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Træk liiiige... 
et spørgsmål...!

Tredje semester presents

Game of Bones
A song of spot and beer
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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
PIPPI foredrag i haderup auditioriet kl.16:30, 
månedsmøde, studenterhuset kl. ca. 18:15

SEXEXPRESSEN MØDE I STUDENTERHUSET 
KL. 17:00

IKKE FREDAGSBAR

MÅSKE SNURRE SNUP SØNDAGSKLUB. SAND-
SYNLIGVIS IKKE.

GUDSTJENESTE

MOK DEADLINE KL. 12:00

UENDELIG SKAM

Basisgrupper

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

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
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S V E R I G E  V S .  D A N M A R K

For nogle danskere kan det være en løbende joke jovialt og (heldgivis) useriøst  at sammenligne sig favorabelt med 
vores svenske naboer på den anden side af Øresund. Imidlertid er disse jokes for tiden endnu mere af vejen end no-
gensinde, og vi bør om noget se op til vores sjovt-talende skandinaviske venner. Sverige har nemlig igennem deres 
minoritetsregering bestående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet de Gröna indgået en række omfattende sociale 
forlig, der kommer til at medføre bedre forhold for en enorm gruppe dårligt stillede svenske statsborgere. Der er tale 
om fire større forlig og herunder fem punkter, der bør fremhæves for deres enorme, gavnlige effekt for den svenske 
velfærdsstat.

I 2008 vedtog Sverige en tidsbe-
grænsning på sygedagpenge og 
sygesikring for arbejdsløse på 2,5 
år, hvorefter tjenesten ophørte. 
Dette medførte, at der i slutningen 
af 2013 var 75.000 svenske arbejd-
sløse, der hverken kunne modtage 
sygedagpenge eller var dækket 
af den svenske sygesikring. Dette 
er der nu blevet gjort op med, og 
fra og med 1. juli 2015, vil tids-
begrænsningen fjernes. I stedet 
indføres halvårlige tjek, der skal 
afgøre, om den arbejdsløse er 
blevet arbejdsdygtig, skal igen-
nem et arbejdsrehabilitering-
sprojekt eller videre kan modtage 
sygedagpenge og være dækket af 
sygesikringen. 

Som en del af en reform, der blev 
færdigarbejdet i år, mellem den 
svenske regering og Vänster-
partiet, er der planlagt enorme 
forbedringer for bl.a. ældreplejen 
og unge under 18. Konkret vil 
det betyde, at der skabes 5.000 
nye jobs i ældreplejen. Dels vil 
det forbedre arbejdsløsheden, dels vil det give bedre vilkår for de ældre, der er afhængige af hjælp. Den anden del 
af reformen kommer til at betyde, at unge under 18 fra og med 1. juli 2015 skal have al receptpligtig medicin betalt 
af sygesikringen. Det anslås, at disse udgifter for et svensk barn er 2.200 kroner om året, hvilket må siges at være en 
bemærkelsesværdig del af et hushold.
Den 3. april kunne svenske nyheder rapportere om bedre forhold til pensionister. En reform, der hæver bidraget til 
pensionister blev vedtaget i et forlig mellem - you guessed it - regeringen og Vänsterpartiet, der var primus motor 
for reformen. En svensk pensionist med en gennemsnitlig månedlig indkomst på 5.000 kroner om måneden vil få 
omkring 100 kroner mere mellem hænderne.

Den sidste ændring medfører, at dagpengesatsen hæves med 186 DKK om måneden, hvilket vil komme de 400.000  
svenskere, der er dagpengeberettigede, til gode.
De ovenstående tiltag vil tilsammen koste sv.t. 3,744 mia DKK årligt, hvilket udgør 0,09 % af Sveriges BNP. Re-
formerne finansieres dels af sig selv, beskatning af virksomheder samt beskatning af den del af privatpersoners 
indtægt, der månedligt overstiger 50.000 SKK.
Hvis vi sammenholder disse svenske tiltag af en regering, der har været ved magten siden d. 3. oktober 2014, med de 
danske tiltag på samme områder af den siddende regering, der har været ved roret siden 3. oktober 2011, ser det lidt 
anderledes ud:

Socialdemokratiet har sammen med Radikale Venstre og til tider Socialistisk Folkeparti formået følgende:
1. Holdt fast i dagpengeforringelserne.
2. Forringet sygedagpengene, så det nu allerede efter et halvt år er muligt at miste dem.
3. Givet skattelettelser i toppen og derved øget uligheden.
4. Forringet SU og uddannelserne.
5. Gjortdet nærmest umuilgt at få førtidspension og forringet fleksjob.
6. Været skyld i omfattende nedskæringer i velfærden, især ældreplejen, ved at fastholde kravet om besparelser 
i kommunerne for at tilfredsstille EU.

Spørger du denne MOK-redaktør, har vores såkaldte 'røde regering' noget at lære af Sveriges røde regering, der 
udviser handlekraft, -mod og en reformvillighed, der rent faktisk kommer folket til gode. Et repræsentativt demokrati 
fungerer kun, hvis alle repræsenteres.
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IMCC Exchange og Research Exchange søger boliger og buddies til udvekslingsstuderende!

Skal du rejse i maj, juli eller august? Eller har du et ledigt værelse? 
København modtager en udvekslingsstuderende fra Canada i perioden 4/5 til 29/5. Hvis du  har et værelse/en lejlighed eller en seng ledig i 4 
uger, får du et honorar på 1800,- 
Til sommer mangler vi 6 boliger i perioden 29/6-24/7 og 8 boliger i perioden 27/7-21/08, og her får du samme honorar for 4 ugers fremleje. De 
eneste krav er, at den studerende har adgang til køkken, bad og selvfølgelig en seng/sofa. 

