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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

Anna Martha Kasper Aaa Simon

Markus Jonas David
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WWW: http://www.mok.dk
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Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1500

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42, samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa
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MOK UDKOMMER

6X-SEMINAR, SE S. 10

LAAAANG FREDAGSBAR!!! KL. 11-23:59

PSYKOBS WEEKEND, SE S. 10

 JESPER BRINK FANDT HOLGER FØRST

MOK DEADLINE KL. 12:00
PORTOS FOREDRAG, SE S. 10

FED TIRSDAG! GLÆD JER!

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Jeg er udklædt!

David

David

MandreaHEART

David

DAVIIIIIIIIID!!!!!!! THE MAN OF 
THE MAN OF THE MAN
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Den sociale kontekst
Af Jonas Olsen/MOK-red

Som medicinstuderende skal man dygtiggøre sig. 
Det er der ingen, der er i tvivl om, og alle studerende 
ved godt, at det betyder at læse bøger, skrive rap-
porter, opgaver og få udfyldt logbøger, mens man 
træner sine kliniske kompetencer. 

Det, som mange nok ikke tænker over, er alt det, man 
lærer ved at engagere sig udenom de obligatoriske 
elementer og bøgerne på studiet. Alle kan have 
brug for at udvikle deres sociale, organisatoriske og 
kreative kompetencer både for ens egen, men også 
for patienternes skyld. Jeg har ikke brugt særligt 
meget energi i de faglige basisgrupper, desværre. 
Det har jeg slet ikke haft tid til i løbet af mit over 7 
år lange studie.
Den perfekte studietid kan ikke defineres, da vi alle 
er forskellige med en stor alsidighed i præferencer og 
talenter, men jeg vil vove at påstå, at alle studerende 
kan have godt af at udvide deres horisont i forhold til 
ovennævnte eksempler. Jeg behøver vel ikke nævne, 
at man godt kan lave relevante ting på studiet, uden 
det nødvendigvis kan skrives på CV’et?
Jeg har tilladt mig at komme med nogle eksempler 
på ekstracurriculære aktiviteter, der har fået mig til at 
udvikle mig personligt. Jeg har tilmed haft det sjovt 
og fået en masse gode venner samtidig:

Rusvejledningen
Rusvejledningen må siges at være berømt og 
berygtet på medicinstudiet. Der er adskillige historier 
om, hvor vilde de ting, der foregår, er. Rusvejlederne 
elsker at være vildere end de andre og gejle hinanden 
op, men uanset hvad er det først og fremmest en so-
cialt anlagt forsamling, som har til formål at inkludere 
nye studerende i det fællesskab, vi har på studiet. Jeg 
har fået lov til at udvikle mine sociale kompetencer 
og fået venner for livet. Det er ikke nødvendigt at 
være en social ”superhelt”, men er du udadvendt, 
er det kun en fordel. Skal man kunne drikke øl? Tja, 
min læsemakker, som jeg også har været rusvejleder 
sammen med, kan ikke tåle øl. Hun er sgu en ret go’ 
rusvejleder alligevel.

FADLs repræsentantskab
Der hersker en enorm diversitet i, hvad man kan 
beskæftige sig med i FADL. Først og fremmest han-
dler det om at fremme de studerendes sag – både på 
arbejdsmarkedet, på studiet og privat. Repræsent-
anterne er engagerede i alt muligt, fx vagtbureauet, 
arrangementerne, medlemsfordelene, kurserne, 
overenskomsterne og meget mere. Jeg har i løbet 
af mine snart 6 år i FADL været en del af de fleste 
udvalg, bestyrelser med mere, men min store passion 
har altid været uddannelsespolitik. At få muligheden 
for at tale på de medicinstuderendes sag i forhold til 
5-årsregel, fremdriftsreform, optag på studiet osv. er 
simpelthen kanon fedt, både fordi jeg synes det er 
vigtigt, men også fordi man udvikler sine talegaver 
og argumentationsevner.

Studenterklubben
Jeg behøver vel næppe at sige, at det er sjovt at 
arrangere fester? For det er det, sgu! Men det er 
også sjovt at grave lidt dybere i det organisatoriske 
i Studenterklubben. Vidste du fx at det klubben er 
en non-profit forening med årlig omsætning på 

omkring 2 mio. kr., og at vi uddeler hele overskud-
det til studentersociale formål? Jeg er sammen med 
en gruppe dejlige mennesker økonomiansvarlig og 
er med til at drive et ret stort apparat af frivillige 
festaber, der ikke altid husker simple ting, såsom at 
grøn frugtfarve og pengesedler er en dårlig blanding. 
Uanset hvad har vi en fantastisk studenterklub med 
nogle utroligt engagerede mennesker, og har man 

lyst til uforpligtende at få en masse nye venner på 
tværs af semestrene, er klubben det rette sted. Det 
sparer dig for et besøg hos studievejledningen og 
academic books, fordi der er så mange, der gerne vil 
hjælpe med gode råd og udlån af bøger.

MedicinerRådet

Ih hvor skal man være pæn og velopdragen, når 
man sidder til møde med de høje herrer fra univer-
sitetet om, hvordan undervisning og eksaminer skal 
udformes! Nej man skal sgu ej! Det er så hamrende 
vigtigt, at man som studenterpolitikker ikke lader 
sig kue af lange uddannelser og fine titler, men i 
stedet lærer at tage tyren ved hornene og bringe 
det vigtige på dagsordenen. Man skal naturligvis 
tale ordentligt, men samtidig  Jeg ved ikke, om man 
kan komme nogen specifik benævnelse på denne 
kompetence, men er man konfliktsky, tror jeg man 
kan udvikle sig meget på denne front. Samtidig står 
man med et kæmpe ansvar over for sine medstu-
derende, når man går med til en studieordning, der 
i nogle henseender fungerer decideret dårligt. Jeg 
har da for eksempel græmmet mig over, hvordan 
femte semester startede med at køre, og jeg håber, 
at de studerende kan tilgive de fejltrin, som er mere 
eller mindre uundgåelige, når man ikke ved bedre. 
Det vidner også om, at man skal være i stand til at 
stå til ansvar for sine handlinger – også over for ens 
patienter. For bare at bringe et temmelig klichéfyldt 
eksempel er det unægteligt svært at gå ind og 
fortælle en patient, at man har fejlbehandlet dem, 
men gør man det ikke, er konsekvenser, og den 
harme, der rammer en, så meget større.

MedicinerRevyen
Wow! Jeg ville ønske jeg havde gjort det her noget 
før! Tænk engang, at jeg kan være kreativ. Tænk 
engang, at der findes så iderige og overskudsagtige 
mennesker på studiet. Det er om muligt en af de 
bedste sociale sammenhænge og mest velsmurte 
maskinerier på studiet, og det er oven i købet en 
fantastisk mulighed for at udfordre sig selv og rykke 
sine grænser.

