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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

Join på Facebook
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
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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 Dennis

Mille (Ansv.red.) Jonas David
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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
BASISGRUPPEBAZAR KL 15 I LUNDSGAARD

PMS MÅNEDSMØDE SE S. 4
GO GENERALFORSAMLING SE S. 5

SEXEKSPRESSEN VINTERSEMINAR SE S. 4

JONAS ER I SIT RETTE ELEMENT

MILLE TAGER HJEM FRA HVALSØ
KASPER SKAL MÅSKE TIL ODENSE

MOK DEADLINE KL. 12:00
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL IMCC 
FORÅRSSEMINAR 2015 

JONAS FINDER KUREN TIL CANCER - MÅSKE

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Jeg elsker umti 
umti musik!

Andrea
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10 nemme

1.
Hvad hedder det organ, som ligger 
på nyrerne øvre pol?

2. 
Hvad hedder den kapsel, som 
beklæder nyreparenchymet?

3.
Hvor mange pyramider, pyramides 
renales, danner nyremarven i hver 
nyre?

4.
Hvad hedder den  arterie, der 
forsyner nyrerne?

5. 
hvad forstås ved en nyrelobus?

6. 
Hvad forstås ved en nyrelobulus?

7. 
hvad kaldes den type fedtvæv, der 
omgiver nyrerne.

5.
Hvilken elektrolyt kan bestemmes 
i urinen med henblik på at skelne 
mellem prærenal akut nyreinsuf-
ficiens og ATIN?

8.
Ud fra hvilke parametre beregnes 
eGFR

9. 
Hvad kaldes den arvelige sygdom, 
hvor nyrerne bliver fyldt med 
cyster?

10 svære

10. 
Hvor findes de tre "snævre steder" i 
Ureters forløb?

10. 
Hvilken glomerulonephritis kan 
manifestere sig ved både akut 
nefritisk syndrom, akut nefrotisk 
syndrom og kronisk progredier-
ende tab af nyrefunktionen?

2.
Fra hvilke nerveplexer kommer de 
sympatiske nerver, der forsyner 
nyrerne?

Svar på de 10 svære
1. mL/min/1,73 m2
2.  De paravertebrale nerveplexer
3. Over 300 mg
4. Overhydrering, hyperkaliæmi, acidose og uræmisk 
intoxikation
5.  natrium (ved prærenal akut nyreinsufficiens er urinkon-
centrationen af natrium lav, ved ATIN er den høj)
6.  ødemer, hæmaturi og hypertension
7. proteinuri, hypoalbuminæmi, hyperlipidæmi og perifere 
ødemer
8.  streptokokinfektion
9. Fokal og segmental glomerulo-sclerose
10. Membranoprofilerativ glomerulonefritis

svar på de 10 nemme
1. binyrerne
2. capsula fibrosa
3. 7-11 pyramider
4. A. renalis
5. En nyrepyramide med tilhørende barksubstans
6. En marvstråle med tilhørerende bark
7. Fysiologisk fedtvæv
8. Alder, køn og p-kreatinin 
9. polycystisk nyresygdom
10. Ved overgangen fra pelvis renalis, ud for linea terminalis 
og ved passagen gennem blærevæggen

3.
Hvor stor er døgnurinudskillelsen 
af protein ved proteinuri?

4. 
Hvilke komplikationer er karakter-
istiske ved akut nyreinsufficiens?

6.
Hvilke kliniske fund er karakteristiske ved 
nefritisk syndrom?

7.
Hvilke kliniske fund er karakteristiske 
ved nefrotisk syndrom?

8.
Hvilken mikroorganisme er hyppigst 
årsag til akut, postinfektiøs glomeru-
lonefrit?

1. 
Ved hvilken enhed angives eGFR 
normalt?

9. 

Hvilken glomerulonephritis kanvære 
sekundær til HIV?
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På Bamsehospitalet behandler vi børnehavebørns bamser som bamselæger, bamsesy-
geplejersker og bamserøntgenlæger for at øge deres tryghed med sundhedsvæsenet.

Kom med Bamsehospitalet på biblioteket:

 14/3 - Øbro Bibliotek kl. 10-14
 21/3 - Østerbro Bibliotek kl. 10-14

Hvis du er ny sørger vi for grundig oplæring på dagen og vi glæder os til at se dig!
Sæt også allerede nu kryds i kalenderen 15/4-17/4 kl. 9-13 hvor vi holder bamsehospitalet 
på Panum!

