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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

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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MOK UDKOMMER
DENNIS TAGER PÅ AFTEN-NATTEVAGT

SIMON BRÆNDER SIT KØKKEN NED PGA. 
"REASONS".

HG-WEEKEND AF STED

HG'ERE FORMÅR IKKE AT BLIVE ENIGE OM 
NOGET

HG-WEEKEND SLUT. INTET OPNÅET. INTET 
NYT. MÅSKE NOGET MED ØL. ØL ER I HVERT 
FALD BLEVET DRUKKET.

MOK DEADLINE KL. 12:00
SATS KURSUS I PVK, KL.16:30-20 LOKALE 
42.1.03

NY VIDEO PÅ YOUTUBE.

Basisgrupper

Ugens sjove indslag

Jeg elsker umti 
umti musik!

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIEVEJLEDNING 
OG STUDIESERVICE
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Albin Andrea

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk
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Det er samtidig muligt at dyrke min nørdede fotohobby ved 
at tage lidt makro- og dermatoskopibilleder af patienterne.

Redaktionelt

Af Jonas/MOK-red

Det er blevet så moderne at forske, og dette indlæg skal på ingen måde 
lægge op til en diskussion omkring nødvendigheden i prægraduat 
forske eller ej, men blot give et eksempel på, hvordan et forskningsår 
kan tage sig ud, og hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med det.

Tankerne bag
Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at min motivation for at forske slet 
ikke lå i karriereplaner. Jeg har i løbet af kandidatuddannelsen 
tænkt meget over, om ikke jeg kunne blive forsker, fordi det gjorde 
alle andre jo også. Jeg har talt med adskillige overlæger på diverse 
hospitalsafdelinger i forbindelse med mine klinikophold, men de 
fleste har enten været temmelig afvisende eller har lagt op til, at 
jeg formulerede mit eget projekt, og at vi derefter måtte se på mu-
ligheden for at have mig på afdelingen og søge midler til projektet. 
Jeg har, som mange andre, følt en hel del frustration over, at en stor 
del af mine medstuderende forskede til højre og venstre, mens jeg 
ikke kunne finde noget, der passede mig. Skulle jeg tage fri til at 
forske, har jeg aldrig været i tvivl om, at jeg ville have en dygtig og 
engageret vejleder og et projekt, der er spændende, realistisk at 
udføre, og at der var finansiering til det. Jeg havde egentlig droppet 
tanken om at forske under studiet, indtil jeg havde 11. semesters 
kursus i dermatologi. Selvom jeg har gjort karriereplaner, har det 
været vigtigt for mig, at lysten skulle drive værket.

Introduktion til projektet
Da jeg havde undervisning i dermatologi, fortalte vores underviser, 
at afdelingen var særdeles forskningsaktiv, og at de manglede to 
forskningsårsstuderende for det næste år. Jeg var umiddelbart in-
teresseret i det ene af projekterne omhandlende OCT-skanninger 
af non-melanom-hudcancer, og vi aftalte at mødes en eftermiddag 
efter undervisningen, og jeg skulle sende CV og motiveret ansøgn-
ing inden. Da jeg dukkede op, blev jeg først introduceret for afde-
lingens øvrige forskningsaktive læger og sat ind i, hvad mit projekt 
skulle gå ud på. Det hele var i forvejen temmelig tilrettelagt, men 
jeg ville samtidig få mulighed for, i samarbejde med min vejleder, 
selv at afgrænse mit emne – og der var samtidig et skolarstipendiat 

påhæftet projektet. Jeg blev hurtigt introduceret til, hvor mange 
data afdelingen i forvejen havde, og hvad man kunne forestille sig 
at bruge disse data til. Alt i alt virkede det hele meget tjekket og 
velkoordineret.

Start på arbejdet
Da jeg startede på afdelingen, blev det understreget, at jeg var 
en del af personalet, og at jeg var velkommen i alle afdelingens 
aktiviteter, konferencer m.m. ”Det kunne vel ikke skade, at deltage 
i morgenkonferencer osv.” tænkte jeg. Det gik hurtigt op for mig, at 
jeg lige efter at have afsluttet eksamen inden for specialet havde 
rig mulighed for at udvide mine kliniske kompetencer ved netop at 
deltage i morgen- og eftermiddagskonferencer, og i kombination 
med dette, kunne jeg tilmed rekruttere patienter til forskningen 
ved at bede lægerne ringe til mig, når der kom patienter, der var 
relevante for mit projekt. Mit indtryk var, at den største ulempe ville 
være, at jeg skulle møde i Roskilde hver dag kl 8.

Arbejdet fremad
Jeg har været i gang i lidt over 3 måneder, og på den tid er det 
lykkedes mig at have et næsten fuldt datasæt til mit første projekt. 
Ud over det, er jeg aktiv på to andre projekter, og det forventes, at 
jeg inden sommerferien har lavet et review og er færdig med mit 
første projekt. Med hensyn til vejledning er jeg på ugentlig basis 
i kontakt med min vejleder, men er samtidig tilknyttet en PhD-
studerende, som arbejder inden for samme felt. Samtidig har vi på 
månedsbasis møde i hele forskningsenheden, hvor vi gennemgår, 
hvor langt vi er med diverse projekter og får sparring med de øvrige 
forskningsaktive læger på afdelingen. Der er naturligvis bump på 
vejen i forhold til praktisk udførelse af projekter. Det har fx til tider 
været svært at finde patienter til mit projekt, men der er en ret god 
praksis i, at de øvrige læger på afdelingen er behjælpelige med 
dette og ringer, hvis de har relevante patienter.  
Der er fortsat lang vej, før jeg har skrevet nogen som helst artikel 
færdig, men indtil videre synes jeg, at det lover ret godt. Der bliver 
løbende planlagt møder o.lign. for os uden for matriklen - det er 
for eksempel planen, at jeg præsentere en poster på en konference 
til efteråret.

Afslutningsvis
Det er klart, at der findes enormt mange måder at planlægge et 
forskningsophold, og jeg tror ikke nødvendigvis, at alle ville trives 
lige godt, hvor jeg er. Det er dog med sikkerhed et eksempel på et 
veltilrettelagt og lærerigt år, hvor jeg indtil videre kun har mødt 
imødekommende og hjælpsomme mennesker, der brænder for 
det, de laver. Jeg har en tendens til at foregribe begivenhedernes 
gang og har derfor lovet mig selv, at jeg ikke vil gå videre i dybden 
med muligheden for at blive PhD-studerende før til efteråret, hvor 
jeg tager fat på anden halvdel af mit forskningsår. Jeg kan blot sige, 
at jeg på trods af manglende erfaring, allerede har lært meget og 
fået blod på tanden til at fortsætte. Jeg kan kun anbefale, at man 
er en smule kræsen i forhold til, hvilke forskningsophold, man giver 
sig i kast med.

Flere gode historier
Sidder du og læser MOK og tænker, at du da også har det som 
blommen i et æg i dit forskningsår, foreslår jeg, at du sender mig 
en mail på jonas.h.olsen’snabela’gmail.com, så kan vi lige aftale, 
om du kunne få din historie med i bladet.

Med venlig hilsen
Jonas Olsen
stud.med. og forskningsårsstuderende

Forskningsår – blot et eksempel
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UAEM Infoaften
Onsdag den 25. Marts kl. 17-18.30
Studenterhuset, Købmagergade

Hvordan rykker vi ved den globale sundhed??

Kan medicinalindustrien, forskning, universiteterne, handelspolitik eller patenter redde 
liv, og hvordan forholder vi os konstruktivt, kritisk og altid bevidst om vores og andres 
rettigheder?

