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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

Det sker i ugen

U
G

EN
S 

RE
D

A
KT

IO
N

MOK

Anna MarthaKasper Aaa

Dennis

Simon

Mille (Ansv.red.) Markus Jonas David

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 / net-udgave ISSN: 1904-7827 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://www.mok.dk

Tryk: 
Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1500

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa
(mille@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Albin

O
ns

da
g

To
rs

da
g

Fr
ed

ag
Lø

rd
ag

Sø
nd

ag
M

an
da

g
Ti

rs
da

g

MOK UDKOMMER
FOREDRAG MED MSF SE S. 5 

TILLYKKE TIL DRONNINGEN

BAMSEHOSPITALET MANGLER HÆNDER SE S. 4

NOGLE ER I HALLØJLAND
FILOSOFISK FUGLETUR SE S. 12

MILLE KOMMER PÅ GRÆS 

MOK DEADLINE KL. 12:00

SIMS ULTRALYSKURSUS SE S. 5
HAVFRUEMORDERENS DATTER SE S. 12 

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

Albin Andrea
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Nu har der været en del kandidat-lækkerier i de seneste MOK. Men hvad med 
os på bacheloren? Er vi ikke mennesker, bare fordi vi ikke vælter os i klinik? 
Nopes. Så her kommer en how-to-survive bacholeren. Lidt om det faglige, 
lidt om det andet. På bedste Bear Grylls stil skal vi kigge på, hvornår man 
skal drikke sit tis, og hvornår det bare er fjollet. 
Af Andrea / MOK.red. 
 
1. semester 
Du lander midt i ødemarken. Alt er fremmed, og du kan ikke finde rundt. Du 
skal hurtigst muligt hægte dig på de holdkammerater, der lader til at have en 
retningssans. Og hvis du bliver væk i kælderen, er håbet ude. Bed til gud om at 
du har dækning på din mobil, og producér en masse tis. 
Måske har du været på rustur og oplevet en masse gøgl og kan på den måde 
kende nogle ansigter. De er venlige! Glem ikke, at du også har fået dig din helt 
egen specifikke fagforening. Tag der over og kig, den kan hjælpe dig hele studiet 
igennem.  
Og åh nej, skal man nu læse en masse? Tja. Det er ikke lige akut læsning du skal 
kaste dig ud i på 1. semester. Der er mange, der mener, at man slet ikke behøver 
at læse det store på første. Men man læser jo for at lære, og det er det, du er her 
for bl.a. Så kig i Holes, den er hyggelig. Og den store kemibog er dybt fjollet, og du 
kan få mere ud af en kemibog fra gymnasiet. Desuden får du sådan et hyggeligt 
fag, hvor du skal snakke med patienter. Ikke tale, bare snakke. Den eksamen er 
ret svær at dumpe, så bare sørg for at have lyttet til hvad patienten sagde til dig. 
På første semester er der oplagt mulighed for at udforske terrænet og finde ud af, 
hvor der er de bedste overlevelsesmuligheder. Tag til det der basisgruppebazar, 
og find ud af, om der er noget, der interesserer dig. Bare fordi du melder dig ind 
i specifik basisgruppe, betyder det jo ikke, at det er det speciale, du ender med. 
Det er ren rekognisering. 

2. semester 
Øh, nu skal du nok læse lidt mere. Og hvis du er pjattet med celler, så bliver det 
en fest. Du får nok at vide, at man engang har kunne læse efter ’The Cell.’ Det 
skal du hurtigt glemme. Tynde bøger er nice, og McMurry-faktoren er meget 
lav på den anbefalede bog, Essentials. Og vejen frem med bøger er fra nu af at 
spørge ældre studerende, hvad de har haft glæde af. Så skal man nok spore sig 
ind på noget af det pædagogiske og strukturerede materiale, som findes derude. 
Måske mærker du en svag præstationsangst komme krybende, fordi det er første 
eksamen på medicin, hvor du får karakter. Og den lille angst skal du sparke super 
meget ad helvede til. Der er ingen, der i din fremtidige karriere vil kigge på dine 
cellekundskaber. På nær hvis du senere vil undervise i faget, hvilket virker fair nok. 
Den lille angst, som vi fra nu af kalder karaktitis, skal nok vise sig på 3. semester. 
En sund karaktitis er til gengæld dumpetitis. Dumpetitis er sundt i små mængder, 
så man ikke dumper sin eksamen. Det er ikke så sjovt at dumpe store fag, og det 
er celle/væv eksamenen. Så har du i slutningen af semestret et lille fag, som alle 
fniser af. Det er egentlig lidt syndt, fordi sundhedpsyk vil dig bare det bedste.  
Jeg fik på mystisk vis lidt stress på 2. semester, fordi jeg også skulle tage en masse 
SPV-bindingsvagter, og jeg ville engagere mig i alle de herlige ting Panummiljøet 
byder på. Men jeg bliver også lidt stresset når man ikke kan få den der fnat-streng 
ud af sin mandarin, når man piller mandarin.  

3. semester   
So much hype. Eller, det er der måske ikke mere? Du har en masse SAU timer 
(hvilket du skal være meget glad for), og så får du oplevet både våd og tør stud-
iesal. Det er mystiske steder, hvor folk kigger på døde mennesker hele dagen. Og 
inden du ved af det, bruger du timevis derinde. Tør studiesal starter med at være 
hyggelig, men bliver derefter fyldt med angst og alt for meget affald. Begge ting 
burde ryddes op. Men hvad skyldes denne hype? Er det fordi, det er en mundtlig 
eksamen? Det kan være, da de fleste har det lidt mere presset til en mundtlig 
eksamen. Man har jo ikke den nødvendige betænkningstid, før man virker lidt 
sløv og uvidende. Det kunne også være, at alt den febrilske læsning skyldes, at 
det faktisk er pisse spændende. Og det at man gerne vil lære og suge til sig, men 
at tiden ikke lader til at være på ens side. Du får et helt specielt forhold til din 
læse-buddy-makker. Du elsker ham/hende/dem, fordi de er med dig gennem 
det hele, men på den anden side bliver de også associeret med hard-core læsn-
ing og terpning. Så husk at drikke dig stiv med dem bagefter, så I kan snakke 
andet end latin til hinanden. Du får også et mærkeligt forhold til dine atlas. Du 
har brugt mange penge på dem, og de er så flotte... 
Husk også at observe Tranum-manden nøje, hvis du har ham til forelæsninger 
eller til dissektion. Mikrofonen dingler frejdigt fra brillerne, og han fungerer 
som anatomi-wikipedia. Bare uden fejl. Hvis han siger noget forkert, får du en 
øl af mig. For realz.  

Og vigtigt! Husk kærligheden <333 Date din stress væk. Det er sundt både for 
krop og sjæl, og nu kan du også imponere folk med din anatomividen. 
Når man er kommet gennem spot og eksamen, venter neuro. Det er overskueligt, 
men det er nok heldigt, at du stadig er lidt i terpe-mode. Og så er der nogle af 
de ældre studerende der mener, at de har været på 3. semester dengang det var 
hårdt (dvs. at bevægeapparatet og neuro var i et langt forløb). Det kan meget 
vel være, men nu er 5. bare blevet det nye 3.  

