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Glædelig påske
.... du behøver ikke kigge efter påskeæg i år...

PS. MOK holder påskeferie, men vender stærkt tilbage d. 6. april
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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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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
SAKS SUTUR 2, SE S. 10

HERTOFT EFTERMIDDAG, SE S. 7
FORNIKS MÅNEDSMØDE, SE S. 10

SPLAS FOREDRAG, SE S. 12

MILLE SKAL I ZOO-BY-NIGHT

PJ HAR DØGNVAGT - SKAL LAVE APPENDICIT

MOK HOLDER PÅSKEFERIE!!!!!

IMORGEN ER DER LAAAANG FREDAGSBAR

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

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
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Medicinstudiet - i de GODE gamle dage!
Af Dennis/MOKred

I MOK vil vi i denne uge, og efter påsken, bringe to perspektiver 
på hvordan det er at være medicinstuderende på bachelor-delen. 
Denne uge vil jeg skrive om min egen tid på bacheloren, hvilket 
ligger et par år tilbage, og i næste uge kan man se frem til en mere 
nutidig præsentation af hvordan det er at være medicinstuderende 
på bachelordelen.

Dengang, i de gode gamle dage, i 2008 hvor jeg startede på medicin, 
så studiet meget anderledes ud end det gør den dag i dag. WordFeud 
var endnu ikke opfundet, medicinstudiet var ca. 40/60 svensk/dansk, 
og Oasis var endnu ikke gået i opløsning. Stemningen var anderledes 
end den er i dag, da vi havde et fast fundament at arbejde ud fra: Der 
var ikke noget som hed "Fremdriftsreform", lokalerne skiftede ikke 
fra uge til uge pga. ombygning og man stressede ikke over at være 
med i flest mulige basisgrupper på én gang, for at få noget på CVet.

3. semester: Dengang i de gode gamle dage, hvor 3. var hårdt 
anderledes, og bestod af én stor eksamen, hvor man ikke måtte have 
atlas med til eksamen. Inden jeg påbegyndte mit livs mest lærerige 
halve år, så jeg 3. med en enorm ærefrygt; kunne jeg 
klare mig igennem? Hvor meget skal man læse? Er 16 
timer i døgnet nok at læse? Hvad nu hvis man kommer op 
hos ham den lede eksaminator, som dumper alle? - Jeg 
kunne forestille mig, at selve eksamensræset egentlig 
ikke er så meget anderledes den dag i dag: Man kommer 
igennem semesteret, uanset hvor hårdt det er, fordi man 
har nogle gode studiekammerater. Jeg personligt havde 
en fantastisk læsegruppe. Vi tilbragte 16 timer i døgnet 
sammen, hvor vi lavede mad, spottede den op fra slap, 
læste og gennemgik. Jeg havde ikke kunnet klare mig 
igennem, uden de to drenge. Dels er det rart at man har 
nogle at mødes med, så man kommer op om morgenen, men mere 
vigtigt er det at have nogle at pege fingre af, fordi deres liv er ligeså 

ganske horribelt som ens eget. 
"Liv", HAH!

Hvad der kom som et chok 
for mig var, at når man havde 
bestået 3. semester, så var 
der efterfølgende to udtalt 
nederdrægtige semestre mere 
i vente. Det resulterede i at jeg 
dumpede 4. semester.. Men 
dengang i de gode gamle 
dage, var der ingen stress! 
Hvorfor ikke? Fordi man kunne 
da bare tage det om, med SU 
og hele baduljen! Ikke nogle 
obskure regler om at man 

automatisk bliver tilmeldt et nyt semester, ingen regler om at hvis man 
tager orlov må man ikke være akademisk aktiv, eller noget halløj i den 
stil. Da jeg så efterfølgende også dumpede 5. semester, begyndte det 
selvfølgelig at blive lidt mere presset.. Eller.. Nej, det gjorde det ikke! 
Fordi det kunne jeg også bare tage om!

Dengang i de gode gamle dage, var alle os studerende frie til selv 
at planlægge vores tid. Frie til selv at drikke et semester væk, hvis 
det var det vi havde brug for. Vi blev heller ikke tilmeldt reeksamen 
automatisk, så det at dumpe 4. semester, betød ikke, at jeg måtte 
droppe rusvejledningen den sommer. 

Desto mere jeg sidder og tænker over det, desto mere bliver 
jeg enig med mig selv om, at på trods af - at nogle vil mene -  at 

visse af eksamenerne er blevet gjort nemmere/mindre 
urimelige, og på trods af at vi havde faste lokaler, og at 
klubbens kaffemaskine virkede, så misunder jeg søreme 
ikke de studerende som går på bacheloren nu. Den 
fremdriftsreform, og den lede lænke til læsesalen som følger 
med den, er værre end nogen eksamen, jeg nogensinde 
har måtte tage om!

Mange ting på er blevet markant anderledes på de 6,5 år 
jeg har været på studiet. Kun én ting er mejslet fast i granit, 
og vil aldrig nogensinde ændre sig: Studieservicecenteret 
har altid ualmindeligt travlt, er altid ualmindeligt lidt villige 

til at hjælpe studerende, og er altid ualmindeligt gode til at smide 
diverse papirer væk.
  Hvilket i sidste ende fucker den enkelte studerende over.

Har du noget på hjerte??!
Der har på MOK i en lang årerække været tradition for at fylde 
tomme sider i bladet ud med gøgl. Det er vi selv ret vilde med, og har 
bestemt også tænkt os at fortsætte med.
Dog forsøger vi en gang hvert årti ca., at forny os en smule, hvorfor 
vi er begyndt hver uge, at skrive lidt småseriøst (i det mindste ikke 
deciderede løgne) om noget vi har på hjerte. 

Det er dog ikke forbeholdt MOKredaktionen at skrive indslag i bladet 
- faktisk langt fra! Vi opfordre derfor alle med noget på hjerte eller 
en sjov gøglet ide om at sende det til bladet. Det er endda gratis, så 
længe det ikke er hhv. reklame eller annonce. 

Så BRING IT ON!!! 