Dette er blot nogle af de spørgsmål som den internationale studenterorganisation Uni-
versities Allied for Essential Medicines (UAEM) arbejder med. 

Velkommen til en aften med introduktion til UAEM, vores arbejde og hvordan DU kan 
være med til at påvirke global sundhed!!! 

Dette forår har UAEM specielt fokus på TTIP og hvilke konsekvenser de internationale 
handelsaftaler kan have for den globale sundhed, der vil derfor være specielt fokus på 
dette spændende emne. Alle kan være med, og det er nemmere end du tror, at blive klædt 
på til denne fantastisk spændende, kontroversielle og aktuelle debat.
Gør en ægte forskel for en fair verden.

Program:
17:00 Velkomst
17:05 UAEMs historie og hvordan priserne på HIV-medicin faldt drastisk
17:15 Hvem er UAEM og hvad har vi nået indtil nu? 
17:25 Tidligere, nuværende og kommende nationale og internationale projekter.
17:50 PAUSE med kaffe og kage
18:00 TTIP - konsekvenser for folkesundheden?
18:30 - farvel og tak

Hvis du efter arrangementet har lyst til at høre mere om UAEM, er du velkommen til en 
hyggelig snak over en øl i caféen :-)

Find det på facebook: UAEM Infoaften

Lørdag den 18. april 2015, kulturhuset Kraftwerk i Valby
International aktionsdag imod TTIP
Den 18. april er Global Day of Action imod handelsaftaler. Vi benytter denne dag til at 
sætte fokus på TTIP – handelsaftalen mellem EU og USA og dens konsekvenser for vores 
samfund og vores, borgernes, stemmer i debatten.
 
Under parolen mennesker og miljø før profit holder vi, det danske TTIP-netværk, et brag 
af et arrangement med oplæg, debat, folkekøkken, musik og fest. 
 
Som del af den europæiske kampagne mod EU-USA frihandelsaftalen (TTIP) vil vi derfor 
sætte fokus på de mange konsekvenser aftalen vil få og lave en aktion. Vi ønsker at puste 
til de TTIP-skeptiske gløder og deltage i kampen mod denne handelsaftale.

Så tag en ven under armen og vær med til at gøre den globale aktionsdag til en succes i 
København! Vi skal have TTIP på den politiske dagsorden nu!
 
Program:
•	 kl. 16-16.15: Velkomst
•	 kl. 16.15-17-15: Præsentation af TTIP og dens konsekvenser for vores samfund
•	 kl. 17.15-18: Debatbazar ved miljøorganisationen NOAH, udviklingsorganisationen 

Afrika Kontakt og den sundhedspolitiske organisation UAEM, IMCC, samt fernisering, 
underskriftindsamling og filmvisning.

•	 kl. 18: Fælles aktion, hvorefter baren åbner.
•	 kl. 18.30: Folkekøkken - mad for en 20’er
•	 kl. 19.30: Live musik og fest
 
Vi glæder os til at se jer!
Mvh: Afrika Kontakt, NOAH og UAEM, IMCC

Se mere på facebook: Global Day of Action against TTIP og læs mere om TTIP på www.
ttip.dk

Kick Off 2015

Får du hjertebanken når du ser blå blik og hører sirener?
Har du lyst til at prøve kræfter med intraossøs adgang, 
perifert venekateter og intubation?

Det og meget mere kan du opleve på årets ”Kick Off”.

Programmet indbefatter:
•	 Brush-up	på	ABCDE
•	 Læg	et	perifert	venekateter	på	fantom	eller	din	læsemakker	
•	 Fixer	en	medstuderende	på	spineboard
•	 Intraossøs	adgang,	det	er	let	og	praktisk	
•	 Laryngoskop,	larynxmaske,	trachealtube
•	 Vi	kigger	forbi	operationsgangen	og	traumecenteret

Kurset er ment som en introduktion til basisgruppen SATS og de aktiviteter vi gennemfører. 
Derfor er målgruppen primært bachelorstuderende på 1-4. semester, men alle er velkomne.

Da dagen er lang, må man gerne have lidt frokost med, så supplerer vi grundkosten med 
slik og sodavand. Hvis du synes det lyder spændende kan du og din læsemakker læse 
mere og tilmelde sig på www.sats-kbh.dk.

Tilmelding åbner torsdag d. 26/3 kl. 1200 og der er plads til 30 deltagere.

Har du spørgsmål, så skriv til Jesper Borg: rft361@alumni.ku.dk

IV-kursus

Torsdag d. 23. april kl. 16.30 afholder SATS kursus i anlæggelse af PVK.
Tilmeldingen åbner d. 2. april kl. 16
Formålet ved dette kursus er at lægge et perifert venekateter (PVK, også kendt som 
”venflon”)

Dette er noget enhver læge skal kunne. Denne færdighed kan ikke øves nok og træningen 
i det kan ikke komme for tidligt på studiet.
På IV-kursus får man teoretisk og praktisk undervisning i hvordan man anlægger og 
anvender et PVK samt de komplikationer der kan opstå i anlæggelse og brug.

I den praktiske del anvender vi en specielt designet arm som kan stikkes i så teknikken kan 
indøves. Dernæst vil vi gå videre til at øve på hinanden. Dette giver den bedste oplevelse 
af hvordan det føles at stikke i en rigtig vene.

Deltagere:
12 deltagere. Medlemsskab påkrævet.

Pris:
50 kr. pr. deltager

Tid og sted:
23. april kl. 16.30-20
Lokale 42.1.03

Kursusansvarlig
Anna Mygind Damgaard: annamygd@gmail.com
Sebastian Langhans Bennetsen
Claus Nielsen

Tilmelding
Tilmeldingen åbner d. 2. april kl. 16.

Tilmelding til IV-kursus: www.sats-kbh.dk
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Foredrag om intro- og hoveduddannelse i almen medicin.

Torsdag d. 19. marts kommer Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst (= dem der 
har til hovedopgave at besætte stillingerne i Region H) og fortæller om:
•	 Hvad ansættelsesudvalget i Region H lægger vægt på i selve ansøgningen og til 

samtalen
•	 De syv lægeroller
•	 Personlige og faglige kompetencer
•	 Hvad man som hhv. studerende og yngre læge rent praktisk kan gøre for at forbedre 

CV’et og øge sine chancer.
•	 Hvordan selve ansættelsessamtalerne foregår

Kom frisk! Det er foredraget, du ikke kan undvære, hvis du også er én af dem, der går efter 
en intro- og hoveduddannelse i almen medicin i Region H
Det foregår i Miniauditorium 1, 29.01.30 d. 19. marts kl. 17.00-19.00

SIMS rygseminar med Tom Bendix d.25/3 kl.16-19

Ryglidelser er i den grad et underprioriteret emne på studiet. Det gør SIMS sammen med 
Tom Bendix noget ved. Eventet vil bestå af disse tre dele:

1. Introduktion til rygsygdomme.
2. Hvad skal man bide mærke i ved anamnesen? Hvilke faretegn skal man være opmærk-
som på?
3. Hvordan skelner vi farlige tilstande fra ufarlige tilstande objektivt? Praktisk undersøgelse.

Eventet er kun for SIMS-medlemmer. Tilmelding foregår 
på mail til: simsformand@gmail.com. Indmelding i SIMS 
kan foregå på samme mail, hvor man så kan betale til 
selve eventet. (50 kr. for et semester). Lokalet vil blive 
annonceret på vores facebookside. 

EORTA inviterer til foredrag om HJERTEMEDICIN

31/03/15
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 tri-
als har vist og hvad der er banebrydende ved deres 
nye præparat.

