen. Derudover er det vigtigt at understrege, 
at I nu har muligheden for at tilmelde jer alle de kurser, I har interesse 
i - der er altså ikke et maksimum på to mere. 

Er du overflytter fra Odense, Århus eller Aalborg? 

Så husk, at vi afholder overflyttermøde, hvor du kan få besvaret alle jeres 
spørgsmål. Du vil få meget information om, hvad FADL’s Kredsforening 
København kan gøre for dig, og hvis du gerne vil arbejde via FADL’s 
Vagtbureau København, bliver du også klædt på til dette. 
Sidste informationsaften finder sted:  
19. marts kl. 17.00 
I kantinen i FADL-huset. 
Tilmelding: Skriv en mail med navn og dato for deltagelse til Charlotte 
på cf@fadl.dk 

Andelsbolig-arrangement var en succes

I  samarbejde med Lægernes Pensionsbank afholdte FADL 
informationsaften om andelsboligkøb tirsdag den 17. februar på 
Frederiksberg. Helle Stiggard holdt et oplæg, og efterfølgende var der 
mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp. Alt i alt var arrangementet 
en stor succes, og loftet for antal tilmeldte blev nået hurtigt. Derfor vil 
der blive arrangeret en ny event til alle, der ikke deltog i første omgang. 
Så hold øje med vores Facebook-side, hjemmeside eller her i MOK. 

Repræsentantskabet støtter 

På repræsentantskabsmøde den 10. februar 2015 besluttede FADL 
København at støtte Kristne Medicinere til afholdelse af en lejr i marts 
2015. Lejren arrangeres og holdes sammen med søsterorganisationer 
i Århus, Odense og Aalborg. Lejren har både et socialt og et fagligt 
aspekt og er åbent for alle studerende med interesse. Arrangementet 
giver mulighed for at mødes på tværs af universiteter og semestertrin 
og bidrager til en øget fællesskabsfølelse omkring studielivet og den 
fremtidige gerning som læge.
Tillykke til Kristne Medicinere.

 

Kredsforeningen



| 7 



8 |  Studenterpolitik
Den nye kandidatstudieordning
overgangsordning og generelle principper

Er du lige startet på kandidaten på den gamle studieordning og i tvivl om, hvad der sker, 
hvis du bliver forsinket senere? 

Kurser og eksamener udbydes fra 3. til og med 6. semester på 2009-kandidatstudieord-
ningen, så længe der er studerende på denne studieordning. 
Man vil i dette tilfælde kunne samundervises med de studerende på 2015-kandidatstud-
ieordningen og gå til de samme eksamener.
Kurser på 1. og 2. semester på 2009-kandidatstudieordningen udbydes 2 gange efter 
udrulningen af 2015-kandidatstudieordningen på det pågældende semester.
Eksamener på 1. og 2. semester på 2009-kandidatstudieordningen udbydes 4 gange efter 
udrulningen af 2015-kandidatstudieordningen på det pågældende semester. 2 gange 
som ordinær eksamen og 2 gange som syge/reeksamen. 

Hvis man ikke gennemfører undervisning på 2009-studieordningen, mens denne fortsat 
udbydes, skal der ske overflytning til 2015-studieordningen. 

Eksempel 1: Man er startet på 1. semester kandidat på 2009-studieordningen her i foråret 
2015. Man holder et års orlov efter sommerferien og skal starte på 2. semester i sommeren 
2016. Her vil man fortsætte på 2009-studieordningen. Hvis man så dumper sin eksamen og 
reeksamen vil man stadig have mulighed for at gå til eksamen og reeksamen i sommeren 
2017, hvor det vil være sidste gang eksamen og reeksamen på 2. semester kandidat på 
2009-kandidatstudieordningen bliver udbudt.
Eksempel 2: Man er startet på 2. semester her i foråret før man har taget 1. semester. Man 
holder så et års orlov efter sommerferien og skal starte på 1. semester kandidat i som-
meren 2016. Dette vil være sidste gang kurserne på dette semester bliver udbudt. Hvis 
man så dumper eksamen og reeksamen eller på anden måde bliver forhindret i at gå til 
eksamen skal man overflyttes til 2015 kandidatstudieordningen. 

Har du spørgsmål til dit personlige forløb er de i studievejledningen fantastisk dygtige til 
at forklare de gældende regler i din situation. 
Har du spørgsmål til MedicinerRådet kan du altid kontakte os på facebook eller sende en 
mail til: mr-mailingliste@googlegroups.com

Månedsmøde i Medicinerrådet

Kom med, når vi i MedicinerRådet holder vores næste  månedsmøde. Mødet finder sted 
onsdag d. 25/2 kl. 17.00 i MedicinerRådets lokaler i Studenterhuset på 1. Sal.
Alle er velkomne og vi har nogle spændende punkter på dagsordenen. Vi får en 
status på orlovsreglerne. Vi skal snakke lidt om fremdriftsreform og ikke mindst om 
energiomsætningskurset. 
Vel Mødt

1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Tilbagemelding fra udvalg
• Akademisk Råd og orlovsregler
4) Spalteplads i MOK
5) Studienævnet
• Studiefremdriftsreformen og ECTS-opsparing i foråret 2015
• Energiomsætning
• Vejledning til dispensationsansøgninger
• Enkeltfag på medicin under tompladsordningen 
6) Nyt fra SundRådet
7) Nyt fra StudenterRådet 
8) Nedsættelse af valggruppe
9) Meddelelser
10) Eventuelt

ØNH-ophold i Boston, januar 2015.

Vi er lige kommet hjem fra en måneds ophold på Harvard Medical School i Boston. Et ophold, 
der har været både fagligt og socialt meget udbytterigt, og som vi i den grad vil anbefale 
andre at søge.
Vi var en måned på MEEI (”Massachusetts Eye and Ear Infirmary”), en selvstændig bygning i 
forlængelse af Massachusetts General Hospital som er et af de mest velansete hospitaler i USA. 
Som danske medicinstuderende var vi tilknyttet ”Department of Oto-rhino-laryngology”, der 
byder på et væld af subspecialiserede afdelinger og specialister indenfor ØNH.
Vi var de første to uger koblet på forskellige ambulatorier, hvor vi fulgte med lægerne i deres 
daglige konsultationer. Vi ville gerne se en bred vifte af ØNH subspecialer og oplevede 
derfor både klinikker indenfor otologi, rhinologi, pædiatrisk ØNH, laryngologi, generel ØNH, 
thyroideasygdomme mm. Hvis man er interesseret i et særligt emne, er det også muligt at 
få flere dage på ét subspeciale.
Der var som regel et stramt program med mange patienter, hvorfor konsultationerne gik 
hurtigt, og det var lærerigt at se, hvor effektivt det kan gå med patienter i tre konsultationsrum 
og en cirkulerende læge. Under de fleste konsultationer blev der foretaget små procedurer som 
øremikroskopi, endoskopi, stroboskopi, som vi kunne hjælpe med til. Det var lidt forskelligt, 
hvor meget vi lov til selv at gøre, dog var lægerne alle meget venlige og interesserede i at 
lære fra sig.
De sidste to uger var vi hovedsagligt på operationsgangen. Her mødte vi omklædte i scrubs 
og kittel til ”morning rounds” (morgenstuegang) kl 6.00 på sengeafdelingen, hvor residents 
(2.-4.års hoveduddannelseslæger) fremlagde alle de indlagte postoperative patienter for en 
chief-resident (5. års hoveduddannelseslæge) og der blev skiftet forbindinger, fjernet dræn 
og inspiceret  cicatricer.  Efter en kort kaffe/2.morgenmad var det afsted på OP, hvor vi nogle 
dage selv kunne vælge en operation og andre dage var skemasat til at følges med en bestemt 
resident.  Som sidsteårs medicinstuderende havde vi ”full-status” til operationerne, hvorfor 

