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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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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!)
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MOK UDKOMMER

3OM1 MÅNEDSMØDE SE S. 8

1.MAJ - FADL FEJRER DET SE S. 5 
STORE BEDEDAG

MILLE OG DENNIS SPILLER BRÆTSPIL
MARKUS SLÅS MED DENNIS OM 
FORMIDDAGEN (HVIS HAN IKKE SKULLE LÆSE 
TIL EKSAMEN)

NOGEN LØBER - YOURUN SE S. 4

MOK DEADLINE KL. 12:00
DONAID MÅNEDSMØDE SE S. 8
DET DIAGNOSTISKE INTERVIEW SE S. 8

SØNHKS MÅNEDSMØDE SE S. 9

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

Andrea FUCK DE NYE - n
æsten
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Udgivelsesdato:   10. marts 2015
Type:    Bysimulator
Pris på Steam:  kr. 220
Subreddit:   .../r/citiesskylines
Platforme:   Windows, Linux,  
   Mac OS

FAKTA BOKS!

 Karakter:
 

I min gamle SFO var der én datamat der kunne spille SimCity 2000, og der var 
utallige små rollinger der stod i kø, helt ud på fodboldbanen, for at få en halv 
time som borgmester i deres helt egen simulerede by. Jeg er nu blevet 20 år 
ældre og i den periode har Maxis, som blev opkøbt af EA i 1997 og derefter blev 
til EA Maxis,  forsøgt sig med utallige SimCity spil som aldrig har nået SimCity 
2000 til sokkeholderne. Der er på de 20 år blevet lavet ca. 84 bysimulatorspil   
som alle, fraset Settlers-serien, har været totale fiaskoer.

Min spæde barndoms borgmesterdrømme er nu, måske lidt for sent, blevet 
genoplivet. Glæden ved at planlægge den idéelle by, uden trafikkaos, er her!

Der er en del ting ved det originale Cities Skylines som jeg ikke synes fungerer 
optimalt. Der har de dog gjort det nemt at lave små tilføjelser der let kan 
hentes fra Værkstedet i Steam. 

Jeg kan kun anbefale Cities Skylines, og karakteren er givet ud fra den 
originale version af Cities Skylines. Topkarakteren ville blive givet hvis 
trafikken blev gennemtænkt lidt mere.

Udgivelsesdato:   alfaversion siden 2012
Type:    Fængselssimulator
Pris på Steam:  kr. 220
Subreddit:   .../r/prisonarchitect
Platforme:   Windows, Linux,  
   Mac OS, Snart iOS

FAKTA BOKS!

 Karakter:
 

Siden efteråret 2012 har det været muligt at være agere Fængsels bestyrer 
og bestemme hvordan fangerne i dit helt eget fængsel skal behandles. Det er 
vigtigt i spillet at ens fanger er tilfredse ellers kommer der oprør. 

Spillet er meget kort fortalt den mandede version af Sims hvor at vi ser et 
oprør ved utilfredshed istedet for nogle Simmer der brokker sig på Simlish 
når de er utilfredse.

Grafikken i spillet er meget enkel men det gør absolut ikke noget da det 
er opbygningen af fængslet der er i centrum og ikke de fede 3D effekter vi 
kender fra spil som FarCry. 

Hvis man gerne vil have et tømmermændsspil man kan bruge sine søndage 
på så er Prison Architect alle pengene værd. Spillet er stadig ikke færdigt og 
derfor kan jeg ikke give det højere karakter en jeg har gjort. Dog formoder 
jeg at når alle de ønskede funktioner er implementeret kunne spillet godt få 
en højere karakter.

Af: Markus/MOK.red.Af: Markus/MOK.red.

Udgivelsesdato:   23. maj 2014
Type:    Diktatorsimulation
Pris på Steam:  kr. 330
Subreddit:   .../r/citiesskylines
Platforme:   Windows, Linux,  
   Mac OS, m.m.

FAKTA BOKS!

 Karakter:
 

I snart 25 år har jeg haft ønsket om at købe min egen ø og være diktator. 
Denne mulighed har siden 2001 været tilstede i den virtuelle, såvel som den 
virkelige, verden. I den virtuelle verden hvor jeg primært befinder mig har 
jeg fulgt Tropico-seriens udvikling. Jeg har nu for 5. gang kreeret min egen ø. 