Herefter vil en kardiolog give et uafhængigt klinisk per-
spektiv 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

Der er blever ryddet op i de glemte sager i 
Studenterklubben. 
Sagerne ligger nu på scenen.  Så har du glemt noget, 
kan det afhentes inden d. 30/3. 
Herefter vil det blive kørt til genbrug.

Desuden er kaffemaskinen i udu! Fikses hurtigst muligt

PUC – Panum Underwater Club

Velkommen til alle de nye studerende! Kan du lide at dykke og vil du gerne hænge ud 
med dine medstuderende i en basisgruppe hvor alt ikke kun går op i fagligt snak? – så er 
PUC helt sikkert noget for dig. 
Vi er en dykkeklub med alt hvad man kan ønske; komplet udstyr der kan lånes af medlem-
mer, egen kompressor, svømmehalstid og egen båd. Vi har mange sjove arrangementer 
og ture som for eksempel fast svømmehalstid i Vesterbro svømmehal med træning og 
hygge, årlig julefrokost, gril-hygge om sommeren og så selvfølgelig en masse dyk i de 
danske farvande. 

Kom til semesterets første møde d. 19/3 kl. 17.00 i Studenterhuset og hør mere om 
mulighederne i PUC.

Du kan læse mere om PUC på vores hjemmeside: panumunderwaterclub.dk

Vi glæder os til at se dig. 

De bedste hilsner
PUC

CT-CEREBRUM

Du er ny forvagt i akutmodtagelsen. Billederne er lige kommet ind i systemet og med 
trætte natøjne åbner du programmet og kigger. Grundigt. Det ligner en hjerne. Men er 
der en blødning? Ikke sikker i din sag leder du efter beskrivelsen fra radiologen. Ingen 
endnu - kommer der overhovedet én?

Hjælp patienten og dig selv - kom til MIRAs oplæg om CT af cerebrum

Dato: onsdag d. 15/04-2015
Tid: kl 16.15
Varighed: Ca. 2 timer
Sted: Panum, lokale kommer
Hvem: Annika Langkilde, neuroradiolog
Ingen tilmelding nødvendig, bare mød op. Alle er velkomne.

LIVET SOM YNGRE RADIOLOG + GENERALFORSAMLING

Ved du ikke hvad du vil specialisere dig til? Så kom og hør lidt om, hvad radiologi egentlig 
er og hvad en ung radiolog får dagen til at gå med. 

Bagefter kan du blive og være med til vores generalforsamling – vi mangler nye kræfter i 
foreningen. Dagsorden for generalforsamlingen kan snart findes på mira-kbh.dk.
Efter generalforsamlingen spiser vi pizza og får en øl.

Dato: torsdag d. 7. Maj
Tid: kl. 16.15
Varighed: ?
Sted: Panum, lokale kommer
Hvem: Mia Østergaard, yngre radiolog

 
Vi holder månedsmøde 2. tirsdag i hver måned – kom og find din indre kirurg!  
 
 
 
 

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 eksa-
mensforberedende 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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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 12, 2015

Studenterpræsten er et tilbud til alle studerende. Du kan kontakte mig, hvis du har brug 
for en personlig samtale, og du er også velkommen til at deltage i de arrangementer som 
studenterpræsten og SMiK holder i løbet af semesteret.  Det meste er gratis og i øvrigt 
åbent for alle – troende, tvivlere, ateister, ekstremister og de ligeglade. Også dig!

I forårssemesteret 2015 kredser en del af vores arrangementer omkring ”Arven fra hip-
piekulturen”.

Venlig hilsen

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
________________________________________

Studentergudstjeneste
Tid: fredag den 20. marts kl. 12.15

Sted: Trinitatis Kirke ved Rundetårn

Studenterpræst Inger Lundager, Amager, prædiker ved denne uges studentergudstjeneste. 
Efterfølgende byder SMiK på en lille forfriskning i våbenhuset, hvor du kan hilse på andre 
studerende og evt. kommentere præstens prædiken. Du kan vælge mellem et lille glas 
specialøl eller en god, gammeldags kop kaffe.

I dette semester serverer vi specialøl fra serien Sinner series fra Amager Bryghus. Øllen Lust 
(Begær) beskriver Amager Bryghus selv således: Denne stærke belgiske ale er så sødmefuld, 
at vi ikke er bange for at kalde den for rendyrket begær på flaske. Under brygningen blev 
stemningen så løssluppen, at brygger Jacob og brygger Morten brød ud i store mængder 
spontane kindkys til hinanden. Hvis ikke det pludselig havde ringet på døren, var det 
sikkert ikke stoppet ved kindkyssene. Denne øl er så vellystig, at vi ikke garanterer for 
følgerne, hvis du serverer den for kæresten i stearinlysenes skær: det kan meget vel ende 
i en langvarig forsørgerpligt. Vi har brygget en øl med de mest sensuelle sukre, vi kunne 
finde i Netto og så har vi krydret den med velrenommerede afrodisiaka som spansk flue, 
østers og pulveriseret hjortepenis. Eller osse er vi bare fulde af løgn...

Vi er ikke stolte over at være syndere, men i det mindste er vi åbne omkring det...

Lust er en Strong Belgian Ale på 9,2 %. Den er dyb ravgylden, fyldig og sødlig med en 
meget afdæmpet bitterhed.
Ekstra Bladet gav 6/6 stjerner.
________________________________________
TEMA: Fra kamp om frihed til frihed som tvang
Tid: torsdag den 19. marts kl. 20.00
Sted: TeoBar, Købmagergade 44, over gården
Foredragsholder Rasmus Willig er Ph.d. og lektor ved Institut for samfund og globaliser-
ing. Han har skrevet flere bøger. Hans seneste bog, Kritikkens U-vending, er udgivet på 
Hans Reitzels Forlag.
For bare 30-40 år siden kæmpede den daværende ungdomsgeneration om flere frihed-
srettigheder og ikke mindst retten til at realisere sig selv. I dag er denne kamp vendt på 
hovedet så denne alle føler sig tvunget til selvrealisering. Ingen må stå stille eller holde en 
pause. Velkommen til konkurrencestaten og præstationssamfundet!

TEMA: Rundvisning på Christiania
Tid: torsdag den 9. april kl. 16.30-18.30
Mødested: Galloppperiet, Bådsmandsstræde 43, Christiania
Tilmelding er nødvendig: til Lise på lise@smikbh.dk senest torsdag den 9. april. Max. 25 
deltagere.
Alle der kender eller har hørt om Christiania ved, at der er mange forskellige ”sandheder” 
i omløb om fristaden. På en rundvisning med en ”indfødt” christianit gives en indføring i 
Christianias struktur og historie, og samtidig formidles rundviserens egen fortolkning af 
”sandheden” om Christiania. Rundviserne er den levende historie, og de har været her, har 
set det hele og mange har været med fra Christianias barndom. Ikke én rundvisning er ens, 
så var du på en rundvisning sidste år, er det en ny oplevelse i år!
________________________________________
Fisketur på Øresund
Tid: lørdag den 9. maj kl. 12.30-18.00
Mødested: Lautrupskaj, Kalkbrænderihavnen, M/S Skipper
Tilmelding er nødvendig: til Lise på lise@smikbh.dk senest 28. april. OBS! Meddel venligst 
ved tilmelding, om du har brug for at leje grej! Der er plads til max. 35 personer.
Studenterpræsten og Studentermenigheden inviterer atter på fisketur på Øresund med 
M/S Skipper. Tag med og fang fisk til aftensmaden! 
Nicolai Halvorsen har fisket siden han var barn, og han vil være behjælpelig med instruk-
tion og vejledning for dem, der ikke har prøvet det før. Alle kan være med, og de fleste 
plejer at fange noget. 
SMiK har lejet hele M/S Skipper, så turen er gratis for dig; har du ikke det rigtige grej, så kan 
det lejes på skibet. Det koster 100,- for stang og hjul. Forfang, orm, pirke mv. kan købes 
om bord. Du skal også have lovpligtigt fisketegn; det kan købes online: www.fisketegn.dk
OBS! Husk varmt og fornuftigt tøj; der kan være koldt på Øresund! 
Yderligere info: Nicolai Halvorsen
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til per-
sonlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver ikke 
registreret. Studenterpræsten foretager desuden kirkelige handlinger som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i hans træffetid. 
(Ti: 13-14; On: 12-14; To: 12-14; Fr: efter aftale)
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 
Facebook: facebook.com/smikbh