Hvis du er hjemme over sommeren, kan du blive buddy for en studerede. At være buddy indebærer at hente en udvekslingsstuderende i 
Kastrup lufthavn, vise hvor den studerende skal bo og hvordan han/hun transporterer sig til det tildelte hospital og afdeling på den første 
klinikdag.  I skemaet nedenfor kan du se, hvor sommerens studerende er fra. 

Ud over en ny ven eller 1800 kr. får du fordel til næste ansøgningsrunde af IMCC Exchange Klinik og Research Exchange udvekslingsophold, når 
du selv skal ud. 

Hvis du har en bolig, du vil udleje, så hører vi gerne fra dig på bolig.
exchange.copenhagen@gmail.com 
Har du lyst til at være buddy til sommer? Så skriv til buddy.ex-
changecph.gmail.com

Mange hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København

DELTAG I SOFAS’ FEDE KONKURRENCE 

Sidste chance for at deltage!!

- Vinderen udtrækkes d. 7 april blandt de rigtige svar
- Præmien er i ægte SOFAS’ ånd bogen ”Akutte medicinske til-
stande” 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 afdelingen, 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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Efteruddannelses-‐Weekend	  2015!	  
	  
	   	   	  
Er	  du	  til	  adrenalin,	  udfordringer	  og	  fart	  over	  feltet?	  Så	  tilmeld	  dig	  Efteruddannelsesweekenden	  i	  
Førstehjælp	  For	  Folkeskoler	  (FFF)	  d.	  15.-‐17-‐	  maj,	  som	  afholdes	  i	  Birkerød!	  
Dette	  år	  byder	  weekenden	  på	  fantastisk	  farlige	  førstehjælpscases;	  vi	  introducerer	  livredning	  af	  
børn	  og	  spædbørn,	  samt	  livredning	  i	  vand	  og	  håndtering	  af	  spine-‐ulykker.	  
Ud	  over	  disse	  medrivende	  cases,	  byder	  weekenden	  selvfølgelig	  på	  masser	  af	  spas,	  mad	  og	  
overnatning,	  så	  vi	  sammen	  kan	  styrke	  FFF-‐fællesskabet,	  gamle	  som	  nye	  ☺ 	  
Få	  genopfrisket	  førstehjælps-‐erindringen,	  sug	  til	  dig	  af	  ny	  viden	  og	  bliv	  medlem	  af	  et	  godt	  socialt	  
miljø	  på	  Panum	  med	  en	  kanonstart	  i	  Panums	  farligste	  basisgruppe!	  
	  
	  
Tjek	  facebook	  ”Efteruddannelsesweekend	  FFF	  København	  -‐	  F2015”	  og	  TILMELD	  dig	  OG	  din	  
læsemakker!	  
	  
	  
Vi	  glæder	  OS	  til	  at	  se	  DIG!	  
	  

Livet og arbejdet som børnelæge
Onsdag d. 8. april, Haderup auditoriet kl. 16.30
PIPPI holder igen foredrag og denne gang får 
vi besøg af Thorkild Jacobsen, der er uddan-
nelsesansvarlig overlæge på Rigshospitalets 
neonatalklinik. Thorkild vil fortælle om, hvad 
arbejdet som børnelæge indebærer, pædi-
atriens organisation i Danmark og sidst med 
ikke mindst, hvordan du selv en dag kan ende 
med at få en hoveduddannelsesstilling inden for 
pædiatri. 

Månedsmøde
Onsdag d. 8. april, studenterhuset kl. ca. 18.15
Vi vil meget gerne invitere alle interesserede 
tilPIPPI's månedsmøde, som bliver afholdt d. 
8. april i forlængelse af foredraget "Livet og 
arbejdet som børnelæge - og hvordan bliver det 
mit?".Efter foredraget, går vi i samlet flok over i 
studenterhuset, for at snakke om flere af punk-
terne fra den nyligt afholdte General Forsamling 
- og der vil også være rig mulighed for at komme 
med nye ideer og forslag til PIPPI.

Vi glæder os til at se dig.

Foredrag med Læger uden Grænser

Onsdag den 15. april 2015 kl. 16.15 i Hannover Auditoriet

Kom og hør læge Kristoffer Vogler fortælle om hans arbejde for 
Læger uden Grænser i bl.a. DR Congo, hvor han har været med til 
at drive en mobilklinik. Kristoffer vil fortælle om sine personlige 
oplevelser med arbejdet, og efterfølgende vil rekrutteringsansvar-
lig Merete Engell fra Læger uden Grænser give en generel introduk-
tion til, hvad der skal til for, at man kan blive udsendt med Læger 
uden Grænser.

Program:
16.15-17.00: Oplæg ved læge Kristoffer Vogler
17.00-17.15: Pause med kaffe og kage 
17.15-17.45: Oplæg ved rekrutteringsansvarlig Merete Engell

Vi håber at se så mange som muligt til endnu en spændende efter-
middag med Læger uden Grænser.

De bedste hilsner fra
Stud. med. MSF

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 seksu-
alundervisning i folkeskolernes 7. til 10. klasse. I løbet af en dag 
bliver eleverne undervist i mandens og kvindens anatomi, kønssyg-
domme, 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 ac-
tiondag. Hvis man er ny, er der mulighed for at blive uddannet Sex-
pert, mens gamle kan nyde et lærerigt foredrag.  Der vil samtidig 
være brunch, aftensmad, hygge og fest for alle. Mere info følger !

Temamånedsmøde i GO

Mange kvinder lider af sygdommen endometriose. Men hvad er det 
egentlig, og hvordan behandler vi det? Kom til temamånedsmøde om 
endometriose, hvor Tórur Dalsgaard vil svare på netop dette. Det bliver 
en eftermiddag fyldt med kirurgi, endokrinologi og gynækologi.
MANDAG DEN 27. APRIL KLOKKEN 17
LOKALE 21.2.27b
Der vil som altid være kaffe, kage og frugt. Efter foredraget holder vi 
et kort månedsmøde, hvor vi blandt andet vil høre om dine idéer til 
fremtidige foredrag i GO.
Vi ses!
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Vil du være tutor ved medicin? 
Et nyt kuld studerende påbegynder lægeuddannelsen henholdsvis til sommer og til vinter. I 
den anledning søges derfor 11 studerende til at være tutor for et sommer- og et vinterhold.

Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet. Ved studiestart vil tutorerne 
i samarbejde med rusvejlederne udgøre russernes første indtryk af studiet. Tutorens rolle er 
derfor meget vigtig. Som tutor har man medansvar for de nye studerende og skal lave en 
del opsøgende arbejde. Tutoren skal gennem jævnlige møder opbygge et tillidsforhold til 
sit hold, informere om studieregler og så vidt muligt foregribe og afhjælpe studiemæssige 
og sociale problemer, før de når at udvikle sig. 
Derudover skal tutoren lære holdet at fungere som studiekammerater, og generelt gøre 
dem i stand til, så vidt muligt, selv at klare studiemæssige udfordringer og problemer. På 
den måde er tutoren med til at forbedre de studerendes evne til at klare studiet, og derved 
forhindre unødige frafald.
Som tutor er du også bindeledet til studievejledningen, både for at hjælpe den enkelte 
studerende, som har brug for vejledning og for at kunne melde tilbage, hvis der er et hold, 
som ikke trives. 

Ansøgning
Medicinstuderende på bachelor- eller kandidatdelen på KU kan ansøge stillingen som tutor, 
så længe man opfylder følgende obligatoriske krav: 
• Kursus i Medicinsk Celle- og Vævsbiologi er gennemført senest sommeren 2015. 
• Du kan deltage i et heldagstutorkursusonsdag d. 19. august fra 9-15.

Hvordan søger du?
Send din ansøgning bilagt CV viahttp://jobportal.ku.dk/tap/. Vi tager kun elektroniske 
ansøgninger ibetragtning. Du kan altså ikke søge via mail eller brev.

Hvad skal din ansøgning indeholde:
Send os en motiveret ansøgning på max 1 A4 side med svar på bl.a. følgende spørgsmål:

Hvorfor vil du gerne være tutor? 
Hvilket semester på medicinstudiet ved KU er du på? 
Har du tidligere være tutor? Hvis ja, hvornår?
Hvilke sociale aktiviteter inden for og uden for Panum, deltager du i? 

Derudover kan du vedhæfte dit CV.

Ansøgningsfrist
Vi skal modtage din elektroniske ansøgning viahttp://jobportal.ku.dk/tap/ senestmandag, 
den13. april.

Ansættelsessamtaler
I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne gennemføres korte ansættelsesinterviews 
på 10-15 min. Disse vil finde sted fredag, den 24. april. Ved udvælgelsen vil der bl.a. blive 
lagt vægt på engagement, deltagelse i studentersocialt arbejde og om du ofte færdes på 
Panum Instituttet. Du vil blive indkaldt til samtale via din alumni-mail. Det er derfor vigtigt 
at du tjekker denne regelmæssig efter ansøgningsfristen er udløbet.

Tutorkursus onsdag d. 19. august
Der vil for tutorerne blive afholdt et tutorkursus onsdag den 19. august. Kurset vil bl.a. bestå 
af en introduktion til studiefremdriftsreformen og de problemer der kan være forbundet med 
studiestarten. Kurset vil være obligatorisk og man vil få løn for kursets varighed.

Arbejdsopgaver og semesterstart
Tutorens navn præsenteres for de to hold, som tutoren bliver ansvarlig for, på den sidste 
del af rusturen. Du vil møde russerne under deres første introduktionskursus på Panum. 
Tutorerne skal varetage en del af denne introduktionsundervisning, der er skemalagt på 
forhånd. Dette vil rent praktisk betyde, at tutorerne kan påregne ca.2 arbejdsdage i uge 
35 og en del arbejdstimer i den første tid udover møder og samtaler fordelt over resten af 
semesteret og op til eksamen.

Ansættelse og lønforhold
Tutoren ansættes for i alt 86 timer fordelt på 6 timers tutorkursus samt maksimalt 30 timer 
på 1. semester efteråret 2015 og 10 timer på 2. semester foråret 2016 samt 30 timer på 1. 
semester foråret 2015 og 10 timer på 2. semester efteråret 2016.

Timelønnen udgør for tiden kr. 181,26 (pr. 1. april 2012) og reguleres løbende efter gældende 
overenskomst.  

Spørgsmål til stillingen
Hvis du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at kontakte AC-
studievejleder Christina Stigaard, chst@sund.ku.dk

Vidste du, at patologi er det sejeste speciale?
Patologi er…
• …diagnosticering
• …meget mikroskopi
• … og meget lidt obduktion

Patologi er for dig, der…
• …er nysgerrig og gerne vil vide mere om, hvordan kroppens væv reagerer 
på sygdom
• …gerne vil lege detektiv og finde ud af, hvad patienterne fejler
• …er god til at kommunikere

Som ekstra bonus har man som patolog
• …deltagelse i multidisciplinære arbejdsgrupper med fx onkologer, radiologer 
og kirurger
• …ingen vagt- og weekendarbejde
• …mange muligheder for at forske

Kom og se, hvad vi laver! Følg en patolog en dag – eller hør, hvad vi kan tilbyde som 
bachelor- eller kandidatopgave!

Måske er patologi det rette speciale for dig?