4. semester 
Det er så her, hvor jeg befinder mig på min rejse gennem bacheloren. Man har 
et kursus i mave, tarm og lever, og derefter fortsætter man med lunge, hjerte 
og kredsløb. Og så til sidst har man en kæmpe eksamen på 6 timer, hvor man 
både skal fyre anatomi, fysiologi og biokemi af. Fest! Der er til gengæld tid til det 
hele, og man når at suge til sig. Der er nogle gange irriterende ting, som man 
skal lære om. F.eks. anus. Man skulle tro det var enkelt, men så pga. alt mulig 
magisk embryologi bliver anus sygt kompliceret, og der er sådan en mærkelig 
skillelinje, der ændrer på nerve og karforsyning. Nok om det. 
Ang. bøger, er det ofte sådan, at det ikke er anbefalede lærebøger, som alle læser 
(og har læst) i. Det er lige sagen ved biokemi. Læs den danske biokemibog, den 
er pædagogisk. Selvom om den nye udgave ligner The Cell, skal du ikke blive 
bange. Hvis man var helt pjattet med at dissekere, er der også mulighed for 
det på 4. semester. Der bliver oprettet frivillig dissektion, og det plejer at være 
super godt. Man finder alt muligt mystisk, når man åbner op til thorax/abdo-
men. Uhyggelige tumorer og kæmpe aneurismer. Mmmh. 4. semester kan kun 
være lidt tricksy, hvis man føler at man VIRKELIG god tid. Så er der lige pludselig 
eksamen, og man har stadig ikke forstået anus.  

5. semester 
Det er vist her man lærer om tis. Og det skal ikke drikkes. 5. semester er delt op i to 
blokke, hvor man har proppet så mange fag som muligt ind i første blok: nyrefys, 
reproduktion, endokrinologi, blod og ernergiomsætning. Energiomsætning er 
pænt meget det man lærte på 4., bare malplaceret. Jeg har som sagt ikke gået 
på 5., men mit indtryk er, at læringskurven simpelthen ikke når at gå op af. Det 
foregår således: læse-læse -læse-læse- læse-læse-læse- læse-læse-læse-LÆRE 
DET MAN KAN NÅ-eksamen. Der er også rigtig mange, der holder fri efter 5. Der 
burde næsten være et semester, der hedder fri efter 5. Lige som perron 9 ¾ er 
det semester 5 ¾. Anden blok består af immunologi, patologi og farmakologi. 
Det burde være mere afslappet. Eller også virker alt afslappet efter den første 
blok. 5. semester er desuden sidste semester hvor man er samlet med sit hold, 
før man bliver spredt ud på hospitalerne. Det er også noget med at man skal 
skrive sin bachelor her, men det er de færreste der begiver sig ud i projektet.  

6.. semester 
Det er vist ret lækkert, fordi her lærer man om en masse sygdomsenheder, og 
man føler sig lidt doktor-agtig. Man har undervisning på hospitalerne, og man 
skal finde alle mulige lokaler, og man skal igen bruge overskud på at finde rundt. 
Desuden har man fået to kæmpe bøger, medicin og kirurgi, som man kan slæbe 
rundt over det hele. Super fest. På 6. semester er der også et mikrobiologikur-
sus, hvor man lærer om den magiske miniatureverden og baciller. Noget med 
petriskåle og at man altid glemmer sin kittel (eller glemmer det at have en 
kittel). Det er også her, de fleste skriver deres bachelor, hvis man ikke allerede 
har gjort det på 5¾. 5¾  muligheden bliver dog mindre sandsynlig, på grund 
af ECTS-perilstatikken (4. semester, yo) hvor man bliver drevet frem gennem 
streng eksamenspropulsion lige meget hvad. Men fremdrifsreformen er en helt 
anden artikel, som man kunne skrive mange defækationsrelaterede artikler om.    

Sidst men ikke mindst – husk alt det sjove. Det har du sikkert hørt før, men det 
kan ikke siges ofte nok. Klubben kan blive din hyggelige store familie, og Panum 
bugner af muligheder for hygge sig. ELLER GÅ AMOK. 

Håber du overlever. 

Kh, 
Bachelor Grylls 

SURVIVAL GUIDE TIL BACHELOREN
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SVAR PÅ SOFAS’ FEDE KONKURRENCE 

 Så er vinderen af SOFAS’ fede konkurrence fundet! 
Den heldige vinder er LARS JENSEN. 

Her har I svaret på casen: 

Manden skal udredes for lungeemboli, en potentiel dødelig 
tilstand, der kan manifestere sig på mange måder, fra næsten symptomløs til shock og 
pludselig død.
Disponerende faktorer er bl.a. nylig kirurgi, cancer, tidligere DVT eller lungeemboli.
Klassiske fund er meget varierende, men inkluderer åndenød, brystsmerter, hoste, hæm-
optyse, besvimelse, hurtig vejrtrækning, hurtig puls og evt. lavt blodtryk.
A-gas hvor både PaO2 og PaCO2 er lav (tænk: ventilations/perfusions-missmatch fører til 
lav O2, dette fører til øget respirationsfrekvens og dermed udvaskning af CO2 fra blodet).
Normal D-dimer vil med stor sikkerhed udelukke lungeemboli, men vil her være forhøjet 
her pga. nylig operation. 
Ekko af hjertet kan vise belastet højre ventrikel ved central lungeemboli.
Hvis hans nyrefunktion er i orden skal han have lavet spiral-CT, obs. lungeemboli, hvor 
den definitive diagnose (kan) stilles.
Den akutte behandling involverer ufraktioneret heparin, lavmolekylært heparin eller 
rivaroxaban, samt evt.  trombolyse ved tegn til shock.
For mere information, se http://nbv.cardio.dk/lungeemboli

Husk at tjekke den nye case ud, hvor en anden spændende præmie venter! 

DELTAG I SOFAS’ FEDE KONKURRENCE II
- Der venter en spændende præmie til den heldige vinder
- Vinderen udtrækkes d. 28. april blandt de rigtige svar
- Husk at sende dit svar til sofaskbh@gmail.com!

CASE 
56-årig mand, der normalt er ivrig orienteringsløber, indlægges efter pludseligt at være 
besvimet i hjemmet. Han føler sig træt og svimmel. Angiver, at han for ca. 1 måned siden 
havde et rødt udslet på benet.

Han har fået taget dette EKG.

Hvad fejler han?

PS. SOFAS holder månedsmøde d. 28. april kl. 17.00. Hold dig
opdateret på
SOFAS-konkurrencer og
–arrangementer ved at like vores facebookside (SOFAS-KBH) 

Basisgrupper

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. 7. MAJKL. 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 !

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

Mange hilsner MIRA
kontakt@mira-kbh.dk, www.mira-kbh.dk

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!

Kom til neuroforsknings-foredrag og månedsmøde med FORNIKS!

Neurolog og klinisk forskningslektor på Herlev Hospital, Christina Kruuse, står for måned-
ens oplæg med temaet ”Neuroforskning”. Christina vil dele ud af sine mange års erfaring 
med forskning, herunder give gode tips til hvordan du kommer i gang med at forske, 
do’s and don’ts og ikke mindst hvad der rør sig i den nyeste neuroforskning. Så tag din 
læsemakker under armen og bliv klogere på forskning inden for krop-
pens mest spændende organ!