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i MedicinerRådet

Semesteret er i fuld gang og MedicinerRådet er som sædvanligt i fuld gang med at sikre 
de studerendes stemme og indflydelse på vores universitet og uddannelse.
Vi afholder en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med vores næste 
månedsmøde, hvor vi skal vælge studerende til nogle enkelte udvalg og poster. 

Dato og sted
Onsdag d. 8. april kl 17 i MedicinerRådets lokaler på 1. sal i Studenterhuset. 

Dagsorden 
•	 Formalia 
•	 Gennemgang af økonomi v/ kasserer Frederik Løgstrup
•	 Valg  af kasserer 
•	 Valg af bestyrelsesmedlem til MOK’s bestyrelse
•	 Valg af repræsentanter til VBK-udvalget
•	 Eventuelt

Månedsmøde
MedicinerRådet holder det sædvanlige 
månedsmøde, når den ekstraordinære 
generalforsamling er slut. 
Følg med her i MOK og glæd til dagsordenen 
kommer ud. 

Udlandsophold på den nye kandidatstudieordning. 

Den nye kandidatstudieordning bliver rullet ud efter sommerferien. Der er nogle ændringer 
i forhold til, hvilke kurser og semestre man kan tage i udlandet. 

Ændringerne er som følger:
1. semester kandidat har indtil nu været et populært semester at tage i udlandet. Dette 
er ikke muligt på det nye 1. semester kandidat. 

2. semester kandidat kommer bl.a. til at indeholde klinisk kursus i hhv. intern medicin, ki-
rurgi og anæstesiologi. Dette kan tages i udlandet, men eksamen skal afholdes herhjemme. 

3. semester kandidat kommer bl.a. til at indeholde sansefagene: øre-næse-hals, øjensyg-
domme og hudsygdomme. Dette kursus kan tages i udlandet, men eksamen skal tages 
herhjemme.

4. semester kandidat. Her ligger psykiatri, neurologi og neurokirurgi, som kan tages i 
udlandet. Her er der dog få pladser og eksamen skal ligeledes afholdes herhjemme.

5. semester kandidat. Her skal man vælge mellem 3 forskellige perspektiver: 
- Specialistperspektivet. Dette perspektiv tages herhjemme. Der ligger på dette semester 
2,5 ECTS point på et specialiseret valgfag, som kan tages i udlandet.

- Forskerperpektivet. Forskningsophold og hertil hørende kandidatspeciale kan tages i 
udlandet inklusiv eksamen. 

- Internationalt perspektiv. Dette perspektiv skal selvfølgelig tages udenlandsk. 
Man kan vælge at tage et klinisk semester på et udenlandsk universitetshospital, svarende 
til det danske specialistperspektiv.
Eller man kan vælge at tage sommerkurser i international eller global sundhed efterfulgt 
af udenlandsk felt- og praktikophold. 

6. semester kandidat kan fortsat ikke tages i udlandet. 

Er du i tvivl om noget, er det altid en god idé at kontakte sektion for internationalisering.

Studentertilbud

Studenterpolitik
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Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2015 el-
ler 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. se-
mester 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, Uni-

versita 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, Univer-

sidad 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. (Studie-
plan: Delt 3. semester. Fag i udlandet er klinisk kursus i kirurgi II og 
klinisk kursus i anæstesiologi) på 3. semester KA (2009-kandidats-
tudieordning) 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 af-
holdt 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 - gruppeve-
jledning:
•	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 

Studievejledningen
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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 inden-
for 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 kon-
gresser 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 
Stud. Med.  
Eller: 
Mark Berner-Hansen
Overlæge, senior forsker, dr. med.
Speciallæge i almen og mave-tarm kirurgi
Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital 
2400 København NV 
Tlf: 35313531
Tlf mobil: +46 708 46 73 55  
E-mail: mbh@dadlnet.dk

1-årigt skolarstipendiat i Gastroenheden, Hvidovre Hospital
Leverforskningsteamet ved medicinsk sektion i Gastroenheden opslår et 1-årigt forskn-
ingsstipendiat med start august 2015. Vores forskningsområde er primært komplikationer 
til skrumpelever.

Du vil få ansvar for et projekt, som består af en retrospektiv opgørelse af antibiotikaforbrug 
til patienter med skrumpelever. Derudover vil du blive tilknyttet de eksisterende projekter 
i afdelingen. Disse omfatter et randomiseret GCP-kontrolleret lægemiddel forsøg, som 
undersøger effekten af rifaximin på hæmodynamik og inflammationsmarkører, samt et 
prospektivt studie, som undersøger udvikling af forandringer i hjertet med ekkokardio-
grafi, hjerte CT og hjerte MR.
Arbejdsopgaver vil omfatte: 
•	 Gennemgang af journaler
•	 Database indtastning
•	 Litteratursøgning
•	 Statistik 
•	 Rekruttering og kontakt til patienter
•	 Praktiske opgaver på projektdage (venflon, blodprøver, andre noninvasive under-

søgelser, ledsagelse af projektpatienter m.m.)
•	
Hvad får du ud af forløbet: 
•	 Mulighed for at lave kandidat eller bacheloropgave
•	 Forskningserfaring til dit CV
•	 Forfatterskab ved en eller flere
•	 publikationer 
•	 Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer 

studier 
•	 Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder?

Du vil blive aflønnet med et skolarstipendium svt. 10.000 kr/måned. 
Ansøgning om funding er i gang.
Medicinstuderende, der er på 5. semester eller derover kan ansøge. Klinisk interesse for 
intern medicin, ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel. 
Samtaler afholdes om formiddagen 8. april 2015

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med et kort CV og  og studiekarakterer fremsendes til Ph.d.-
studerende Nina Kimer (nina.kimer@regionh.dk), Gastroenheden 360, medicinsk sektion, 
Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, DK-2650. Senest 29. marts 2015

Center for Perioperativ Optimering søger op til 4 scholar-
stipendiater til start d. 1.september 2015

Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for sit eget projekt i ansættelsesperioden og 
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med interne 
og eksterne samarbejdspartnere. Arbejdsopgaverne vil være varierede og vil bl.a. 
inkludere anmeldelse, godkendelse, opstart, koordinering og sammenskrivning af 
projekterne. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for 
Perioperativ Optimering (CPO).
Projekterne vil være en kombination af registerforskning og kliniske forskning, og 
vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske benigne og maligne sygdomme. 
Projekterne er planlagt i detaljer, men der vil være en stor grad af medindflydelse på 
arbejdsproces og egne arbejdsopgaver. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team 
under ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt, og kan 
hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

Vi forventer at ansøgeren:
•	 Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
•	 Er struktureret, dedikeret og flittig
•	 Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
•	 Er medicinstuderende på kandidatdelen