Læs mere om tilmelding osv. På vores facebookgruppe
Bamsehospitalet & SundKrop, København

Forårsseminar er et 5 dages seminar fra kl.17 fredag d.27 marts til onsdag 1 april, hvor du 
får kompetencer du ikke kan læse dig til.

Du vil komme til at arbejde intensivt indenfor netop det felt der interesserer dig. Du kan 
vælge mellem 3 forskellige blokke: 1) Sundhed i verden, 2) Kommunikation og formidling, 
3) Motivation, stress og ledelse.

Derudover kommer du igennem et lederkursus, hvor du får værktøjer til bedre at håndtere 
din tid og dine prioriteter. Værktøjer som kan bruges både på studiet, på jobbet og dit 
frivillige arbejde. Hvis du deltager på Forårsseminaret første gang er lederkurset, “De 7 
Gode Vaner”, deltog du sidste år kan du se frem til “Personlig ledelse 2.0”, hvor der bygges 
videre på de kompetencer du fik sidste år. 

Kurset er for alle der laver frivilligt arbejde, hvis du ikke er medlem af IMCC kan melde dig 
ind via tilmeldingsformularen. 
Der er deadline for tilmelding mandag d. 16 marts kl.23.59. Det koster 400.- at deltage, 
IMCC betaler transporten.

Vi glæder os til at se dig
Kærlig hilsen arrangørgruppen IMCC Forårsseminar 2015

Månedsmøde i Psykiatrigruppen for Medicinstuder-
ende torsdag 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!

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. 9. April 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). 

Eortas månedsmøde: foredrag om HJERTEMEDICIN
  31. marts, kl. 17-18.15, lokale 21.09.30

Så har Eorta endnu et hot emne klart, nemlig Novartis nye medicin mod hjertesvigt: 
LCZ696. Præparatet har fået ”fast-track” status i både USA og Europa efter resultater bl.a. har 
vist, at den reducerer kardiovaskulær død med 20 %, sammenlignet med ACE-inhibitorer.

Vigtigt for enhver kommende læge er at holde sig opdateret på det nyeste nye, og Novartis 
sender en talsmand ud for at give os et indblik i, hvad deres trials har vist og hvad der er 
banebrydende ved deres nye præparat.

Herefter vil en kardiolog give et uafhængigt klinisk perspektiv på det nye præparat og 
fortælle om, hvordan det nye præparat vil indgå i den kliniske hverdag.
Så hiv din kardiologi/intern medicin interesserede læsemakker i hånden og bliv klog(ere) 
sammen med os! 

Vi i Eorta glæder os til basisgruppebazar på onsdag, og håber på at få møde mange andre 
intern medicin interesserede! Vi stiller med ultralydsmaskine og kage. 
God uge!
Eorta: basisgruppen for intern medicin

17-18.15, lokale 21.09.30 

Så har Eorta endnu et hot emne klart, nemlig Novartis nye medicin 
mod hjertesvigt: LCZ696. Præparatet har fået ”fast-track” status i 
både USA og Europa efter resultater bl.a. har vist, at den reducerer 
kardiovaskulær død med 20 %, sammenlignet med ACE-
inhibitorer. 
Vigtigt for enhver kommende læge er at holde sig opdateret på det 
nyeste nye, og Novartis sender en talsmand ud for at give os et 
indblik i, hvad deres trials har vist og hvad der er banebrydende 
ved deres nye præparat. 
Herefter vil en kardiolog give et uafhængigt klinisk perspektiv på 
det nye præparat og fortælle om, hvordan det nye præparat vil 
indgå i den kliniske hverdag. 
Så hiv din kardiologi/intern medicin interesserede læsemakker i 
hånden og bliv klog(ere) sammen med os! 

Eorta: basisgruppen for intern medicin

EORTA inviterer til foredrag om 

HJERTEMEDICIN  
31/03/15 
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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

GO Weekendseminar
Det er med storfornøjelse, at GO Københavnog GO Århus inviterer sine medlemmer til 
første fælles weekendseminar!