 Jeg tror ikke på kommunisme. Tanken er smuk, men 
samfundet er ikke en hjerneløs myrefarm, der altid 
handler for det fælles bedste. Sådan er det i revyen. 
Det vigtigste er, at revyen bliver god, og at alle har 
det sjovt mens vi gør det. Jeg er stadigvæk høj over 
det fantastiske projekt, som sluttede for lidt over en 
uge siden, og det farver nok min holdning betydeligt, 
men hold kæft hvor er det noget, jeg har savnet! Den 
store hage ved revyen er, at vi ikke kan holde til mere 
end de to en halv uge, der er sat af til det og bagefter 
skal tilbage til bøgerne.

MOK
En koryfæ, som mange studerende ynder at bladre 
nonchalant igennem, mens de drikker lidt klub-kaffe 
til tonerne af Rasmus Seebach i studenterklubben. 
MOK har for mig været muligheden for at være 
kreativ, velformuleret, sjov og reflekterende. Det er 
ikke altid det er lykkedes, men med kritiske briller, 
er der heldigvis en redaktion, der (som regel) har 
tid til at kigge ens håbløse indslag igennem, inden 
det bliver sendt i trykken. Det er også her, hvor det 
er enormt vigtigt, at man kan samarbejde. For når 
man går op ad hinanden hver mandag gennem 6 
år på redaktionsmøder, der oftest varer 5-6 timer, er 
det klart, at man bliver trætte af hinandens særpræg 
og mangler på social intelligens. Heldigvis er det at 
kunne sige fra og kommunikere med sine medmen-
nesker en evne, man langsomt udvikler. Kun når man 
er presset kender man virkelig sig selv. Kun her ved 
man, om hvorvidt og hvordan man håndterer det 
til tider pressede liv, der venter en efter lægeløftet.

Afslutningsvis
Dette indlæg lyder formentlig frelst og selvretfær-
digt, men ikke desto mindre taler jeg af erfaring, når 
jeg siger det er det værd.
Giv nu dig selv den mulighed for at udvikle dig 
personligt! Jeg har kun fortrudt de fravalg og aldrig 
de tilvalg, jeg har gjort under studiet. Det er klart, at 
der er adskillige andre basisgrupper og andre ”fritid-
stilbud”, man som studerende kan få stort udbytte af 
at deltage i, men døgnet har kun så mange timer, og 
det må ikke gå ud over dine venner og familie, at du 
har fundet den hellige gral på studiet. Du kommer 
bagud med læsningen, din økonomi sejler og du har 
ikke mere rent tøj, men du er lykkelig, fordi du har 
det sjovt og har udviklet dig personligt.
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

En ny uge er oprindet. Wupti, der faldt den 
første åbenbaring lige. Stjernerne taler til 
mig og fortæller mere om ugen der kommer. 
Læs mere hvis du gerne vil være på forkant 
med begivenhederne.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Efter en uge med halsbetændelse og andre  
ubehageligheder er du kommet til hægterne 
igen og er klar til en ny sæson af Familien 
på Bryggen. Du får også en rigtig god tors-
dag, altså, sådan virkelig god. Pas på med 
hatte.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du taber et væddemål og ender med at 
skulle gå iført et tis-gult slips hele torsdag. 
Det bliver en fuldstændigt uovertruffen suc-
ces og du overvejer at fra nu af at kun iføre 
dig tis-gult tøj. Det bliver ikke en helt lige så 
stor succes. Men du har det sjovt. 

Vædderen
20. marts - 19. april
Du vil opleve torsdag.

Tyren
20. april - 20. maj
På et hotel i Tyrol bliver der serveret en kop 
kaffe der kan ændre dit liv for al tid. Skynd 
dig derned og skaf den, der kan godt blive 
crowded med alle de andre Tyrer der også 
vil ændre deres liv, men du vinder i sidste 
ende.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du beslutter dig for at overleve ved foto-
syntese og ændrer din kost til mudder i 
sokkerne og seks timers sol. Du kommer til 
at tabe dig, helt sikkert. Du bliver også mere 
beskidt. Du får dog ikke nok proteiner, så 
tag dig sammen.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Ioniseret calcium vil vise vejen til sand 
oplysning. Tro på kvante-suppen og du vil 
se sandheden reflekteret i en skål spelt-
grød. Der er også kommet en ny udvidelse 
af EU4 hvor der er bedre mulighed for at 
spille som mesoamerikanske stammer.

Løven
22. juli - 22. aug.
Swiggity Swooty, you're comming for dat 
booty. Fordi du er en sørøver og skal finde 
skatten. Skattekortet er korrekt, men du er 
nødt til at lære at læse runer.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Jomfrier bader i fisse i denne uge, især hvis 
du har gynokologi, faktisk kun hvis du har 
gynokologi, alle andre jomfruer får deres 
normale mængde fisse. Måske faktisk lidt 
mindre.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du tager på stranden og jager ænder. Det  
ender med du møder dit livs (k)ærlighed, 
men er lidt forvirret over hvordan du skal 
tolke det og ender med at agere som en 
spade.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Det bliver en lang hård uge og på trods af 
at du får strerss-mave er du stadig bagud. 
Med alt. Sorry,

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du køber påskeæg med en forventning om 
at de stiger i værdi indenfor en overskuelig 
fremtid. Du tjener ingen penge, men tager i 
stedet 14 kg på.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du tager på Juleindkøb. Dine venner synes 
du er sær. Du er sær.
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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

SÅ ER JEG HER IGEN
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Københavns Universitets School of Global 
Health tilbyder igen i år tre sommerskoler for 
studerende og andre med interesse for globale 
sundhedsudfordringer og humanitært arbejde.
Summer School in International Health
3.-21. august 2015 i København

Sommerskolen i International Sundhed (tidl. ’Kursus i Tropemedicin’) er 
målrettet studerende og fagfolk med sundhedsrelaterede baggrunde. 
Kurset giver deltagerne en grundlæggende introduktion til de sund-
hedsmæssige problemer i lavindkomstlande og dækker emner som 
tropemedicin, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, seksuel og 
reproduktiv sundhed, sociale og kulturelle aspekter sundhed, børns 
sundhed, smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme, vand, sanitet 
og sundhed i nødsituationer. Der vil være daglige forelæsninger med 
engagerede forskere og erfarne praktikere fra KU, Udenrigsministeriet, 
WHO, UNFPA, UNHCR, Røde Kors og Læger uden Grænser. Gælder som 
VKO for kandidatstuderende i medicin ved Københavns Universitet.