Vi tilbyder: 
•	 Detaljeret oplæring i artikelskrivning 
•	 Deltagelse i 3 skrive-retreats i løbet af ansættelsen
•	 Garanteret løn i form af 10.000 kr. månedligt
•	 12 måneders ansættelse i en dynamisk og progressiv forskergruppe
Om CPO:
Center for Perioperativ Optimering (http://www.herlevhospital.dk/cpodenmark) er en 
progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. Vi 
værdsætter et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark 
og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, 
hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO er man underlagt 
et krav om videnskabelig produktion, og det forventes at alle forskningsansatte skriver 
minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup fra seniore ansatte. 
Forskningsområderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk 
forskning, registerforskning, basal forskning og translationel forskning.
Ansøgning:
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til jakobburcharth@gmail.com 
inden d. 5/4 -2015. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i uge 15 
efter nærmere aftale.
Yderligere information:
Jakob Burcharth, læge, PhD (jakobburcharth@gmail.com, tlf: 26 27 26 62)
Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)
Kristoffer Andresen, læge, PhD studerende (kristofferandresen@gmail.com)
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (Jacob.rosenberg@regionh.dk)

Aktuelle jobs 15.03.15
•	PLO	Lægedage	søger	studentermedhjælper	til	assisterende	administrative	opgaver.
•	Sololægepraksis	i	Valby	søger	flere	SAMS'ere	til	deling	af	sekretæropgaver.
•	Sololægepraksis	i	Greve	søger	SAMS'er	til	mindre	kliniske	og	administrative	opgaver.
•	Lægepraksis	i	Brønshøj	søger	SAMS'er	som	deltidssekretærvikar	til	både	receptionsfunk-
tion/visitation.
•	Lægepraksis	i	Greve	søger	1	eller	flere	SAMS'ere	til	hjælp	i	det	daglige	arbejde	i	klinikken.	

For mere information om de respektive 
jobopslag, se jobportalen på:
http://sams.dsam.dk/flx/jobportal/ 

1-årigt skolarstipendiat på Bonkolab, Rigshospitalet

Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslår en 1-årig forskerstilling med 
start august 2015. Projektet omhandler genetisk disposition til cancer hos børn. For-
skningen 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 
patienter er bærere af mutationer, der disponerer for kræft, hvilket har betydning for 
behandlingsvalg, deres risiko for sekundær cancer, samt for identifikation af mutations-
bærere i nærmeste familie. 

Medicinstuderende, der er på studiets kandidatdel kan ansøge. Gode kompetencer og 
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 til forskning-
skoordinator Louise Helt (louise.rold.helt@regionh.dk), Børneonkologisk Laboratorium, 
afsnit JMC-5704, Blegdamsvej 9, 2100 KBH Ø. Senest kl 12.00 den 1. april 2015.
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Medicinstuderende til forskningsår på Medicinsk Enhed, 
Hvidovre Hospital 

På Medicinsk Enhed har vi startet et multimedia pro¬jekt, hvor vi vil skabe en internet 
baseret intern medicinsk case samling. I den forbindelse har vi brug for en medicinstuder-
ende, som kan være behjælpelig med indsamling af casematerialet, samt opsætning af 
casene. Herudover vil du få dit eget forskningsprojekt, hvor data med stor sandsynlighed 
kan publiceres. 

Vi søger en studerende, der har 
•	Interesse	for	intern	medicin	
•	Lyst	til	at	forske	
•	Gerne	erfaring	med	Adobe	programmerne	(photoshop/illustrator)
•	Er	fleksibel	og	god	til	at	samarbejde	på	tværs	
•	Lidt	klinisk	erfaring	
•	Det	vil	være	en	fordel	hvis	du	har	gode	engelsk	kundskaber	(skriftligt)	

Vi kan tilbyde 
Et spændende forskningsår, som både vil give en god intern medicinsk indsigt og forskn-
ingsmæssig erfaring. Du vil komme til at være involveret i alle aspekter af casefremstill-
ingen fra udvælgelse af patienterne på afdelingen til opfølgende kontakter, indtastning 
af data og dataanalyse. Du vil få mulighed for, at gennemføre dit eget forskningsprojekt. 
Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital har i løbet af det sidste år opbygget en forsknings-
gruppe bestående af snart tre PhD studerende og et varierende antal forskningsårs 
studerende og der er et meget aktivt sygplejer¬ske forskningsmiljø. Du vil komme til at 
arbejde tæt sammen os alle i forsknings¬gruppen og klinikken. 
Lønnen er dækket og øvrige udgifter vil der også i vid udstrækning blive sørget for. 
Ansøgningsfristen er 28 marts med ansættelse medio 2015. 

Motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift sendes til: 
Jens D Hove Overlæge, PhD, Klinisk Lektor 
Kardiologisk Sektion, Medicinsk Enhed Afsnit 253
Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30, 2600 Hvidovre 
email: jhove@dadlnet.dk Telefon +45 2023 5445

Forskningsår på Børneafdeling E, Herlev Hospital. 
Er du interesseret i at tage del i et forskningsprojekt omhandlende unge i alderen 14-19 
år med Type 1 Diabetes, så er du måske den, vi leder efter. Vi søger en medicinstuderende 
til et prægraduat forskningsår med opstart sommeren 2015. 
Vores forskningsenhed CHP DIRECT forsker bredt i diabetes hos børn, og du vil blive 
del af et aktivt dynamisk forskningsteam, hvor der er fokus på både basal forskning og 
klinisk forskning.
Aktuelle projekt handler om den menneskelige faktor. På trods af teknologiens fremmarch 
og bedre medicin, er der fortsat mange unge, som ikke opnår en god kontrol af deres 
diabetes. Vi ved at det enkelte individs overbevisning og tanker er afgørende for om de 
unge vælger at tage deres medicin eller bruge deres insulin pumpe.
Men hvordan måler vi denne faktor? Internationalt er der stor fokus på området. Vi forsøger 
at udvikle en metode, der kan bruges i den kliniske hverdag i ambulatoriet. 

Dine opgaver:
•	Du	vil	få	dit	eget	område	i	et	eksisterende	forskningsprojekt.
•	Du	skal	hjælpe	med	at	indsamle	data	i	forbindelse	med	validering	af	et	ny	screening-
sredskab.
•	Vi	sigter	efter,	at	alle	forskningsårsstuderende	får	udgivet	deres	data	i	et	internationalt	
tidsskrift.

Krav til dig: 
•	Medicinstuderende,	helst	på	kandidatdelen	af	studiet.
•	Interesse	for	at	prøve	kræfter	med	forskning.	

Fra 1. april påtænkes at opstarte ansøgning af midler til at dække løn under forskningsåret, 
vi har derfor brug for at kunne sætte et navn på ansøgningen inden denne dato. Frem til 
ansættelsesdatoen skal der udarbejdes en endelig protokol for dit projekt.
Løn: Scholarstipendiat på 10.000/måned 
Hvis ovenstående har interesse, kan du få yderligere information ved at kontakte den pro-
jektansvarlige læge, ph.d.-studerende Stine Møller Sildorf inden den 23. marts på e-mail: 
stine.moeller.sildorf@regionh.dk. Medicinstuderende Kristian Sandahl kan kontaktes for 
yderligere information omhandlende forskningsmiljøet i CPH DIRECT for forskningsårss-
tuderende på telefon 28 74 81 96 eller e-mail: kristian.sandahl@regionh.dk.

Skriv gerne en kort beskrivelse af dig selv. 