Der vil som sædvanlig være kaffe, kage og efterfølgende månedsmøde, 
hvor alle er velkomne!
d. 23/4-15 

Bamsehospitalet på Panum og lækker bamsefest 

Vi nærmer os semesterets Bamsehospital på Panum, som finder sted i denne uge onsdag 
til fredag! Det kommer til at foregå på vandregangen ved bygning 21 i tidsrummet 9-13. 
Vi mangler stadig et par hænder fredag (17/4), så skriv gerne til vores mail - også selvom 
du ikke har været med til Bamsehospitalet før.

Fredag aften holder vi bamsefest for alle bamsehospitalets medlemmer - også dem der 
ikke har kunne deltage i løbet af ugen. Så medbring dit gode humør og hjælp os med 
at holde et brag af en fest! Kom forbi os på vandregangen i løbet af ugen eller send en 
mail, hvis du vil med.

Sæt desuden kryds i kalenderen søndag den 26. april, hvor vi tager til Science i Forum. 

Tilmeldinger sker til vores mail; Bamsehospitalet.kbh@gmail.com

Tjek desuden vores Facebook gruppe ”Bamsehospitalet &SundKrop, København” og glem 
ikke at følge os på instagram: Bamsehospitaletkbh
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Human og veterinær anæstesi

Veterinærmedicinsk Forening (VMF) Event & Studerendes Anæstesiologiske og Trau-
matologiske Selskab  (SATS) er gået sammen om at lave en tværfaglig arrangement om 
anæstesi. Først vil en anæstesilæge give et indblik i den human-anæstesiologiske verden. 
Derefter vil dyrlægen Carsten Grøndahl fortælle om bedøvelse til dyr og hans erfaringer 
fra Zoologisk Have.

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding. Der vil være gratis sandwich til alle tilmeldte.

Program:
18.00-19.00 Velkomst og oplæg om anæstesi til mennesker
19.00-19.20 Pause og sandwich
19.20-20.20 Anæstesi til dyr ved Carsten Grøndahl

Hvornår? 
Den 28. april 2015, kl 18.00.

Hvor?
Frederiksberg Campus
Thorvaldsensvej 40
Lokale 3-14

Tilmelding: 
http://goo.gl/U21h4V

Find eventet på facebook under ”Foredrag om human og veterinær anæstesi”
Tilmelding er forbeholdt medicinere indtil 20. april (men er lukket for andre)

Med venlig hilsen, 
VMF Event & SATS
 
 

Lørdag den 18. april 2015, kulturhuset Kraftwerk i Valby

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

Så tag en ven under armen og vær med til at gøre den globale aktionsdag til en succes i 
København! Vi skal have TTIP på den politiske dagsorden nu!
 
Program:
- kl. 16-16.15: Velkomst
- kl. 16.15-17-15: Præsentation af TTIP og dens konsekvenser for 
   vores samfund
- kl. 17.15-18: Debatbazar ved miljøorganisationen NOAH, ud
   viklingsorganisationen Afrika Kontakt og den sundhedspolitiske 
   organisation UAEM, IMCC, samt fernisering, underskriftindsamling 
   og filmvisning.
- kl. 18: Fælles aktion, hvorefter baren åbner.
- kl. 18.30: Folkekøkken - mad for en 20’er
- kl. 19.30: Live musik og fest
 
Vi glæder os til at se jer!
Mvh: Afrika Kontakt, NOAH og UAEM, IMCC

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

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 studer-
ende 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.copenha-
gen@gmail.com 

Har du lyst til at være buddy til sommer? Så skriv til buddy.exchangecph.gmail.com

Mange hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København
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SIMS UL-kursus på Institut for idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 
d.21/4.

Ultralyd bruges meget i idrætsmedicin. SIMS afholder et UL-kursus så du kan få trænet 
dine skills. Til kursus vil du blive introduceret til brug af UL-apparat med gennemgang 
af knapper og funktioner. Idrætsmedicinsk overlæge Tommy Øhlenschlæger vil holde 
oplæg om brug af UL med fokus på anvendelsen indenfor idrætsmedicin. Der vil være 6 
UL-maskiner, og der vil være grupper af 4 personer pr. maskine. Overlægen vil hjælpe til 
undervejs, og hands-on tiden på apparaterne vil blive prioriteret.

Eventet koster 20 kr. og er kun for SIMS-medlemmer. Tilmelding foregår på mail til:
emilhaastrup@hotmail.com.

Betaling på kursusdagen. Indmelding i SIMS kan 
foregå på samme mail, hvor man så kan betale til 
selve eventet. (50 kr. for et semester).

Der vil være sodavand og snacks, men ikke aftens-
mad.
Deltagerantal: max 24 personer.

Se mere information om eventet på SIMS facebook-
side.

Så er det tid til månedsmøde i Exchange og Research Exchange Kbh!

Mødet vil foregå tirsdag den 28. april kl. 17 i IMCC's lokale i studenterhuset. Kom og hør, 
hvad vi laver og om mulighederne for, at du kan komme på udveksling :) Der vil som altid 
være lidt  godt til ganen.

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 rekrutteringsansvarlig 
Merete Engell fra Læger uden Grænser give en generel introduktion 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 eftermiddag med Læger 
uden Grænser.

De bedste hilsner fra
Stud. med. MSF



6 |  Basisgrupper
Kære alle stud.med.,

Cirka 1.000 børn fødes årligt med misdannelsen læbeganespalter, som er et område hvor 
mange specialer samarbejder.

Vi har derfor  valgt at sætte fokus påemnet med foredraget: ”Kraniofaciale syndromer 
med læbeganespalter”.

Vi har været så heldige, at få en af landets førende eksperter forbi, nemlig professor i 
klinisk genetik Flemming Skovby fra Rigshospitalet,som vil gennemgå emnet på en nem 
og overskuelig måde, hvor alle stud.med. kan være med.

Husk derfor at sætte kryds i kalenderen: Torsdag d. 23 april. Mellem kl. 16.30-17.30.
Lokalet er 42.1.01

PS. Der skal også siges tak til alle jer som var med sidst både fra bestyrelsen og Jesper :)

-SPLAS

Så er det blevet tid til endnu et spændende månedsmøde arrangeret af Psykiatri-
gruppen for MedicinStuderende, PMS.

Denne gang får vi besøg af Ola, der vil fortælle om mødet med psykiatrien set fra en 
patients synspunkt. Oplæggetvilforegåpåengelsk. Ola skriverom sig selv:

"I have been in treatment for 2 years, 6 months in psychiatric hospital, I had one or two 
more later referrals to psychiatric hospital but I didn't go.

Currently I am not taking any medication, nor do I receive any special treatment, I haven't 
seen psychiatrist since summer 2004 with a single exception (once in 2007 I went to ask 
if he thought I could have another episode)

I have full time work and have healthy relations with my colleagues, I haven't been 
using any sick leaves neither in school nor at work since I got better in 2004, besides 
occasional colds."

Efter oplægget vil der være månedsmøde i PMS, hvor vi snakker om kommende arrange-
menter og hygger os. Alle medicinstuderende er meget velkomne til at blive til dette også.

Der vil som altid være gratis kaffe og kage til arrangementet.

Vi glæder os til at se jer!

TID: Tirsdag d. 14/4 2015 klokken 17:00
STED: Lokale 42.1.08, Pavillonen, Panum

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER

Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin og børn, eller bare i tvivl om 
hvordan du skal klare de pædiatriske procedurer i modtagelsen? Så er dette uden tvivl 
et kursus for dig! 