Summer School in Global Health Challenges
3.-14. august 2015 i København

Sommerskolen er en 2 ugers vidensrejse i sundhed og globalisering 
med fokus på bl.a.: international sundhedspolitik, strukturering og 
finansiering af sundhedssystemer, globale aktører indenfor sundhed, 
global økonomi, menneskerettigheder, katastrofer og nødhjælp, 
mental sundhed, migration og meget, meget mere! Emnerne vil blive 
dækket af forelæsninger, gruppearbejde og case studies om for- og 
eftermiddagen, samt af valgfrie workshops i løbet af eftermiddagen. 
Relevant for alle studerende med en interesse for global sundhed. 
Gælder som VKO for kandidatstuderende i medicin ved Københavns 
Universitet.

Summer School in Humanitarian Action
20. juni – 2. august online og 3.-14. august i København  

Denne nyesommerskole er en introduktion til nødhjælpsarbejde 
iet globalt perspektiv. Kurset består af to ugers online undervisning 
på deltid, efterfulgt af to ugers aktiv læring i København, hvor delt-
agerne studerer feltets historiskeog juridiskefundament, det globale 
nødhjælpssystem, såvel som forskelligetyper humanitære kriser, 
udfordringer og tendenser. Deltagerne vil også blive præsenteret for 
muligekarrierevejei sektoren og besøge en række relevante organisa-
tioner i København. Kursettilskynderkritisk refleksion overden human-
itære indsatsved at givedeltagerneet overblik overde historiske, kon-
ceptuellesåvel somoperationelle aspekter afhumanitær intervention.

Ansøgningsfristen er 15. april.

Læs mere og ansøg online på www.globalhealth.ku.dk/summer_
schools

Nordisk Sommerskole - august 2015

Hvorfor opstår kræft? 
- Og hvordan kan man undgå sygdommen?

Der er mange svar på disse tilsyneladende enkle spørgsmål. For at kunne besvare nogle af 
dem må man kende til nogle af kræftforskningens basale metoder. Dem er der nu mulighed 
for at sætte sig ind i på et gratis kursus, som udbydes af Kræftens Bekæmpelse og Nordisk 
Cancer Union: Nordisk sommerskole for unge studerende især inden for fagene medicin, 
biologi, statistik og sociologi fra alle de fem nordiske lande.

Der er 25 stipendiepladser, der fordeles mellem de nordiske lande, og stipendierne dækker 
både rejse, ophold og undervisning på et indledende kursus, som består af 14 dages intensive 
studier i cancerepidemiologi i København i august 2015. Efter det intensive kursus deltager 
kursisten i et forskningsprojekt, der gerne må aftales før kursusstart, og som kan omfatte flere 
studerende. Det er meningen, at deltagerne skal arbejde med dette projekt i deres respektive 
hjemland, under lokal supervision, det næste halve år. Det drejer sig ikke om forskning på 
fuld tid, så man kan fortsætte med sine studier. 

En weekend i januar/februar 2016 samles de nordiske studerende i Finland til et 
opfølgningssymposium, hvor de skal fremlægge resultaterne af deres forskning i det 
foregående halve år. Også her er rejse, ophold, vejledning mm. dækket af stipendiet fra 
Kræftens Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union.

"Ud over at jeg har lært meget om livmoderhalskræft og rygning, som mit miniforskningsprojekt 
omhandlede, epidemiologi og statistik, har jeg også lært at bruge mange redskaber inden for IT og 
computerprogrammer, og jeg har lært, hvor vigtig en ordentlig litteratursøgning og 
litteraturgennemgang er. Hvis man bare har den mindste forskerspire i maven, vil jeg på det kraftigste 
anbefale, at man søger om at komme på sommerskolen. For mig har det været en perfekt måde at 
prøve kræfter med forskning på, og uanset hvad jeg kommer til at beskæftige mig med i fremtiden, har 
jeg fået en viden og erfaring, som jeg kan bruge. Som en ekstra bonus oven i det man lærer af 
undervisning, forskningsprojekt og fremlæggelse og forsvar af ens egne resultater på et andet sprog, 
får man et samvær med andre studerende, som er morsomt og stimulerende og strækker sig langt ud 
over sommerskolen."        
Katrine, tidligere sommerskole-elev

Fakta:

Ansøgningsskema fås på: www.ancr.nu/summerschool eller hos:
Lone Rosander, lrt@cancer.dk, tlf. 35 25 76 25

Ansøgningsfrist: 15. maj 2015

Kursustidspunkt: 17. – 28. august 2015

Sted: Kræftens Bekæmpelse i København

Nordiske Sommerskole i Cancerepidemiologi
- kursus og forskningsprojekter for studerende

Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særligt gunstige forskningsmuligheder ved hjælp 
af de nordiske registre.

Fase 1: 17. august – 28. august 2015
 2 ugers internatkursus "Introduction to Cancer Epidemiology", København

Fase 2: Sommer - efterår 2015
 Projektarbejde svarende til 2 måneder. Gerne udført sideløbende med
  studie. Projektarbejdet er under vejledning ved forskningsinstitut i 
 Danmark,f.eks. Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens   
 Bekæmpelse

Fase 3: Januar/februar 2016
 2 dages internatkursus og præsentation af projekter, Finland

Deltagere:
25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og lignende fag fra Danmark, Norge, 
Sverige, Finland og Island

Undervisningssprog:
Engelsk

Pris:
Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurserne dækkes af Nordisk Cancer Union. 
Udgifter til kost og logi under projektarbejdet betales af de studerende 

Ansøgning:
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema:
 www.ancr.nu/summerschool eller kontakt Kræftens Bekæmpelse,
Lone Rosander, lrt@cancer.dk, tlf. 35 25 76 25.

Ansøgningsfrist er 15. maj 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

M E D D E L E L S E  F R A  A U F 
–  A R R A N G E M E N T S  –  O G 
F O R E D R A G S U D V A L G E T 
Kære medlem
Vi sørger for, at der bliver afholdt events såsom julebanko, DHL og infoaftener i samarbejde 
med Lægernes Pensionskasse.
I sidste uge afholdte vi fastelavn. FADLs kantine var pyntet festligt op, og der var servering 
af fastelavnsboller og varm kakao med flødeskum. Der blev lagt mange kræfter i, da der 
skulle slås katten af tønden, og vi fik kåret både en kattekonge- og dronning. Præmien for 
bedste udklædning gik til Twerk Queen Louise, som vandt Klinikbogen sponsoreret af FADLs 
Forlag. Desuden var der snørebåndsspisning, hvor kattekongen Rolf igen trak en sejr hjem og 
vandt Huskeregler til medicinstudiet sponsoreret af FADLs Forlag. Vi takker for en hyggelig 
eftermiddag og håber på at se endnu flere næste år - gerne i udklædning!
Husk at sætte kryds i kalenderen fredag d. 28. august 2015, hvor FADL deltager til DHL-
stafetten!
Hvis du har andre gode idéer til arrangementer eller foredrag, så send os endelig en e-mail 
på kkf-afu@fadl.dk

Med venlig hilsen 
Josefine Tangen Jensen, formand i AFU

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 

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. 