Overordnet projektansvar: 
Jannet Svensson, klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d.
Børneafdeling E
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

Studentermedhjælper ved CEKU søges!
Et antal stillinger som studentermedhjælper ved Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) 
ønskes besat pr. 01.08.2015. Vi har til huse i Teilumbygningen på Rigshospitalet samt i 
Rigshospitalets lokaler i Hammershusgade. 
Færdighedstræningen i CEKU er dels en forberedelse af de studerende til kliniske ophold 
og dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter en række kliniske 
færdigheder samt kommunikationstræning.  Læs mere på http://ceku.ku.dk/.
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske fær-
digheder, teknisk hjælp til undervisningen i kommunikationstræning samt assistance 
ved anden undervisning i CEKU. Eksempel på færdighedskurser er: hjertelungeredning, 
anlæggelse af blærekateter og perifer veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, 
ledundersøgelse, gynækologisk undersøgelse og fokuseret ultralydskanning. 
Herudover assisterer du ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer OSCE og MFTL 
(Objektiv Struktureret Klinisk Eksamen og Medicinsk Fagprøve for Tredjelands Læger), 
vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og lagre, samt andet forefaldende arbejde. 
Der er i CEKU rigtig gode muligheder for igangsættelse og supervision af forskningsak-
tiviteter.
Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuderende på 3. – 6. semester BA med 
interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en fordel. Vi ser 
gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium. Du får pædagogisk og praktisk træning 
i undervisning, og du skal bistå CEKU´s lektorer mht kursusindhold, tilrettelæggelse samt 
udvikling af nye kurser. Der stilles således krav til gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi har i CEKU en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed. Har du interesser 
uden for studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, IT-løsninger og websites, 
eller hvis du blot har generelt teknisk snilde, hører vi også meget gerne om dette i din 
ansøgning. 
Arbejdstid:
I gennemsnit 8-10 timer ugentligt (undtaget juli) med det nuværende aktivitetsniveau. 
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-18.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i 
eksamensperioder kan ikke undgås. Arbejdsopgaverne fordeles i god tid, således at det 
kan matche dit studium men din fleksibilitet forventes. 
For flere oplysninger kan du henvende dig til: 
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet, sekretær Ditte Guldmann 
Kryger Rasmussen, ditte.guldmann.kryger.rasmussen@regionh.dk, tlf. 3545 5408 eller
overlæge Mikael Bitsch, mikael.bitsch@regionh.dk, tlf. 3545 5338 .
Ansøgningsprocedure: 
Du kan ansøge her: 
https://delta.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=193495&Depar
tmentId=11910&MediaId=5 eller via link på CEKU's hjemmeside www.ceku.dk Du skal 
indtaste kontaktoplysninger, CV-oplysninger samt skrive en motiveret ansøgning. Der 
kan ikke ansøges på andre måder. 
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. 
Ansættelsessamtaler er planlagt til mandag d 11. maj. 
Obligatorisk oplæring foregår over 2-3 dage i august 2015, hvor du skal være til rådighed. 
Du får løn under din pædagogiske og praktiske oplæring. 
Ansøgningsfrist: 
Fredag d 1. maj 2015 kl. 12:00. 

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på 
Københavns Universitet

Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
  
Kursus 1: 27. juli - 7. august 2015
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme og infektionsmedicin
 
Kursus 2: 10. august - 21. august 2015
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi
 
Københavns Universitet tilbyder for andet år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, som 
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
 
Kurset består af to intensive kurser af hver to ugers varighed, og du kan deltage i ét el-
ler begge kurser. Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern 
medicinske sygdomme, samtidig med at gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste 
forskning inden for blandt andet demens, hjertesygdomme og fremtidens onkologiske 
behandling.

På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele 
verden og opbygge et internationalt netværk.
 
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde 
og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse og dialog. 
Underviserne er læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæ-
serne er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  
 
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen og er godkendt som 
VKO af Københavns Universitet. Kurset kan dog også tages, selvom man har gennemført 
VKO.  
 
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2015. 
Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine/
 
Kontakt:
Kursusindhold: Tobias Bomholt, 
Hoveduddannelseslæge i nefrologi: 
CopSum@dadlnet.dk

Praktiske spørgsmål: Julie Braüner, stud.
med.:  cphsummerschool@gmail.com
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Forskningsår: Polycystisk Nyresygdom og MR skanning af 
nyren 
Motiveret studerende søges til forskningsår på RH og Århus Universitets Hospital, Skejby
Du har: 
•	Interesse	for	nefrologi	og	MR	skanning
•	Ambitioner	om	at	udføre	forskning	med	henblik	på	publicering	i	international	tidskrift		
Vi tilbyder:
•	Medansvarlig	for	etablering	af	metode	til	vurdering	af	nyrefunktionen	ved	polycystisk	
nyresygdom  
•	Klinisk	forskning	med	inklusion	af	patienter,	praktisk	udførsel	af	forsøg,	databehandling	
og publicering
•	Mulighed	for	samarbejde	på	tværs	af	forskningsinstitutioner	i	DK
•	Forventet	publicering	af	en	artikel	i	internationalt	tidsskrift	

Projektet omhandler: 
1: Etablering/optimering af metode til bestemmelse af nyrestørrelse ved MR skanning; 
denne del vil finde sted ved Århus Universitetshospital, Skejby. 2: Klinisk studie med 
måling af nyrestørrelse ved polycystisk nyresygdom og forskellige grader af hydrering; 
denne del vil finde sted på RH. Du vil på RH få ekspertisen i MR skanning af polycystiske 
nyrer, og derved få mulighed for at deltage i fremtidige kliniske studier og potentielt 
yderligere publikationer. 
Vi søger studerende til start 1. august 2015 eller evt. senere efter aftale. Du er velkommen 
til at kontakte os for yderligere information
1. reservelæge Anja Møller Jensen, ph.d., RH (anja.jensen@dadlnet.dk, 22851078) 
Overlæge, lektor Martin Egfjord, RH (martin.egfjord@regionh.dk, 
Professor Michael Pedersen, AUH (michael@clin.au.dk, 20646569) 

Samfundsmedicin! Hvad er det?!

Tænker du nogensinde over, hvad læger laver i Sundhedsstyrelsen, hos Statens Serum 
Institut eller måske i Regionerne?

Synes du, det kunne være spændende at udarbejde vejledninger for fx screening 
eller udarbejde beredskabsplaner i tilfælde af større ulykker i Danmark – ved en 
mæslingeepidemi – eller hvis nu ebola kommer til Danmark? Eller er der måske en 
embedslæge gemt i dig?
Bliv medlem af vores nye gruppe ’Samfundsmedicin’ på facebook og lær mere om et 
spændende speciale!

I løbet af 2015 afholdes der løbende besøgsdage hos 
de forskellige afdelinger – d 24. marts foregår det i 
Sundhedsstyrelsen – se mere information, også om 
tilmelding, i gruppen på facebook.

Vi håber du vil joine!
Vh ’Samfundsmedicin’ på facebook

1-årigt skolarstipendiat på Rigshospitalets Børnecancerlabora-
torium (Bonkolab) fra 1. august 2015 (eller tidligere)

Cancer er den hyppigste medicinske dødsårsag hos børn over 1 år. Akut lymfoblastær 
leukæmi (ALL) er den hyppigste cancer hos børn.

Cirka 30% af børn med ALL har leukæmi i centralnervesystemet (CNS), og CNS er et af de 
hyppigste steder, hvor patienter får tilbagefald af deres leukæmi. Behandling rettet mod 
CNS spiller en central rolle for risikoen for tilbagefald af leukæmi.