Mvh MOKredaktionen
send til mok@mok.dk

"WordFeud 
var endnu 

ikke opfundet, 
medicinstudiet 

var ca. 40/60 
svensk/dansk, 

og Oasis var 
endnu ikke gået i 

opløsning. "
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frebar onsdag d. 1. april - ikke en aprilsnar

Peder sender noget.. 

Studiepolitik og studentertilbud
Har du taget mere end 30 ECTS point i F15? 

Fremdriftstiderne nærmer sig, og i den forbindelse har vi i MedicinerRådet fået mange spørgsmål vedrørende tilmeldingskravet på 30 ECTS point per semester. 

En af de ting vi er blevet spurgt om, er hvorledes man forholder sig til studerende, som har taget mere end 30 ECTS i F15.  Skal de tvangstilmeldes 30 ECTS i E15 – selvom de i virkeligheden 
er ”foran på point”? Når Fremdriftsreformen er fuldt indfaset, bliver det muligt at ”spare op”, således at man fx tilmeldes 40 ECTS ét semester, og næste semester derfor kan nøjes med 
20. I overgangsperioden er der dog nogle administrative udfordringer. Det betyder, at det ikke er en selvfølge, at man kan tilmeldes færre ECTS i E15 – selvom man har taget tilsvarende 
ekstra point i F15. 

I MR mener vi naturligvis ikke, at man skal straffe studerende for at være 
foran, og derfor har vi kæmpet for, at det bliver muligt at ”spare op” i F15. 
Det er heldigvis blevet accepteret af administrationen. Alt i alt skal man blot 
gennemføre 60 ECTS i 2015. Desværre er det sådan, at man SKAL sende en 
individuel dispensationsansøgning om tilmelding til færre ECTS i E15. Det 
skyldes, at systemerne her i overgangsfasen ikke er gearet til selv at opdage, 
at man har ”sparet op”.  Man kan ansøge elektronisk via en blanket på KUnet 
(KUnet.dk -> Udannelsesside ->Blanketter). Alternativt kan Studievejlednin-
gen hjælpe. Husk at skrive i din ansøgning, at du har ”sparet op” i F15. Har 
man ikke ”sparet op” kan man nemlig kun tilmeldes færre ECTS point, såfremt 
der foreligger særlige forhold (fx sygdom).  

Vær opmærksom på, at såfremt man ikke skal tilmeldes alle kurserne på ét 
semester, så vil det ikke være muligt at ønske hold eller hospital. Deler man 
et semester på denne måde, bliver man placeret, hvor der er plads. Har man 
en dispensation for særlig holdsætning vil denne dog stadig gælde. 

Hvis du er startet på studiet i E14 eller F15, så har du 
været omfattet af Fremdriftsreformen fra starten. 
Derfor vil systemet automatisk registrere, hvis du 
er foran. Individuelle dispensationsansøgninger 
skal altså kun sendes af studerende, som endnu 
ikke er omfattet af reformen, og kun i overgangs-
perioden (E15). 

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 13, 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

”Det skrøbelige fællesskab” v. Johanne Stubbe Teglbjærg
Tid: onsdag den 25. marts kl. 19.30
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 2200 N

Vi hører ofte, at vores fællesskaber har det svært, at kirken er truet af sin rummelighed, 
samfundet truet af manglende sammenhængskraft og familien af krise og splittelse. Hvad 
har disse trusler til fælles, og er der mere at sige om fællesskabet, end at det er truet? I den 
kristne teologi findes en lang og nuanceret tradition for at reflektere over fællesskaber, og 
med udgangspunkt i denne tradition skal vi betragte erfaringerne af fællesskab i dag og 
spørge efter mulige andre og nye måder at forstå dem på.

Foredragsholder: professor mso. Johanne Stubbe Teglbjærg er teolog og ph.d. fra KU i sys-
tematisk teologi og har arbejdet med ånd, krop og håb i trinitetsteologisk lys.
Arrangeret i samarbejde med Simeon-Skt. Johannes sogn.

”Universelt lokaludvalgsmøde”
Tid: torsdag den 26. marts kl. 17.00
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal

Hvad skal vi lave til efteråret 2015? Vi mødes fra alle hjørner af KU mm. og kigger på resul-
taterne af brainstormen fra 5. marts – og indsnævrer feltet. Du kan også være med! Der vil 
være en lille snack undervejs. (Bidragene fra brainstormen kan findes på Facebook.)

Studentergudstjeneste og Sidst-på-måneden-frokost
Tid: fredag den 27. marts kl. 12.15
Sted: Trinitatis Kirke ved Rundetårn

Efter gudstjenesten er der frokost i studentermenighedens lokaler kl. ca. 13. Det koster kr. 
20 at spise med.

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 instruktion 
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
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Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2015 eller i foråret 
2016 hos en af vores partneruniversiteter i Norden, Europa eller USA, så 
skal du huske at søge senest den 1. marts 2015 kl. 12:00.  

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

Hvortil:
Fakultetet råder over aftaler i 16 forskellige lande:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk

Træffetid for international vejledning:

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

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

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

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

 
 

BILATERALE AFTALER:  

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

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

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

Ansøgningsfrister og skemaer 

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

STUDIEPLAN / 
STUDIEORDNING 

ANSØGNINGSFRIST 
– blanketterne åbnes 
en måned før fristen 

ERASMUS+ OG NORDPLUS 
Europa/Norden Efteråret 2015 og 

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

Restpladser i 
Europa/Norden 

Foråret 2016 Vil blive offentliggjort 1. 
august 2015 på KUnet 

11. september 2015 kl. 
12:00 

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

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

1. marts 2015 kl. 12:00 

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

Forår og efterår 
2016 

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

1. juni 2015 kl. 12:00 

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

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

1. juni 2015 kl. 12:00 

 