Repræsentantskabet støtter 

På repræsentantskabsmøde den 10. februar 2015 besluttede FADL København at støtte 
Donaid til afholdelse af en årlig national Donaid weekend, hvor medlemmer fra Aarhus, 
Odense, Aalborg & København mødes. På denne weekend bliver de studerende blandt andet 
undervist i formidling, fundraising, hjernedødskriterierne og meget mere. Derudover har 
de fire byer mulighed for at dele erfaringer omkring undervisning og eventplanlægning. 
Donaid er en undergruppe af IMCC (International Medical Cooperation Comittee) og består 
af frivillige studerende med interesse for sundhed og især organdonation. 

Tillykke til Donaid.

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Kredsforeningen
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Harvard Medical School – Massachusetts General 
Hospital – VKO ophold
Der er etableret et samarbejde imellem Massachusetts General Hospital (Harvard 
Medical School) afdeling for Oto- Rhino- Laryngology (ØNH) og afdelingen for ØNH på 
Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i juni 2015 kan sendes 2 stud.med. afsted på et 4 uger langt 
klinisk ophold indenfor ØNH på Massachusetts General Hospital, Boston, USA.
De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års 
Harvard Medical Students og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Inspiration kan findes i rejsebeskrivelsen fra sidste 
udgave af MOK.

Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du kan stå på egne ben og taler godt engelsk

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:
•   Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½ A4 side)
•   Karakterudskrift
•   CV (max 1 A4 side)

til Professor Christian Buchwald på adressen: Rigshospitalet, ØNH-afdeling 2071, Blegda-
msvej 9, 2100 Kbh Ø (Mærk kuverten Boston).

I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen:
Stud.med. Martin Frendø-Sørensen på: martin.frendoe-soerensen.01@regionh.dk
Professor Christian von Buchwald på: Christian.Buchwald@rh.regionh.dk
Ansøgningsfrist fredag d. 20. marts kl. 12.

OPSLAG 
Vi søger en motiveret og engageret studentermedhjælp, 
til projekt RAPIT. 

Restitution af patienter efter intensiv terapi (RAPIT) Formålet med undersøgelsen er, 
gennem et 1-årigt klinisk randomiseret multicenterstudie, at undersøge effekten af et 
standardiseret opfølgningsprogram efter intensiv terapi, bestående af skriftlig informa-
tion, patientfotos, gensyn med intensivafsnittet samt tre opfølgende samtaler, versus 
standardbehandling. 

Din primære opgave vil være indtastning af rå-data i database. 
Vi lægger vægt på, 
• at du  er struktureret, analytisk og detaljeorienteret  
• arbejder selvstændigt, men beder om hjælp, når der er brug for det  
• er ansvarsbevidst og følger opgaverne til dørs  
• har flair for IT og Excel på superbruger niveau  
• er flexibel i forhold til tilkald  
• har lyst til at lære nyt.

Det er en fordel hvis du har erfaring fra lignende arbejdsopgaver, men det er ikke et krav. 
Fleksible mødetider efter nærmere aftale. Der er mulighed for at tilrettelægge en del af 
arbejdet om eftermiddagen og i sommerperioden (juni/juli). Det drejer sig om studen-
terarbejde, som svarer til deltidsarbejde (2-3 dage/ugl) frem til 31. juli 2015. Arbejdssted 
er på Nordsjællands Hospital. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Janet Jensen, tlf. 26813406. 
Ansøgningsfrist: Senest d.10/3 2015.    
Ansøgning sendes til: 
Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Mrk: Projekt RAPIT 
Mail: janet.froulund.jensen@regionh.dk Tlf. 26813406/48296089 Dyrehavevej 29 3400 
Hillerød  

Att: Afdelingsledelsessekretær Helle Sloth 

Anæstesiologisk Afdeling  2015-23-02 
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Kære Medstuderende,

Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med andre medicinstuderende, 
læger og personer med en sundhedsvidenskabelig uddannelse? Og i den forbindelse 
komme til Glasgow? 

Så er AMEE-konferencen lige noget for dig. Konferencen byder på en masse forskellige 
oplæg med forskellige målgrupper, og man kan for eksempel lære, at England mangler 
flere ansøgere til stillinger i pædiatri, at man kan tegne kropsdele på sig selv som en 
del af anatomiundervisningen, hvordan folk reagerer i akutte situationer eller hvordan 
man kan forbedre udvælgelsen af nye medicinstuderende og få flest mulige studerende 
igennem studiet på bedste vis. 
Man kan selv vælge imellem de flere hundrede forskellige oplæg, foredrag og workshops 
eller man kan tage ind i hallen, hvor udstillerne viser modeller af dukker og andet com-
puterbaseret ”legetøj” til blandt andet scanning af babyer, gynækologisk undersøgelse, 
anlæggelse af dræn, intubation, suturering etc. etc.
Hovedformålet med denne tur er deltagelse i selve konferencen d. 5.-9. september 
2015, men vi ankommer allerede fredag d. 4. september. Der vil ligeledes være sociale, 
turistede arrangementer, hvor vi blandt andet lærer de andre studerende at kende samt 
ser lidt af byen. 
Selve konferencen, fly samt hotel er hovedsageligt finansieret af fakultetet, men man skal 
regne med, at der kommer en egenbetaling alt efter hvor mange vi bliver.
Vi forbeholder os retten til et depositum på 1500 kr., som også er loftet for, hvor stor 
egenbetalingen kommer til at blive. Bliver rejsen billigere, vil man naturligvis få oversky-
dende penge tilbagebetalt umiddelbart efter konferencen.

Lyder dette som noget for dig, skal du:
• Skrive en ansøgning på max 250 ord om dig selv.
• Du må gerne skrive om undervisningsmiljøet på SUND.
• Du skal fortælle os, hvad du regner med at kunne tage med hjem fra AMEE.
• Navn, semestertrin, KU-mailadresse, mobilnr., skal ligeledes stå i ansøgningen.
• Ansøgningen skal sendes til ameeudvalg@gmail.com senest mandag d. 16. marts 
2015. Man vil få endelig besked om deltagelse senest d. 31. marts 2015.

Turen her er arrangeret af MedicinerRådet, men alle medicinstuderende kan søge. 
I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på at man blandt andet har sat sig ind i 
hvad AMEE er. Yderligere oplysninger kan findes på www. amee.org.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Kærligste hilsner
AMEE-udvalget under MedicinerRådet.