I det aktuelle studie undersøges betydningen af indgift kombinationer af kemoterapi 
i spinalvæsken i en dyremodel for leukæmi. Arbejder omfatter indgift af kemoterapi til 
rotter, analyse af neurotoksicitets-markører i spinalvæsken samt testning af rotters adfærd. 
Seks til ni måneder af stipendiatet vil foregå hos læge Peter Cole’s forskningsgruppe på 
Albert Einstein College of Medicine, New York. Professor Kjeld Schmiegelow vil en stor del 
af tiden arbejde i New York og lede projektet i samarbejde med Peter Cole.

Bortset fra at du er medicinstuderende, engageret, struktureret og flittig, er der ingen 
særlige krav til ansøgerkvalifikationer indenfor disse områder. 

Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til læge og 
PhD-studerende Mette Levinsen, Bonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 
2100 København Ø. Ansøgningsfrist 5. april 2015. 

Yderligere information om studiet ved telefonisk henvendelse til læge Mette Levinsen, 
tlf. 26816710 

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
 

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

Øre- Næse- Halskirurgisk VKO-ophold på Harvard Medical 
School.
Husk at der på fredag d. 20. marts kl. 12, er frist for ansøgning til dette spændende 
klinikophold på Massachusetts General Hospital i Boston.
Se det fulde opslag i MOK nr. 20 og rejsebeskrivelse i MOK nr. 19 (kan ses på mok.dk)
Alle med interesse for ØNH der senest i forårssemestret gennemfører kurset, opfordres 
til at ansøge.
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 

Lundbeck foundation
Clinical research

Fellowship Program

Information Meeting
Date: Friday 20th of March
Location: Haderup Auditorium, Panum
Time: 16.15-17.15

•	Exclusive	10-month	fellowship	based	at	Innovation	Centre							 	 							
   Denmark in California’s Silicon Valley
•	Hands-on	training	in	clinical	research	combined	with	small-	 	
  group teaching in research ethics, clinical study design, 
  biostatistics, epidemiology, and research presentation; 
•	Infrastructure	that	allows	you	to	‘hit	the	ground	running’	and				 			
   focus on your research project
•	Access	to	an	international	and	interdisciplinary	student	and		 						 			
  mentor environment in one of the most stimulating and 
   fastpaced business ecosystems worldwide.  

We are looking for students with:
•	Excellent	communication	skills	in	Danish	and	English
•	A	desire	to	move	the	field	of	clinical	and	translational	research	through	innovative	and		
   entrepreneurial thinking
•	A	creative	mind	and	a	strong	drive	to	complete	your	project	on	time	and	be	part	of		 		
   our team 

For more information visit www.lfcrf.org

Annoncer
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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"

1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

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"

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 

Til 10. semesters studerende 
Det PSYKIATRISKE journalkoncept er tilbage i opdateret version til alle studer-
ende 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. 

Husk gratis A-kasse for studerende 
Som medlem af FADL tilbyder vi dig gratis medlemskab af MA (Magisternes 
Arbejdsløshedskasse) 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 ka-
rensperioden i dagpengesystemet, som betyder at du ikke får dagpenge den 
første måned som nyuddannet 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 lønmodtager på baggrund af dit studiejob. 

Læs mere om regler osv. på vores hjemmeside: 
http://www.fadl.dk/fadldk/arbejdsliv/gratis-a-kasse/ 

Nye medlemsfordele – Lån og Spar 
Som FADL-medlem kan du nu få en studiekonto med masser af relevante fordele. 
Du får blandt andet en samlet pakke med en lønkonto med høj rente og en billig 
kassekredit. På den måde kan du nemt gøre det sjovere at være studerende. 
Det er blot nogle af de mange fordelagtige tilbud, som du kan læse meget mere 
om på hjemmesiden under medlemsfordele:
http://www.fadl.dk/fadldk/for-medlemmer/medlemsfordele-og-rabatter/
laan-spar-bank/ 

Meddelelse fra kursusudvalget - FADLs kurser
Kære medlemmer 
Dette semesters kurser i FADL startede for et par uger siden og forløber plan-
mæssigt. 
Der er dog stadig ledige pladser på følgende kurser: 

•	 Kardiologi 
•	 Blodprøver 
•	 Akut medicin

For at eftertilmelde sig disse kurser skal du gå ind på www.mit.fadl.dk og tilmelde 
dig de(t) kursus du ønsker. 
Hvis der opstår problemer kan der sendes en mail til elr@fadl.dk
Du skal være opmærksom på, at der stadig er visse semesterkrav, men at man 
ved eftertilmelding ikke er begrænset af reglen om max. 2 kurser pr. semester 

Flere informationer om kurserne er at finde på:
http://www.fadl.dk/fadldk/for-medlemmer/kurser/kurser-i-koebenhavn/
tilmeldingsprocedure/

Mange hilsner 
Kursusudvalget, Københavns Kredsforening 

Information om andelsboligkøb 
Var du ikke med til det succesfulde andelsboligarrangementet, så er power-
point præsentationen fra Helle Stigaards oplæg d. 17. februar er nu at finde 
på FADLs hjemmeside.  
http://www.fadl.dk/fadldk/om-fadl/kbh/arrangementer/

Kredsforeningen



12 |  Sande Horoskoper - og råd om tilværelsen

Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

I sidste uge skete der en fejl i horoskopet. 
Vi glemte vædderen, så her bringer vi nu 
vædderens horoskop for sidste uge. Vi 
bringer også vandmandens horoskop for 
denne uge, bare fordi.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Denne uge bliver super nice. Du bliver 
måske bortført af en pirat, og du får helt 
sikkert set minimum en helt sæson af en 
valgfri serie.

Vædderen (sidste uge)
20. marts - 19. april
Du vil stå op tirsdag (d.10/3) og føle at du har 
marginalt mere overskud end du plejer at 
have på tirsdage. Dagen vil gå nogenlunde 
som du havde forudset dagen forinden, men 
din frokost vil ikke være helt så tilfredss-

tillende som du havde håbet. Men samtidigt 
er den bedre end den frokost du fik forrige 
tirsdag, hvor salaten virkede lidt for gam-
mel. Denne tirdag virker salaten bare lidt 
flad. Eller sker der ikke noget.
Onsdag får du måske et brev med en regn-
ing eller en reklame. Det får ikke de store 
konsekvenser for dit videre virke. 
Torsdag får du en uventet opringning, men 
det viser sig at det er forkert nummer og 
manden i den anden ende lyder sur, så du 
spiser mere is den aften, bare fordi.
Fredag er der måske noget fest-værk, og 
aftenen forløber som du havde forventet.
Lørdag har du tømmermænd eller fortrød  
at du ikke tog til fest/for tidligt hjem. Du vil 
få en standard lørdag udover dette.
Søndag bliver du kontaktet af en ninja der 
beder der om at sende 500$ til en konto 
i nigeria for til gengæld at blive den nye 
kejser af Japan. Du regner med at det er et 
scam og svarer ham ikke.
Det var ikke et scam.  

MOK præsenterer: Råd, der får tilværelsen til at glide som smurt 
i tjære!

Går dit liv for godt? Er du bange for karmiske repressalier  fra en fraværende og kynisk gud 
i en eksistentielt meningsløs verden, hvor din eneste tro støtte og stabilitet er visheden om 
universets utilfredshed, hver gang det går godt? Følg disse simple råd og kom så tilpas langt 
ned i karma, at det kun kan gå dig godt fremover!