vi havde lov til at assistere. 
Operationsprogrammet bød bl.a. på halsdissektioner, thyroidektomier, endoskopiske sinus 
operationer, ørekirurgiske indgreb under mikroskop samt en del kirurgi på ydre næse. Imellem 
operationerne kunne vi sidde på hospitalets bibliotek og læse op på næste indgreb eller 
bare lige hvile benene.
Det var meget tydeligt, at MEEI er del af Harvard Medical School, da der var forelæsninger 
og study sessions næsten hver eftermiddag samt lagt stor vægt på undervisning af læger og 
studerende – særligt de læger der var i hoveduddannelse. Den sidste dag fremlagde vi selv 
en kort præsentation for afdelingen, som vi havde forberedt hjemmefra.
I weekenderne havde vi fri, så her var der mulighed for at opleve Boston. Boston er kendt 
som den mest engelske by i USA og er rigtig hyggelig at gå rundt i. Der er mange historiske 
huse og mindesmærker fra den amerikanske revolution foruden parker og et væld af cafeer 
og butikker. Vi fik også oplevelsen af en ”historic blizzard” med et voldsomt snefald, som satte 
Massachusetts i undtagelsestilstand og gav alle sne-fri.
Det var meget lærerigt at se det amerikanske uddannelses- og hospitalssystem indefra 
og få sat den danske arbejdsuge lidt i perspektiv. Som resident møder man kl 4.30 hver 
morgen og går først hjem tidligst kl 18. Endvidere er valg af undersøgelser og behandling 
noget anderledes end i Danmark, da det er forskelligt hvilke medikamenter og diagnostiske 
indgreb de forskellige forsikringsselskaber vil betale for. Så nogle gange havde patientens 
forsikringstype- eller selskab ret stor betydning for hvilken behandling der kunne tilbydes.
Vi havde forventet en lidt formel og albueskubbende kultur, men blev mødt af nogle meget 
venlige læger og sygeplejesker, som interesserede sig for os  og var meget hjælpsomme.
Det har været en meget lærerig og spændende måned, som har budt på store operationer 
og spændende cases. Vi kan på det kraftigste anbefale dette ophold hvis man er interesseret 
i øre-næse-hals-faget.

Martin Frendø-Sørensen og Cecilie Alexandra Dovey de la Cour

StudenterpolitikStudenterpolitik og debat

Orlovsreglerne truet?
Kære medstuderende.
Jeg har en god og en dårlig nyhed. Det, der kommer nu er desværre lidt langt, men 
handler om fremdriftsreformen og muligheden for at tage orlov, og det er super vigtigt 
i forhold til vores fremtidige studiekvalitet.

Den dårlige nyhed
Konservative studerende i akademisk råd på SUND melder klar på at ændre i 
orlovreglerne og skære ned på muligheden for at tage orlov.
Akademisk råd fungerer som rådgivende organ for dekanatet i forhold til 
generelle spørgsmål for de studerende på SUND. Jeg er så heldig at have en af 
pladserne, og resten af pladserne er besat af to andre medicinstuderende og to 
veterinærstuderende fra konservative studerende.Konservative studerende havde 
på sidste møde et oplæg omkring reduceret mulighed for orlov for de studerende. 
Her er et resume:
- Der skal være fri mulighed for orlov i forbindelse med barsel, sygdom og 
militærtjeneste
- Op til et års orlov til forskning
 På medicin og veterinærmedicin er der 30 valgfri ECTS, det   
 tilstræbes at disse kombineres med et ekstra halvt år, folk bruger   
 således kun ét halvt års orlov.
 For øvrige uddannelser kan mobilitetsvinduet udnyttes
- Der bør ikke gives orlov til videnskabelige og/eller faglige forløb på bachelordelen.
- Lægevikariater

Min holdning er
- Det er på ingen måde i de studerendes interesse at begrænse muligheden for 
at tage orlov. Det skal være sidste udvej, såfremt man ikke ser en effekt af, at 
fremdriftsreformen i forvejen tvinger de studerende til fremdrift.
- Der kommer forkortede studietider, da det kun i meget begrænset omfang er 
muligt for de studerende at tage orlov, fordi man således ikke har råd til at rejse eller 
holde fri, som man havde dengang man kunne tage fri og få SU samtidig. Dermed 
bør man vente med at ændre orlovsreglerne, indtil vi har set effekten af de tiltag, 
der i forvejen er blevet lavet.
- Et kompliceret sæt regler for orlov, hvor man skal have lægeerklæringer, 
ansættelseskontrakter osv. er kun en yderligere forringelse af de studerende hvilkår 
i forhold til de i forvejen ret bureaukratiske regler, der findes på KU.

- Der kan i min optik være rigeligt andre valide årsager til at holde ubegrundet fri, 
selvom man ikke kan dokumentere det. Dette kan skyldes personlige kriser, relevante 
udlandsophold, økonomiske årsager osv.

Den gode nyhed
Efter vi på akademisk rådsmøde har fremlagt de negative virkninger, som en 
evt. begrænsning for muligheden for at tage orlov, ville have, har prodekan for 
uddannelse på akademisk råds møde meldt ud, at han ikke umiddelbart ser nogen 
grund til at ændre orlovsreglerne på nuværende tidspunkt, og jeg forventer, at han 
således vil gå tilbage til KU's ledelse med den indstilling. Det er her de endelige regler 
skal fastlægges, så der er desværre endnu intet, der er helligt.