Kontakt den uddannelsesansvarlige overlæge på
Patologiafdelingen Rigshospitalet: Ben Vainer, Ben.Vainer@regionh.dk
Patologiafdelingen Herlev Hospital: Birgitte Bols, birgitte.bols.01@regionh.dk
Patologiafdelingen Hvidovre Hospital: Susanne Holck, Susanne.Holck@regionh.dk
Patologiafdelingen Region Sjælland, afsnit Roskilde: Susanne Eiholm, seh@regionsjael-
land.dk

Med venlig hilsen
Foreningen af yngre patologer, fypa@fypa.dk

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. 
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Forelæsningsrække om Tropemedicin og 
Global Sundhed
I samarbejde med overlæge Søren Thybo afdeling Infektionsmedicinsk Afd. RH  og ”En-
hed for Global Sundhed” på Rigshospitalet tilbydes en række forelæsninger i foråret og 
efteråret 2015 om forskellige trope- og infektionsmedicinske emner. Disse forelæsninger 
vil være specielt målrettede mod interesserede stud.med.’er, sygeplejestuderende og 
sygeplejersker. Læger er naturligvis også meget velkomne.

Formålet er at interessere så mange sundhedspersoner som muligt for vigtige infektions- 
og tropesygdomme, som har stor global betydning. De annoncerede forelæsninger kan 
ses som en appetitvækker til det årlige ”Summer School of International Health” kursus i 
August, som arrangeres af Københavns Universitet og IMCC.

Der er hvert år mange læger og sygeplejersker, der i kortere eller længere tid rejser ud 
og har brug for denne viden.

Derudover findes glimrende muligheder for medicinstuderende for at komme ud og 
lære sundheds-og sygdomsvilkårene at kende i en række udviklingsområder gennem 
PIT, men mange andre vil selvfølgelig føle sig fristet af at anvende deres sundhedsviden 
fattige steder i verden, hvor der er brug for den. 

Synes du bare at emnerne er spændende, er du også velkommen.

Program forår 2015:

Tirsdag den 5.maj kl. 15:15 - 16:30: Forskellige og fascinerende samt vigtige parasit-
sygdomme med forekomst overvejende i troperne.Søren Thybo
 
Tirsdag den 26. maj kl. 15.15 - 16:30: MalariaSøren Thybo
 
Tirsdag den 9. juni kl. 15:15 - 16:30: Insektbårne virus sygdommeSøren Thybo og 
Dengue specielt hos børn Freddy Karup Pedersen

Sted:BørneUngeKlikkens konferencerum, repos 4072, Rigshospitalet
Forelæsningerne er gratis og tilmelding kan ske til: rh-globalhealth@regionh.dk

Vel mødt

Forskningsår med uddannelse i molekylærbi-
ologi, gener, biokemi, statistik, livsstil og de 
store folkesygdomme
Vi beskæftiger os med blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, kronisk obstruktiv lungesyg-
dom, rheumatoid artritis og depression og andre psykiske sygdomme. Hertil har vi 
indsamlet informationer, plasma og DNA på mere end 100.000 raske og syge danskere, 
og vi laver også studier på hele den danske befolkning. Ved hjælp af disse materialer har 
vi de sidste 15 år publiceret forskning på højt internationalt niveau (f.eks. i British Medi-
cal Journal, Lancet, JAMA og New England Journal of Medicine; slå evt. selv afdelingens 
forskere op i PubMed på www.pubmed.com).

Du tilbydes forskningsuddannelse, hvor du selvstændigt kan være med til at definere dit 
forskningsprojekt, daglig vejledning og mulighed for at præsentere dine resultater i Dan-
mark og udlandet. Vigtigst for os er, at du får skrevet mindst en artikel som førsteforfatter. 
Helt unikt har vi allerede data klar til at du kan arbejde med fra dag 1 – altså uden at du 
selv personligt skal bruge tid på at indsamle data. Bachelor/kandidat opgave kan indgå 
som en del af projektet, og på langt sigt er der mulighed for ph.d. uddannelse. Orlov fra 
studiet i 12 måneder er det ideelle, og vi tilbyder skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned. 
Du vil lære avanceret statistik og databehandling, og evt. laboratorieteknikker som PCR 
og DNA sekventering. Endelig vil du lære at holde foredrag på dansk og engelsk samt at 
skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes på Klinisk Biokemisk afd., Herlev Universitetshospital og 
samarbejder bl.a. med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 
3 professorer/overlæger, 4 andre overlæger, 4 andre senior forskere, 12 yngre læger og 
andre akademikere under forskningsuddannelse, 5 stud. med.’er og 12 bioanalytikere. Ud 
over personlig daglig vejledning af typisk 2 vejledere tilbydes du at deltage i ugentlige 
forskningsmøder for gruppen.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side samt cur-
riculum vitae med kopi af eksamensbeviser med karakterer (gymnasium, HF, lægestudium 
indtil videre mm). Højt gennemsnit er en fordel, men ikke en forudsætning. Det vigtigste 
er, at du har lyst til at lære at forske. 

Vi glæder os til at høre fra dig snarest og helst senest 17. april 2015. Vi er fleksible m.h.p. 
hvornår du gerne vil starte. Inden du evt. tilbydes et skolarstipendiat vil du komme til en 
samtale på afdelingen og du vil ved den lejlighed blive vist rundt i afdelingen samt have 
mulighed for at tale med andre stud. med.’er, som aktuelt er på skolarstipendiat i afdelingen. 

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard    Stig E Bojesen
Professor, overlæge, dr. med.   Professor, overlæge, dr. 
med.
Klinisk biokemisk afd.
Herlev Hospital, Københavns Universitetshospital, 2730 Herlev
E-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk 
Tlf.: 3868 3297

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

 
 
1-2 studerende søges til blodprøvetagning på Sjælland til psykosocialt 
forskningsprojekt  
 
Om os 
Forskningsenheden ’Livet efter Kræft’ i Kræftens Bekæmpelse belyser de 
psykologiske symptomer som kræftpatienter kan opleve, samt udvikler og 
afprøver måder hvorpå man kan støtte patienter og pårørende i at håndtere 
dette.  
 