Studievejledningen
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

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

Mandag-torsdag:
Fredag: kl.8.00 - 14.00

M E D D E L S E R  F R A  S U G  -  F A D L S 
O V E R E N S - K O M S T U D V A L G  P Å 
S T A T E N S  O M R Å D E
SUG og SUL (Studenteransattes Landsforbund) er ved vejs ende i 
overenskomstforhandlingerne 2015. 
Vi gik optimistiske ind til forhandlingerne, hvor vi præsenterede vores 
krav. Desværre havde Finansministeriet i år ingen krav til overenskom-
sten, hvilket gjorde det svært at forhandle og forbedre overenskom-
sten. Vi havde håbet på, at FADL/SULs krav kunne være med til at 
forbedre studenteransattes forhold, samt have gjort vores overen-
skomst mere klar. Resultatet blev dog en lønstigning på 3,51 pct. frem 
til 2018, samt en 7. uges barsel til mænd.
Desuden gik vi derfra med en fælles tilkendegivelse, om at både Uni-
versitetsstyrelsen og FADL/SUL vil arbejde på at udbrede kendskabet 
til ordninger om talspersoner
Overenskomsten er gældende for dig, der er ansat af universiteterne, 
hvilket blandt andet 

indbefatter stillingsbetegnelserne:
- Undervisningsassistenter
- Instruktorer
- Studievejledere
- Præparatfremstillere
- Studentermedhjælper på f.eks. IT-studiesale mm.
Er du i tvivl om du er dækket af FADLs overenskomst for univer-
sitetsansatte, eller har du spørgsmål til overenskomsten, er du altid 
velkommen til at kontakte os 
Læs mere på FADLs hjemmeside: 
http://www.fadl.dk/fadldk/loen-og-overenskomster/universitetsan-
sat/

Med venlig hilsen
Marie Skougaard Nielsen
Formand for SUG
msn@fadl.dk 
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. 
Husk gratis A-kasse for studerende
Som medlem af FADL tilbyder vi dig gratis medlemskab af MA (Mag-
isternes 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 karensperioden 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 – Ugeskriftet
Som medlem af FADL og hvis du går på 11. eller 12. semester, tilbyder 
FADL nu i samarbejde med Ugeskriftet dig et gratis abonnement til 
Ugeskriftet.dk, som bliver udgivet 26 gange årligt af Lægeforeningen. 
Tilmeld dig allerede nu ved at logge ind på mitFADL: http://www.fadl.
dk/fadldk/for-medlemmer/medlemsfordele-og-rabatter/Ugeskriftet-
dk/
Når du tilmelder dig Ugeskriftet, sender FADL oplysninger om dit 
navn, adresse, e-mail og hvilket semester du går på til Lægeforenin-
gen, der herefter opretter dit abonnement. Du vil modtage en mail 
fra Ugeskriftet.dk/Lægeforeningen, hvor du kan oprette din adgang-
skode til Ugeskriftet.dk. Vi skal gøre opmærksom på, at der kan gå 
op til 10 arbejdsdage fra du tilmelder dig her til du får adgang til 
Ugeskriftet.dk.

Kredsforeningen
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Hertoft-eftermiddage 
Sæson 2014-15 

 
 
Sted:   Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a) 
Tidsrum:   Kl. 16.00-18.00 
Målgruppe:  Alle interesserede 
Arrangører:  Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sexologisk Forskningscenter, AAU  
Kontakt:  www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk 
Adgang:   Gratis 
 
 
25. september: 
Anne Katrine Gjerløff, Line Anne Roien & Iben Cathrine Vyff 
Med storken i skole – seksualundervisning i 200 år 
I år markerer vi, at der siden 1814 har været undervisningspligt i Danmark. I den anledning sætter 
vi fokus på skolernes seksualundervisning gennem to århundreder. I tre oplæg fortælles der om 
udviklingen fra 1800-tallets religiøst funderede vejledninger over det gradvise farvel til historien 
om storken til mellemkrigstidens debat og den obligatoriske seksualundervisning i 1970. Ikke 
mindst udviklingen fra de frisindede 70’ere til 80’ernes og 90’ernes ”sikker sex”-kampagner 
illustrerer, at faget altid har måttet tilpasse sig mange forskellige aktører og interesser. 
Eftermiddagen vil også præsentere de splinternye mål for seksualundervisningen og give et bud 
på, hvor det timeløse fag er på vej hen. 
  
 
23. oktober:      (B E M Æ R K   D A T O) 
Lea Korsgaard 
Orgasmeland – om 1930’ernes seksuelle revolution 
Målet var et nyt og bedre samfund. Midlet var ”den fuldkomne orgasme”. I 1933 flygtede Freud-
lærlingen og sexteoretikeren Wilhelm Reich til København og dannede gruppen Dansk Sexpol. I en 
indædt kamp mod nazister, præster, socialdemokrater – og ikke sjældent sig selv – banede 
gruppemedlemmerne vejen for den seksuelle revolution, vi plejer at tilskrive 1970’ernes 
ungdomsoprør. I bogen ”Orgasmeland” fortæller journalist og forfatter Lea Korsgaard den 
fascinerende og besynderlige historie om Dansk Sexpol. Om illegale abortklinikker, sexsange på 
salmevers og Sean Connery i en orgasmemaskine. Og om et seksuelt ideal, der stadig påvirker os 
den dag i dag: Før Sexpol var det sygt at have lyst. I dag er det sygt, når lysten udebliver. 
   
 
27. november: 
Agnete Birger Madsen 
Et barnelig i en kuffert – barnemord og fosterfordrivelse i Danmark 1900-1950  
I 1923 fødte Erna i al hemmelighed et barn, som hun straks efter kvalte. Det foregik i stilhed under 
dynen, som hun delte med sin bedstemor, der intet hørte. Erna var ikke den eneste. Fra 1900 til 
1950 blev 614 kvinder dømt for at have forårsaget deres nyfødte barns død. Hvor mange, der ikke 
blev opdaget og dømt, kan vi kun gisne om. Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog vil 
oplægsholderen fortælle om nogle af disse barnemordersker og deres samtid og ad den vej prøve 
at forklare, hvordan det kunne gå så galt. Og hun vil diskutere, hvorfor og på hvilken måde de 
gradvist forsvandt og blev til ”fosterfordriversker” i stedet.  