Slutteligt
Det er vigtigt, at vi står sammen om at værne om vores mulighed for et godt studie, og 
det forholder sig desværre sådan, at veterinærmedicinerne er overrepræsenterede 
i akademisk råd, fordi de er bedre til at få deres medstuderende til at stemme. 
Stemmeprocenten på medicin var desværre forsvindende lav.
Det er derfor enormt vigtigt, at vi hanker op i hinanden og husker at støtte op om at 
få stemt vores medstuderende ind i relevante studienævn, institutråd og akademisk 
råd. Der bliver taget vigtige beslutninger, som har enormt stor betydning for, hvordan 
fremtiden ser ud, og jeg regner sgu med, at I gider stemme næste år.

Med venlig hilsen
Jonas Olsen
medlem af Akademisk Råd og forskningsårsstuderende
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Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2015 eller i foråret 
2016 hos en af vores partneruniversiteter i Norden, Europa eller USA, så 
skal du huske at søge senest den 1. marts 2015 kl. 12:00.  

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 1., 3. og 5. semester 
på kandidatdelen af medicinstudiet, hvis du er indskrevet på 2009-kan-
didatstudieordningen i efteråret 2015/foråret 2016, og på 2. semester KA 
i foråret 2016, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen 
fra efteråret 2015.

Hvortil:
Fakultetet råder over aftaler i 16 forskellige lande:

EUROPA:
•	 Belgien (Université de Bruxelles). Sprog: fransk. 
•	 England: Keele University School of Medicine (8 uger i alt). Sprog: 

engelsk
•	 Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg og Åbo. Sprog: 

finsk og svensk.
•	 Frankrig: Université de Nice Sophia Antipolis, Université Pierre et 

Marie Curie, CHU Henri Mondor et Université Paris XII, Université de 
Poitiers, Université de Rennes I, Université Loius Pasteur Strasbourg 
I.. Sprog: fransk

•	 Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
•	 Italien: Universita degli studi di Firenze, University of Napoli, Univer-

sita degli studi di Roma. Sprog: italiensk
•	 Nordirland: Queens University, Belfast. Sprog: Engelsk
•	 Norge: Universitet i Bergen, Oslo universitet, Tromsø universitet, 

universitet i Trondheim. 
•	 Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: fransk
•	 Slovenien: University of Ljublana: Sprog: engelsk
•	 Spanien: Universitat de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universi-

dad de Sevilla, Universidad de Valencia. Sprog: spansk
•	 Sverige *: Göteborg, Linköping, Stockholm. Sprog: Skandinavisk  
•	 Tyskland: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 
Westfälische Wilhelms Universität Münster. Sprog: tysk

•	 Østrig: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universität Wien. 
Sprog: tysk 

* Bemærk at det de seneste år ikke været muligt at komme på udveksling 
til de fleste af vores partneruniversiteter i Sverige på grund af kapacitet-
sproblemer. Det er dog muligt at søge om tage et delt 4. og 5. semester 
(kandidat) i Stockholm, hvor fagene neurologi/neurokirurgi, psykiatri, 
oto-rhino-laryngologi og oftalmologi indgår i et enkelt kursus og eksamen. 

BILATERALE AFTALER: 
•	 Japan, Tokai University, Kanagawa – (2 pladser i forårssemesteret) 

på studieplan: 5. semesater KA inkl. VKO (2009-kandidatstudieord-
ningen).

•	 USA: The Methodist Hospital, Texas Medical Center, Texas. (Studieplan: 
Delt 3. semester. Fag i udlandet er klinisk kursus i kirurgi II og klinisk 
kursus i anæstesiologi) på 3. semester KA (2009-kandidatstudieor-
dning) og 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen). Sprog: 
engelsk. Ansøgningsfristerne er hhv. den 1. marts 2015 til ophold 
i efteråret 2015 og den 1. juni 2016 til ophold i kalenderåret 2016.

Hvordan:
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte 
universiteter, kan du finde på:  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/
udlandsophold. 

Hvornår:
Ansøgningsfrister og skemaer
Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på  https://in-
tranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. februar 2015

Bemærk, at vi afholder et arrangement om udvekslingsmuligheder ved 
Tokai University, Kanagawa, Japan for studerende, som er interesserede i 
at høre om mulighederne for udveksling til Japan. Mødet vil blive afholdt 
i Mødelokale 1 nr. 42.0.01 kl. 10.15 til 11.15 den 24. februar 2015, hvor to 
professorer og otte studerende fra Tokai University, Kanagawa, vil holde 
oplæg om universitet, det japanske sundhedssystem mv. Derudover vil 
en studerende, som har været på udveksling i Japan 2014, holde oplæg 
om bl.a. det danske sundhedssystem. Der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål efter oplæggene.
 
RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering

Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk

Træffetid for international vejledning:

Spørgsmål vedr. fakultetsaftaler:
• Tirsdag: kl. 15-17 
• Torsdag: kl. 10-13 

Spørgsmål vedr. selvarrangerede udlandsophold - gruppevejledn-
ing:
• Hver 3. torsdag i måneden med start præcis kl. 14 

Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

STUDIEOPHOLD I NORDEN, EUROPA, JAPAN OG USA
i enten efteråret 2015 eller foråret 2016 

 
 

BILATERALE AFTALER:  

- Japan, Tokai University, Kanagawa – (2 pladser i forårssemesteret) på studieplan: 5. 
semesater KA inkl. VKO (2009-kandidatstudieordningen). 

- USA: The Methodist Hospital, Texas Medical Center, Texas. (Studieplan: Delt 3. semester. 
Fag i udlandet er klinisk kursus i kirurgi II og klinisk kursus i anæstesiologi) på 3. semester 
KA (2009-kandidatstudieordning) og 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen). 
Sprog: engelsk. Ansøgningsfristerne er hhv. den 1. marts 2015 til ophold i efteråret 2015 og 
den 1. juni 2016 til ophold i kalenderåret 2016. 

 
Hvordan: 
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte universiteter, kan du finde 
på:  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/udlandsophold.  
 
Hvornår: 

Ansøgningsfrister og skemaer 

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' 
på  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. februar 2015 
 
 HVORNÅR HVILKEN 

STUDIEPLAN / 
STUDIEORDNING 

ANSØGNINGSFRIST 
– blanketterne åbnes 
en måned før fristen 

ERASMUS+ OG NORDPLUS 
Europa/Norden Efteråret 2015 og 

foråret 2016 
Se oversigt på KUnet  1. marts 2015 kl. 12:00 

Restpladser i 
Europa/Norden 

Foråret 2016 Vil blive offentliggjort 1. 
august 2015 på KUnet 

11. september 2015 kl. 
12:00 

BILATERALE AFTALER 
USA, The Methodist 
Hospital, Texas 
Medical Center, 
Texas, USA – 2 
pladser pr. semester 

Efterår 2015 Delt 3. Semester KA 
(2009-kandidatstudie-
ordning) 

1. marts 2015 kl. 12:00 

USA, The Methodist 
Hospital, Texas 
Medical Center, 
Texas, USA – 2 
pladser pr. semester 

Forår og efterår 
2016 

Delt 3. Semester KA 
(2009-kandidatstudie-
ordning) /2. Semester KA 
(2015-kandidatstudie-
ordning) 

1. juni 2015 kl. 12:00 

Japan, Tokai 
University, 
Kanagawa – 2 pladser 
pr. år.* 

Forår 2016 5. semester KA 
(sansefagene plus VKO) – 
2009-
kandidatstudieordningen 

1. juni 2015 kl. 12:00 

 

Studievejledningen
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Donaid holder månedsmøde

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

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

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

Det foregår i studenterhuset d. 2. Marts kl. 17

Eller find os til Basisgruppebazar d. 11. Marts kl. 15 foran Lundsgaard auditoriet. 