Om projektet: FAMOS – Psykosocialt støtte til familier med børn der har 
haft en kræftsygdom 
 
I Danmark er der næsten 200 familier, der hvert år oplever at deres barn diagnosticeres med en 
kræftsygdom. Projektet er et landsdækkende forskningsprojekt hvor vi samarbejder med 
Rigshospitalet, Skejby Sygehus, Odense Universitetshospital og Ålborg Sygehus om at undersøge om 
psykologsamtaler kan forbedre familiens funktion og belastningssymptomer såsom angst og 
depression. Samtalerne finder sted med hele familien i eget hjem efter endt behandling på 
sygehuset. 
 
Om stillingen 
I forbindelse med projektet, søger vi 1-2 studerende på Sjælland til at tage blodprøver på 
patienternes forældre i eget hjem. Dine opgaver består af at bede forældrene om to blodprøver. Én 
ved deltagelse i undersøgelsen og én 12 måneder efter. Derudover, skal du sende blodprøverne med 
posten til Rigshospitalet samt sikre modtagelsen. Der udtages 10 milliliter (ml) pr gang. Formålet ved 
blodprøverne er at undersøge om en del af det menneskelige arvemateriale (DNA), som hedder 
Telomerer bliver positivt påvirket af at forældrene får psykosocial støtte i form af psykologsamtaler. 
 
Du vil være en del af et team, der består af tre psykologer, som samarbejder tæt med 
projektsygeplejersker og studentermedhjælpere på de børneonkologiske afdelinger samt med 
forskningsteamet i Kræftens Bekæmpelse. Stillingen omfatter en del rejsetid da samtalerne foregår i 
eget hjem.  
 
Om dig 
Vi forventer, at du:  

 Er i gang med medicinstudiet  
 Er villig til at arbejde fleksibelt både geografisk og tidsmæssigt 
 Har stikkererfaring  
 Har interesse for at arbejde med familier og børn 
 Bil er en fordel, men ikke et krav 

 
Vi tilbyder 

- Et meningsfyldt og inspirerende forskningsmiljø 
- Fleksible arbejdstider 

 
Den ugentlige arbejdstid kan variere afhængig af antal deltagere i dit område. Du får timeløn efter 
overenskomsten mellem Kræftens Bekæmpelse og relevant fagforening.  
 

 
Center for Kræftforskning  

 
Strandboulevarden 49 

2100 København Ø 
Tlf 3525 7679 

Fax 3527 1811 
www.cancer.dk 

UNDER PROTEKTION AF 
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN 
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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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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

Valgregulativ i forbindelse med valg til repræsentantskab.
Det gældende valgregulativ kan findes http://www.fadl.dk/fadldk/om-fadl/kbh/valgregu-
lativ/

Valgregulativ
0: Før valget
1: Valgets afholdelse.
2: Valgberettigelse.
3: Valgmåde og valgets opgørelse.
4: Suppleringsvalg.
5: Klager over valgets opgørelse.
6: Ikrafttræden.

Afsnit 0. Før valget
§ 0, stk. 1: Minimum en uge før opstillingsfristens udløb afholdes minimum to introduktioner 
til nærværende valgregulativ og repræsentantskabets arbejde på forskellige ugedage.

§0, stk. 2: Offentliggørelse af tid og sted for ovennævnte introduktioner offentliggøres 
hurtigst muligt. Dog senest en uge før.

Afsnit 1. Valgets afholdelse
§ 1, stk. 1: FADL Københavns bestyrelse sørger for at der udnævnes et valgudvalg bestående 
af 3 til 5 medlemmer eller suppleanter af repræsentantskabet.

§ 1, stk. 2: Senest 2 dage før opstillingsfristens udløb udpeger bestyrelsen 2 valgkontrollanter, 
som skal være stemmeberettigede, men som ikke stiller op ved valget. 

§ 1, stk. 3: Kandidater har mulighed for at aflevere tekst (max. 200 ord) og billede (pasfoto-
størrelse) til FADL Københavns sekretariat - til brug på FADL Københavns hjemmeside og 
sider i MOK - senest 48 timer efter opstillingsfristen udløb. Ønskes der andre slags kandidat-
præsentationer bemyndiges repræsentantskabet til at tage stilling til det før sommerferien 
og herefter fastsætte nærmere retningslinier, inden for valgregulativets rammer.
§ 2, stk. 1: Valgudvalget er ansvarligt for, at der afholdes valg efter nedenstående retning-
slinier.

§ 2, stk. 2: Valgudvalget er ansvarligt for, at alle opstillede kandidater er stemmeberettigede 
og valgbare. Er opstillingsblanketten ikke udfyldt korrekt, er det valgkontrollanternes opgave 
at afgøre, om blanketten skal godkendes.

§ 2, stk. 3: Valgudvalget er ansvarligt for at tidsfristen for opstilling af kandidater og valgets 
afholdelse offentliggøres på www.fadl.dk og FADL Københavns Facebookside, senest 4 uger 
før opstillingsfristens udløb, samt i første mulige MOK-udgivelse.

§ 3, stk. 1: Alle valg er hemmelige og skriftlige og foregår ved personlig fremmøde eller ved 
elektronisk valg. Der kan ikke stemmes in absentia.

§ 3, stk. 2: Senest 5 dage før første valgdag skal der offentliggøres en liste med samtlige 
opstillede kandidater.

§ 3, stk. 3: Stemmesedlen skal indeholde navne på samtlige opstillede og godkendte 
kandidater.

§ 4: Er der ved opstillingsfristens udløb ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges 

repræsentanter, bortfalder valget og de opstillede kandidater betragtes som værende valgt.

§ 5: Kopier af udfyldte opstillingsblanketter skal umiddelbart efter opstillingsfristens udløb 
være tilgængelig på KKF’s sekretariat.

§ 6, stk. 1: Klager over opstillingsblanketter skal afgives til valgudvalget, senest 2 hverdage 
efter opstillingsfristens udløb.

§ 6, stk. 2: Ved klager over opstillingsblanketter, træffes den endelige afgørelse om godken-
delse, af valgkontrollanterne i fællesskab.