D. 10.-12. April 2015

Vi byder på et spændende program med både faglige foredrag og praktiske workshops, 
hvor der vil være mulighed for at lære laparoskopi-teknik, spiralanlæggelse, fødselshånd-
greb og meget mere. Derudover glæder vi os til en sjov weekend i selskab med nye som 
gamle GO’ere, fra både København ogÅrhus.

Tilmeldingforegår via: www.gokbh.nemtilmeld.dk/1/

OBS!! Tilmeldingen er først bindende når du har betalt deltagergebyret på 200 kr. på:

Reg:6771
Konto:6384869

Priseninkluderer:
• Fælles transport til og fra Friluftsgården 

(afhentning og afsætning på Panum)
• To overnatninger inkl. måltider
• Festmiddag lørdag aften
• Et mega fedt gyn/obs program!

Vi glæder os til at se dig! 

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!

p.s ALLE er velkomne 1.-12. Semester.

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 undervisning og får også gratis forplejning.

Hvis du gerne vil deltage som figurant så send en mail 
til: mikkel-norwich@hotmail.com 

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. semester de første 24 timer. Tilmelding åbner d. 5. martskl. 17via hjemmesiden www.
sats-kbh.dk
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Tag på klinikophold i Afrika eller Indien med PIT i 2016
Sidste frist for ansøgning d. 15. marts!
Der er stadig åbent for ansøgningerne til at komme på klinikophold med PIT i foråret 2016.
Ansøgningsfristen er d. 15. marts 2015, og pladserne vil blive tildelt på PITs nationale møde, 
som afholdes d. 28. marts 2015. 

Find mere information samt vejledning til at ansøge på vores facebookside ’PIT Køben-
havn – Praktikant I Troperne’. Du får adgang til ansøgningsskemaet, hospitalsbeskrivelser 
og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal du sende en mail 
til podio.pit@gmail.com.
Du kan desuden læse mere om PIT www.imcc.dk/pit. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

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

PIT afholder Tropemedicinsk Weekend i København i foråret 
2015
Er du interesseret i tropemedicinske sygdomme? Mangler du viden om obstetrik, børnesyg-
domme og underernæring? Og er du interesseret i at møde nogle andre, der står og skal 
ud med PIT?
Nu har du muligheden - kurset afholdes d. 18. og 19. april i tidsrummet 10-17 og vil bestå 
af spændende foredrag og workshops med dygtige og engagerede læger, jordmødre og 
medicinstuderende. Udover tropemedicin vil der blive lagt vægt på pædiatri, obstetrik samt 
etiske overvejelser ved udsendelse og princippet Do No Harm. Prisen for deltagelse vil være 
ca. 250 kr., og der vil være frokost, kaffe og kage begge dage. Har du brug for overnatning 
i København natten mellem lørdag og søndag, vil en sofaplads blive arrangeret. Nærmere 
information samt program for weekenden følger. 
Det er obligatorisk at deltage i en Tropemedicinsk Weekend inden udsendelse med PIT. 
Der afholdes ét kursus pr. semester – i efterårssemestret bliver dette afholdt i Odense. Skal 
man, eller har man været på Summer School of International Health, er dette dog tilstræk-
keligt. Hvis man er interesseret, er man også meget, meget velkommen til at tilmelde sig, 
selvom man ikke skal ud med PIT.
Tilmelding bliver slået op på Podio og på Facebook og løber frem til d. 10. april.

Vil du med PIT til Tanzania til sommer?

Nyhed! PIT har pga. fremdriftsreformen oprettet et ophold på 2 måneder over sommerfe-
rien. Da studerende fra Aarhus Universitet ikke længere har mulighed for at tage orlov og 
komme ud med PIT på vores almindelige ophold, vil studerende fra Aarhus prioriteres før 
andre, når pladserne skal uddeles.

PIT har derfor 2 ledige restpladser på Mpwapwa Hospital i Tanzania i perioden juli-august 
2015, som kan søges enkeltvis eller to og to.

For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.
Sidste frist for ansøgning er d. 18 marts 2015. Ansøgere bliver prioriteret efter evt. aktivbevis 
fra PIT samt højt semestertrin.

Da det er et krav, at man har deltaget i PITs Tropemedicinsk Weekendkursus inden ud-
sendelse, skal man kunne deltage i dette d. 18.-19. april 2015  i København, hvis ikke man 
tidligere har deltaget.