Månedsmøde i Eorta: Fremtidens kardiologi og endokrinologi

Tirsdag 24. februar kl 17.00-18.15, lokale 42.1.02

EORTA inviterer til foredrag om fremtidens kardiologi og endokrinologi. Målet er at give 
et hurtigt overblik over de store udfordringer og nye behandlingsmuligheder indenfor 
kardiologi og endokrinologi.

To læger, en kardiolog og en endokrinolog, vil i løbet af bare en times tid føre os ind i en 
verden af muligheder!

Foredraget er for alle, der vil være kaffe og kage - og det er gratis. Tag din læsemakker i 
armen og kom, vi glæder os til at se jer!

Mvh, 
EORTA - basisgruppen 
for intern medicin

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 ekspert” med en ”kom-
munikator”, ”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.

Vi glæder os meget til at se dig!
De bedste hilsner fra PUFF

Månedsmøde om litteratursøgning

Tirsdag den 3. marts inviterer PUFF til månedsmøde, hvor vi holder et minikursus i lit-
teratursøgning.

Forskningsbibliotekar Jette Meelby vil give gode tips til, hvordan du bygger en god 
søgning op.

Udgangspunktet vil ligge i PubMed, men selvom man er rutineret i Pubmed, vil der også 
være gode tips og ideer at tage med sig.

Hvornår: Tirsdag d. 3. marts kl. 17.15 - 19
Hvor: Panum. Møderum 1 - pavillonen – 42.0.01

Alle er velkomne

Ordinær generalforsamling  i GO
– alle er velkomne 

Så er det snart tid til generalforsamling i GO.
Generalforsamlingen vil blive afholdt:

D. 12. Marts kl. 17 
i lokale 42.0.01.

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper
4) Godkendelse af foregående års regnskab, budget for næste regnskabsår
5) Fastlæggelse af kontingent
6) Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
7) Valg af bestyrelse, suppleanter og eksterne revisorer
8) Eventuelt

Vil du være med i bestyrelsen? Det kræver ingen særlige evner eller kontakter at stille 
op til bestyrelsen. Det vigtigste er, at man har lysten og motivationen til at lægge kræfter 
og tid i GO. For jer der vil vide mere om hvad bestyrelsesarbejdet indeholder, kan i læse 
mere på facebook-eventet.

Såfremt man har lyst til at blive en del af den nye bestyrelse i GO, må i meget gerne skrive 
til bestyrelsen på bestyrelse@gynobs.nu så vi har en idé om hvor mange der stiller op. 
Man er dog også velkommen til at stille op på selve dagen. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal være annonceret skriftligt med minimum 2 ugers varsel.

Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner Bestyrelsen i GO

Lærerig og hyggelig weekendtur

For første gang inviterer GO til en hel weekend fyldt med lærerige oplæg, spændende work-
shops og hyggeligt samvær.  Weekenden foregår i Århus, hvor vores søsterorganisation 
GO-Århus har været så søde at finde en hytte. Har du lyst til være med, så kryds i kalenderen:

Fredag d. 10. April til Søndag d. 12. April

Det er for alle der har lyst, og mere information om tilmelding, fællestransport m.m. vil 
følge i næste uges MOK.

Bamsehospitalet og Sund Krop inviterer til spændende arrangementer !

Kæmpe tak til alle jer frivillige Bamsehjælpere der var med Bamsehospitalet og Sund 
Krop til 1-1-2-dag på Christiansborgsslotplads!  I var super seje, trodsede kulden og var 
alle med til at gøre det til en spændende dag for børnene!
Til alle der var med og støttede op om vores styregruppevalg sender vi ligeledes en 
stor tak til. 
Vi er utrolig kede af at skulle sige farvel til nogen af vores tidligere sturegruppemedlem-
mer, men er også meget glade for nu at kunne velkomme alle vores nye medlemmer. 

Når det så er sagt, kan I kære frivillige stadig nå at tilmelde jer Bamsehospitalet og Sund 
Krops lækre aktionsdag lørdag den 28/2 som kommer til at foregå i tidsrummet 13-19 
på Panum i pavillionen. 
Her vil I få muligheden for at få oplæring og være med til at udvikle begge projekter. 
Derudover vil der ligeledes være spændende foredrag, mad og hygge. 
For mere info og tilmelding se facebook-event: Aktionsdag i Bamsehospitalet og Sund 
Krop, scan QR-koden eller skriv en mail til os! 
Desuden har vi følgende arrangementer i marts som I hjertens gerne må melde jer på:

Torsdag d. 12/03 kl. 16:30 Månedsmøde i studenterhusets lounge
Lørdag d. 14/3 kl. 10-14 på Øbro Bibliotek
Lørdag d. 21/3 kl. 10-14 på Østerbro Bibliotek

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 hjemme-
side: 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!
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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. 14. + 15. marts 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, lære de vigtigste kirurgiske og medicinske akutte tilstande 
og efterprøvet din viden gennem praktisk erfaring i simulationstræningen.

Kurset forestås af topmotiverede undervisere i form af primært yngre læger, 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 18 pladser på kurset som går efter først-til-mølle - dog prioriteres studerende på 12. se-
mester de første 24 timer. Tilmelding åbner d. 5. marts kl. 17 via hjemmesiden www.sats-kbh.dk .

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 relevante 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.

Kursus i Akut Ultralyd                                                                                               

Akut ultralyd er et heldagskursus fredag d. 13/3-15 kl. 8.15-16 der fokuserer på brugen 
af ultralyd hos den kritisk syge patient, hvor kort undersøgelsestid og hurtig diagnostik 
er i fokus.

Der undervises i FAST og FATE af lægerne Jesper Weile, Rasmus Aagaard, Jacob Hartvig 
Thomsen og Martin Frydlund. Kom og bliv i stand til at foretage en traumeskanning og 
lær ultralydsapparaterne at kende!