29. januar: 
René Kural 
Out! Om tennisspilleren Leif Rovsing og seksualpolitikken 
Oplægget bygger på en krydsning af biografi, arkitektur- og seksualhistorie, og det præsenterer 
excentrikeren Leif Rovsings fascinerende livshistorie. Hans placering som én af Danmarks bedste 
tennisspillere. Hans indsats for homoseksualitetens anerkendelse i sportsverdenen. Tilblivelsen af 
et stykke originalt idrætsarkitektur. Og meget mere. Hvorfor etablerede Rovsing sin egen 
turnering og sin egen hal? Hvorfor var det så vigtigt at bryde ud af den tennisverden, han havde 
domineret i årevis? Hvorfor var den usædvanlige sportshal så godt som ukendt for 
offentligheden? Og hvorfor opførte Rovsing en Bali-landsby med tilhørende langbåde på et fredet 
areal i Nordsjælland? På baggrund af bogen ”Out! Om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif 
Rovsing” fortæller arkitekt og centerleder René Kural den fantastisk historie. 
 
 
26. februar: 
Tine E. Gottschau & Michael M. Pedersen 
Ild i gamle huse – seksualitet, fantasi og intime relationer efter de 65 
Oplægget giver et bud på, hvad seksualitet kan være og betyde for ældre i dag. Vi går tæt på 
fortællinger fra levede liv, som rummer alt fra familiedannelse og dedikeret ægteskab over forhold 
på tværs af landegrænser og alder til forelskelser, ud-af-kroppen-orgasmer og onani. Vi 
undersøger forholdet mellem samfundsmæssige diskurser og de ældres egne erfaringer, praksisser 
og drømme. Oplægget tager udgangspunkt i to psykologispecialer (KU) baseret på en række 
interviews med heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle mænd over 65 år. Med oplægget ønsker 
vi at diskutere, hvad man kan tale om, når det kommer til ældre, seksualitet og intimitet? Skal man 
overhovedet tale om de ting? Og hvis ja, hvordan gør man det så? 
 
26. marts: 
Christian Groes-Green 
Besat af kærlighed – seksuel magi og kønnets magt i Afrika 
Vi kan ikke sove, spise eller tænke. Vi er forelskede. Eller er vi i virkeligheden forheksede? Det 
mener mange i Mozambique, hvor det er alment kendt, at kvinder og mænd bruger seksuel magi 
til at forføre og fortrylle hinanden. Og hvor man går til heksedoktor, når besættelsen skal hæves 
igen. Modsat herhjemme er det flere steder i Afrika en udbredt opfattelse, at erotisk besættelse en 
del af menneskelivet. Kvinderne i Mozambiques hovedstad Maputo bruger seksuel magi til at få 
magt over byens mænd, vinde deres kærlighed og få penge ud af dem. Vi følger fx kvinden, der 
går efter europæiske mænd, som hun kan ”gøre bløde” med sine magiske tricks. Det giver 
anledning til at udfordre gængse ideer om kvinders underdanighed og at reflektere over, hvordan 
vi kan forstå udveksling af sex og penge som andet og mere end prostitution, udnyttelse og 
menneskehandel. Oplægsholderen er lektor på RUC. 
 

                                                          
 

Sex & Samfund * Dansk Forening for Klinisk Sexologi * Sexologisk Forskningscenter 
V/ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl 

Annoncer

Annoncer fra PUFF:

Stud.med med interesse for telemedicin (eHealth) søges til forskningshalvår efterår 2015
Danish Center for eHealth & Epidemiology (DEEP) søger 1 medicinstuderende, der skal 
indgå i et telemedicinsk forskningsprojekt i efteråret 2015. Projektet omhandler patienter 
med inflammatorisk tarmsygdom, der skal hjemmemonitorere sig ved hjælp af deres 
smartphone. Løn tilbydes i form af 10.000 kr per måned. Start af forløbet er 1.9.2015, 
varighed 6 måneder.

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
Til forskningsår og kandidatopgave søges to forskningsinteresserede skolarstipendiater 
med start i efteråret 2015. Stipendiaterne skal arbejde med forskningsprojektet CALM 
(www.calm.ku.dk), der er et af KU’s interdisciplinære stjerneprogrammer, omhandlende 
forebyggelse af aldersbetinget muskeltab. Ansøgningsfrist er 15/5-15

Er du interesseret i pædiatri og klinisk forskning?
Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger to 
forskningsårsstuderende til ansættelse i et år med start hurtigst muligt, senest 1. august. 
Der er garanteret løn på 10.000 kr. månedligt. Ansøgningsfrist er 30. marts 2015.

Forskningsår med allergiforskning
Lundbeckfonden udbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi 3 stipendier 
til brug for et forskningsår for stud. med. ved et af de danske universiteters medicinske 
fakulteter. Stipendiet omfatter 12 måneders løn a 10.000 kr. Ansøgningsfrist er 1. maj 2015.

Studerende til forskningsår på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet 
søges med start 1.9.2015
Viro-immunologisk Forskningsgruppe på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet 
arbejder med forskning inden for immunforsvarets rolle ved kroniske infektioner. Vi søger 
en stud.med., som interesserer sig for infektionsmedicin og immunologi til et projekt om-
handlende 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 lønnet med skolarstipendium 10.000 kr/måned. Funding er allerede på plads 
Ansøgningsfristen er d. 6 april. 

Forskningsprojekt om laparoskopisk træning søger deltagere.
I foråret 2015 afholdes et forskningsprojekt om laparoskopisk simulatortræning på Simu-
lationscenter Rigshospitalet. I dette projekt skal vi afprøve en ny prototype der skaber 
kunstig dybdefornemmelse og fremadrettet kan bruges i træningen af kommende læger. 
Deltagelse kræver fremmøde til én session af i alt 3 timer hvor du vil træne og få feedback 
fra en instruktør. Til forsøget søges der efter medicinstuderende som kunne have lyst til 
at deltage. Frist d.29/3 2015.

VKO-ophold på Harvard Medical School.
Kom på spændende klinikophold indenfor det Øre- Næse- Halskirurgiske speciale på et 
universitetshospital under Harvard Medical School i Boston.

Hvad får du ud af opholdet:
• Bred indsigt i ØNH med mange spændende operatiomer og ambulatorier
• Indblik i et helt anderledes sundhedssystem og kultur
• Godkendt VKO-ophold

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 har gennemfører kurset, opfordres 
til at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for ansøgning!
Der er søgt og bevilget penge til betaling af din flybillet. Til øvrige udgifter kan der søges 
fonde.