Akutte pædiatriske procedurer bliver afholdt d 30/4 kl 16-21.30 på DIMS, Herlev Hospital. 

Der vil være teoretisk og ikke mindst praktisk gennemgang og træning af emnerne: den 
akutte luftvej, intraossøs adgang samt neonatal og pædiatrisk genoplivning.

Der er 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-medlemmer på kandidatdelen. 

Tilmeldingen åbner d  16/4 kl 16.00, og pris for deltagelse er 50 kr. 
Tilmeld dig og læs mere på www.sats-kbh.dk

Svar på sidste uges krydsord!

Anmeldelse af ny LÆREBOG i ØJENSYGDOMME 
Der findes adskillige lærebøger til øjenfaget på 5. semester kandidat og som medicinstu-
derende kan man være i tvivl om, hvilken lærebog man skal vælge. Denne nye pensumdæk-
kende LÆREBOG i ØJENSYGDOMME er enmeget systematisk opbygget oftalmologi-bog. 
Indholdsmæssigt er den inddelt i fire afsnit: 

1. Øjets anatomi, fysiologi og biokemi
2. Anamnese og objektiv undersøgelse samt specielle 
oftalmologiske undersøgelser
3. Gennemgang af de enkelte sygdomme 
4. Symptomorienteret oftalmologi og akutte øjen-
sygdomme.

Særligt ved denne lærebog er at: 
• Sygdomsbeskrivelsen er skarpt opdelt i følgende kro-
nologisk rækkefølge:definition, forekomst, patogen-
ese, symptomer, diagnostik, behandling og prognose.  
• Til hver sygdomsenhed er der et tilhørende farve-
billede og/eller en tegning. 
• Hvert kapitel afsluttes med en række pædagogiske 
spørgsmål og multiple choice opgaver, som meget vel 
kan anvendessom eksamensforberedelse. 
• Bogen forefindes både i trykform og som e-bog. 

Jeg, som medicinstuderende på 6. semester kandidat, 
kan varmt anbefale denne nye lærebog.

- Shakoor Ba-Ali
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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

FADL vil samle et hold og støtte dette års YOU RUN! 
De første tyve der tilmelder sig FADLs hold, får en gratis t-shirt

Fakta:
- Vi løber søndag den 3. maj 2015 kl. 10
- Startnr. inkl. fællestræninger er 345 DKK. 
- Ruten er en rundstrækning omkring Københavns Inderhavn
- To distancer: Kvartmaraton (10,549 km) eller halvmaraton (21,098 km)
- Meld dig til FADLs hold:
http://youruncopenhagen.dk/team/fadl-kobenhavn/

Løbet er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Folkekirkens 
Nødhjælp og Læger uden Grænser.

YOU RUN er et løb med både et mål og et formål. Hver løber samler ind til den gode sag via 
profil på website, og kan sprede budskabet via sociale medier og lignende.

Når du engagerer dit netværk, venner og familie i din egen indsamling, tæller hvert skridt, 
du tager. Snør løbeskoene og hjælp der, hvor menneskers liv og sundhed er helt afhængig 
af medicinsk nødhjælp udefra - som eksempelvis ved ebolaepidemien i Vestafrika. 
Der hvor udfordringerne er størst, kan selv mindre beløb gøre en helt afgørende forskel. 
Hjælp os med at hjælpe i forreste linje.

Et løbsnummer giver adgang til fællestræninger i København med professionel løbetræner. 
Det er således en oplagt mulighed for være sammen om et større mål.
 
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. 

Nye medlemsfordele – billetsalget 
Hos Billetsalget.dk kan du nu som FADL-medlem få billetter til en masse spændende be-
givenheder. Du kan finde og købe billet til de forskellige arrangementer på hjemmesiden 
http://fadl.billetsalget.dk/shop/da

På siden har du adgang til spændende oplevelser og rabatter inden for film, musik, sport, 
attraktioner osv. Du bestiller selv billetter direkte fra disen og du er selvfølgelig velkommen 
til at inviterer familie og venner med. 

God fornøjelse. 

Husk gratis A-kasse for studerende
Som medlem af FADL tilbyder vi dig gratis medlemskab af MA (Magisternes Arbejdsløshed-
skasse) eller AAK-s A-kasse( Akademikernes A-kasse). 

Du kan få gratis medlemskab, hvis du: 
• Er under 30 år 
• Har en maksimal indtægt på 204.880 kr. om året inkl. SU.  
• Eller er blevet bachelor inden for de sidste 14 dage.  

Fordelen ved at melde sig ind allerede som studerende er, at du undgår karensperioden i 
dagpengesystemet, som betyder at du ikke får dagpenge den første måned som nyuddan-
net kandidat, hvilket er et indtægtstab på omkring 13.900 kr.

Særlige informationer til kandidatstuderende:
Hvis du vil undgå karensperioden, skal du melde dig ind i en A-kasse senest et år før, du 
afslutter din uddannelse. Du skal i første omgang melde dig ind som studerende og løn-
modtager på baggrund af dit studiejob. 
Læs mere om regler osv. på vores hjemmeside:
http://www.fadl.dk/fadldk/arbejdsliv/gratis-a-kasse/

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. implementering af krav samt forsøgt at imødegå regionernes krav, mens 
regionerne har været 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 fornuftigt resultat.

Der har igennem mange år været en aftale mellem regionerne (og før disse, amterne) 
omkring refusion af rejseudgifter for SPV-VT-vagter udenfor 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 efter overenskomstforhandlingerne, da 
disse var planlagt til at være afsluttet inden d. 1. april.
Det har således være FADLs ønske at få indført retningslinjer for transportrefusion i 
forbindelse med overenskomstforhandlingerne og FADL har været af den opfattelse at 
så længe der ikke var fundet en ordentlig løsning, ville vagtbureauerne fortsat udbetale 
transportrefusion efter den gamle kutyme.

Det har imidlertid ikke været regionernes opfattelse, hvilket de har informeret vagtbureau-
erne om torsdag d. 26. marts 2015. Regionerne har fastholdt at transportrefusionerne 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 vagt-
tagerne 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 rigshospitalet og Hillerød hospital for den enkelte vagttager.

Hvis ikke der er en ordentlig løsning på transportrefusionen vil det være meget uattraktivt 
for de medicinstuderende at tage vagter uden for det gamle storkøbenhavns amt, 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 region-
erne, der har forståelse for denne mindelige tilgang 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

Kredsforeningen
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Ugens Pickup Line
Kære MOK læser. 

Jeg vil gerne starte med at beklage de flere måneders stilhed, I har været udsat for! Nu er 
foråret vel begyndt at slå sine små kløer i jer, så I er ved at være helt kåde og inspirations-
hungrende? I har måske været til nogle påske-frokoster, hvor I har fået prøvet alle Harry 
Potter Pickups’ne (MOK årg. 47 nr. 14)? Og måske en enkelt ”Is that a mirror in yourpocket? 
’Cause I canseemyself in your pants!”1.Eller hælder I stadig is på gulvet for at bryde den? 