Pris: 100kr. inkl. forplejning. 

Tilmelding: åbner d. 19/2-15 kl. 16. Link til tilmelding kan findes på facebook og www.
sats-kbh.dk.

Kurset er kun for medlemmer der har bestået 4. semester. Der er 20 pladser på kurset.

Lokation: Kurset afholdes hos GE (General Electric) i Brøndby. 

Er du ikke medlem af SATS, har du ikke bestået 4. semester eller fik du ikke en kursusplads 
kan du deltage som figurant. Figuranterne deltager på lige fod i den teoretiske undervisn-
ing og får også gratis forplejning. Hvis du gerne vil deltage som figurant så send en mail 
til: mikkel-norwich@hotmail.com 

Vinterseminar: Nu har du mulighed for at blive Sexpert !

Kunne du tænke dig en weekend i selskab med en masse søde mennesker? 
Er du interesseret i at blive frivillig underviser i 7. -10.  klasse? 
Har du lyst til at informere unge om prævention, første gang, følelser m.m.? 

Hvis ja, så sæt kryds i kalenderen fredag d. 13. Marts til søndag d. 15. Marts, hvor Sexek-
spressens årlige vinterseminar finder sted i Hvalsøe. 

Weekenden vil bl.a. byde på:
- uddannelse af nye Sexperter
- spændende og lærerigt oplæg fra ekstern foredragsholder 
- festlig underholdning 

Så uanset om du er ny eller gammel i Sexekspressen, bliver det en weekend med masser 
af sjov, hygge og socialt samvær, samt en masse snak om sex. 

For at tilmelde dig skal du gøre to ting: 
- log ind på IMCC’s hjemmeside og tilmeld dig eventet (er du helt ny, skal du 
først blive medlem)
- udfyld det tilhørende tilmeldingsskema med dine oplysninger

Det koster 150 kr. at deltage, hvilket dækker mad, fællestransport og gode oplevelser. Så 
skynd dig og meld dig til, da der er begrænsede pladser. 

Vi glæder os til at se dig !

HUSK månedsmøde torsdag d. 5. Marts kl. 17 i Loungen i Studenterhuset ved Panum.  
Efter mødet vil der som altid være fællesspisning, for dem der har lyst (dette koster dog 
et lille beløb). 

Har du interesse for AKUTMEDICIN?!?   - så se her!

SOFAS inviterer ALLE  til semesterets første månedsmøde! Hvis du synes, at akutmedicin 
er spændende og har lyst til at høre en masse mere om, hvad vi laver i vores lille hyggelige 
gruppe her i København, så kom forbi 

tirsdag den 24. februar kl. 17 
i Studenterhuset, Loungen

Vi snakker om forårets kommende arrangementer og spændende klinikophold.

Der vil være forplejning i form af lækker kage - og efter mødet, vil der være fællesspisning 
for et mindre beløb. 

Alle er selvfølgelig velkomne!
Vi glæder os til at se jer!

SØNHKS månedsmøde

Synes du også at kirurgi er det fedeste? Vil du 
arbejde med både voksne og børn? Akutte 
såvel som elektive patienter? Så er øre-næse-
hals-specialet måske noget for dig! Kom 
til Studerendes Øre-Næse-hals-Kirurgiske 
Selskab’s næste månedsmøde tirsdag den 
3. marts klokken 16:30 i studenterhuset, og 
mød ligesindede medicinstuderende på alle 
semestre!
For mødets dagsorden, følg med på facebook.
Der vil som altid være frisk kaffe og kage.
Vel mødt!
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Så er det en ny uge. En spektakulær ny uge. 
Den bedste uge i slutningen af Februar. Men 
du ved ikke hvad der sker i ugen, så det kan 
godt være meget forvirrende. Men frygt ikke, 
jeg er her for at gøre forvirringen komplet.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
På grund af en misforståelse bliver du hevet 
ked til EM i hækling. Du har faktisk altid 
været ret god til at hækle og du kommer 
da også helt til semi-finalen hvor du taber 
til en Tjekke med et sygt nice halstørklæde. 
Du taber også bronze-kampen til et par ko-
reanske vanter, men er all in all stolt af din 
indsats. Du bliver også introduceret for den 
midtkinesiske strikke-mafia, og begynder 
at tage til undegrunds-"strik-off" i det kine-
siske kvarter i København.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du beslutter dig for at lære sanskrit i 
forbindelse med den årlige pandekage-
konkurrance i Uzbekistan. Det er en blandet 
opblevelse, men du får ikke totalresistent 
tuberkulose. Ish.

Vædderen
20. marts - 19. april
Du taber i Ludo. Mod dig selv. Ingen vinder.

Tyren
20. april - 20. maj
Du kommer til at sidde fast i en post-
valentine Sex and the City marathon der 
løber over adskildelige døgn. Efterfølgende 
drømmer du om sko i en hel uge. Det kom-
mer ikke til at påvirke dig specielt meget.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Venus står på linje med mars, så du vil 
opleve mange forvirrende og foruroligende 
ting over den næste uge. Pga. orions vinkel 

med paradise hotel vil det for det meste re-
sultere i at du bliver fuld og et par pinlige 
billeder ender på facebook.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du er nødt til at tage hue på indendørs i 
denne uge. Jeg kan ikke afsløre ret meget, 
men du skal IKKE adde Lars Løkke på face-
book, det er et nigeriansk scam.

Løven
22. juli - 22. aug.
Det kommer på torsdag til at stå klart for 
dig at der skal minimum tre til tango. Din 
hæl bliver aldrig den samme.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du vil på onsdag kl.17:34 blive kontaktet af 
en repræsentant fra Tempelridderne. Det 
handler om, at du tilmeldte dig deres ny-
hedsbrev for tretten år siden og om du nu er 
interesseret i at opgradere til guldmedlem. 
Lad være! Det giver kun marginale fordele.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Det blir så swag.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Det blir ik' så swag.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du tager i biografen for at se Interstellar kun 
for at opdage at den ikke går længere. Det 
er selvfølgelig lidt skuffende, men egentlig 
havde du også bare lyst til de der biograf-
popcorn, så du køber en Large og tager 
hjem.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du finder et gammel digt du har skrevet 
på  arto.dk. Det er ikke blevet bedre med 
alderen, og du beslutter med det samme at 
det ikke skal med i dine memoir.
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Hadefulde Organiserede Regressive Studerende mod 
Enhjørningen

Foreningen H.O.R.S.E. er en nyetableret separatistforening, ud-
sprunget af MOK-redaktionen, som en modreaktion på at vi 
konstant får påduttet os at skulle elske enhjørninge, og tro på deres 
eksistens. En ledelse kan kun træde så og så meget på en pøbel, før 
pøblen rejser sig og tager magten!