§ 6, stk. 3: Er valgkontrollanterne uenige om godkendelse af en opstillingsblanket, kan 
blanketten ikke godkendes.

Afsnit 2. Valgberettigelse
§ 7, stk. 1: Stemmeberettiget er alle, som ved valgets begyndelse er medlemmer af FADL, 
Københavns Kredsforening.

§ 7, stk. 2: Regler for medlemskab fastsættes i foreningens love.

§ 8: Valgbare er alle som ved opstillingsfristens udløb og under valgperioden er medlem af 
FADL, Københavns Kredsforening.

Afsnit 3. Valgmåde og valgets opgørelse
§ 9, stk. 1: Valget foregår som simpelt personligt valg, hvor de 21 kandidater der får flest 
stemmer bliver valgt til repræsentantskabet. Eventuelle suppleanter rangordnes efter antallet 
af stemmer. Antallet af mulige suppleanter er angivet i foreningens love.

§ 9, stk. 2: Det er muligt at stemme på op til 10 kandidater på stemmesedlen.

§ 10: En kandidat skal på opstillingsblanketten påføre navn, CPR.-nr, email-adresse og 
telefonnummer.

§ 11, stk. 1: Ved mere end 10 krydser på stemmesedlen erklæres stemmesedlen ugyldig. 
Dette gælder også ved mere end ét kryds ved hver kandidat.

§ 11, stk. 2: De 21 kandidater med flest stemmer er valgt til repræsentantskabet. Herefter 
rangordnes eventuelle suppleanter efter antal stemmer. Ved stemmelighed afgøres valg/
rangordning ved lodtrækning foretaget af valgkontrollanterne.

§ 12: Ved midlertidig eller permanent fravær af en af de valgte, indtræder suppleanter i den 
rækkefølge, de er rangordnet.

Afsnit 4. Suppleringsvalg
§ 13: Hvis der på denne måde opstår vakance på mere end 2/3 af samtlige pladser i repræsent-
antskabet, skal der udskrives suppleringsvalg.

§ 14, stk. 1: Valgets opgørelse kontrolleres af valgkontrollanterne.

§ 14, stk. 2: Ved valgets opgørelse, kan der ikke deltage personer, som er kandidater ved 
valget.
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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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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

Afsnit 5. Klager over valgets opgørelse
§ 21, stk. 1: Valgets resultat offentliggøres på www.fadl.dk senest 24 timer efter optælling 
af resultaterne samt i det førstkommende nummer af MOK. Klager over valgets opgørelse 
skal indgives senest to dage efter valgets offentliggørelse på www.fadl.dk. 

§ 21, stk. 2: Valgkontrollanterne afgør om en klage skal gives medhold, samt om eventuelle 
fejl er så graverende, at der bør foretages omvalg.

Afsnit 6.  Ikrafttræden
§ 22: Ovennævnte valgregulativ træder i kraft efter vedtagelse i Københavns Kredsforen-
ings repræsentantskab samt offentliggørelse www.fadl.dk i MOK og ved opslag på Panum 
Instituttet.
Endelig godkendt på bestyrelsesmøde 19 marts 2015 efter godkendelse i HB (januar 2015) 
og KKR (december 2014)

Transportrefusion, Overenskomst og FADL

Kære medlemmer

I øjeblikket er FADL i overenskomstforhandlinger med Regionerne 
omkring både lægevikar- og SPV/VT-overenskomsten.
Begge overenkomster har trukket i langdrag, og vi har oplevet, at 
regionerne er meget vanskelige at forhandle med. FADL har i begge 
forhandlinger forsøgt at komme med gode løsningsforslag ift. imple-
mentering af krav samt forsøgt at imødegå regionernes krav, mens 
regionerne harværet meget uvillige til at forhandle om noget som helst. 
Det er naturligvis frustrerende som repræsentant for jer ikke hurtigt at 
kunne komme frem til et tilfredsstillende resultat, men vi forhandler 
videre med den klare overbevisning, at vi nok skal nå frem til et for-
nuftigt resultat.

Der har igennem mange år været en aftale mellem regionerne (og før 
disse, amterne) omkring refusion af rejseudgifter for SPV-VT-vagter uden 
for det gamle Storkøbenhavns amt samt udbetaling af løn for arbejdstid 
i forbindelse med transport. Denne aftale har ikke været en del af SPV/
VT-overenskomsten, men kutyme - en aftale gennem mange år, der 
skal opsiges med en varsel.

Regionerne opsagde i december 2014 kutymen vdr. transportrefusion 
til d. 1. april 2015, hvilket af FADL har været tolket som en opsigelse 
efteroverenskomst forhandlingerne, da disse var planlagt til at være 
afsluttet inden d. 1. april.
Det har således være FADLs ønske at få indført retningslinjer for trans-
portrefusion i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, og FADL 

har været af den opfattelse, at så længe der ikke var fundet en ordentlig 
løsning, ville vagt bureauerne fortsat udbetale transportrefusion efter 
den gamlekutyme.

Det har imidlertid ikke været regionernes opfattelse, hvilket de har 
informeret vagt bureauerne om torsdag d. 26. marts 2015. Regionerne 
har fastholdt, at transport refusionerne ikke længere skal udbetales 
efter d. 1.april til trods for, at der ikke er fundet en fremadrettet løsning. 

Det er ikke alene utilfredsstillende, at vagtbureauerne, til trods for at 
disse gentagende gange har rettet henvendelse til regionerne, ikke har 
fået svar på hvorvidt der skulle udbetales transportrefusion efter d. 1 
før i sidste øjeblik. 
Det har sat vagtbureauet i en situation hvor det ikke har været muligt 
at informere vagttagerne i god tid, om de ændrede forhold inden de 
skrev sig op til en vagt.
Det er også utilfredsstillende, at regionerne ikke har forståelse for 
vigtigheden af at tilgodese forskellen på at tage en vagt på Rigshospi-
talet og Hillerød Hospital for den enkelte vagttager.