UGENS REBUS! AF NILLER!
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13. Nordiske Sommerskole i Cancerepidemiologi

- kursus og forskningsprojekter for studerende

Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særligt gunstige 
forskningsmuligheder ved hjælp af de nordiske registre.

Fase 1: 17. august – 28. august 2015
2 ugers internatkursus "Introduction to Cancer 
Epidemiology", København

Fase 2: Sommer - efterår 2015
Projektarbejde svarende til 2 måneder. Gerne udført 
sideløbende med studie. Projektarbejdet er under vejledning 
ved forskningsinstitut i Danmark, f.eks. Institut for 
Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

Fase 3: Januar/februar 2016
2 dages internatkursus og præsentation af projekter, Finland

Deltagere:
25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og lignende fag 
fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island

Undervisningssprog:
Engelsk

Pris:
Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurserne dækkes af 
Nordisk Cancer Union. Udgifter til kost og logi under projektarbejdet 
betales af de studerende

Ansøgning:
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema:
www.ancr.nu/summerschool eller kontakt Kræftens Bekæmpelse,
Lone Rosander, lrt@cancer.dk, tlf. 35 25 76 25.

Ansøgningsfrist er 15. maj 2015.

Nordisk Sommerskole - august 2015

Hvorfor opstår kræft? 
- Og hvordan kan man undgå sygdommen?

Der er mange svar på disse tilsyneladende enkle spørgsmål. For at kunne besvare nogle af 
dem må man kende til nogle af kræftforskningens basale metoder. Dem er der nu mulighed 
for at sætte sig ind i på et gratis kursus, som udbydes af Kræftens Bekæmpelse og Nordisk 
Cancer Union: Nordisk sommerskole for unge studerende især inden for fagene medicin, 
biologi, statistik og sociologi fra alle de fem nordiske lande.

Der er 25 stipendiepladser, der fordeles mellem de nordiske lande, og stipendierne dækker 
både rejse, ophold og undervisning på et indledende kursus, som består af 14 dages intensive 
studier i cancerepidemiologi i København i august 2015. Efter det intensive kursus deltager 
kursisten i et forskningsprojekt, der gerne må aftales før kursusstart, og som kan omfatte flere 
studerende. Det er meningen, at deltagerne skal arbejde med dette projekt i deres respektive 
hjemland, under lokal supervision, det næste halve år. Det drejer sig ikke om forskning på 
fuld tid, så man kan fortsætte med sine studier. 

En weekend i januar/februar 2016 samles de nordiske studerende i Finland til et 
opfølgningssymposium, hvor de skal fremlægge resultaterne af deres forskning i det 
foregående halve år. Også her er rejse, ophold, vejledning mm. dækket af stipendiet fra 
Kræftens Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union.

"Ud over at jeg har lært meget om livmoderhalskræft og rygning, som mit miniforskningsprojekt 
omhandlede, epidemiologi og statistik, har jeg også lært at bruge mange redskaber inden for IT og 
computerprogrammer, og jeg har lært, hvor vigtig en ordentlig litteratursøgning og 
litteraturgennemgang er. Hvis man bare har den mindste forskerspire i maven, vil jeg på det kraftigste 
anbefale, at man søger om at komme på sommerskolen. For mig har det været en perfekt måde at 
prøve kræfter med forskning på, og uanset hvad jeg kommer til at beskæftige mig med i fremtiden, har 
jeg fået en viden og erfaring, som jeg kan bruge. Som en ekstra bonus oven i det man lærer af 
undervisning, forskningsprojekt og fremlæggelse og forsvar af ens egne resultater på et andet sprog, 
får man et samvær med andre studerende, som er morsomt og stimulerende og strækker sig langt ud 
over sommerskolen."        
Katrine, tidligere sommerskole-elev

Fakta:

Ansøgningsskema fås på: www.ancr.nu/summerschool eller hos:
Lone Rosander, lrt@cancer.dk, tlf. 35 25 76 25

Ansøgningsfrist: 15. maj 2015

Kursustidspunkt: 17. – 28. august 2015

Sted: Kræftens Bekæmpelse i København

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
2. marts – 3. april 2015 

- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 
 

UGE 10 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.2/3 AF AF AF AF AF      
Tirs. d. 3/3           
Ons. d.4/3     DK DK DK DK DK  
Tor. d.5/3     TL TL TL    
Fre. d.6/3       DK DK DK  

 
UGE 11 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.9/3  DK DK DK       
Tirs. d.10/3     TL TL TL TL   
Ons. d.11/3 SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT   
Tor. d.12/3       DK DK   
Fre. d.13/3   TL TL DK DK DK    

 
UGE 12 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.16/3   AF AF AF AF AF AF   
Tirs. d.17/3   TL TL TL TL TL TL   
Ons. d.18/3   DK DK DK DK     
Tor. d.19/3      MR MR MR MR  
Fre. d.20/3           

 
UGE 13 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.23/3    TL TL TL TL TL TL  
Tirs. d.24/3   AF AF AF AF AF AF AF  
Ons. d.25/3           
Tor. d.26/3 DK DK DK DK DK DK DK DK   
Fre. d.27/3           

 
UGE 14 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.30/3  AF AF AF AF AF AF AF AF  
Tirs. d.31/3  MR MR MR MR MR MR    
Ons. d.1/4 DK DK DK DK TL TL TL TL   
Tor. d.2/4           
Fre. d.3/4           

 
 

Den 11/3 er der hyggespot, hvor spotevnerne kan testes 8-12 (DK), 12-16 (TL) 
Vi ses i kælderen 
 
Mvh studiesalsvagterne 
 
Martin (MR), Dan (DK), Thomas (TL) og Asbjørn (AF) 
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Studie information
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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

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.

PORTOS præsenterer ”Børneortopædi foredrag”

Panums Ortopædkirurgiske Selskab invitere til foredrag med børneortopædkirurg, 
overlæge, dr.med. Niels Ellitsgaard

En børneortopæden udfører operationer som seneforlængelse (Achilles-sene, hasemuskel, 
lyskemuskel), opretning af fejlstillinger i leddene og operationer for hofteskred. Samtidig 
arbejder de også med cerebral parese og scoliose patienter. Kom til månedsmøde med 
PORTOS og hør om denne gren af ortopædkirurgien arbejde i dagligdagen på en travlt 
afd. på Hvidovre hospital

Foredraget afholdes Mandag d. 9. Marts kl. 16:30 i lokale 21.2.27b
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 

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 
Sexekspressens 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). 