Hvis du også er imod myten om at enhjørningen eksisterer, og 
generelt har problemer med progressiv ledelse af en redaktion, så 
støt op om H.O.R.S.E!

Vores mål for 2015:
• At få layoutet i MOK tilbage som det altid har været! Ikke  noget med 
fine prikker til at adskille artiklerne, men lad os  vende tilbage til det 
gamle layout, hvor hver enkelt redaktør havde frihed til at stille basisgrup-
per op, som han/hun nu lige havde lyst til!
• Få aflivet myten om at enhjørninge eksisterer! Om nødvendigt, må vi tage 
et gidsel fra den ansvarshavende redaktør, og true med ekstremistiske han-
dlinger, til hun på video bekræfter at enhjørninge ikke eksisterer.
• Vi skal have færre redaktionsmøder, med kortere og mindre udførlige 
referater.
• Vi skal lave mindre mad på MOK, og bruge flere penge på medium-kum-
merlig take-away!
• Vi skal have mindre computer-baseret underholdning på MOK, og flere 
analog-spil.
• Vi skal have skiftet Unge Penge-CDen ud med Jan Bitterman!
• Vi skal have de Dansk-Vestindiske Øer tilbage som koloni!
• Vi skal genskabe Kalmarunionen!

H.O.R.S.E. har kun én ting at sige til vores enhjørninge-elskende 
diktatur:
"I don’t always wanna be with 
you, or make believe with you, 
or live in harmony, harmony oh 
love!"

Hvis du er interesseret I at være 
med I H.O.R.S.E. så kontakt os 
ved at sende et brev til MOK-
redaktionen, som skal mærkes 
“Dennis 2”, sådan at det ryger i 
min bakke. I H.O.R.S.E. er vi SÅ 
regressive at vi ikke kommuni-
kerer elektronisk!

Dennis/mok-red

Gøgl

NYE BASISGRUPPER PÅ MEDICINSTUDIET!
Netop som du gik og tænkte, at der ikke var nok basisgrupper med 
fjollede akronymer, formål og karriereræs skete det, at MOKs redaktion 
fandt notitser om en række nye af slagsen. Læs med og find ud af, hvor 
DU skal med til månedsmøde!

CHILL
Cv-Hjulpne Importante Lægestuderendes Loge

Er du træt af CV-rytteri? Gider du ikke høre om din læsekammerats 
forskningsår, din HR-repræsentants formandsskab i en eller anden 
basisgruppe eller dit perifere læsesalsbekendtskabs MEGET STUD-
IERELEVANTE arbejde som vinduespudser på Rigshospitalet?
Det er vi i CHILL. Vi gider ikke gå op i de ting, som proletariatet 
stræber efter og ynder at udbrede sig om. Og hvorfor skulle vi de? I 
CHILL er vi sønner af afdelingschefer, direktører for medicinalfirmaer, 
døtre af diplomater, ministre og curlingbørn af en privilegeret foræl-
dreskare, der fjerner ethvert behov for at udmærke os på niveau 
med andre medicinstuderende – vi ER IKKe på niveau med jer!
Ansøgning: Man ansøger ikke om medlemskab i CHILL. Man bliver 
udvalgt. Det hjælper, hvis en eller flere af dine forældre leder et For-
tune 500 selskab eller er i TIME’s top 100 liste over vigtige personer.

Formand for CHILL,
Chad

HOKUS
HOgwarts Krævende Udviklings Selskab

Kære medstuderende! Går du også rundt og er skuffet over medicin-
studiet? Var det din tanke, da du startede, at mikrokirurgi, psykiatri 
og GYN/OBS ville involvere mere magi? Det handler jo trods alt om 
heling, sindets kompleksiteter og livets skabelse. Men nej, det viser 
sig, at det meste kan forklares ved kedelige, fysiologiske mekanis-
mer.
Det vil vi i HOKUS gøre op med! Jf. det endnu mere urealistiske krav, 
at fakultet skal behandle os som mennesker, føler vi, at følgende 
principprogram og krav er både mere fair og realistisk:

• Opdele Panums studieretninger i Slytherin og Gryffindor 
(tandlægerne er Slytherin, duh)

• Afskaffe dissektion på 3. og erstatte det med Quidditch
• Ulla Wever vil fra nu af blive omtalt som Dolora Nidkjær
• Hans Henrik Saxild skal fra nu af slet ikke omtales, om hvis han 

skal, er det som ”He Who Must Not Be Named”
• Mærsk Tårnet skal have hemmelige rum med kæmpe, treho-

vede hunde.
• Personalet i kantinen skal erstattes med husalfer. Og så skal 

priserne sateme ned. Og det er ikke engang for sjov.

Magisk hilsen,
HOKUS
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EFTERABERNES PLANET - REVYEN 2015 

Take-Off - Intro 
Revyen åbner forestillingen med god  stemning og en masse hvide spacesuits. Desværre 
er jorden ved at gå under (æv) , og vi skal med ZHP718 (vores ædle rumskib) ud på en 
lang og kryosøvnfyldt rejse. Selvom om jorden er ved at gå under, er stemningen langt 
fra dyster.  Kaptajn Melchior kommer brat ind og 
afbryder, da vi nu skal afsted! Men hvem styrer skibet 
mens han panikker?  
På denne anmelderrejse burde der dog ikke være 
nogen kryosøvn, og det bør noteres, at jeres kap-
tajnanmelder er let underholdt og meget glad for 
sang og dans.    
Af: Andrea /MOK.red.   

Hen ad vejen 
3. klasses opførsel af Fyrtøjet bliver 'hjulpet' af den meget samfundsbevidste pædagog. 
Ida Roost gjorde det godt som heks - 'eeeeeh.' Det var en virkelig sjov lyd, og jeg kan 
ikke forklare hvorfor. 

1. AKT 

Lig'som
Mistænksom betyder åbenbart ikke det samme som mistæn-
kelig, og det skal de to kriminalbetjente have at vide på den 
hårde måde, når de interviewer den 
mistænkelige (?) læge. Latin 
er noget krakkemut, og det 
er noget værre skidt at være 
medlem af PLO. Terrorist-
læge koblingen var lidt mær-
kelig, men samtidig noget,  
man aldrig selv har tænkt på 
før. God idé.    

Veninder 
Bade-sang sketch, hvor man 
gennem smuk sang får fortalt en hemmelighed 
- man burde have været der. Alle damerne er smukke og naturlige! 
<3  Korsangen bliver dog overdøvet af grin, og man går lidt glip af de fine stemmer. 
Eller også grinte jeg bare for højt. Sorry.   