Udviklingen i serien har imponeret mig ligeså meget som udviklingen i 
Football Manager serien (det vil sige ikke særlig meget). Du kan i 2014 købe 
5. udgave af en klassisk serie.

Som diktator ville jeg ønske at man havde mulighed for at indføre dødstraf, 
arrangere offentlige hænginger for folk der modsætter mig eller ligefrem 
arrangere massegrave til de politiske modstandere. Det kan man dog ikke i 
Tropico-serien, det eneste der kan forekomme, hvis man ikke behandler sine 
undersåtter ordentligt, er militærkup.

Tropico 5 spillede jeg konstant i 2 dage, og da jeg havde fået tilfredsstillet alle 
de sadistiske behov som spillet kunne tilbyde så pakkede jeg det væk og har 
ikke rørt det siden. Hvis du har en indre sadist: Køb Tropico 5.

Udgivelsesdato:   31. marts 1997
Type:    Hospitalssimulator
Pris på GOG.com:  kr. 43
Subreddit:   .../r/themehospital
Platforme:   Windows, Mac OS

FAKTA BOKS!

 Karakter:
 

I Medicinerrevyen 2015 blev alle de medicinstuderendes DJØF'er-had italesat 
i sang. Linjen "Jeg er DJØFFER!" rungede igennem Studenterklubbens mørke 
lokaler.  Denne sang kan man nynne lidt med på mens man spiller Theme 
Hospital.

Du er hospitalsdirektøren og skal sørge for at dit hospital klarer sig bedst 
muligt. Det er et simpelt 2,5D spil som angiveligt er blevet brugt af CBS som 
reklame for hospitalsdirektør-posten.

Spillet er stadig pengene værd, men som simulationsspil mangler spillet en 
smule dybde og sygdommene er ikke så realistiske. Spillet skaber et billede 
af  at patienter er usynlige, har for store hoveder eller generelt bare er sorte.

Hvis du vil lære noget fagligt se Grey's Anatomy efter Christina får en issyl i 
maven, men hvis du derimod vil se hospitalsvæsenet gennem en DJØF'ers 
øjne så spil Theme Hospital.

Af: Markus/MOK.red.Af: Markus/MOK.red.

Simulationsspil
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| 11 1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

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

Læs mere på de efterfølgende sider.

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

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

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

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

Kredsforening Vagtbureau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det sker i sep/okt

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

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

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

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

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

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

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

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

FADL i ryggen, vi ses!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1515kredsforeningen 1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
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Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
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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-
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mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
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at være tæt på.
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Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
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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

Kredsforeningen

Kære 12. semesterstuderende
Så er tilmeldingen til dette semesters kandidatgave startet. Præcis som
sidste semester uddeler FADL København et gratis navneskilt af metal 
til studerende, der afslutter kandidaten indeværende semester. 
Navneskiltet viser titlen
"Læge" samt bærerens navn og er oplagt til brug i klinikken.
Endelig tilmelding sker på Mit.fadl.dk; rubrik kan findes på forsiden. 
Husk at opdatere semester.

Deadline for tilmelding er 28. maj 2015 og udlevering i FADL-recep-
tionen sker fra cirka den 5 juni

Med venlig hilsen
Emil, medlemsfordelsudvalget

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. 
Til de løbe glade FADL-medlemmer
FADL samlet et hold for velgørenhedsløbet YOU RUN. Så vil du være 
med til at løbe for en god sag, så tilmeld dig FADL’s hold. Arrange-
mentet løber af stablen søndag den 3. maj kl. 10. Du kan læse mere 
om begivenheden og tilmelde dig på vores facebook side – FADL 
København.

Nye medlemsfordele – billetsalget 
Hos Billetsalget.dk kan du nu som FADL-medlem få billetter til en masse 
spændende begivenheder. 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. 