•	 Er du i byen med dine ikke-mediciner venner? Vær ovenpå: Du er bedre end dem!
•	 Er du på FADL-vagt og bliver bedt om en eller anden klam opgave som bleskifte eller at give 

bækken; nægt. Du skal være læge - du kan ligeså godt begyndte at bestemme nu!
•	 Opfører dine børn sig dårligt, mens du er i byen for at fejre jubilæet med din kæreste? Slå dem 

ihjel.
•	 Det kan være svært at lave vejledertricket med en kniv eller gaffel til ølåbning, mens du kører 

bil; så brug metalklipsen på sikkerhedsselen i stedet.
•	 Er du træt af at binde dine snørebånd? Erstat dem med høretelefonkabler og se: De filtrer sig 

perfekt sammen af sig selv!
•	 Er du træt af at blive anholdt af politiet for spirituskørsel? Lim et lille spejl ind over dit billede på 

dit kørekort; politiet vil blive forvirret og i stedet anholde sig selv.
•	 Man kan let blive sulten til dobbeltforelæsningerne eller SAU-timerne på studiet. Imødekom 

problemet ved at gemme spaghetti i din bog.
•	 Behandl alle racer og religioner ens. Uanset om de er kinesiske, muslimer, buddhister, mexica-

nere eller normale.
•	 Er du oppe at skændes med en kvinde, der har grebet en kniv for at true dig? Skynd dig at finde 

mayonnaise og toastbrød frem: Hendes kvindelige instinkter vil tage over, og du vil få en lækker 
sandwich ud af skærmydslerne.

•	 Keder du dig, når du kører længe på landevejen eller af snørklede byveje i bil? Snapchat dine 
venner eller gå på Facebook med din smartphone for at fordrive tiden!

•	 Er du en fattig studerende, som kun har et karbad men gerne ville have en jacuzzi? Smid en 
tændt hårtørrer i vandet næste gang du er i bad!

•	 Har du været på en date og bliver inviteret inden for til en kop kaffe, efter du har fulgt den 
heldige hjem: Sig nej! Koffein om aftenen kan virkeligt ødelægge din døgnrytme.

•	 (til mænd) Bor du i et hårdt kvarter og bliver kaldt ”bøsse” eller ”pædofil” af utilpassede drenge-
børn: Hiv dit ikke-erigerede lem frem foran dem for at vise, at du bestemt ikke tænder på dem.

•	 Næste gang det bliver nytår, tag da et tomt og vasket syltetøjsglas og put en seddel med en 
beskrivelse af hver god ting, der sker for dig, i løber af året. Næste Nytår kig da på det stadig 
tomme glas. Begå selvmord.

•	 Brug din pande til at ramme toilettets skyl-ud knap, så du slipper for at få bakterier på 
hænderne.

•	 Hvis du laver en joke, men ingen griner, er det nok fordi, de ikke hørte dig. Gentag den flere 
gange, højere og højere.

•	 Ved du, at du skal mødes med nogen, hvor du risikerer at blive hidsig og i ukontrollabelt 
humør? Tag en kniv med i inderlommen; du kan prikke dig selv i benet med den, hvis du føler, 
du er ved at miste besindelsen. Bonus: Du kan prikke den anden person med kniven som hint 
til, at vedkommende skal falde ned.

•	 Er du en af de tidlige medicinstartere og skal til køreprøve snart men er nervøs? Drik et par øl for 

at få ro på nerverne, inden du skal til køreprøven.
•	 Føler du dig sløj og kan ikke magte en uge med sengeligning og hovedpine? Begå selvmord!
•	 Hvis du vil have en tatovering men er i tvivl om motivet, så vælg en tribal. Folk vil respektere dig 

for at være i kontakt med dine rødder.
•	 Er du træt af at få bøder for at parkere ulovligt? Sørg for at dine vinduesviskere altid er tændt. 

Parkeringsvagter vil ikke have noget sted at sætte bøden!
•	 Er du træt af at glemme dit KU-kodeord, som skal ændres cirka hver 14. dag? Sørg for at gøre 

det ekstra langt og kompliceret, så du, når du nødvendigvis glemmer det, ikke behøver at føle 
dig dum over det.

•	 Når du køber en ny computer, så sørg for at klikke på så mange suspekte links som muligt, så 
den kan få en masse vira og opbygge sit immunforsvar.

•	 Har du lige fået en ny bil? Sørg for at indvie motoren grundigt ved at lade den køre i tomgang i 
fem-seks timer. Sæt dig i førersædet og hold øje med omdrejninger og motortemperatur. Sørg 
for at gøre det i din lukkede garage, så du ikke forstyrrer din nabo.

•	 Er din tunge frosset fast til en lygtepæl pga. vilde frostgrader? Gå ikke i panik! Vent til du skal 
tisse og ret så den varme stråle mod din tunge.

•	 Hvis du skal dele penge med nogen, så del dem ikke 50/50. Del dem 60/60 så alle får 20 % flere 
penge!

•	 Vær en kæmpe narrøv mod alle, til du ikke har nogen venner tilbage. Del så 1 krone med alle 
dine venner. 1 divideret med 0 er uendeligt: Nyd din evige rigdom.

•	 Undgå dårlig ånde om morgenen ved aldrig at gå i seng.
•	 Er der nogen, der fejlagtigt anklager dig for mord? Slå dem ihjel så de stopper md at sprede 

løgne.
•	 Er du bange for kønssygdomme men gider ikke bruge kondom? Bare brug steriliseringsalkohol 

som glidecreme!
•	 Vacciner ikke dine børn; de bliver autister!
•	 Er du træt af at sidde ved siden af skrigende børn på fly? Rejs altid sammen med og ved siden af 

en dømt pædofil. Bonus: Skær mellemmanden væk ved selv at blive dømt pædofil!
•	 Skal du finde noget på nettet? Søg med denne smarte hjemmeside: www.bing.com
•	 Er du virkeligt forelsket din kæreste? Put nikotinplastre på dem, hver gang I sover sammen. Efter 

et stykke tid, vil din kæreste forveksle sin afhængighed af nikotin til afhængighed af dig.
•	 Skyd dig selv med patroner af lille kaliber, så du langsomt opbygger immunitet for projektiler 

af alle kalibre.
•	 Er du træt af karriereræset på medicin? Skift til noget let på RUC eller KUA og nyd resten af dit liv 

uden stress: Du kommer aldrig til at arbejde en eneste dag med sådan en uddannelse!
•	 Fryser du meget og kan ikke få varmen? Stil dig i et hjørne. Hjørner er altid 90 grader.
•	 Skal du have et barn, men en af dine venner eller familiemedlemmer har netop valgt det navn, 

du havde tænkt dig at bruge? Bare tilføj ”-2” i slutningen af navnet.
•	 Skal du bringe noget vand i kog med har hverken en kedel eller et komfur? Hæld vandet ud i en 

cirkel på jorden. Cirkler er 360 grader, hvilket er mere end rigeligt til at få vandet til at koge.
•	 Skriv din adresse på en lap papir klistret til dine husnøgler. På denne måde kan en venlig sjæl 

aflevere dem ved døren, hvis du mister dem et sted i en brandert.
•	 Undgå det klamme rekylvand, når du er på toilettet ved at pisse og skide på gulvet.
•	 (til mænd) Hver eneste gang din kæreste eller kone er sur, ked af det eller på anden måde 

følelsesmæssigt påvirket, spørg da, om det er fordi, hun har PMS. Hun vil falde til ro og respek-
tere dig for at udvise interesse i hendes svingende hormoner, samt du vil fremstå begavet for at 
forstå, at enhver følelse, som en kvinde har, kan tilskrives hendes menstruations cyklus.

•	 Har du problemer med dårligt selvværd? Tag dig sammen!