Frist mandag d. 30/3 kl. 12.00

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 

Almen praksis i Ballerup

Til almen praksis i Ballerup søges studerende til blodprøvetagning, lungefunktionsun-
dersøgelse og EKG tagning, 3-4 formiddage om ugen af 1-2 timers varighed.
Du må gerne være i starten af dit studie, kan du tage blodprøver vil det være en stor fordel.

Er du interesseret i almen medicin, kan der med tiden komme flere funktioner.

Løn 170 kr/time.

Skriv kort ansøgning til nadeem.anwar@gmail.com

Yderligere info om praksis på www.hedeparkenslægeklinik.dk

Mvh
Nadeem



8 |  Annoncer

Prægraduatforskningsår i allergi hos børn
Er du interesseret i pædiatri og allergi? 

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) 
ved Gentofte Hospital. 

Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Child-
hood”- COPSAC - fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet 
data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem 
tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.
dk og www.copsac.com.

Et prægraduatforskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for 
medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i 
det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. 
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskning-
sår, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation 
og mulighed for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og 
kreativt klinisk forskningsteam, der består afpost docs, Ph.d.- og forskningsårsstuder-
endeforskningsassistenterogdatamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT-support 
og administratorer, samt vores professor Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter 
foruden din egen forskning deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorter.

Det forslåede projekt omhandler betydningen af meget lavt niveau af sensibilisering (i 
form af antistoffer mod specifikke allergener under den normale grænseværdi), tidligt i 
livet, og betydningen af dette for senere udvikling af øget af sensibilisering samt allergiske 
sygdomme som astma, eksem og høfeber.

Lønnen er 10.000 kr./mdr.  Tiltrædelse 1. august 2015.

Ansøgningsfrist er d. 5. april 2015

Kontakt: 
Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: job@dbac.dk

Stud.med med interesse for telemedicin 
(eHealth) søges til forskningshalvår efteråret 
2015
Danish Center for eHealth & Epidemiology (DEEP) søger 1 medicinstuderende, der skal 
indgå i et telemedicinsk forskningsprojekt i efteråret 2015. Projektet omhandler patienter 
med inflammatorisk tarmsygdom, der skal hjemmemonitorere sig ved hjælp af deres 
smartphone. Arbejdsopgaverne består i selvstændigt at inkludere patienter, varetage 
den daglige drift af projektet samt sammenskrivning af resultaterne. Løn tilbydes i form 
af 10.000 kr per måned. Start af forløbet er 1.9.2015, varighed 6 måneder.

Hvem er DEEP?
Vi er en epidemiologisk forskningsgruppe ved Gastroenheden, Nordsjællands Hospital. 
Gruppen beskæftiger sig med mønstergenkendelse af sygdomsforløb, kohortestudier 
og telemedicinsk intervention hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Gruppen 
ledes af Pia Munkholm, der er Europas første professor i telemedicin, og er førende inden 
for forskningsområdet i Europa. 

Hvad får du ud af det?
- Du indgår i en dynamisk og international anerkendt forskningsgruppe
- Du får kendskab til telemedicinsk forskning på højt niveau
- Du får dit projekt plubliceret, idet vi som udgangspunkt forventer, at du 
 følger projektet til dørs med en artikel
- Kandidatspeciale. Der er mulighed for et halvt/helt forskningsår i forbin-
 delse med projektet 

Arbejdssted
Gastroenheden, medicinsk sektion
Nordsjællands Hospital
Frederikssundsvej 30
3600 Frederikssund

Motiveret ansøgning inkl. 1-2 siders CV sendes nedenstående, der også gerne besvarer 
spørgsmål vedrørende projektet. Studerende på kandidatdelen prioriteres.

Ansøgningsfrist: 15. april 2015
 
Johan Burisch, læge, PhD
Gastroenheden, Nordsjællands Hospital, Frederikssund
johan.burisch@regionh.dk 

Scholarstipendiater søges til Dansk Hovedpine-
center, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital
Vi søger to medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt.
Du kommer til at arbejde med et forsøg, hvor vi via ændringer i biokemi og RNA under 
et migræneanfald, forhåbentlig bliver klogere på migrænes patogenese. Samtidig giver 
vi dig mulighed for at skrive din kandidatopgave samt tage VKO.

Arbejdet består af:
• Rekruttering af patienter
• Blodprøvetagninger i patientens hjem
• Litteratursøgning og opgaveskrivning( Vi søger én til at skriveom 
biokemiske   ændringer under et migræne anfald, og én til at skrive om 
transkriptome 
 (RNA) ændringer) 

Arbejdssted: Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling på Glostrup Hospital.
Arbejdsperiode: Snarest muligt – februar 2016

Vi vil gerne have at du
• Er interesseret i forskning og neurologi
• Er fleksibel, pligtopfyldende og engageret
• Helst er på kandidatdelen af studiet

Vi kan tilbyde
• Medforfatterskab
• VKO 
• Kandidatopgave
• Klinisk forskningserfaring samt deltagelse i et stort og aktivt forskningsmiljø

Forskningsgruppen består af: Jes Olesen (Professor, Dr.med.) og Emma Katrine Hansen 
(læge, ph.d.-studerende)

Ansøgning (max en side), CV inkl. karakterudskrift sendes tilEmma Katrine Hansen
Email: emma.katrine.hansen.02@regionh.dk
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Der kan også kontaktes for eventuelle spørgsmål.
Ansøgningsfrist er d. 15. april 2015

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. 7. 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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Jobopslag
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 Ham-
mershusgade. 
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 ogfokuseretultralydskanning. 
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 eksa-
mensperioder 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 ansøgeher:
https://delta.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=193495&Depar
tmentId=11910&MediaId=5eller 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 foregårover 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. 

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 sa-
marbejdspartnere. Arbejdsopgaverne vil være varierede og vil bl.a. inkludere anmeldelse, 
godkendelse, opstart, koordinering og sammenskrivning af projekterne. Du vil, uanset pro-
jekt, 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. Forskningsom-
råderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk forskning, registerforskn-
ing, basal forskning og translationel forskning.

Ansøgning:
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til jakobburcharth@gmail.com in-
den d. 5/4 -2015. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i uge 15 efter 
nærmere aftale.

Yderligere information:
JakobBurcharth, 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)

Påskefredagsbar!!!!!