For at ansøge en restplads skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med 
emnefeltet ”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, 
mailadresse og adresse samt angivelse af semestertrin og hvilket universitet, du studerer 
ved. Hvis du har aktivbevis fra PIT, bedes du vedhæfte dette.  Hvis du har deltaget i PITs 
weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus, skal dette anføres. Motiveret 
ansøgning er ej nødvendig. 

Med venlig hilsen
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

Basisgrupper/ Studenterpolitik

Fremdriftsreform – Hvad nu, hvis jeg er foran?

Nu nærmer tiden sig, hvor fremdriftsreformen begynder at skabe de første forvirringer. 
Når reformen træder i kraft efter sommerferien vil alle blive tilmeldt 30 ECTS-point pr. 
semester, medmindre man har fået en dispensation. 

Et af de mange forvirrende spørgsmål er, hvad der sker, hvis man til sommer allerede er 
foran med sit studie.  Eksempler kunne være, hvis man har skrevet sit kandidatspeciale 
før tid, hvis man har taget VKO før 10. semester, eller hvis man har taget 9. semesters 
eksamen på 8. semester. 

Skal man så tilmeldes nye ECTS-point og kurser på et semester, hvor det ikke passer ind, 
fordi universitetet nu SKAL tilmelde de studerende 30 ECTS-point pr semester? 

Det giver jo ingen mening. 
Dette bliver ikke et problem under fremdriftsreformen, hvor man gerne må være foran 
med ECTS-pointene, og det er derfor kun et tvivlsspørgsmål vedrørende ECTS-pointene, 
man er foran med inden reformen træder i kraft. 

Vi har i MedicinerRådet spurgt administrationen, hvordan studerende skal forholde sig, 
hvis de har sparet ECTS-point op. Umiddelbart ved de det ikke endnu, men det ender 
højst sandsynligt med, at man skal søge en dispensation for tilmelding til færre end 30 
ECTS-point på baggrund af, at man har taget pointene på et tidligere tidspunkt.
 
De er i administrationen i gang med at finde 
ud af, om studienævnet har hjemmel til at 
tage denne beslutning, og dermed give 
dispensation til tilmelding til færre end 30 
ECTS-point med det særlige forhold, at man 
har taget ECTS-pointene tidligere. De har i 
administrationen lovet, at vi får besked inden 
for et par uger, og at de vil sende mails ud til 
de studerende. Vi vil også opdatere jer på dette 
bureaukratiske cirkus, når vi i MedicinerRådet 
ved noget mere.  

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 medicinstuder-
ende 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 computerbaseret ”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 egen-
betalingen kommer til at blive. Bliver rejsen billigere, vil man naturligvis få overskydende 
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 ud-
vælgelsesprocessen 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.
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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-kandidatstudieordningen 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, 

Universita 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, 

Universidad 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 kapacitetsproblemer. 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-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

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 

S p ø r g s m å l  v e d r.  s e l v a r r a n g e r e d e  u d l a n d s o p h o l d  - 
gruppevejledning:
• 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

VKO-kursus i Gerontologi
Om de komplekse problemstillinger i mødet med den ældre patient.

Alle læger vil komme til at møde ældre patienter, og der er en lang række forhold, der gør 
arbejdet med den ældre patient til noget særligt. 
VKO-kurset i gerontologi (læren om aldring) dækker følgende emner:

-aldringens demografi og en bred introduktion til den normale aldringsproces, herunder 
introduktion til specifikke molekylære aldringsmekanismer og teorier om aldring, 
-alderdommens sygdomsbillede og særlige problematikker omkring medicinsk og 
kirurgisk behandling af ældre, 
-behandling af ældre i almen praksis, 
-forebyggelse og rehabilitering blandt ældre,
-vigtige faktorer for ældres hverdag og helbred (seksualitet, sociale relationer, fysisk 
aktivitet, kost) og om kommunikation med den gamle patient,
-om vigtigheden af at tage hele den ældres livsforløb i betragtning, om livets afslutning 
(etiske aspekter , pårørende), og om begrebet succesfuld aldring,
-om ældre menneskers egne oplevelser af og ønsker om det at blive gammel.
Kurset giver 2.5 ECTS, og tæller som et fuldt VKO.
10.-14.august 2015, i tidsrummet 8-16
Tilmelding senest 15.juni 2015 til kursussekretær Eva Jepsen på mail: evje@sund.ku.dk
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International, tværdisciplinær sommerskole i Sund Aldring 
7.-26. juli 2015

Kunne du tænke dig en spændende og anderledes oplevelse, som en del af dit VKO? Et 
tværfagligt sommerskolekursus giver dig mange perspektiver på problemstillingen ’Sund 
Aldring’ og muligheden for at skabe et internationalt netværk! Så skynd dig at tilmelde 
dig SUNDs eneste IARU sommerskole.