Hvis ikke der er en ordentlig løsning på transportrefusion en vil det 
være meget uattraktivt for de medicinstuderende at tage vagter uden 
for det gamle storkøbenhavn samt, hvilket vil gå ud over de enkelte 
hospitaler. Dette problem er endnu større i Jylland og på Fyn hvor en 
ophævelse af reglerne vil betyde at vagttagere i princippet vil skulle 
betale flere hundrede kroner i transport, samt bruge flere timer på at 
transportere sig til fjerntliggende sygehuse for at dække en vagt, der 
på bundlinjen vil give den enkelte vagttager et par hundrede kroner 
når billetten er betalt.

Vi forsøger at gøre regionerne opmærksomme på det uhensigtmæssige 
hændelsesforløb samt understrege vigtigheden af at få lavet en god 
løsning - både for de medicinstuderende samt for regionerne og ikke 
mindst hospitalerne. Vi har heldigvis kontaktpersoner i regionerne, der 
har forståelse for denne minde ligetil gang til at få løst problemet og vi 
forventer, at der snarligt bliver fundet en god løsning.

I mellemtiden takker vi jer for jeres forståelse og støtte

På vegne af FADL København
Thomas Svare Ehlers, formand
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
6. april – 17. april 2015
- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.
UGE 15 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Man. d.6/4
Tirs. d. 7/4 AF AF AF AF AF AF AF AF
Ons. d.8/4 DK DK DK DK DK
Tor. d.9/4 TL TL TL TL TL
Fre. d.10/4

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

Held og lykke med eksamen.
Vi ses i kælderen
Mvh studiesalsvagterne: Martin (MR), Dan (DK), Thomas (TL) og Asbjørn (AF)

Kandidatkryds
HENAD

4. Kandidatstuderende palperer dem
7. Kandidatstuderende skal bruge meget af dette, hvis de 
er kommet på et uheldigt rul
8. Mandlige kandidatstuderende får rig mulighed for 
alskens omgang med disse

NEDAD

1. Studerende på kandidatdelen
2. Kandidatstuderende eksplorerer dem
3. Forvagtens bedste ven
5. Nyttig ting til 7. semester, som ofte gives som bachelor-
gave af forældre.
6. Kandidatstuderende eksplorerer disse med TO fingre
9. Kandidatstuderende laver demw

Mange kandidatstuderende har brok-
ket sig til os over, at der ikke er nok 
krydsord rettet mod de voksne studer-
ende. Derfor har vi i denne uge lavet 
denne KÆÆÆMPE kryds; kun om 
kandidatdelen af studiet. Her er altså 
tale om en liga, hvor de små stud.
bach.med.'er SLET ikke kan være med.

Pierre-Jean, MB, og Marque, MB / 
MOK-red



| 11 Gøgl

HAMMERSLAG
Kanal: DR1 Sæson: ∞ Afsnit:  ∞

Igennem uendelig mange år har reality 
genren vist sig som fordummende fjernsyn. 
Sjældent kombineres gameshows og 
realityshows. Når de kombineres, går det 
altid galt. Dog har vi Hammerslag, der 
er undtagelsen der bekræfter reglen. 
Hammerslag er et program, der viser 
uduelige ejendomsmægler hvor øst- og 
vestdanmark kæmper om at være de 
bedste i at prissætte huse. Deres gæt 
kan kun sammenlignes med en kedelig serie 
5 kamp.

Stjernen: Man skal igennem Hammerslag 
trækkes med uduelige ejendomsmæglere, 
men det der gør Hammerslag til det mest 
legendariske game-reality-show er 
værten: Frode Munksgaard. Han er 
for dansk reality hvad Christine 
Ha er for blinde kokke. Peter 
Ingemann når ikke Frode til 
sokkeholderne

DIVAER I JUNGLEN
Kanal: TV3 Sæson: 2 Afsnit:  25

Der er to typer af reality. Den type som 
kreerer realitystjerner og rent faktisk 
har et programkoncept der holder 
max, og så den type, som bare tager 
en flok realitystjerner og regner med 
at familien Danmark gerne vil samles, 
fordi Frederik Fetterlein er med i noget 
latterligt hø. Divaer i Junglen er et godt 
eksempel på et latterligt program uden 
handling, hvor semikendte bliver sat ud i 
junglen og skal se på edderkopper.

Stjernen: Frederik Fetterlein er med i 
alt hvad han kan. Han er en OCD præget  
falleret tennisstjerne, der aldrig har 
opnået andet end at være en dårlig 
far og have sex med semiretarderede 
teenagekvinder, som mindst skal være 
20 år yngre end ham selv.

MIG OG MIN MOR
Kanal: 4 Sæson: 6 Afsnit:  69

Mig og min mor handler om pigers eller 
metro-/homoseksuelle mænds forhold 
med deres mor. Ud fra udsendelsen lader 
det til at være en flok arbejdsløse mødre 
og deres arbejdsløse afkom. Vi ser kun i 
ét afsnit, at der er et par, der gerne vil 
åbne en café. Så vidt jeg kommer i hu, var 
det mor Jette (ses i højre). 

Stjernen: Mor Jette
Her har vi en kvinde, der i løbet af 
sæsonnerne har elsket kage, indtil hun 
fik snørret mavesækken sammen. Hendes 
elskov til kage blev dog ikke stoppet af 
sammesnørringen. Hendes løsning var 
Kage i blenderen! Lækkert!