Fredagsbar er i anledning af påsken 
rykket til 

 Onsdag d. 1. april!!!!!!!!

Vi lover det ikke er en aprilsnar - til 
gengæld en BANGER fest!

Husk studiekort til SUND - hvert 
kort giver mulighed for een gæst

Indkaldelse til foreningen Studenterklub-
bens årlige generalforsamling d. 4. maj 
2015 kl. 17.00 i Studenterklubben.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Beretning fra bestyrelsen.
5. Fremlæggelse af regnskab.
6. Valg af bestyrelse og et antal sup-
pleanter.
7. Valg af revisorer, hvoraf den ene 
skal være statsautoriseret.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på gener-
alforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsam-
lingen. Forslag kan indsendes på mail: 
pederwarming@gmail.com.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

På vegne af bestyrelsen,
Mvh Peder Emil Warming.
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DONAID HOLDER MÅNEDSMØDE

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

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

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

Det foregår d. 7. april kl. 17 i studenterhuset.

Deep brain stimulation er blevet brugt i Danmark siden 1997, hvor den elektriske stimula-
tion vil gå ind og genoprette funktionen i degenererede områder, så man kan afhjælpe 
blandt andet Parkinssons patienter med invaliderende tremor. Nogle kalder det for det 
nye og smarte hvide snit og andre er bange for bivirkninger som påvirket personlighed. 
Oplægget vil blive afholdt af overlæge Annemette Løkkegård fra neurologisk afdeling 
på Bispebjerg Hospital, som udover at arbejde med deep brain stimulation til daglig har 
skrevet en ph.D inden for emnet. 

Kom og bliv klogere indenfor dette spændende og udviklende område!

Dato: torsdag 26 marts kl 17:15

Sted: Panum, lokale info opdateres på vores event på facebook!

For mere info: facebook gruppe: FORNIKS

Vi glæder os til at se dig!

GO Weekendseminar

Det er med stor fornøjelse, at GO København og 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 og Århus. 
Tilmelding foregår via: www.gokbh.nemtilmeld.dk/1/ 

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

Reg: 6771  Konto: 6384869

Prisen inkluderer:
-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! 

HUSK vores spændende månedsmøder
- 27. April kl. 17: ”Endometriose” ved Tòrur Dalsgaard
- 26. Maj: ”Udsatte kvinder i gynækologien” ved Marlene Mohr fra Reden International

Oplæg om 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, 29.01.30
Hvem: Annika Langkilde, neuroradiolog
Ingen tilmelding nødvendig, bare mød op. Alle er velkomne (først til mølle)

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 42.0.01       
Hvem: Mia Østergaard, yngre radiolog

Skal du på TKO? 

Er det tid til at få genopfrisket din Gentofte Sutur? 
Vil du udbygge dine basale suturteknikker?
Så har basisgruppen SAKS kurser netop til dig! 
 
Skynd dig at kom med til SUTUR 2 KURSUS!

På onsdag d. 25. marts, kl. 17:00 afholder SAKS Sutur 2 kursus.
Der er få pladser tilbage, så meld dig til med det samme!  
Det koster 50,- og du skal være medlem af SAKS.

• PLO Lægedage søger studentermedhjælper til assisterende administrative opgaver.
• Sololægepraksis i Valby søger flere SAMS'ere til deling af sekretæropgaver.
• Lægepraksis i Brønshøj søger SAMS'er som deltidssekretærvikar til både receptionsfunk-
tion/visitation.

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

Hvad er deep brain stimulation? 

Hvad er deep brain stimulation og hvordan bruges det? Det vil 
FORNIKS' næste Månedsmøde handle om, som bliver afholdt på 
torsdag d. 26 marts kl 17:15.

Panums UngdomsForsker Forening er en studentergruppe dannet og bestående af 
studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet med 
interesse for forskning. Vi har samlet en række tips, der hjælpe dig til en god start på og 
et godt forløb af dit forskningsår. Find dem alle på vores hjemmeside www.puffnet.dk. På 
vores hjemmeside kan du også finde alle de nyeste jobopslag om forskningsår. 

Tilbagemelding fra Kongres for Medicinsk Studenterforskning
PUFF’s søsterorganisation i Århus, Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) ar-
rangerede i weekenden d.12.-15. marts Kongres for Medicinsk Studenterforskning (KMS). 
39 medicinstuderende fra KU deltog for at præsentere deres forskningsprojekt enten ved 
oral eller poster præsentation. Kongressen er støt vokset de sidste par år siden det første 
gang blev afholdt i 2009. For første gang i år blev det afholdt i Nyborg i flotte omgivelser 
på Hotel Sinatur med udsigt over Storebælt. Den københavnske delegation blev samlet 
op i bus ved Panum og for at bryde isen var der arrangeret speeddating på busturen. 
Formanden for SMS. Sidsel Støy bød velkommen og første programpunkt torsdag aften 
var foredrag ved Peter Gøtzsche, der talte om lægemiddelindustriens påvirkning af 
udvikling og brug af medicin.

Fredagens program bød på orale præsentationer samt poster sessioner indenfor intern 
medicin, immunologi og onkologi. Dertil var der arrangeret paneldebat under emnet 
”Lægelig Dannelse” ved blandt andre Allan Flyvbjerg, dekan AU og Birthe Høgh, prodekan 
KU. Følelserne var udenpå tøjet blandt de studerende, da fremdriftsreform og muligheden 
for orlov under studiet blev diskuteret. Lørdagen bød for de morgenfriske på yoga og løb 
og de stive forskerben nød godt af at bevæge sig. Efterfølgende var programmet fuldt af 
orale præsentationer og posters indenfor epidemiologi, kardiologi, psykiatri, neurologi 
samt grundforskning. 

Generelt var niveauet højt og kongressen kan ses som en gylden mulighed for at prøve 
kræfter med præsentation af sin forskning i et roligt miljø, men samtidig i professionelle 
og ambitiøse omgivelser. Udover de mange gode faglige indslag var der samtidig rig 
mulighed for at være social på en mere afslappet og festlig måde. Fredag aften var der 
pub-quiz og lørdag aften var der kongres-galla-fest, hvor flere københavnere blev hædret 
for bedste præsentationer indenfor deres forskningsfelt. Tillykke! Ved gallafesten flød 
vinen ad libitum og der var live band, der sørgede for gode gamle gymnasieklassikere, 
så dansegulvet var fyldt det meste af natten.