Forkerte signaler 
Standard fredagsbar, bort-
set fra dine neuroner er med 
på sidelinjen, og op-
fordrer til druk, hor og 
alt hvad de plejer. Det 
vigtigste neuron svigter 
dog til sidst (no sexy-
time). Evil neuron-Jonas 
var god: Drææææk!  Det var 
absurd sjovt at se, hvordan de 
stakkels neuroner langsomt 
døde hen, pga. store mængder 
grøn gajol. Mere grøn gajol!      

Det glade vanvid 
Lykkelig skizofren beretter om, hvordan stemmerne hjælper ham  med 
at vælge mellem bøf og laks når han står i netto. Tak til stemmerne. Det var lidt forvir-
rende i starten med den 
alvorlige tone, men så da 
stemmerne blev ’venlige’ 
var det rigtig skægt.  

Nattevagten 
- Eventyr på Bispebjerg hospital. Som fast vagt kommer man ud for lidt af hvert, dog måske 
aldrig så slemt som i dette tilfælde. Meget flot opsat skyggespil med tilhørende eventyrlige 
rim. I forhold til kreativitet, er dette kaptajnanmelderens yndlingssketch. Hvordan 
blev det lavet? Bravo til teknisk snilde. 

Spandevise 
- HISPANIOLA < EN SPAND MED COLA. Væk 
med det der kaffe, en spand med cola er 
det nye på læsesalen. Desuden var der en 
panfløjte lavet af colaflasker! Jeg nåede 
krokodillegrin-niveauet, hvor munden bare 
står åben. Der er dog intet, der slår Træben.   

Vi ser det an  
Det er svært at være praktiserende 
læge, når ens patienter kender alt 
for godt til netdoktor.dk. Det er 
også svært at være praktiserende 
læge, når multi-symptom Bent 
kommer ind og måske fejler noget. 
Multi-Bents karakter var meget 
gennemført. Bravo til Callesen.    

I arkivet
HVORFOR ER DER ALDRIG 
LAVET EN SKETCH MED 
OPVASKERNE FRA RIGET 
FØR? 5-årsreglsen er 
uhhyggeeelig og de 
stakkels dispensationsan-
søgninger er skrevet med 
blod. Et godt take på det 
studenterpolitiske.   

På barrikaderne 
1864, Ole Bornedal rapper for 
sygt om at bruge penge på 
serier, som alle elsker at hade. 
Scenografien og koreografien 
var rigtig god, og den store 
mølle (som begyndte at sur-
prise-rotere?) var sej. 
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2. AKT.
 
Blinkende lygter 
Det mest episke dansenum-
mer nogensinde. På bedste 
daft-punk, justice mm.-manér 
bliver der sparket røv. Det var 
både professionelt og flot. 
Det tog mig pinligt lang tid 
at forstå, hvordan de der 
lysdragter fungerede. Det 
eneste dårlige ved denne 
dansesketch er, at det ikke 
kan gøres bedre. Sorry revy. 
Kaptajnanmelderen tog 
fejl – det her er yndlingss-
ketchen. 

Fjernsyn for dig 
DR-orkestret skal til-
bage! Hvorfor ellers alt 
det der licens? Pigekoret er 
også med, og det er alt i alt sådan lidt trist-sjovt. 
Pigekoret ligner (og lyder som) pigekoret. Måske var det faktisk dem. 

Sjovest for alle 
Man skal aldrig spille bezzerwizzer med vindertyper. Især ikke vindertypepar. Og især 
ikke når man er fanget på et krydstogtskib med dem. Parrene formår at bruge pinlig 
tavshed optimalt, men hvis man som beskuer ikke er god til at håndtere pinlig tavshed, 
så er det en lang sketch. 

Parterapi 
Revyen er til parterapeut. Revyen føler, at publikum hele tiden bare griner af den, og 
aldrig er der for den. Hvordan har du det med det? Det var spændende at se revyen 
kigge dybt ind i sig selv – og ind i dig.  

Lean on me 
DJØFFERNE har magten. Det vidste vi jo godt. Men at der ligefrem skal prales med druk 
og hor, det er sku lækkert - hvis man er DJØFFER! ARGH! Redaktionens gamle drenge 
blev helt våde i trussen af grin, og det er nok samlet set redaktionens yndlingssketch.  

Ik' så ringe endda 
Harry og Frodo har fordelt områder, hvor 
de kan bruge deres usynlighed. Harry 
har valgt den noble vej: Bankrøveri bliver 
meget nemmere med en usynlighed-
skappe. Frodos ring bliver til gengæld 
brugt til at stjæle fisk fra fiskehandlere, 
fordi han er ret så retarderet og fiskeglad. 
Måske er det ringen? Callesen gør det så 
sjovt som Harry. Vanvittig god idé.  

Nervøs trækning 
Det er svært at være til eksamen, når censor er er sur og har mærkelige hudsygdomme. 
Især når det er eksamen i derma. Hvis man har eksamensangst er det nok ikke den sjoveste 
sketch. Men så kan man måske grine lidt af det, og få det bedre.  

Se nr. 19 og dø 
Pizza-sangen! Ikke så meget andet at sige, at det er en sang der handler om pizza. Julius 
er god på Eros Rammazzotti-manér. 

De er vokset 
Sexy mandlige bagvagter der fyrer 
den af. Syg koreografi. What is not 

to like.  

Band 
Bandet gjorde det som altid godt, 
og de blev også luftet med noget 
pseudospontan sambadans. Man 
vil gerne se dem endnu mere!  
Samtlige space-numre blev gjort 
funkylicious, det var lækkert. 
Desuden blev de sexede soloer 
igen leveret. TAK.  
Endvidere skal det nævnes, at  
iiihhhh omg omg backstreet 
boys. De ser så godt ud!! Daniel 
Dybdals stemme <3  

Afsluttende kommentarer 
Peditesser: I forhold til sidste år, var forrige revyforestilling meget mere skarp og kritisk 
på studenterpolitiske forhold. Desuden var der stor forskel på akterne. 2. akts tempo var 
helt forrygende, og man blev revet meget 
mere med. 
Men igen har revyen leveret den samlede 
pakke: Både musik, scenografi, koreografi, 
kostumer, lys/lyd var helt forrygende. Stort 
BRAVO herfra. Især det visuelle indtryk i år 
var af højeste kvalitet.  
   
Alt i alt 9/10 til revyen i år! Vi glæder os til 
næste år! 
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Vigtig information
Indusflodens Civilisation: Det er et relativt ukendt fact at den ældste civilisation som vi 
kender til ikke lå i nildeltaet, mesopotamien eller ved yangtze, men derimod ved Indus-
floden i nutidens Pakistan. Så vidt vi ved udviklede de både advanceret byggekunst, 
kloaksystemer og skriftsprog lang tid før ægypterne var begyndt at stable sten.