Nye medlemsfordele – Ugeskriftet 
Som medlem af FADL og hvis du går på 11. eller 12. semester, tilbyder 
FADL nu i samarbejde med Ugeskriftet dig et gratis abonnement til 
Ugeskriftet.dk, som bliver udgivet 26 gange årligt af Lægeforeningen. 
Tilmeld dig allerede nu ved at logge ind på mitFADL: http://www.fadl.
dk/fadldk/for-medlemmer/medlemsfordele-og-rabatter/Ugeskriftetdk/  
Når du tilmelder dig Ugeskriftet, sender FADL oplysninger om dit navn, 
adresse, e-mail og hvilket semester du går på til Lægeforeningen, 
der herefter opretter dit abonnement. Du vil modtage en mail fra 
Ugeskriftet.dk/Lægeforeningen, hvor du kan oprette din adgangskode 
til Ugeskriftet.dk. Vi skal gøre opmærksom på, at der kan gå op til 10 
arbejdsdage fra du tilmelder dig her til du får adgang til Ugeskriftet.dk.

	  

FADL vil samle et hold og støtte dette års 
YOU RUN! 

 
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.  
Vi løber søndag den 3. maj 2015 kl . 10 

Startnr. inkl. fællestræninger i Kbh med professionel løbetræner er 345 DKK. 
Ruten er en rundstrækning omkring Københavns Inderhavn. 

To distancer: Kvartmaraton (10,549 km) eller halvmaraton (21,098 km) 
 

Meld dig t il  FADLs hold!  
http://youruncopenhagen.dk/team/fadl-kobenhavn/ 

 
DE FØRSTE TYVE TILMELDTE FÅR EN GRATIS T-SHIRT FRA FADL  

 
Løbet er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen,  

Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Læger uden Grænser. 
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Kære alle!  

Traditionen tro starter FADL 1. maj med 
morgenmad i studenterklubben.  

FADL inviterer til morgenmad og hyggeligt 
samvær kl. 9, med efterfølgende taler og en lille 
spids én.  

Kl. 11. tager vi mod fælledparken med kampgejst, 
fane og fest!  

Kom og vær med!  
 

Husk studiekort med FADL klistermærke.  
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 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 

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 18, 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
________________________________________
Tag med til Berlin, lær noget nyt og ha’ det sjovt! 

INFOMØDE om studietur til Berlin
Tid: tirsdag den 28. april kl. 19.
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 K

SMiK’s studietursudvalg vil servere noget (berlin-inspireret) mad og drikke. Der vil være 
mulighed for at høre mere om turen, og du vil møde studenterpræst og rejseleder Nicolai 
Halvorsen.
Oplev Berlin sammen med mandre studerende. Lær mere om byen end du selv kunne læse 
i en guide eller på nettet. Mød mennesker, der bor i Berlin. En rejse med viden og oplevelser, 
du ikke vil få på egen hånd. 

Selve studieturen
Tid: Mandag 12. oktober – lørdag 17. oktober (Uge 42)
Pris: kr. 1850
Ekstra for enkeltværelse: kr. 400

Tilmelding
Indbetaling af depositum kr. 500 og en tilmeldingsmail til studietur@smikbh.dk med oplysn-
ing om navn, studieretning og evt. ønske om eneværelse senest 1. maj
Kontonummer: 9860 8929703716 HUSK at angive dit navn!

Restbeløb kr. 1350 kan betales i to rater à kr. 675 den 1. juni og 10. august 

Yderligere info
Mail: studietur@smikbh.dk 
Facebook: www.facebook.com/events/1398989870403302/
Telefon: 28 75 70 94 (Nicolai Halvorsen)

Fisketur på Øresund UDSOLGT!
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.
________________________________________
”Milou i maj” - Gratis film i Cinemateket
Tid: torsdag den 21. maj kl. 19.15
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 K
Bestilling er nødvendig: til Lise på lise@smikbh.dk senest 19. maj. SMiK råder over et antal 
fribilletter. Bestilte billetter skal afhentes i Cinematekets foyer på dagen en halv time før 
arrangementet begynder.
Oplæg før filmen: lektor og forfatter Jørgen Stormgaard
Ungdomsoprøret havde og har stor betydning i Frankrig, hvor det altid omtales som mai 
68, fordi det var på det tidspunkt, at de studerende på universitetet i Nanterre gjorde oprør 
mod autoriteterne. Protesterne bredte sig dog hurtigt i landet i form af en række strejker.
Mens indfaldsvinklen på film ofte har været den ideologiske baggrund og de personlige 
konsekvenser for de implicerede parter, bevæger vi os i Louis Malles Milou i maj fra 1990 
langt væk fra begivenhedernes kerne. Vi befinder os i et stort hus på landet i Sydvestfrank-
rig, hvor fire midaldrende søskende, bl.a. Milou (Michel Piccoli), mødes for at gøre boet op 
efter deres mor. Filmen er original i den forstand, at den - med en komisk undertone - viser, 
hvordan begivenhederne i Paris lynhurtigt bredte sig som ringe i vandet til resten af Frankrig.
________________________________________
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

Studietilbud / Annoncer
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Tilmelding til undervisning  
Her kommer en servicemeddelelse angående tilmelding til undervisning. Grundet frem-
driftsreformen er der nogle ændringer i tilmeldingsproceduren. 