Månedsmødeinvitation

Hey SAMS’ere, og interesserede medicinere!
Så er det snart tid til det første månedsmøde i SAMS siden den nye bestyrelse trådte til, 
og i den forbindelse kommer det til at handle meget omkring hvad der rører sig i SAMS, 
og hvad du kan bidrage med/få ud af basisgruppen! 

Rent praktisk kommer det til at foregå d. 12 marts kl. 17-18.30 i lokale 29.01.30, vi går 
efter at bruge en times tid på mødedelen og der vil være pizza efterfølgende. 

Så hvis i er bare lidt nysgerrige på hvad det nye år kan byde på, set ud fra et SAMS’ers 
perspektiv så kom glad!

Nekrotiserende enterokolitis (NEC)
Onsdag den 11. marts kl. 16.30 i lokale 42.1.03 afholder PIPPI spændende 
foredrag om NEC. René Shen, ph.d. studerende på rigshospitalet, kommer 
og fortæller om sit projekt og om vejen til at bliver pædiater.

KOM TIL UNDERVISNINGSDAG 
I PSYKIATRIENS TEGN
– FOR ALLE! 

“ HERE BE DRAGONS ”
-griflede man ned på landkortene om de endnu ikke udforskede områder, I en tid før alle 
de store opdagelsesrejser. Disse områder kunne potentielt indeholde drager eller andre 
mytiske dyr, og derfor være farlige at bevæge sig ind på.
 
Sindslidelser kan for den uvidende, også være 
et område befængt med drager.
 Sindslidende og pårørende oplever ofte berøringsangst om emnet fra deres omgivelser, 
og mange sindslidende føler sig stigmatiserede I samfundet.
Det kan for mange være svært at tale om noget man ikke forstår eller besidder viden 
omkring, og herudaf spirer fordomme og tabuer, og fordrer kun til yderligere stilhed.

Vi I Psyk-OBS arbejder målrettet efter at undervise unge gymnasieelever i psykiske syg-
domme, og igennem vidensdeling om sindslidelser, forhåbentlig gøre at de unge får en 
mere åben og fordomsfri tilgang til emnet.

DERFOR byder Psyk-OBS Alle, der måtte have interessen, til en dag med masser af PSYKI-
ATRI, FORMIDLING og HYGGE 
på vores halvårlige interne undervisningsdag!

Der kræves ingen forudgående kendskab til psykiatrien, bare en interesse i at vide mere 
og måske endda i at komme med os ud og undervise.
Vi får på dagen selvskab af Howraman Meteran og Rasmus Handest, nogle super kompe-
tente mennesker, som underviser i hhv. formidling og psykiatri.

Det hele går ned på studenterhusets adresse: Nørre Alle 8, 2200 KBH N, i IMCC mødelokale 

LØRDAG D. 7. MARTS 
– DENNE WEEKEND!

Tilmeldingsgebyret er 50 kr. og dækker for kaffe, te, kage og frokost. 
Selve tilmelding foregår via linket:
hvemkommer.dk/b990a1
-som man også finder på facebook eventet: “PsykOBS undervisningsdag F15”

DAGENS PROGRAM:
Kl.10.00 Kaffe, velkomst og icebreaker 
Kl.10.30 Howraman Meteran: Undervisning/kommunikation, og hvordan man tackler 
svære spørgmål
Kl.12.30 Frokost 
Kl.13.15 Rasmus Handest: Intro til psykiatri
Kl. 15.15 Kaffe og kage 
Kl.15.30 Intro til vores eget undervisningsmateriale  
Kl.16.30 Evt Holdningsleg 

Vi håber I vil være med til at bekæmpe drager med os, på en meget dejlig lørdag!

Kærlig Hilsen 
Psyk-OBS 
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Månedsmøde i Psykiatrigruppen for Medicinstuderende tors-
dag d. 12/3 klokken 17-19, lokale 42.1.02
Denne gang er vi så heldige at få besøg af mag.art, ph.d. og postdoc Mads Gram Henriksen, 
der til daglig arbejder på Center for Subjektivitetsforskning og Psykiatrisk Center Hvidovre. 
Emnet for oplægget bliver sygdomsindsigt ved skizofreni: Hvordan patienterne oplever 
dem selv, andre og verden i psykotiske og ikke-psykotiske tilstande. 

Efter oplægget vil der være månedsmøde, hvor vi snakker om aktuelle emner og kom-
mende arrangementer i PMS. Alle medicinstuderende er meget velkomne til også at 
blive til dette.

Som altid vil der være gratis kaffe og kage, og om du er helt ny på studiet eller garvet 
PMS'er er underordnet - alle er meget velkomne. Vi glæder os til at se jer til et spændende 
og hyggeligt arrangement. 
Vel mødt!

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.

Så er det tid til AKS’s spændende ekkokardiografi kursus!  

Kurset er målrettet studerende på 8. semester og derefter, så hvis der er en lille kardiolog 
gemt i dig, så er dette lige noget for dig! 

Kurset vil foregå d. 18/03-2015 fra 16.00-20.00 på Gentofte hospital, opgang 4, 3. etage. 
Kurset vil tage udgangspunkt i basal ekko-teknik med fokus på systolisk dysfunktion. 
Det vil bestå af tre dele: 
1. Teori 
2. En praktisk del, som vil fylde størstedelen af kurset 
3. Case-baseret undervisning.  

Kurset er åbent for alle AKS medlemmer og det er først til mølle princippet, så det er om 
at være hurtig på tasterne, da der kun er 12 pladser. 
Hvis man ikke er medlem af AKS, kan det hurtigt arrangeres for 50 kr.
Medlemskabet vil betyde at man har første ret til alle AKS’s kurser, som dette semester 
inkluderer:
 - Basalt EKG kursus
 - Arytmi kursus 
 - Røntgen af thorax kursus   
  
Tilmelding sker ved at sende en PM til AKS-Aktiv AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende, 
med oplysninger om navn, semester og oplysning om medlemskab. 

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

AKS har arrangeret et nyt og spændende foredrag, denne gang 
om CABG. 

Den 12/03-15 kl. 16:30-19:00 har AKS inviteret Stig Jacobsen til at komme og holde et 
foredrag om CABG.

Kurset foregår på Panum i lokale 29.01.32 og alle er velkomne. Så tag jeres venner, 
læsemakker eller hvem i nu kender på Panum i hånden og hold os med selskab til dette 
enestående foredrag. 

Da det er et AKS event, vil der selvfølgelig være lidt rødvin og godt til ganen. 

Med venlig hilsen 
AKS-Aktiv kardiologi for studerende.