Endelig sluttede stand-up-komiker Geo kongressen af om søndagen med sine humoris-
tiske fortællinger om sit ellers hårde sygdomsforløb med testikelkræft.

Der kan kun rettes rosende ord mod SMS’ store arbejde med endnu en gang at have ar-
rangeret KMS i flot stil. Omgivelserne, maden, underholdningen og ikke mindst de faglige 
indslag var af høj kvalitet. KMS kan kun anbefales som en sjov og lærerig mulighed for at 
præsentere sin forskning og få gode bekendtskaber på tværs af universiteter.

På vegne af PUFF
Lauge Østergaard, 9.sem.

Abstractkonkurrence 
Dansk Selskab for Akut Medicin (DASEM) afholder i forbindelse med deres årsmøde i 
maj måned en abstractkonkurrence. Førstepladsen honoreres med en pris på 5.000 DKK. 
Dette er en oplagt mulighed for at få erfaring i præsentation og forskningsformidling i 
rolige og trygge omgivelser. Læs mere på http://www.akutmedicin.org/nyhed/abstract-
til-dasem-aarsmoede.html
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Exchange og Research Exchange søger bolig til udvekslingsstu-
derende!

Skal du rejse i april eller maj og efterlader du en tom bolig i KBH, som du gerne vil tjene 
lidt penge på? Eller kender du nogen som har en tom bolig eller et ekstra værelse til 
rådighed? Så se her! 

Hvis din lejlighed eller dit ekstra værelse alligevel skal stå tomt , så hvorfor ikke være så 
generøs, at leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet?
 Ved at gøre dette udfører du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- helt 
præcis 1800 danske kroner per studerende. 

Vi vil gerne leje tre værelser/ lejligheder i perioderne:

6/4 til 26/4 
6/4 til 2/5 
4/5 til 29/5 

Kravene til værelset/lejligheden er følgende:
- Skal have en seng eller sovesofa 
- Adgang til bad 
- Adgang til køkken

Opfylder din tomme lejlighed/ekstra værelse/ kollegieværelse alle disse krav, og ønsker 
du mere information eller ved du allerede at du gerne vil udleje til os - så er det nu du 
skal skrive til bolig.exchange.copenhagen@gmail.com

Mange kærlige hilsner fra

Exchange & Research Exchange i København 

Emne/overskrift: Vind og red verden samtidig! Det tager max 4 
minutter...

Kære studerende

Vil du hjælpe en frivillig organisation med at gøre en forskel?

Vil du deltage i forskning, der skal gøre IMCCs leder- og kompetence-kurser, der tilbydes 
til alle studerende med interesse for sundhed, endnu bedre?

Vil du have chancen for at vinde to biografbilletter?

Det tager max 4 minutter! Det eneste vi beder dig om er at udfylde et kort spørgeskema. 
Vi kontakter dig igen om et halvt og et helt år og stiller de samme spørgsmål - hver gang 
vi kontakter dig bliver der udtrukket nye gaver blandt alle deltagere.

Hvis du svarer på alle tre skemaer bliver dine data brugt i et forskningsprojekt der har til 
formål at skabe et bedre uddannelsestilbud, der kan uddanne fremtidens initiativtagere i 
sundhedssektoren til at gøre den størst mulige, bedst mulige forskel. Vi håber på din hjælp!

Link til spørgeskema: http://bit.ly/1FQ87V4

Med venlig hilsen arrangørgruppen, IMCC Forårsseminar 2015
 
Deadline den 22/5-2015

Livet og arbejdet som børnelæge

Onsdag d. 8. april, lokale 42.1.04 kl. 16.30

PIPPI holder igen foredrag og denne gang får vi besøg af Thorkild Jacobsen, der er ud-
dannelsesansvarlig overlæge på Rigshospitalets neonatalklinik. Thorkild vil fortælle om, 
hvad arbejdet som børnelæge indebærer, pædiatriens organisation i Danmark og sidst 
med ikke mindst, hvordan du selv en dag kan ende med at få en hoveduddannelsesstill-
ing inden for pædiatri. 

Generalforsamling

Tirsdag d. 24. marts, lokale 42.0.07 kl. 16

Endnu en gang er det tid til generalforsamling i PIPPI. Generalforsamlingen er for alle, som 
er nysgerrige omkring hvad PIPPI er og hvad vi laver. Du har desuden muligheden for at 
stille op til bestyrelsen, blive aktiv i en af undergruppen og generelt præge udviklingen 
i PIPPI fremadrettet. Har i har spørgsmål eller forslag til inputs er i velkomne til at skrive 
til pippi.kbh@gmail.com

Vi glæder os til at se jer til begge arrangementer.

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

DELTAG I SOFAS’ FEDE KONKURRENCE 

- Vinderen udtrækkes d. 7 april blandt de rigtige svar
- Præmien er i ægte SOFAS’ ånd bogen ”Akutte medicinske tilstande”
  til de søvnløse nætter, hvor trangen til fantastisk godnat-læsning 
  presser sig på. 
- Husk at sende dit svar til sofaskbh@gmail.com!

CASE 

60-årig mand, har for 5 dage siden fået lavet total hoftealloplastik. Du kaldes på afde-
lingen, da han pludselig er blevet forpustet og har hostet blod op. Han har høj puls og 
hurtig vejrtrækning.

Han har fået taget denne A-gas:

Hvilken akut tilstand skal han udredes for? 

PS. SOFAS holder månedsmøde d. 7 april kl. 17.00. Hold dig opdateret på SOFAS-
konkurrencer og – arrangementer ved at like vores facebookside (SOFAS-KBH) 
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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

Kick Off 2015

Får du hjertebanken når du ser blå blik og 
hører sirener? 
Vil du gerne lidt væk fra bøgerne og få en 
forsmag på klinikken?