Hvornår på studiet?
Du skal være påbegyndt din kandidatuddannelse for at kunne deltage.  

Indhold:
Kurset er en kombination af forelæsninger og videnskabeligt projektarbejde, og afsluttes 
med en projektrapport, som vurderes med bestået/ikke bestået. 
Du kan læse mere om indholdet på Center for Sund Aldrings hjemmeside: 
http://healthyaging.ku.dk/education/iaru-summer-school/2015 samt se tidligere års 
kursusprogrammer.

Hvorhenne: 
Kurset udbydes af Center for Sund Aldring, og afholdes på Center for Sundhed og Samfund, 
Øster Farimagsgade 5, København K.

Tilmelding og spørgsmål:
Kontakt venligst kursuskoordinator Tina Weller tina.weller@sund.ku.dk, som vil være 
behjælpelig med uddybende spørgsmål samt tilmelding og optagelse på kurset.

Ansøgningsskema:
Downloades på http://www.iaruni.org/gsp/how-to-apply klik på ”where to apply” find ”Uni-
versity of Copenhagen” og download ansøgningsskemaet, udfyld det og send det, sam-
men med en forhåndsgodkendelse, til iaru.gsp@adm.ku.dk eller tina.weller@sund.ku.dk.

Ansøgningsfrist:
Onsdag den 1. april 2015. 
  

Engageret student søges til forskningsprojektet Musik & Kræft

Vi søger en student der kan hjælpe med at inkludere patienter i et projekt, hvor vi an-
vender levende musik som intervention under indgift af kemoterapi i et randomiseret 
studie blandt patienter med hæmatologiske kræftsygdomme på Rigshospitalet, Herlev 
Hospital og på Roskilde Sygehus. 
Studenten informerer om undersøgelsen, randomiserer, tager blodprøve, transporterer 
og processerer blodprøve i laboratoriet og sørger for at spørgeskemaer bliver udfyldt. 
Dette skal for hver patient i undersøgelsen ske 5 gange over nogle måneder. Du får HK 
studentertakst og ansættes på Livet efter Kræft ved Kræftens Bekæmpelses Forsknings 
Center med reference til Professor, overlæge dr.med. Christoffer Johansen – kunne du 
tænke dig det, så send en kort e-mail med et CV til christof@cancer.dk inden tirsdag 
den  17. marts klokken 17.

Aktuelle jobs d. 08.03.2015

• Lægepraksis i Greve søger en/flere studerende, 4-8 timer ugentligt, start 1. April.

• Solopraksis på Frederiksberg C søger +3 semester stud.med til 4 timers ugentlig fleksibelt 
arbejde, start snarest muligt.

For mere info se Jobportalen på Sams.dsam.dk/flx/jobportal/

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

Går du med en drøm om at undervise medstuderende, så kig 
nærmere her. 

Kære potentielle underviser
Vi søger i Supku nye undervisere. Supku består af en gruppe af medicinstuderende, der 
laver billige eksamensforberedende kurser til vores medstuderende. Formålet er at klæde 
de studerende på til eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af 
pensum. Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning 
før.  Kursuspriserne holdes lavest muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden 
forberedelsestid. Foruden at vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er 
vi en social gruppe, der laver forskellige hyggelige arrangementer. 
Vi er særlige interesseret i at oprette nedenstående kurser, men har du selv et emne/fag 
du brænder for, hvor du tænker andre ville have gavn af noget ekstra undervisning høre 
vi meget gerne fra dig. 
• 2. Semester histologi
• 4. semester biokemi
• 5. Semester nyre-fysiologi
• 5. semester anatomi 
• 5. semester patologi

Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til logistik@supku.dk
Ansøgningsfrist lørdag den 21. marts kl. 12. Jobsamtaler vil blive afholdt den 25. 
marts. 
Vi er med stor succes begyndt at starte kurser op på andre studier. Har du en ven/veninde 
du tænker er en brandgod underviser, men studerer noget andet end medicin eller medicin 
ved en af de andre fakulteter må du meget gerne sprede budskabet og vi vil være glade 
for at høre fra vedkommende. 
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig. 