Objektiv undersøgelse - bachelor edition
Eventet er rettet mod bachelorstuderende. Vi lærer dig de basale færdigheder, som hører 
med til en hver god undersøgelse. Oplagt især for dig som skal i TKO til vinter/sommer 
(eller som blot gerne vil lave noget andet end kun at have næsen i bøgerne). 
Eventet består af 4 poster, hvor du lærer at lytte til lunger og hjerte, undersøge abdomen, 
tjekke halsen, mundhulen og øjne samt kigge på ekstremiteter.
Hver post tager 20 minutter foruden en intro, så regn med 3 timer. Men bare rolig, det 
bliver ikke kedeligt og gennemgående for vores kurser er, at folk blot efterlyser mere tid.

Join os til et sjovt arrangement. Eventet er gratis for medlemmer, så meld dig ind i Eorta 
i dag via www.eorta.dk. Det koster kun 49 kr. og gælder indtil oktober
Tilmeldingen starter mandag d. 2 marts kl 12:00
Vi glæder os!
Eorta: basisgruppen for intern medicin

Er du rigtig klog?
FORNIKS inviterer til foredrag om intelligens
Hør om:
”Den historiske udvikling af intelligens” v. lektor og Dr.Med Tom Teasdale
”Intelligens gennem livsforløbet” v. professor i sundhedspsykologi Erik Lykke Mortensen 
&
”Savant syndrom – et klinisk perspektiv” v. tidl. lektor og speciallæge i børne- og 
ungdomspsykiatri Ole Sylvester Jørgensen 
Dato: Onsdag d. 11. marts
Tid: Kl. 17.15 – 20.00
Sted: Haderup auditorium
Nysgerrig? Tilmeld dig eventet i vores facebook gruppe ”Forniks”. 
Vi glæder os til at se dig!

Bliv Førstehjælp For Folkeskoler Underviser:  d. 14/3 + 15/3!

Så sker det igen. Dette semesters vildeste og fedeste event, spækket med ACTION og 
SPÆNDING der får håret til at rejse sig. Semesters eneste mulighed for at blive FFF un-
derviser: FFFs Uddannelsesweekend!

FFFs Uddannelsesweekend, hvor du lærer at blive underviser, strækker sig over 2 
dage og giver dig et sprit nyt førstehjælpskursus samt solid træning i undervisning af 
folkeskoleelever.

Lørdag aften kan du deltage i spisning (inkluderet i prisen). Efter maden er der FFFest hvor 
alkoholdehydrogenasen vil blive testet og du vil lærer både grønne og garvede fff’ere at 
kende. Desuden vil du blive koblet til en sød følansvarlig, der vil hjælpe dig med at komme 
godt i gang med fff, og godt igennem dit første undervisningsbesøg.

Prisen for weekenden er: 100 kr

Dato: Lørdag 14. marts + søndag 15. marts. For at få kurset godkendt skal man være 
med lørdag fra 9.30 - 18.00 og søndag fra 9.30 - 16.00. For at få fuldt udbytte af weekenden 
er lørdag aften og nat et must.

Få info om tilmelding på Facebookeventet, “Uddannelsesweekend FFF København - F2015”

Vi glæder os til at skulle undervise med dig,

Førstehjælp For Folkeskoler

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. marts  kl. 1100-2345

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

EPIC BAND NU PÅ FREDAG!!! WEEE! KL. 17:00 WEEEE!!!

1gæst pr. studiekort!
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Kære dame, 
Har du gået med et kriblende spørgsmål, som måske er super privat, og som dine veninder 
er blevet trætte af at høre på? Frygt ej! Pigebrevkassen genopstår. Alle spørgsmål er 
velkomne. Det er tip-top secret og anonymt, og panumpanelet svarer på alt mellem 
himmel og jord. 

Har spottet én  

Kære brevkasse, 
Jeg går på 3., og har selvfølgelig super-duper travlt. Dating er skiftet ud med spatio 
lateropharyngeum, og alt er pænt kedeligt.
Men så i torsdags var jeg inde på tør, og var total nice til montre 20. Igennem montret 
så jeg en fyr stirre på mig, og han så vildt sød ud. Jeg tror ikke han går på mit semester, 
og jeg har faktisk aldrig set ham før. Nu spotter jeg vildt meget, og han er der hele tiden.  
Burde jeg sige hej? Eller er det for mærkeligt? Jeg kan slet ikke koncentrere mig, og har 
totalt glemt om UE nu pga. ham. 
Kh., 
Hende den travle 

Kære travle dame, 
Lækkert at høre, at der er lidt spænding i hverdagen! 
Først og fremmest skal du sikre dig, at han rent faktisk går på panum, og ikke bare vil 
stjæle din iPad. Det er set før. Det kan du gøre, ved at spørge alle du kender om ham den 
mystiske. Hvis du er god til det, hører han ikke om alt dit spørgeri (dette er svært, men 
sådan er datinglivet). 

Du kunne også bare sig hej, og spørge om hvad han hedder. Så kan du jo altid facebook-
stalke ham bagefter. Det er rigtig smart. Du kunne også sætte din tinder-radius på 1 km, 
og så bladre alle igennem inde på tør. Måske dukker han op.    

Hvis det stod til panumpanelet, ville jeg bare gå hen og sige hej. Hallo, det er jo ham der 
stirrer helt vildt. Det går jo ikke, at du glemmer montre 20 og dumper spotten, fordi en 
eller anden synes du er lækker. Så: Sig nu bare hej til en fredagsbar, så I ikke skal flirte 
gennem præparater! 
Bedste hilsner og lykke til, 
Panumpanelet  

Vejledt og vildledt   

Hej  pigebrevkasse, 
Jeg er lige startet på studiet, og er allerede i problemer! 
Jeg var på rustur i sommers, og jeg er blevet helt skudt i en af mine vejledere. Jeg har godt 
hørt om denne 'vejledereffekt' hvor drenge, der egentlig er sådan lidt mærkelige, bare får 
alle de piger de vil have. Men brevkasse, det her er altså noget helt andet! Jeg griner af 
alle hans jokes, selvom jeg prøver at lade være. Jeg har også meldt mig ind i HG, bare så 
vi er i samme rum. Seriøst, hvad gør jeg? Vi har snakket sådan lidt, men jeg ved slet ikke 
hvad jeg kan finde på at sige. 
Vh., 
Den vildledte 

Kære vildledte, 

Det er helt naturligt, det du føler. 

Det er svært at skelne mellem den egentlige 'vejledereffekt' og så pisse intens true-love. 
Men hvad nu hvis han er den eneste ene? 

Det finder du ikke ud af, medmindre du følger lidt efter ham. Se hvad han laver, og hvad 
han går op i. Så kan du jo altid starte et samtaleemne. Men det må heller ikke være får 
specifikt, fordi så virker du som hende den uhyggelige russer. Du kan også spilde noget 
grøn gajol på ham til fredagsbar, og tilbyde at tørre det af ham. Så kan du jo passende 
give shots bagefter, og se hvad der sker. Frebar er den perfekte katalysator, det har panelet 
god erfaring med. Du kunne også bare sig hej. Hvis du så blanker efter det, så kan du jo 
altid gå din vej. Så er du den akavede-søde russer. 