Alle studerende skal tilmeldes 30 ECTS point, og man vil automatisk blive tilmeldt eksamen

Bachelorstuderende vil af administrationen blive tilmeldt undervisning til næstkom-
mende semester. Man skal altså ikke selv tilmelde sig undervisningen.

Kandidatstuderende skal selv tilmelde sig undervisning via selvbetjening -> Indskrivning, 
undervisning & eksamen -> Undervisning -> Tilmeld
Tilmeldingsperioden er til efterårssemesteret 15. Maj – 1. Juni og til forårssemesteret: 15. 
Oktober – 1. November. 
Tilmelder du dig ikke 30 ECTS point, vil du af studieservice blive tilmeldt de resterende 
point ud fra studieordningen. 

Hvad nu, hvis jeg ikke kan blive tilmeldt 30 ECTS point?
Kan du ikke opfylde kravet om at blive tilmeldt 30 ECTS point skal du søge en dispensa-
tion fra studienævnet.
Følger du et alternativt studieforløb og derfor ikke kan blive tilmeldt de ECTS point, som 
studieordningen angiver, skal du udfylde en blanket til studieservice, så de ved, hvilke 
kurser de skal tilmelde dig. 

Kan jeg tilmelde mig mere end 30 ECTS point?
Du kan søge om at blive tilmeldt mere end 30 ECTS point i et semester og få det antal 
ECTS point modregnet i et senere semester. Du skal udfylde en blanket, hvis du ønsker 
at tage mere end 30 ECTS point. Bemærk også, at hvis du tager orlov nulstilles ECTS 
opsparing fra tidligere semestre. 

Kan jeg afmelde mig undervejs eller studere på halv tid?
Du kan som udgangspunkt ikke afmelde dine tilmeldinger. Forelægger der dokumenta-
tion for usædvanlige forhold eller sygdom kan du søge en dispensation fra studienævnet. 

Læs mere om tilmeldingsprocedurerne på KU-net. 

Månedsmøde 

Så er der månedsmøde i MedicinerRådet igen. Det sker på onsdag kl 17 i MedicinerRådets 
lokaler i studenterhuset. Det bliver godt, det bliver spændende og det er lige noget for dig. 

Alle er velkomne og vi er pjattede med nye ansigter i MR.

Vi skal snakke om studenterundervisere, hvad der sker på semestrene og meget mere. 
Den fulde dagsorden ses her:  

1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg
4. Paneldebat
5. Studenterundervisere vs VIP’ere
6. Studienævnet  

• 5. Semester bachelor
7. Nyt fra StudenterRådet v/ Marie Thomsen
8. Nyt fra SundRådet
9. Lægernes pensionsbank
10. Meddelelser
11. Eventuelt 

Studentermedhjælper til forskningsenhed
Psykiatrisk Center København
Psykiatrisk Center Københavns forskningsenhed søger studentermedhjælper til 
deltidsansættelse i et forskningsprojekt i programmet Recovery, Rehabilitering og Shared 
Care, som ledes af forskningsoverlæge Lene Falgaard Eplov.
Projektets titel: Projekt Collabri – Effekten af en dansk model for Collaborative Care til 
mennesker med angst og depression i almen praksis.

Formål: At undersøge effekten af en dansk model for collaborative care – kaldet Collabri 
modellen – for patienter med panikangst, social fobi og generaliseret angst og depression 
i almen praksis.