Hvad der er endnu mere interessant er at man ikke har fundet nogen tegn på krigsførsel. 
Ingen våben er blevet fundet, ingen ikoner eller mosaikker der portræterer krig. I de byer 
der er blevet udgravet var den største og mest centrale bygning altid et stort offentligt bad, 
ikke en konges palads eller et tempel, men et bad. Det største af disse blev af arkæologer 
kaldet Det Store Bad (originalt).

Hvad der er endnu endnu mere interessant er at civilizationen totalt uddøde og der er 
ingen klare tegn på hvorfor. Det kunne have været invasion, men der er ikke blevet fundet 
nogen beviser for dette. Hvad der nu menes at være mest sandsynligt er klimaændringer 
der medførte ændring af flodens forløb og jordens frugtbarhed.
Så der har i den: Indusflodens mystiske civilisation. Den ældste af alle oldtidens civilisa-
tioner, muligvis menneskets første eksperiment med landbrug i stor stil. Ikke-voldelige 
og store fans af bade. Og meget meget lidt vides stadig om dem.

Lort – Alle laver det (nogle mærker på det), ingen taler om det!

Jeg skriver her i dag, (primært for at fylde en kvart side ud i MOK, men i øvrigt) for at 
italesætte et emne som alle (fremtidige læger) bør forholde sig til!

Emnet er lort. Nogle taler det, men de fleste laver det. For at holde det studierelevant, synes 
jeg at jeg vil holde det relevant for klinikken, og skrive om de forskellige farver, og hvordan 
man efter en eksploratio rectalis vurderer netop hvilken slags afføring, man har med at gøre.

Brun/gullig: Ganske almindelig afføring, som kan variere i konsistens alt efter patientens 
kostvaner.

Mørkebrun: Kan både være grundet almindelige kostvaner, men kan samtidig også være 
tegn på let øvre GI-blødning, alt efter om anamnesen passer til dette.

Sort afføring: Her bliver det svært! Sort afføring kan både være pga. jern-tilskud, hvorfor 
man skal spørge patienten om dette. Samtidig kan det også være regulær ”melæna”, som er 
fordøjet blod. Melæna er let at kende på sin karakteristiske duft/lugt, som er meget sødlig. 
Derudover kan man tage den pegefinger som har været indført i patientens endetarm, og 
”gnubbe” denne mod sin tommelfinger. Hvis man mærker en glat og ”smooth” konsistens, 
er der sandsynligvis tale om almindelig afføring. Såfremt at afføringen virker grynet, og i 
øvrigt lugter kvalmende sødt, er der tale om melæna.

Rød afføring: Sandsynligvis er der tale om frisk blod. Normalt vil man bemærke en mørkere 
farve afføring, men se frisk blod på handsken. Der er dog også flere andre muligheder: 
Patienten kan være gået amok i et ædeflip af rødbeder, eller man kan ende i den situa-
tion, at det faktisk ikke er lort, men koagler, man sageligt står og nulrer mellem fingrene.

Hvid afføring: Sjældent set, men hvis man opdager det, er det sgu på tide at få sendt 
patienten til en ERCP!

Dennis/mok-red

Opskrift på Æbletærte

Jeg kan godt lide kage. Ikke kun fordi jeg med kage og chokolade kan lokke min room-
mate til at rydde op. Men også fordi kage bare er nice og når jeg alligevel har bagt får 
jeg også lov til at spise dele af kagen. YAY!

Den her opskrift er især god, hvis man længe har haft en pose æbler liggende i den 
vidunderlige tro, at man ville være sund og spise dem til mellemmåltider. 

Du skal bruge:
2½ dl mel
5 spsk. rørsukker
½ tsk. bagepulver
100 g smeltet smør 
Saft af 1 citron
3 store æbler
400 g sødet kondenseret mælk 

Bland mel, sukker, bagepulver og smør. Når din klump af dej er ensartet kommer du 
det i en tærteform. 

Skræl og skær æblerne ud i skiver. Hæld lidt citron saft ud over, de ikke bliver brune vil 
være mit bedste bud. Muligvis havde opskriftsforfatteren bar en citron liggende, som 
trængte til at blive brugt. 

Læg æblerne op i tærteformen. Hvor kunstnerisk de skal være bestemmer du helt selv. 
Kagen smager lige godt. 

Hæld den kondenserede mælk ud over hele kagen. 

Bag den ved ca. 170 grader i lidt over en time. 

Klog af skade og efter nu at have renset karamel ud af 
bunden på min ovn 3 gange vil jeg råde til at man kom-
mer noget under kagen, som kan gribe den kondens-
erede mælk som koger ud over kanten på kageformen. 

MOK anmelder: TROPESYGDOMME

Der er mange gode tropesygdomme, som holder vores fælles dårlige samvittighed i gang i 
kraft af, vi ikke gør noget ved dem. Men hvilken en er bedst til formålet?

Spedalskhed:
Vi lægger hårdt ud i denne uges anmeldelse. Spedalskhed er en af de mest sexede 
sygdomme (men på en klam måde, ofc). MOKs anmelder ved ikke rigtigt noget om 
selve sygdommens diagnose eller dens symptomer, men det skal ikke afholde os fra 
tåbelige antagelser. For eksempel kan det vel ikke være så slemt med sådan en selvbe-
grænsende lidelse, hvor afficerede lemmer falder af i hobe. Men ikke desto mindre 
klarer spedalskhed sig strålende og findes i 115 lande, hvor 1 af 10.000 lider.
Spedalskhed får 189.018 stjerner i 2013

HIV:
En sværvægter i kategorien. Få over, få ved siden af. Man kan ikke snakke om de bedste 
sygdomme uden at have HIV med i overvejelserne. Med en lang og kontroversiel 
historie (var det noget religiøst? Nej, det var det selvfølgelig ikke. Ingen religiøse en-
titeter har nogen reel indflydelse på noget som helst verdsligt) har alle hørt om denne 
diagnostiske darling. Gode nyheder for verdens helbred (og tilsvarende dårlige for HIVs 
stilling i næste års grand tourney): 11,7 mio. mennesker har nu adgang til behandling 
mod deres lidelse! Det er dog en dråbe i havet, og derfor kan konklusionen ikke være 
andet end at:
HIV får 35 millioner stjerner i 2014

Malaria:
 Som så mange gange før er årets vinder denne klassiske dødsdom. Insektleveret kan 
man ikke undgå at overveje, om selve myggestikket er mere irriterende end lidelsen - 
det er det ikke. Slet ikke. Dum overvejelse. 3.2 milliarder lever i risikoområder, heraf 1.2 
i højrisikoområder. Det er en vild statistik, som ingen andre sygdomme kan konkurrere 
med. Der er kun en dom, der er fair:
Malaria får 198 millioner stjerner i 2014!