Jeg er kommet til at flytte til en landsby i Kenya, mens I har ventet. Det har derfor taget 
lidt længere tid end normalt at indsamle data til denne uges Pickupline.Det er lissom lidt 
mere besværligt at teste pickups, når man helst ikke må gå rundt efter mørkest frembrud. 
Men så kan man jo få øvet sine pickups over frokosten. Hvis du ikke har prøvet det, så 
skulle du næsten gøre det. Nu! I dag! Og skrive til mig om dine erfaringer! Jaaaaaaaaaa. 
Hurra! Det er perfekt!Mailen er som altid: pickuppanum@gmail.com
Feedback modtages naturligvis også face-to-face, når jeg er hjemme igen. Men så vil jeg 
råde dig til lige at skrive lidt noter, da der nok går indtil juni, før jeg er tilbage på dansk 
jord. Sorry!

Man må som tidligere naturligvis helt selv om, hvilken skala man bedømmer denne 
uges pickupline på, men der foretrækkes tilbagemeldinger på skalaen Inhalator ”Have 
yougotyourinhalater on you, girl? ’Causeyou’vegotthat AASSSS-thma”2… til T-shirt 
”Youknowthismaterial? It’s boyfriend material!”3

Ugens Pickup Line: 
”Thosearenice jeans, do youthink I couldget in them?” <3

Jeg glæder mig til at høre om og lære af jeres erfaringer.
Caro (semesterfri efter 8. sem.). 

1. Data fra et ikke-publiceret kenyansk studie viser en tendens til, at denne pickupline 
godt kunne gå hen at opnå en hvis international succes. Danske data er dog utilstræk-
kelige på nuværende tidspunkt. 

2. I Kenya må man stadig godt grabbe folks ass… man skal nok lige overveje det danske 
publikum. Der er en semi-god risiko for at man inkasserer en lussing af sit objekt i stedet 
for et pickup, men det kan man selvfølgelig også få lidt ud af.

3. Bedst hvis man forvirrer objektet lidt ved at hive ud i sin T-shirt, bukser el.lign. Hvis man 
lider af commitment-issues kan man med fordel udskifte ”boyfriend” med sugar-daddy/
one-night-stand/el.lign., ligesom boyfriend måske skal udskiftes med girlfriend, hvis nu 
man selv er en pige (dette kan dog overkommes ved at sige ”partner”, ifald man har det 
fint med commitments…).

Gøgl/Studenterpolitik
OBS OBSOBS
Skal du tilmeldes mindre end 30 ECTS point næste semester?

Skal du tilmeldes mindre end 30 ECTS point næste semester? 
Uanset, hvad årsagen kan være i dit tilfælde, så SKAL du have en dispensation fra stu-
dienævnet for at få lov til at blive tilmeldt mindre end 30 ECTS point næste semester. 

Er du foran? 
Du skal søge dispensation.
Har du måske skrevet dit kandidatspeciale før tid? Har du taget 9. semester eksamen på 8. 
semester eller noget andet, som gør, at du er foran og derfor ikke skal tilmeldes 30 ECTS 
point næste semester? I de tilfælde, hvor man samlet set vil ende med at være tilmeldt 
60 ECTS point i løbet af forårssemesteret og efterårssemesteret er det blevet muligt for 
studienævnet at beslutte at give administrativ dispensation, således at ansøgningen ikke 
skal afgøres i dispensationsudvalget eller studienævnet. MEN der skal stadig sendes en 
ansøgning. 

Har du valgt at dele et semester op og derfor vil tage det resterende efter sommerferien?
Du skal søge dispensation. 
Har du f.eks. taget første del af 5. semester eller 3. semester dette forår og planlægger at 
tage sidste del efter sommerferien? 
Det er ikke en selvfølge, at du vil blive tilmeldt den resterende del efter sommerferien, 
og det er ikke sikkert, at en dispensation vil blive godkendt. På nuværende tidspunkt ved 
vi ikke, hvad der sker, hvis man ikke har søgt dispensation. Men det er ikke usandsynligt, 
at man bliver tilmeldt etsenere semester, hvor man kan blive tilmeldt 30 ECTS point. Fx 
6. semester eller 4. semester, og derfor er nødt til at tage de resterende point fra 3. Eller 
5. semester efterfølgende. 
Der sidder heldigvis studerene med til vurderingerne af dispensationsansøgningerne, der 
vil argumentere for, at man skal kunne tage det man mangler fra et tidligere semester, så 
de studerende ikke kommer i klemme i fremdriftsreformens navn.

Kan du ikke klare at blive tilmeldt et fuldt semester pga. sygdom eller andre usæd-
vanlige forhold?
Du skal søge dispensation med relevant dokumentation. 

Dispensationen søges elektronisk via en blanket på KUnet (KUnet.dk uddannelsesside 
Blanketter).  
Studievejledningen er desuden dygtige til at hjælpe, hvis der er noget, man skulle være 
i tvivl om. 

Hovedbudskaberne igen:
Husk at søge dispensation for tilmelding til færre end 30 
ECTS point. De administrative procedurer kan være svære 
at gennemskue, og der er mange muligheder for, at man 
som studerende kommer i klemme. 
Få det gjort nu her.  Tilmeldingen til næste semesters 
undervisning er i maj, og der kan godt være længere 
behandlingstid, end man lige regner med. 

• Lægepraksis på Frederiksberg søger stud.med til 5 timer ugentligt 
sygeplejefagligt arbejde.

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

Scholarstipendiater søges til Dansk Hovedpinecenter, 
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 skrive om 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 til Emma 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

1-årigt skolarstipendiat/forskningsår ved  Indvandrermedicinsk Klinik, 
Infektionsmedicinsk Afdeling,  Hvidovre Hospital

Der opslås hermed et 1-årigt skolarstipendiat/forskningsår ved Indvandrermedicinsk Klinik 
(IMK), Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfa-
gligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt 
har IMK funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning. 

Skolarstipendiatet er af 1- års varighed fra 1.august 2015 – 31. juli 2016. 

Skolarstipendiatet omhandler registerforskning indenfor sygdomsmønstre og kontakt 
med sundhedsvæsenet for flygtninge og indvandrere med fokus på multimorbiditet og 
kontakt med sundhedsvæsenet..

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er ikke en nødvendighed, 
men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet med 
registerdata eller surveys.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor Marie Nørredam: mano@sund.
ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet.  Du er også 
velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere.

Summer School in Global Health Challenges 2015 – ANSØG NU!

Vil du udvide din viden om globale sundhedsproblematikker og samtidig udvikle kerne-
kompetencer og styrke dit professionelle netværk indenfor global sundhed? Så har du 
chancen til sommer på Summer School in Global Health Challenges! Sommerskolen er 
et intensivt to ugers kursus, der gemmem forelæsninger, case-studies, workshops og 
paneldebatter dækker emner som national og international sundhedspolitik, smitsomme 
og ikke-smitsomme sygdomme, menneskerettigheder, katastrofer og nødhjælp, mental 
sundhed, migration og meget, meget mere!