Din primære opgave bliver at assistere projektets forskningsassistenter i indsamling af data 
ved hjælp af telefon interviews. Der vil være tale om opfølgningsinterviews 6 måneder 
efter deltagere er blevet inkluderet i projektet. Du vil blive oplært i at anvende følgende 
undersøgelses-instrumenter:
• The M.I.N.I. International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I. 5.0) et kort, struktureret 

diagnostisk interview.
• Personal and social performance scale (PSP) – et semi-struktureret interview, til 

vurdering af personlig og socialt funktionsniveau
• Global assessment of Functioning (GAF) – vurdering af overordnet funktionsniveau

Faglige kvalifikationer: Stud.Med, Stud.Psych eller can.scient.san. studerende med 
sundhedsfaglig grunduddannelse (sygeplejerske, ergoterapeut mv.) Ansøgere med 
erfaring inden for psykiatrien og/eller projektarbejde vil blive foretrukket.

Af personlige kompetencer lægges vægt på, at du er struktureret, omhyggelig og 
detaljeorienteret, og at du kan arbejde selvstændigt med prioritering af opgaver. Du skal 
have gode kommunikationsevner, da du både skal kunne arbejde i et team, og kommer 
til at stå for en del af kontakten med deltagere i forskningsprojektet.
Vi tilbyder en spændende og fleksibel arbejdsplads i et internationalt velanset 
forskningsmiljø med mange kollegaer af forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vi er 
for øjeblikket omkring 50 ansatte seniorforskere, ph.d. studerende, projektsygeplejersker, 
forskningsårs-studerende m.m.

Arbejdstiden ca. 15 timer/uge og aftales individuelt. Der er mulighed for fleksibel 
tilrettelæggelse.
Løn fastsættes efter anciennitet og kvalifikationer.
Stillingen er til besættelse snarest. Der er planlagt ansættelsessamtaler i uge 19
Ansøgningsfrist: 30.04.2015
Forskningsenheden ligger på: Gentofte hospital, PCK, bygning 15.4, Kildegårdsvej 28, 
2900 Hellerup

For yderligere oplysninger om stillingen henvises til projektets ph.d. studerende; Læge 
Ursula Brink-Claussen eller Kandidat i folkesundhedsvidenskab Nadja Kehler Curth
Kontaktoplysninger:
Mail: Ursula.Brinck-Claussen@regionh.dk, telefon: 20952540
Mail: nadja.kehler.curth.01@regionh.dk, telefon: 51467310
 Informationer om Region hovedstadens psykiatris forskningsområder: Recovery, 
Rehabilitering og Shared Care kan du også finde på nedenstående link:
https://www.psykiatri-regionh.dk/forskning/forskningsomraader/Forebyggelse-og-
rehabilitering/Sider/default.aspx

Studenterpolitik / Annoncer

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

Forskningsår pr. 1. september på Copenhagen Neuromuscular Center
Neurologisk afdeling, Rigshospitalet
Du vil blive ansvarlig for dit eget projekt med Professor John Vissing som vejleder og vil 
samtidig blive koblet til nogle af afdelingens øvrige projekter der handler om patienter med 
medfødte muskelsygdomme.  Forskningen er klinisk og indebærer meget patientkontakt. 
På afdelingen udfører vi fysiologiske tests på kondicykler, funktionelle tests, MR- og DXA-
scanninger, tager blodprøver, lægger venflons og meget mere.

Forskning kræver en masse planlægning, logistik og kommunikation med patienter, 
videnskabsetiske komiteer, samarbejdspartnere osv. Afhængigt af projekterne skal du 
være forberedt på kunne indgå i internationalt samarbejde. Du skal sammen med os 
ansøge om et skolarstipendium, men afdelingen dækker din løn indtil fondsmidlerne 
er opnået.  Dit arbejde vil munde ud i en videnskabelig artikel og kan anvendes som 
bachelor eller kandidatopgave.

Hvis du er interesseret eller vil høre mere, så kontakt:
Julia Dahlqvist, Læge, PhD-studerende   
e-mail: julia.rebecka.dahlqvist@regionh.dk eller tlf:  3545 6126
Skriv ikke en egentlig ansøgning, men lidt info om dig; telefonnummer, e-mailadresse, 
semestertrin, planer for nærmeste fremtid og evt. tidl. arbejde, senest mandag d. 4. maj 
kl. 12:00.
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PUFF – Panums UngdomsForsker Forening er en studentergruppe dannet og bestående 
af studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet med 
interesse for forskning. Foreningens formål er at motivere til og forbedre vilkårene for 
den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens 
faglige kompetencer.
Vi har samlet en række tips, der skulle sikre dig en god start og et godt forløb af dit forskn-
ingsår. Find dem alle på vores hjemmeside www.puffnet.dk. Eller kom til et månedsmøde, 
hvor du altid kan møde studenterforskere på alle niveauer, der gerne deler ud af deres 
erfaringer, gode som dårlige.