På kurset kan du…

• Få en brush-up på ABCDE
• Lægge et perifert venekateter på fantom 
eller din læsemakker 
• Fixere en medstuderende på et spine-
board
• Prøve intraossøs adgang
• Øve dig i at bruge et laryngoskop, lægge 
larynxmaske og trachealtube
• Få styr på hvad der sker i traumecenteret 
på Rigshospitalet

Kurset er ment som en introduktion til 
basisgruppen SATS og de aktiviteter vi 
gennemfører. Derfor er målgruppen 
primært bachelorstuderende på 1-5. 
semester, men alle er velkomne. Undervi-
serne er en blanding af læger og medicin-
studerende på kandidatdelen.

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 læsemak-
ker læse mere og tilmelde sig på www.
sats-kbh.dk.

Tilmeldingen 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

Månedsmøde d. 8/1 kl 16.15
I auditorium 42.1.02

Du er forvagt på skadestuen, og der kommer et penetrerende traume i højre lunge - hvad 
gør du? Hvilke ting kan du selv komme ud for at skulle håndtere som forvagt og hvordan 
gør? Vil du lære mere om thorax-traumotologi og håndtering af akutte tilstande i denne 
forbindelse? Hvis ja, så kom og hør  Per Lehnert, tidligere militærlæge  og nuværende 
thoraxkirug, give en introduktion i thoraxtraumer og behandlingsmuligheder for akutte 
tilstande. Her vil bl.a. blive gennemgået do's and dont's ved knivstik, trykpneumothorax, 
tamponade, ribbensfrakturer mm. 

1.Formanden og bestyrelsen byder velkommen

2.Ekstraordinær generalforsamling

3. Siden sidst
- Akutte procedurer
- Akut ultralyd
- Basisgruppebazar
- Akut patient

4.Kommende arrangementer:
- IV-kusus
- Kick Off
- Dyr og anæstesi
- Væske og elektrolytterapi
- Akutte pædiatriske procedurer

5.Evt
- EMSS 2015 

6. Foredrag om thoraxtraumer

Mener du, at unge har gavn af god seksualundervisning? Og 
har du mod på at undervise på en sjov og anderledes måde? 

Hvis ja, så er Sexekspressen en basisgruppe for dig! 

Sexekspressen er en gruppe af studerende, der laver frivillig seksualundervisning i 
folkeskolernes 7. til 10. klasse. I løbet af en dag bliver eleverne undervist i mandens og 
kvindens anatomi, kønssygdomme, prævention, følelser, homoseksualitet, grænser og 
meget mere. Det hele foregår på en grundig og lærerig måde, mens vi samtidig lægger 
vægt på at eleverne skal have det sjovt undervejs.

For at kunne give eleverne den bedst mulige seksualundervisning, vil du gennem intern 
undervisning i Sexekspressen blive uddannet Sexpert. Derfor kan du være med uanset 
semestertrin. 

Hvis du er klar til at udfolde dig som seksualunderviser, eller hvis du bare vil høre mere, 
så kom til et af vores månedsmøder. Her vil der være kaffe, kage og andet godt, samt 
hyggeligt samvær på tværs af semestertrin. Næste møde afholdes: 

TORSDAG D. 9. APRIL KL. 17
i studenterhuset ved Panum.

Efter mødet vil der som altid være fællesspisning, for dem der har lyst (dette koster dog 
et lille beløb). 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen !

Sæt kryds i kalenderen LØRDAG D. 9. MAJ hvor der afholdes actiondag. Hvis man 
er ny, er der mulighed for at blive uddannet Sexpert, mens gamle kan nyde et 
lærerigt foredrag.  Der vil samtidig være brunch, aftensmad, hygge og fest for alle. 
Mere info følger!

Det er nu på fredag (27. marts) kl 16.30 SPLAS holder foredraget “Etik og moral inden for 
skønhedsbehandlinger” med Jesper Nygart som foredragsholder.

BEMÆRK PGA DEN STORE INTERESSE, så hedder det nye lokale Mini aud. 29.01.30!

Åbent og gratis for alle stud.med.! PS. hvis du gerne vil være medlem for hele 2015? 
Medbring blot 50,- kr på dagen, så opretteter vi dig som medlem på stedet.

MVH
SPLAS

SØNHKS månedsmøde

Synes du også at kirurgi er det fedeste? Vil du arbejde med både voksne og børn? Akutte 
såvel som elektive patienter? Så er øre-næse-hals-specialet måske noget for dig! Kom til 
Studerendes Øre-Næse-hals-Kirurgiske Selskab’s næste månedsmøde tirsdag den 7. 
April klokken 16:30 i studenterhuset, og mød ligesindede medicinstuderende på alle 
semestre! Kom og hør mere om hvad øre-næse-hals-specialet kan tilbyde! 

Kursus i ØNH- og plastikkirurgi
Vi glæder os over at kunne annoncere, at vores populære ØNH- og plastikkirurgi kursus 
igen vil blive afholdt dette samester. Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 16. 
april. Dette er et meget praktisk rettet hands-on kurus, hvor du får trænet dine færdigheder 
i ØNH- og plastikkirurgiske teknikker på griser.

Kurset består af tre dele:
• 45 minutters gennemgang af de operationelle indgreb i praksis
• 15 minutters kort indblik i grisen anatomi
• 2,5 time med Hands-on kirurgi med fjernelse af gl. Parotis og gl. thyroidea samt træning 
i lapkirurgi på grisene 

Undervisningen og vejledningen under den praktiske del vil blive varetaget af overlæge 
Thomas Frisch fra rigshospitalets øre-næse-hals-kirurgiske afdeling, to yngre plastik-
kirurger og en veterinærstuderende.

Tid: Torsdag den 16. april
Sted: Panum
Antal pladser: 16, medlemmer prioriteres.
Pris: 100 kr

Vi vender tilbage med dato for åbning af tilmeldningen til kurset.

Øvrige kurser med SØNHKS
Sønhks vil løbende arrangere kirurgi- og skadestue-relevante kurser dette semester. Vi 
planlægger bl.a. nye kurser i Basal ØNH-undersøgelse, UL-undersøgelse af hoved-hals 
og nødtracheotomi. Så hold øje med vores hjemmeside – www.soenhks.dk – og følg os 
på facebook og her i MOK!

Vi glæder os til se jer!

Basisgrupper