Læs mere på http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/global_health_challenges/ eller 
kontakt kursuskoordinator Sara Schartau på sara@sund.ku.dk. 
OBS: ANSØGNINGSFRIST ER PÅ ONSDAG D. 15. APRIL!
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Forsøgspersoner søges til 
lægevidenskabeligt astma forsøg
Har du astma og lyst til at afprøve noget helt nyt 
astma medicin i pille form? Det er en tablet som 
skal forhindre dig i at få astma symptomer

Hvis du opfylder alle  
nedenstående punkter kan  
du komme til screenings  
undersøgelse: 

• Har du astma

• Er du mellem 18-50 år

• Er du ikke ryger 

•  Er du stoppet med at ryge for 
mere end 6 måneder 

•  Har du røget mindre end 10 
cigarreter dagligt

•  Har du ikke andre sygdomme 
end astma

•  Har underskrevet  
samtykkeerklæring om  
deltagelse i forsøget

Forsøget består af 4 besøg og 
en telefon samtale til sidst. 

Ved det første besøg finder vi 
ud af om du kan deltage, det 
kræver nemlig høj NO måling  
i udåndingsluften og positiv  
astma test (besøg 1). Hvis du 
går videre består studiet af 3 
test dage, hvor du efter ind-
tagelse af tabletter får foretage 
en ny astma tests 3 timer se-
nere for at se om den er blevet 
negativ. 

Ved de 3 test besøg, efter 
screeningen, foretages hver 
gang astma test, det i alt tag-
er ca. 5 timer, og derfor gives 
kompensation med 1200 kr per 
test besøg.

Godkendt af etisk komité med 
journalnummer: H-15001253

Bispebjerg Hospital, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Indgang 66, Bispeb-
jerg Bakke, 2400 København NV, Læge Emil Walsted, telefon 2859 1641

Hvidovre Hospital, Lungemedicinsk Forskningsenhed 237, Kettegårdsallé 30, 
2650 Hvidovre, Forskningssygeplejerske Maria Heidermann, telefon 3862 2177

Bispebjerg 
Hospital

Hvidovre
Hospital
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PLO - Lægedage søger studentermedhjælp 
25-30 timer om ugen,  tidsbegrænset stilling

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) søger en dygtig 
studentermedhjælp til registrering og booking i perioden 5. august 
til 11. december 2015.

Arbejdet består primært i kursusregistrering til de praktiserende 
lægers årlige lægekongres, Lægedage. I uge 46 vil du deltage som 
bookingassistent på lægekongressen (Lægedage) i Bella Center.

Opgaver
Administrativt og praktisk arbejde med registrering og booking i 
forbindelse med lægekongres i november.

• Administrering af tilmeldinger, fakturaer og badges til kursisterne
• Vejledning til henvendende kursister om udbud af kurser
• Forefaldende sekretæropgaver.

Faglige kundskaber
• Gerne erfaring med registrering/booking 
• Venlig og professionel telefonservice
• Gerne nogen erfaring med statistik og Excel
• Gerne nogen sekretærerfaring
• Kendskab til og interesse for almen praksis/lægeverden, en stor fordel.

Personlige egenskaber
• Arbejder struktureret, grundigt og hurtigt
• Er serviceminded, fleksibel og udadvendt
• Har gode samarbejdsevner og masser af energi
• Har overblik og er god til at kommunikere, såvel skriftligt som mundtligt.

Arbejdstiden vil være dagligt i tidsrummet kl. 9.00-14.00 (eller 15.00 – efter fælles aftale). 
I uge 46 må påregnes ca. 45 timers arbejde.

Du vil komme til at arbejde i rare omgivelser med søde kolleger - tonen er uhøjtidelig.

På www.plo-e.dk kan du få informationer om Lægedage. 

Tilkendegivelse af interesse samt CV med relevante oplysninger bedes mailet senest 
mandag den 27. april 2015 til Kirsten Talbro Laraignou (ktl.plo@dadl.dk)  

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder 
af Lægedage, Kirsten Talbro Laraignou (tlf. 35 44 84 74) eller kongressekretær Pernille 
Schmidt-Andersen (tlf. 35 44 84 66).

Praktiserende Lægers Organisation er en landsomfattende organisation, der har til formål 
at varetage de alment praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser. Vi er en 
del af Lægeforeningen.

Vores sekretariat, der består af 30 ansatte, har til huse i Domus Medica, tæt ved Østerport 
station.

Forskningsårsstuderende til projekt om alkoholisk leversygdom søges

Går du med en forsker i maven? Kunne du tænke dig at vide mere om leversygdom og 
alkohol? Eller trænger du måske bare til et spændende afbræk i studiet, der også vil pynte 
på dit CV? Alkohol er den hyppigste årsag til leversygdom i Danmark. En sygdom som 
ca. 1000 danskere dør af hvert år – ca. 25 år for tidligt. Mens man de sidste 20 år er blevet 
dygtig til at behandle mange former for kræft og hjertekarsygdom, er man ikke blevet 
bedre til at behandle alkoholisk leversygdom. Området er generelt uudforsket. Projektet 
handler om at identificere den bedste måde at tackle alkoholproblemer på hos personer 
med leversygdom. 

Vi er en lille, ambitiøs forskningsenhed og tilbyder tæt supervision til udarbejdelse af 
detaljeret projektbeskrivelse, statistik (i prorammet Stata) og artikelskrivning med henblik 
på, at du under forskningsåret udarbejder en artikel som førsteforfatter. Denne kan også 
bruges som kandidatopgave. VI forestiller os, at du udarbejder en detaljeret projektbeskriv-
else i løbet af maj og juni med henblik på at starte forskningsåret d 1.9-2015. 
Har du interesse for både intern medicin og alkoholproblemer? Er dette måske noget 
for dig.

 Vi forventer at du
- Er nysgerrig og tager ejerskab i projektet – motivation er altafgørende
- Er analystisk, struktureret og omhyggelig
- Er studerende på kandidatdelen (eller er en fremmelig bachelorstuderende)
For at få en mere detaljeret projektbeskrivelse eller ved øvrige spørgsmål, er du meget 
velkommen til at kontakte os. Motiveret ansøgning og karakterudskrift modtages sen-
est d 23.4 (gask@dadlnet.dk) og samtaler vil blive afholdt 27.4-1.5.2015. Vi ser frem til at 
høre fra dig.

Gro Askgaard, læge, ph.d.-studerende                          Mette Skalshøi Kjær, Overlæge, lektor, ph.d.
mail: gask@dadlnet.dk, tlf: 60142280                                mail: mette.skalshoei.kjaer@regionh.dk
Hepatologisk klinik 2121, Rigshospitalet

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 og fokuseret ultralydskanning. 
Herudover assisterer du ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer OSCE og MFTL 
(Objektiv Struktureret Klinisk Eksamen og Medicinsk Fagprøve for Tredjelands Læger), 
vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og lagre, samt andet forefaldende arbejde. 
Der er i CEKU rigtig gode muligheder for igangsættelse og supervision af forskningsak-
tiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuderende på 3. – 6. semester BA med 
interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en fordel. Vi ser 
gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium. Du får pædagogisk og praktisk træning 
i undervisning, og du skal bistå CEKU´s lektorer mht kursusindhold, tilrettelæggelse samt 
udvikling af nye kurser. Der stilles således krav til gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi har i CEKU en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed. Har du interesser 
uden for studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, IT-løsninger og websites, 
eller hvis du blot har generelt teknisk snilde, hører vi også meget gerne om dette i din 
ansøgning. 
 