SAKS og PUFF inviterer til et spændende oplæg 
om det at være forsker i kirurgiens verden!

Du vil gerne være kirurg og du har lyst til at forske, men hvordan gør man det?
Denne oplægsaften vil to kirurgiske forskere søge at give dig svaret på, hvordan man 
kommer i gang med kirurgisk forskning, hvad der adskiller den kirurgiske forskning fra 
den medicinske, hvordan man skriver en god kirurgisk artikel og hvordan ens hverdag 
som kirurgisk forsker kommer til at se ud.
Herunder hvad der er af muligheder og forventninger som forskningsårsstuderende i 
et kirurgisk speciale.

Oplægget finder sted 
Onsdag d. 6/5 

Oplægsholdere: 
Jacob Rosenberg, Professor, overlæge Herlev Hospital, dr.med., FACS, Redaktør for Ugeskrift 
for Læger og Danish Medical Journal

Thorbjørn Jensen, Læge på neurokirurgisk afdeling RH. 

Jacob Brink Lauersen Læge på Gynækologisk/Obstetrisk Hvidovre

Alle er velkomne, så hiv din læsemakker med!
Der vil være lækre, lækre snacks!

Mange hilsner
SAKS og PUFF

Basisgrupper

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. 

Juli
1 Island 1 Indonesien 1 Filippinerne 2 Tyrkiet 1 Taiwan  

August
1 Marokko 1 Indonesien 2 Belgien 1 Rumænien 1 Taiwan 1 Ungarn 1 Japan

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.exchangecph.gmail.com

Mange hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København

KAN DU LIDE AT MØDE MENNESKER 
FRA HELE VERDEN ?

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP TIL SOMMER!

Nu har du chancen for at være med til at planlægge og deltage i IMCC Exchanges so-
cialweekend for alle sommerens incomings. Skal vi til fredagsrock i tivoli, på kanalrund-
fart eller besøge spændende seværdigheder udenfor København? 
Alt det sjove løber af stablen d. 10.-12. juli. Indtil da har vi brug for DIN HJÆLP til at gøre 
IMCC Exchange socialweekend til den mest fantastiske nogensinde. Du får både en 
masse nye venner og fordele til næste ansøgningsrunde af IMCC Exchange Klinik og 
Research Exchange udvekslingsophold

HØR MERE TIL MÅNEDSMØDE D. 28. MAJ KL. 17 I STUDENTERHUSETS IMCC-LOKALE & 
VÆR MED TIL AT PLANLÆG SOMMERENS SOCIALPROGRAM D. 20. MAJ kl. 17! 

Det diagnostiske interview 
– Et foredrag af Julie Nordgaard arrangeret af PMS

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor du lige netop stillede det spørgsmål til patienten? 
Hvad var det der gjorde at svaret på dit spørgsmål medførte at diagnosen næsten med 
sikkerhed var i hus? Måske, måske ikke, men det har Julie Nordgaard! Overlægen på Hvi-
dovre hospital har lavet en Ph.d. om det diagnostiske interview og hun vil fortælle om, 
hvad det er du skal tænke på når du interviewer en patient og komme med eksempler på 
gode og knap så gode, man gør når man interviewer. Relevant hvis man synes psykiatri 
er spændende, meget relevant hvis man gerne vil blive en god læge ;)

Efter foredraget 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: Mandag d. 4/5 klokken 17:00

STED: Lokale 21.2.27b, Panum

3om1 holder månedsmøde
 torsdag d. 30. april 

klokken 16:00 i Studenterhuset. 

Vi arbejder for at støtte fattige børn i Kolkata, Indien. I den 
forbindelse har vi 2 ledige pladser, hvor man kan komme ned 
og arbejde for projektet. Lyder det som noget for dig, så kom 
til vores månedsmøde og hør mere om det! 

Donaid inviterer til oplæg om DEN SVÆRE SAMTALE. 