Mvh. SupKu
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Scolarstipendiat

Stud.med søges til at udføre et 6-12 måneders scolarstipendiat hos Klinisk 
Farmakologisk Laboratorium beliggende på Rigshospitalet. Arbejdet vil primært bero 
på laboratoriearbejde, hvor der undersøges lægemidlers påvirkning af DNA og RNA 
skader. Der er løn til en del af forskningsåret, men studenten forventes at hjælpe til med 
at søge fondsmidler til projektet. 

Kontakt for nærmere info: 
Professor Henrik E. Poulsen: Henrik.Enghusen.Poulsen.01@regionh.dk
PhD.stud Vanja Cejvanovic: Vanja.Cejvanovic@regionh.dk

Forskningsenheden K på Bispebjerg hospital søger 1-2 engageret medicinstuderende, 
gerne med interesse indenfor den  kirurgiske gastroenterologi eller den medicinske 
del. 

Du vil som skolarstipendiat indgå i en velfungerende gruppe, der både har professorer, 
lektorer og andre studerende tilknyttet. 

Vi har mange projekter hvor den studerende kan indgå og varetage egne projekter 
indenfor emner såsom: Kolorektal cancer, inflammatoriske tarmsygdomme, akut 
pankreatitis og NASH. Der er også mulighed for at udvikle sit helt eget interesseområde 
med support fra vores mange erfarne forskere. 

Der er mulighed for daglig sparring med vejleder. Vi afholder som minimum 2 månedlige 
fællesmøder, hvor man gøre status på projekterne og får tips til den videre fremgang. 
Vi forventer at den studerende som tidligere studerende deltagere i internationale 
kongresser og publicere artikler. 

Til dække af egen løn forventer vi at den studerende sammen med vejleder sender 
fondsansøgning.  Vi har møde d. 27 marts på Bispebjerg Hospital kl. 15-17, hvor der 
forventes deltagelse

Ansøgningsfrist 16. Marts. Forventet start er primo september. 
Ansøgninger sendes til: 
badar@me.com
Badar Mahmood
Forskningsassistent 
Stud. Med.  

Spørgsmål kan rettes til: 
badar@me.com
Badar Mahmood
Forskningsassistent og Stud. Med.  

Eller: 

Mark Berner-Hansen
Overlæge, senior forsker, dr. med.
Speciallægeialmen ogmave-tarmkirurgi
Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital 
2400 København NV 
Tlf: 35313531
Tlfmobil: +46 708 46 73 55  
E-mail: mbh@dadlnet.dk

Studerende til forskningsår på Infektionsmedicinsk afdeling på 
Rigshospitalet søges med start 1.4.2015

Viro-immunologisk Forskningsgruppe på Infektionsmedicinsk afdeling på 
Rigshospitaletarbejder med forskning inden for immunforsvarets rolle ved kroniske 
infektioner. Vi søger en stud.med.,som interesserer sig for infektionsmedicin og 
immunologi til et projekt omhandlende HIV og hjerte-karsygdom.

Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores 
forskning, samt arbejder med dit selvstændige projekt.

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidat 
opgave og videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende 
eksamen.
Vi har brug for en stud.med, der kan starte fra 1.4.2015.
Du vil blive lønnet med skolarstipendium 10.000 kr/måned. Funding er allerede på plads
Ansøgningsfristen er fredag d. 17. marts og motiveret ansøgning inklusiv CV og 
karakterudskrift sendes til:
Susanne Dam, Afdelingslæge, dr.med/projektleder
email: sdn@dadlnet.dk

1-årigt skolarstipendiatpå Bonkolab, Rigshospitalet

Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab,opslår en 1-årig forskerstilling 
med start august 2015. Projektet omhandler genetisk disposition til cancer hos børn. 
Forskningen vil omfatte litteraturstudie af risikomutationer, kortlægning af mulighed 
for og værdi af cancerovervågning hos risikoindivider, betydning af cancerdisponerende 
mutationer for behandlingstilrettelæggelse, samt cost-benefitanalyser ved screening af 
større populationer. 