Arbejdstid:
I gennemsnit 8-10 timer ugentligt (undtaget juli) med det nuværende aktivitetsniveau. 
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-18.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i 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 ansøge her: 
https://delta.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=193495&Depar
tmentId=11910&MediaId=5 eller via link på CEKU's hjemmeside www.ceku.dk Du skal 
indtaste kontaktoplysninger, CV-oplysninger samt skrive en motiveret ansøgning. Der 
kan ikke ansøges på andre måder. 
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. 
Ansættelsessamtaler er planlagt til mandag d 11. maj. 
Obligatorisk oplæring foregår over 2-3 dage i august 2015, hvor du skal være til rådighed. 
Du får løn under din pædagogiske og praktiske oplæring. 
Ansøgningsfrist: 
Fredag d 1. maj 2015 kl. 12:00. 

Annoncer

Vi søger forsøgspersoner til deltagelse i forsøget "Perception af 
ord og bogstaver 2"

Deltagelse i forsøget aflønnes med et gavekort til Magasin på 450 kr. Forsøget finder 
sted på institut for psykologi mandage, tirsdage og onsdage i april til juni, og der slås 
løbende flere forsøgstider op.

For at deltage skal du:
• være højrehåndet,
• være studerende på en videregående uddannelse,
• være ikke-ryger,
• være mellem 20-30 år,
• have normalt eller korrigeret til normalt syn (du må dog ikke bruge briller, men 

kontaktlinser er fint),
• du må ikke være ordblind,
• du må ikke have neurologiske eller psykiatriske lidelser,
• du må ikke tage psykofarmaka (fx ritalin, antidepressiv eller antipsykotisk medicin),
• du må ikke have deltaget i forsøg på CVC mere end to gange indenfor de seneste 

to måneder.

Dette forsøg er en fortsættelse af et forsøg som blev kørt i marts/april 2014. Hvis du 
tidligere har deltaget i et forsøg hvor der er blevet vist ord og bogstaver, kan du derfor 
ikke deltage i denne omgang.
Forsøget er delt op i to omgange, og kræver at man møder op med en uges mellem på 
samme tidspunkt og ugedag. Første del tager 2,5 timer og anden del tager 2 timer. Efter 
anden del aflønnes med et gavekort på 450 kr. til Magasin (du skal selv indberette dette 
til Skat). Det er dermed en forudsætning for deltagelse, at man tilmelder sig både del 1 
og del 2 i vores bookingsystem.
Under forsøget skal du rapportere de ord og bogstaver du får vist på en skærm, til en 
forsøgsleder, som sidder og taster for dig under forsøget. Derudover vil dine øjenbev-
ægelser blive optaget under forsøget. Det kræver derfor at du sidder stille med hovedet 
i en chin rest i længere perioder ad gangen, og du må ikke have eyeliner eller mascara 
på under forsøget.
Tilmelding foregår på: https://psykudk.sona-systems.com
Ved spørgsmål kan du skrive til: Rebecca.Hatting@psy.ku.dk eller Katrine.Sand@psy.ku.dk
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Mikroskopisk studiesal er et tilbud til 2. semester for at få hjælp til histologispot. 
Vi har mikroskoper, men medbringer du din computer, kan du ligeledes få hjælp til spot 
på VirMik. 

Vi opsætter spotprøver dels på mikroskop og i form af billeder, så du kan teste dine 
færdigheder. 
Vi håber, du vil benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din læsemakker 
eller få afklaret spørgsmål hos os.

Op til eksamen sætter vi fokus på specifikke emner, som plejer at volde problemer. 
På de 5 fokusdage vil der være en kort gennemgang af udvalgte emner.

Kom glad!

Åbningstider  Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15

 OPTIMERET EKSAMENSFORBEREDELSE 
SIDEN 1993 

ASPIRI A/S er Skandinaviens største udbyder af 
professionel faglig eksamenstræning ved hjælp af 
kurser og kompendier. Siden 1993 har vi hjulpet 
over 200.000 kursister til bedre karakterer.  
Skræddersyet kursusmateriale  
ASPIRI skræddersyer sine kurser  specifikt i forhold 
til den studerendes eksamen. Der udleveres altid 
skræddersyet kursusmateriale på et kursus. Gen-
nem eksamenslignende opgaver gennemgås teori 
indenfor fagets kernepensum og mest essentielle 
emner.  

”Før var jeg bange for at dumpe, men nu går jeg efter topkarakter!  

Ingen kan erstatte Mohammed, han er alle pengene værd” 
Yeliz Erdogan (KU, Medicin) 

Tlf. 8827 1787 info@aspiri.dk ASPIRI.dk 
ASPIRI A/S – cvr.nr: 25395212 

”Jeg har sjældent oplevet en underviser, der formåede at skabe et 

så godt overblik over et så svært stof!” 
) 

Kirsten Stougaard (KU, Medicin) 

” 
” 

Find kursusoversigten på  
ASPIRI.dk 

DANSK FLYVE- OG DYKKEMEDICINSK SELSKAB INVITERER TIL FLYSKRÆK!

HVORNÅR: Torsdag d. 23. april 2015 kl. 18.00
HVOR: Rigshospitalet
Hjertemedicinsk Auditorium 2142 (opgang 2, 14. sal, afsnit 2)
AGENDA: Hvad er flyskræk og hvorledes behandles og 
håndteres det? 
UNDERVISERE:  Tina Mulvad, psykolog (tidl. SAS) og
Ulrik Pedersen, Chefpilot i SAS

Møde i Dansk Flyve- og 23. APRIL 2015  kl. 18.00 
RIGSHOSPITALET 2142
Dykkemedicinsk Selskab  
Hjertemedicinsk Auditorium
Blegdamsvej 9, 2100 Ø

Praktiserende lægeklinik i Ålsgårde søger 2 imødekommende 
Fase 2 medicinstuderende
 
Vores travle klinik har brug for ekstra hænder, der er klar på spændende og varierende 
opgaver og samtaler, primært ved telefonen og diverse laboratorie-opgaver.
Vi forestiller os, at I er 2 friske studerende der deles om 3 formiddage pr. uge (man, tirs 
og tors) fra kl. 9 – 12.
I ferier kan dage/timeantal øges efter behov.
Vores klinik er kendetegnet ved højt faglig kompetence, godt serviceniveau samt empatisk 
tilgang til patienterne.
Har I lyst til dette, hører vi meget gerne fra jer. For yderligere information ring 4970 9048.
Ansøgnings snarest til admin@laegezachau.dk
 
Med venlig hilsen
Jesper Zachau
Ålsgårdecentret 2
3140 Ålsgårde

Præparatfremstillere søges 
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin søger snarest 2 præparatfremstillere.

Du vil kunne se opslaget på KU-net: http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger/ fra 
den 20. april 2015, hvor du også vil kunne søge stillingerne, der har ansøgningsfrist den 
4. maj 2015 kl. 9.00.
Stillingerne vil endvidere blive slået op på Jobnet: https://job.jobnet.dk/CV og Job-i-staten: 
http://www.job-i-staten.dk/.

Ansøgningskravet til stillingerne er bestået 3. semester anatomi ved forårseksamen 2015, 
med en karakter på 10 eller 12.

Med venlig hilsen
Lone Bjørn Holst 
Sektion for Studieservice
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OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN
JAPAN OG USA I KALENDERÅRET 2016 ?
Så har du mulighed for at søge om at få en plads til en af fakultets bilaterale aftaler senest 
den 1. juni 2015 kl. 12:00. 