Bedste hilsner og lykke til, 
Panumpanelet    

Sex and the panum

Hvis man har spørgsmål skal man skrive til pigebrevkassen@gmail.com

Bagsiden

Min dag på S.P.E.L.T.

For tiden hører man meget om folk, der vælger ikke at lade deres børn vaccinere, 
folk, der sprøjter AIDS-inficeret blod ind i citrusfrugter og lignende MERE.
Men al den snak på Østerbros kaffebarer og alle de opslag på Facebook-gruppen 
"Naturligt Sunde Børn," fik mig alligevel til at undre mig: Hvad nu hvis jeg tager 
fejl? Hvad nu, hvis jeg og al verificerbar videnskab igennem historien tager fejl, og 
denne meget vokale minoritet af hjemmegående forældre og folk uden uddannelse 
rent faktisk ved bedre; ligesom de postulerer på diverse sociale medier, hvor deres 
dybsindige tanker kan udlægges på 140 tegn eller mindre?
Jeg ville jo fremstå tåbelig og arrogant, og hvis der er en ting, en saglig videnskab-
smand ikke er, så er det forudindtaget og lukket over for nye opdagelser.
For at undgå blankt at afvise potentielt relevante tanker fra disse mennesker, hvor 
enhver tanke er en bedrift og derfor bør vægtes højt, ansøgte jeg om at komme på 
Østerbros nye DJØF-finansierede hospital SPELT: Sagligt Privathospital for Elitens 
Legitime Terapi

Jeg ankommer kl 07:00 og bliver mødt af en ung, energisk, kvindelig læge. 
"Hej, mit navn er Louisetta, og jeg kommer til at guide dig rundt i dag. Du kan 
tro, at det er den helt rigtige dag at komme på, for med det nyeste udbrud af 
mæslinger, har en masse uansvarlige forældre ladet deres børn vaccinere; så 
vores autisme-afdeling er HELT fuld!" Louisetta smiler fra øre til øre.
"Ja tak, det glæder jeg mig til at opleve. Jeg var faktisk næsten sikker på, at 
myten om vaccinernes association til autisme var blevet gendrevet, afvist, 
undermineret og skamskudt indtil adskillige gange, men det er måske ikke 
tilfældet?" spørger jeg undrende. "Haha, ja det er, haha." Svarer Louisetta og 
fortsætter: "Nå, vi skal lige have dig registreret herovre. Hospitalets ledelse går 
jo op i at have styr på papirerne."
Jeg bliver gennet over til en ung kvinde med en androgyn Margrethe Vestager 
frisure. Hun præsenterer sig som John og forklarer, at hun er kønsneutral og 
identificerer sig med ulve. Det er fint nok, tænker jeg, men jeg forstår ikke, 
hvorfor det var nødvendigt at proklamere, taget i betragtning at jeg ikke 
spurgte hende...
"Du er også heldig, for vi har lige haft en effektiviseringsrunde, så selvom vi har 
fyret et par mindstelønsarbejdende fleks-jobbere, er papirarbejdet blevet for-
doblet, så det er super!" Her rækker John med nød og næppe omkring 50 ark 
papir igennem en sprække i glasset til hendes bur. "Puha, det var da ret vold-
somt..." mumler jeg slukøret men ikke overrasket. "Haha, der er vist gang i dig," 

halvt griner John med et påklistret DJØF-smil. Fire stakke og 4,5 timer senere, 
har jeg signeret de 250 sider, og jeg er klar til at følge med Louisetta på vagt.
Vi starter dagen med middagskonferencen på reumatologisk. Teknisk set har 
SPELT morgenkonferencer, men da ledelsen forstår værdien af stort set non 
stop afbrydelser af afdelingernes funktion for at rapportere, dokumentere og 
registrere. Der er rasende travlt på afdelingen, da en stor del af den almene 
befolkning lader til at have den dårlige vane at knække fingre og knoer.
Dette betyder, at afdelingen er fuldt belagt med folk, der har fået akutte artrit-
ter. Bedre viser det sig ikke at være på gas.kir., hvor et barn er kommet til at 
sluge frø fra en vandmelon, der efterfølgende er begyndt at spire. Vandmelon-
ens vækst har medført væskeansamling og ascites.
Værre endnu på samme afdeling er det dog, hvor en patient har tygget tyggeg-
ummi regelmæssigt de sidste fem år, og da tyggegummi åbenbart er 7 år om at 
nedbrydes, har pt. fået en svær obstruktion af tarmene.
Vi besøger hurtigt hæmatologisk men bliver hurtigt gennet videre, da en 
tilskadekommen ankommer med ambulance og kræver afdelingens fulde op-
mærksomhed. Staklen havde holdt en konkurrence om at holde vejret længst 
og havde på grund af hypoventilationen fået blåt blod, hvilket behandles 
livstruende.
"Ja, vi har nok at se til her på SPELT," forklarer Louisetta med sit påklistrede smil 
og fortsætter; "vi ville gerne prioritere flere afdeligner for levende patienter, 
men vi er jo også nødt til at afsætte resurser til kosmetikere på vores morgue." 
Målløst spørger jeg Louisetta: "Øh, kosmetikere på jeres morgue?"
Louisettas udtryk ændres ikke, da hun svarer: "Ja da! Husk dog på at både hår 
og negle vokser videre efter døden!" Jeg stiller ikke flere spørgsmål, og der er 
heller ikke tid, for skyggerne er ved at blive lange, og vi skal endnu nå et smut 
forbi plastikkirurgisk.
"De har mægtig travlt her for tiden. Eller, det har de jo strengt taget altid. Her 
og på oftalmologisk," forklarer Louisetta. "Okay, ja. Hvorfor så det?" spørger jeg. 
"Jamen det er lidt utroligt, men der lader til at være en epidemi. De har travlt 
med at transplantere hud til uhjælpeligt behårede håndflader på unge mænd 
og damer, og mange af dem viser også mere eller mindre grad af blindhed."
Jeg sukker. "Hold da op, det er godt nok retarderet." Louisetta smiler stadig. "Ja, 
men det er den her artikel jo sådan set også." Jeg nikker tøvende og mumler 
vrissent: "Nå jo, men jeg troede virkeligt, at jeg kunne have gjort det noget 
bedre." Louisetta ser overbærende på mig og kommenterer: "Jeps. Det tror jeg 
virkeligt også, at de fleste ville kunne."
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