I Danmark rammes hvert år ca. 200 børn og unge af kræft. Det skønnes, at 10% af 
disse patienterer bærere af mutationer, der disponerer for kræft, hvilket har betydning 
for behandlingsvalg, deres risiko for sekundær cancer, samt for identifikation af 
mutationsbærere i nærmeste familie. 

Medicinstuderende, der er på studiets kandidatdel kan ansøge. Gode kompetencerog 
interesse for matematik og statistik er en fordel. Den studerende,der ansættes i stillingen, 
påregnes at afsætte tid til udarbejdelse af projektansøgninger i foråret/forsommeren. 
Samtaler afholdes om formiddagen tirsdag den 7 april.

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes 
tilforskningskoordinator Louise Helt (louise.rold.helt@regionh.dk), Børneonkologisk 
Laboratorium, afsnit JMC-5704, Blegdamsvej 9, 2100 KBH Ø.Senest kl 12.00den 1.april2015.

Annoncer
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1. Salter Harris grad 1 / 2. Mb. Padget / 3. Rheumatoid Arthrit / 4. Aorta Aneurisme / 5. Blæredivertikler / 6. Diafragma Hernie / 7. Hæmothorax

81 årig mand med bøjet ben8 årig med skuldersmerter efter et fald

1 2

51 årig kvinde med håndledssmerter

3
57-årig mand

4 5

Cystogram af en 21-årig kvinde med dysuri

Barn med vejrtrækningsproblemer

6 7

24-årig med stikkende brystsmerter!

Af: Markus/MOK.red.
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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

Er du overflytter til København? 

Så husk, at vi afholder det sidste 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 

Repræsentantskabet støtter 

På repræsentantskabsmøde den 10. februar 2015 besluttede FADL København at støtte 
IMCC’s forårsseminar 2015. IMCC (International Medical Cooperation Comittee) tilbyder en 
uddannelse på 4 dages seminar fra den 27/3 til den 1/4  2015, for at klæde studerende på til 
deres arbejde – i IMCC, på studiet og i tiden bagefter. Seminaret vil have fokus på personlig 
ledelse som et gennemgående tema for alle deltagere – og den enkelte vil derudover 
blive tilbudt at vælge ét af 6 fokusområder, i programmet kaldet linjefag: ledelse, stress 
og motivation, formidling, undervisning, public health og internationalt klinisk arbejde. 
Sidste år var en bragende succes – det lykkedes i samarbejde med FADL København og 
Århus at afholde et seminar med 79 deltagere fra hele landet. 
Tillykke til IMCC.

Til 10. semesters studerende 

Det PSYKIATRISKE journalkoncept er tilbage i opdateret version til alle studerende på 10 
semester. Så kom forbi i receptionen i FADL huset og få et koncept. Husk også at du som 
FADL-medlem på 10 semester har mulighed for at hente det neurologiske journalkoncept. 
Information om andelsboligkøb 
Var du ikke med til det succesfulde andelsboligarrangementet, så er powerpoint præsen-
tationen fra Helle Stigaards oplæg d. 17. februar er nu at finde på FADLs hjemmeside.  
http://www.fadl.dk/fadldk/om-fadl/kbh/arrangementer/

HUSK KONTINGENTSOPKRÆVNING

Kære medlemmer (de medlemmer, som ikke har PBS-aftale) 
En reminder, til dig der skulle have glemt at få betalt dit medlemskontingent for det 
kommende semester. Kontingentsopkrævningen er sendt til dig via e-mail. Husk du har 
mulighed for at tilmelde dig PBS, således at kontingentet automatisk trækkes fra din 
konto fremadrettet. 
Med venlig hilsen 
FADL Københavns sekretariat

Husk gratis A-kasse for studerende 

Som medlem af FADL tilbyder vi dig gratis medlemskab af MA (Magisternes Arbejdsløshed-
skasse) eller AAK-s A-kasse( Akademikernes A-kasse). 
Du kan få gratis medlemskab, hvis du: 
·       Er under 30 år 
·       Har en maksimal indtægt på 204.880 kr. om året inkl. SU.  
·       Eller er blevet bachelor inden for de sidste 14 dage.  