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling til fakultets bilaterale aftaler på enten et 
delt 3. semester KA (2009-kandidatstudieordningen) /2. semester KA (2015-kandidats-
tudieordningen) eller på 5. semester KA på 2009- eller 2015- kandidatstudieordningen. I 
nedenstående oversigt kan du se på hvilke semestre samt på hvilken studieordning, du 
har mulighed for at søge en udvekslingsplads.  

Hvortil:
Fakultetet råder over 5 bilaterale aftaler i 3 lande: Australien, Japan og USA.

*På fakultets aftale med Cornell University, Weill Cornell Medical College (http://weill.
cornell.edu/) vil den studerende,  der bliver udvalgt til at deltage i projektet, følge et fuldt 
patientforløb fra første patientkontakt med sundhedssystemerne (den praktiserende læge 
el. lign.) over hospitalisering til efterbehandling i de sociale systemer, f.eks. rehabilitering i 
4 uger. Speciale/tema aftales med Cornell efterfølgende. 

Det er et væsentligt element i dette projekt, at der efterfølgende udarbejdes en rapport 
(case study) om sundhedssystemerne i henholdsvis Europa og USA.  Du kan se tidligere 
projekter her: http://link.medinn.med.uni-muenchen.de/us-emee/online-cases/index.htm 

- Der vil udover det 4-ugers forløb også være mulighed for at tage en ekstra måned (VKO) 
på Cornell til halv pris af Cornells normale undervisningsafgift/tuition (skriv i ansøgningen, 
hvis du er interesseret i dette).

ANSØGNINGSSKEMA 

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på  https://intranet.ku.dk/
medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. maj 2015. 
Ansøgningsfristen er den 1. juni 2015 kl. 12:00.

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 - gruppevejledning:
• Hver 3. torsdag i måneden med start præcis kl. 14 
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

 
 
Hvor Hvornår Studieplan i udlandet På 

studie-
ordning 

Antal 
pladser 
pr. år 

Ansøgningsfrist – 
blanketten åbnes en 
måned før fristen 

Bilaterale aftaler 
AUSTRALIEN 
Concord 
Clinical School, 
University of 
Sydney (ny 
aftale) 
 

Efterår 2016 5. semester KA (12 
ugers kliniske kurser 
og speciale – 30 ECTS) 

2015 2  1. juni 2015 

AUSTRALIEN 
Geelong 
Clinical 
School|Deakin 
University (ny 
aftale) 

Efterår 2016 5. semester KA (12 
ugers kliniske kurser 
(20 ECTS)) 

2015 2  1. juni 2015 

JAPAN 
Tokai 
University, 
Kanagawa  

Forår 2016 5. semester KA 
(sansefagene plus 
VKO) 

2009 2 1. juni 2015 

USA 
The Methodist 
Hospital, Texas 
Medical 
Center, Texas, 
USA 
 

Forår 2016 og 
efterår 2016 

Delt 3. Semester KA 
(2009) / 2. Semester 
KA (2015) 

2009 og 
2015 

2 pr. 
semester 

1. juni 2015 

USA 
Cornell 
University, 
Weill Cornell 
Medical 
College . 
US-EU-MEE 
samarbejde 
 

Forår 2016 5. semester KA - 4 
ugers projektarbejde 
(speciale)*  

2009 1 1. juni 2015 

 
*På fakultets aftale med Cornell University, Weill Cornell Medical College (http://weill.cornell.edu/) vil den 
studerende,  der bliver udvalgt til at deltage i projektet, følge et fuldt patientforløb fra første 
patientkontakt med sundhedssystemerne (den praktiserende læge el. lign.) over hospitalisering til 
efterbehandling i de sociale systemer, f.eks. rehabilitering i 4 uger. Speciale/tema aftales med Cornell 
efterfølgende.  
 
Det er et væsentligt element i dette projekt, at der efterfølgende udarbejdes en rapport (case study) om 
sundhedssystemerne i henholdsvis Europa og USA.  Du kan se tidligere projekter her: 
http://link.medinn.med.uni-muenchen.de/us-emee/online-cases/index.htm

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 16, 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
________________________________________
TEMA: Rundvisning på Christiania
Tid: torsdag den 16. april kl. 16.30-18.30 (Tidligere udmeldt dato 9. april var en fejl!)
Mødested: Galloppperiet, Bådsmandsstræde 43, Christiania
Tilmelding er nødvendig: til Lise på lise@smikbh.dk senest tirsdag den 14. 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!
________________________________________
”Filosofisk fugletur” m. studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tid: lørdag den 18. april kl. 10.00
Mødested: Vestamager Station, 2300 København S
Info & tilmelding: Nicolai Halvorsen: praest@sund.ku.dk/ 28 75 70 94

Turledere: Studenterpræst Nicolai Halvorsen og Claus Emmeche, leder af Center for 
Naturfilosofi og Videnskabsstudier (CNV) ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Køben-
havns Universitet.
Turen går i år til Kalvebod Fælled, naturområdet på Vestamager. Området er ganske men-
neskeskabt, idet det er inddæmmet i 1938. Før da var det under vand.
Trods beliggenheden meget tæt på København, er det et ganske specielt naturområde og 
meget artsrigt især hvad angår fugle. Vi vil som vanligt også filosofere og lade tankerne 
flyve som fugle.
Vi forventer, at turen vil tage ca. 4 timer. Husk godt fodtøj, madpakke, drikkevarer og godt 
humør. Hvis du gerne vil se fuglene på nærmere hold er en god kikkert eller et kamera 
med god telelinse et must.

”Havfruemorderens datter”
Tid: tirsdag den 21. april kl. 19.30
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Pris: Standardpris kr. 100. Pris for studerende: kr. 50.
Gratis billetter: Vi har 40 gratis billetter. Gratis billetter gælder KUN studerende! Du skal 
kunne dokumentere i døren, at du er studerende. 
Billetter: Billetto. Søg efter ”Nash” 
OBS! Du skal også "købe" din gratis billet på Billetto! 
Skuespiller Cecilia Zwick Nash (datter af kunstnerparret Lis Zwick og Jørgen Nash) har 
udviklet og spiller selv dette underholdende one-woman-show, hvor hun fortæller et væld 
af anekdoter fra en tid, hvor man ville skabe en bedre og smukkere verden med penslen 
og legen som våben. Hun tager publikum med på en reflekterende tidsrejse og fortæller 
– livsbekræftende, poetisk, råt og varmt - om sine oplevelser fra en opvækst, som ikke var 
helt efter kirkebogen, og hvor kontrasterne var store fra den lille, religiøse by i Sverige 
til kunstnerkollektivet Drakabygget, der var hendes kunstsprudlende, internationale og 
situationistiske barndomshjem.
Showet er hverken et foredrag eller en forestilling – men en personligt nærværende og 
livsbekræftende musisk fortælling forstærket af en unik baggrundsproduktion. Musikeren 
Poul Hallberg har komponeret musikken til forestillingen og til de digte af Jørgen Nash, 
der synges, råbes, vrøvles og hviskes undervejs. 
________________________________________
Fisketur på Øresund
Tid: lørdag den 9. maj kl. 12.30-18.00
Mødested: Lautrupskaj, Kalkbrænderihavnen, M/S Skipper
Yderligere info: Nicolai Halvorsen
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.
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! 
________________________________________
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