Realitybølgen er igen i år væltet ind over Danmark med 
en kraft som kun Tsunamien fra 2003 kan hamle op med. 
Den kulturelle cancerknude har metastaseret sig i de lavt 
uddannede med torsdagens parceremoni som den eneste 
pallierende behandling. Universitetsgradsindehaverne fået 
en erhvervet immunitet ind ad brevsprækken sammen med 
bachelorbeviset. Til dem af jer der endnu ikke er blevet ramt 
af denne opportunistiske infektion, vil jeg lige give jer et 
lynkursus i IQ-subtraherende TV-shows.
Af: Markus Harboe Olsen

DE UNGE MØDRE
Kanal: 4 Sæson: 20 Afsnit:  457

De Unge mødre er en af de reality shows der kørt i længst tid i Danmark, hvor 
vi følger en flok uuddannede unge kvinder, der pjækkede fra timen i folkeskolen, 
hvor prævention blev gennemgået. Kvinderne er taget i byen og har haft akavet 
sex med en umyndig, uuddanet og alderssvarende dreng. Vi får fremstillet idioti 
og dårlig opdragelse på national TV.

Stjernen: Malou Stella fik sit først 
barn som 15-årig og er nu en landskendt 
popstjerne.

Nedenfor er vist 6 af de bedste realityprogrammer i Danmark. For 
prioritere de forskellige programmer har jeg valgt at give dem en 
karakter fra 1-5 BUSH-hoveder. Der er få mennesker, der kunne 
formå både at virke godt som deltager i et af nedenstående reality 
shows og virke (mindre) godt som præsident. 

Hvis du generelt ikke ser reality så start med det show, der har 
fået flest BUSH-hoveder og arbejd dig derefter nedad.

Glæd jer til programmer, der ikke bare fordummer, men som rent 
faktisk udstiller Danmarks manglende evne til at give vores ungdom 
almen dannelse.

PARADISE HOTEL
Kanal: TV3 Sæson: 11 Afsnit:  650

Dummere bliver det ikke. I sæson 11 ønsker 
en servicemedarbejder i 7/11 at give de 
resterende deltagere 'interlektuelt' tørt på, og 
servicemedarbejderen formår at overbevise de andre 
beboere om at stemme til folketingsvalg og samtidig 
stemme på Liberal Alliance med arguementet: "Fordi 
jeg kan mærke det er noget du brænder for og det 
ville gøre dig glad, så skal jeg nok til næste valgt 
stemme på liberal alliance."

Paradise Deltagerne var så socialt udsatte, at Mastiff 
efter 7 sæsoner ændrede det med at skrive erhverv 
til at beskrive personen, men derimod hjembyen. Det 
betød at der ikke længere stod Pernille, Arbejdsløs, 
men derimod Pernille, Amager.

Stjernen: Stjernen i Paradise Hotel var ulven 
Peter. Han var sammen med hele hotellet, mens hans 
livspartner Amalie bare så på. Da de 
kom hjem og skulle starte livet sammen 
sluttede det hele i tabloidpressen med 
anklager om hustruvold.

SINGLELIV
Kanal: 4 Sæson: 16 Afsnit:  235

Singleliv startede underbølgen med ensomme mennesker der søger deres livs 
partner. I næsten kronologisk rækkefølge: Singleliv, Paradise Hotel, For lækker 
til love, Bonde søger brud, Det perfekt match og Adam og Eva. 
Singleliv har i løbet af de 235 afsnit ikke formået at hjælpe nogen ensomme 
eksistenser, men derimod har de skabt 
glæde i de danske hjem. De mindre 
begavede deltagere har i sidste ende ikke 
et ønske om at finde en livspartner, men 
derimod et stort ønske om at forlænge 
deres 15 minutes of fame til en hel sæson.

Stjernen: Sidney Lee gjorde det populært 
at invitere kvinder på Cult Shaker og 
pulverkartoffelmos. Han har wrestlet 
mod de bedste i en hel runde, skrevet en 
selvbiografi og samtidig  med alt dette er 
han en af verdens bedste til bip-bip spil 
lavet før 1990.

To be fair: JEG REALITY <3<3
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Så er påsken overstået, og Mithas genop-
ståelse aproprieret til kristendommen er 
blevet fejret, primært i form af øl og heden-
ske æg-læggende kaniner. Nu bliver livet 
igen uoverskueligt og uforudsigeligt. Bliv 
ej bange, svarene er her.
I horoskoperne.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Din far og/eller faderfigur ringer til dig og 
spørger om noget eksem, du ved ikke rigtigt 
hvad du skal sige til , og du ville helst undgå 
at høre detaljerne. I konkluderer ingenting, 
men du får chokolade.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Grillaften går galt da du starter en techno-
fest ovenpå et mulvarpeskud. Det viser sig 
at være en super-mulvarp's ynglings-spot 
og I får alle sammen mullet jeres varpe... 
Hvis du ved hvad jeg mener ;)

Vædderen
20. marts - 19. april

Tyren
20. april - 20. maj
Du forveksler julemanden med påskeharen 
og det ender med en pinlig situation i føtex.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du møder en lille hottie (mand og/eller kvin-
de) og for et kæmpe crush/mild interesse for 
vedkommende. Det ender i en sværdkamp 
på borgens højeste tårn. Episk, men du 
taber. Du får chokolade.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du opdager glæden ved homestarrunner.
com. Du mister 57 timer af dit liv.

Løven
22. juli - 22. aug.
Feriepengene vælter ind og du vælger at 
købe en leopard. Det bliver en stor succes 
og du slipper af med et par mennesker der 
irritere dig.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du bliver rekrutteret af Kristlig Fagforening 
pga. kage.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du ingår en våbenhvile med din overbo/
forældre om at ingen har sex med lyd på 
over 50 dB, din overbo holder sin del af 
aftalen, men hvis du forhandler med dine 
forældre vil du blive svært skuffet.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Super fed uge, altså, du spiser mange chips 
og kager og tager omkring 2,3 kg på.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Bevæge dig ikke mere end 20 km nordpå.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du får 64.50 kr tilbage i skat og beslutter 
at bruge dem på at købe en sixpack i føtex, 
men glemmer at regne pant med, så i sidste 
ende mister du 6 kr.