Fordelen ved at melde sig ind allerede som studerende er, at du undgår karensperioden 
i dagpengesystemet, som betyder at du ikke får dagpenge den første måned som nyud-
dannet kandidat, hvilket er et indtægtstab på omkring 13.900 kr.
Særlige informationer til kandidatstuderende: 
Hvis du vil undgå karensperioden, skal du melde dig ind i en A-kasse senest et år før, du 
afslutter din uddannelse. Du skal i første omgang melde dig ind som studerende og løn-
modtager på baggrund af dit studiejob. 
Læs mere om regler osv. på vores hjemmeside: http://www.fadl.dk/fadldk/arbejdsliv/
gratis-a-kasse/ 

Meddelelse fra Arbejdsmarkeds Politisk Udvalg 

Kære medlemmer, 

APU står ArbejdsmarkedsPolitiskUdvalg og er et forholdsvis nystartet udvalg i FADL. Vi 
arbejder med på landsplan at under- og afsøge nye jobmuligheder for jer som studerende, 
der ligger ud over SPV-arbejdet. Vores første og største projekt er introducereingen af en 
stilling som praksisassistent hos de praktiserende læger, som vi er i færd med at etablere 
overenskomst med. 
Det er projekt vi har været undervejs med i et års tid, og som vi håber kan finde sin afslut-
ning frem mod sommeren. Vi undersøger dog også andre områder og en af vores første 
succeser var at tilbyde lægestuderende som arbejdskraft for, et af Københavns Kommune 
taget, initiativ om støtte til psykisk sårbare akademikere, der står uden for arbejdsmarkedet.

I lyset af Novos udmeldinger om at de ønsker at aftage flere læger fremadrettet, er industrien 
som studiejob, det næste vi har tænkt os at kaste over.

Hvis du skulle ligge inde med ideer til steder du kunne have lyst at arbejde og som er fagligt 
relevante for os som lægestuderende, må du meget gerne give dine input til: apu@fadl.dk 

Med venlig hilsen
Kasper Gasbjerg, formand for APU

Kredsforeningen
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APP-OKALYPSE 
Har du en pjattet masse lagringsplads, du bare ikke ved hvad du skal gøre af? 
Frygt ej, du kan fylde din mobil med en masse mærkelig apps!  
Af: Andrea /MOK red. 

Perfect 365 

En makeover app, ad. Den bruger ansigtsgenkeldelse til at analysere specifikke træk og 
derefter BLA BLA BLA. Det er meget sjovere, hvis du bruger den på din hund eller kat. 

Figure 1 

Træt af de sædvanlige salat og work-out pics? Nu findes Instagram for læger! Her kan 
du tage billeder af mærkelige ting du ser i klinikken, og poste til the community (med til 
ladelse fra pt, slef ). Det er ikke for sarte sjæle, og det er en god samling halv-klamme ting. 

Confessio 

"Cross to unlock" - behøver man sige 
mere? Det er mega smart, hvis man nu 
har syndet for fuld blæs, og ikke lige er i 
nærheden af skriftestolen.

"... select your sin(s) and receive penance 
and absolution. We believe your privacy 
is sacred so we don’t keep any record of 
sins committed."

Fling 

Hvis du til gengæld mener, at tinder er alt for specifikt, er dette 
appen for dig. Du laver et billede på old-school snapchat vis, men 
dit billede bliver nu sendt til 50 helt tilfældige mennesker i hele 
verden. Og ja, selvfølgelig bliver der slynget 1-20 penisser i din 
retning, men dem behøver du ikke kigge på i 10 sekunder.  

High there
 
Hvis du synes tinder er for uspecifikt, og du holder 
meget af cannabis, så er den rette app kommet!  Nu 
kan du date folk med samme stenede interesse. Og 
bliv ikke skræmt af deres uheldige motto:

" You've got more friends than you think." 

Gøgl

Mini-Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard
Stjernerne siger meget lidt i denne uge.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du får en mega-awesome uge. Og ugle.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du er moralsk forkastelig. Og ond ved din egen familie.

Tyren
20. april - 20. maj
Endelig får du sex, måske.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Vandekander og metalaffald er en farlig kombi.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du producerer en quiz af en art. Stor succes.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du vil slå overraskende mange 4'ere med terning i denne uge.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Din torsdag vil blive mellem-klam.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du skriver en sang til en festlig lejlighed. Du rimer dårligt.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Fredag vil blive domineret af farven lyse-blå. Igen.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du vil kun få en enkelt linje i ugens horoskop.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Fritter vil forvølge dig. Altså, mår-dyret, ikke kartoflerne.