Hvad gør du, når du står med pårørende til svært syge eller døende? Den situation er uund-
gåelig som læge og sundhedsfaglig, og noget man som ny i faget nok slet ikke er rustet til. 
Vi i Donaid har derfor inviteret adjunkt og ph.d. i antropologi, Anja Marie Bornø Jensen, til 
at komme og give sit perspektiv på den svære samtale. Oplægget vil tage udgangspunkt 
i forholdet mellem pårørende og sundhedsprofessionelle i akutte organdonationsforløb. 
Med udgangspunkt i pårørendes historier og erfaringer vil hun komme ind på konkrete 
anbefalinger til dialogen omkring hjernedød og organdonation, så du vil kunne være 
bedre klædt på til at håndtere den svære samtale. 
Efter oplægget, der varer ca. 45 min, vil der være mulighed for spørgsmål og Donaid giver 
en kop KAFFE og SNACKS. 

Oplægget finder sted mandag d. 4. Maj, kl. 
17, i pavillionens lokale 42.0.01

Hvis du har lyst til at vide mere om, hvad 
vi laver i Donaid så holder vi efterfølgende 
månedsmøde, hvor vi rigtig gerne vil se nye 
ansigter. Vi håber på at se jer!
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SIDSTE CHANCE FOR AT 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, indlæg-
ges 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) 

SØNHKS MÅNEDSMØDE + OPLÆG OM KIRURGISK LUFVEJ

Materiale, længde, sug over cuff, fenester og meget mere – det er lige til at blive rundtosset 
af, når man skal vælge trachealkanyle.
Hvad er vigtigt, og hvad er mindre vigtigt?

Kom til SØNHKS månedsmøde TIRSDAG D. 5 
MAJ klokken 16:30 maj og bliv klog på kirurgisk 
luftvejshåndtering og valg af trachealkanyler. 
Vi får besøg af Produktspecialist Henrik List fra Smiths 
Medical, der vil holde oplæg om emnet.

Der vil være kaffe, kage og hygge i sædvanlig god 
SØNHKS-stil!

Månedsmøde d. 6/5 kl 16.15
I auditorium 42.1.01

På dette månedsmøde kommer Rikke Vita Borre Jacobsen der er formand for uddan-
nelsesudvalget i anæstesi. Dette er det oplagte foredrag for dig, der gør med en drøm 
om at blive anæstesilæge. Rikke vil fortælle om de 7 lægeroller og hvilke der er relevante 
i anæstesispecialet, samt hvilke der lægges vægt på i CV’et, hvis man overvejer at søge 
en introstilling/hoveduddannelsesstillingen inden for anæstesien. Og så vil hun komme 
ind på , hvad du kan gøre for at få en af de eftertragtede stillinger i anæstesi – samt hvilke 
faldgruber der kan være i jagten på drømmespecialet.  

Efterfølgende vil der være månedsmøde, med bestemmelse af næste semesters foredrag. 
Så hvis der er noget du går og drømmer om at høre mere om, er det nu du kan komme 
med dine inputs til emner. 

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst
- IV-kusus
- Kick Off
- Dyr og anæstesi
- Væske og elektrolytterapi
- Akutte pædiatriske procedurer
3: Kommende arrangementer:
- Bestemmelse af næste semesters arrangementer
5. Evt
- EMSS 2015 

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

Foredrag om Type 1 Diabetes med PIPPI

Onsdag d. 13 maj 16.30-18.00 i lokale 42.1.18 er PIPPI klar med et spændende foredrag, 
som I alle er inviteret til.

Overlæge Jesper Johannesen kommer med en teoretisk gennemgang af sygdommen, 
besvarer spørgsmål såsom: Hvad er T1D? Er det arveligt? Hvorfor er det en stor udfordring 
for en familie når et barn eller teenager udvikler T1D? – og derudover fortælle om 
behandlingen af sygdommen og forskning på området. 

Pernille, som er mor til en dreng med T1D og Amalie 
på 25, som har haft siden hun var barn, vil begge 
fortælle om månederne op til at en diagnose blev stillet, 
hospitalsopholdet, da det blev opdaget og til sidst 
hvordan hverdagen er for dem idag. 

Vi glæder os til at se mange til foredraget, hvor der 
selvfølgelig vil serveret kaffe og te samt lidt sødt til ganen.
 

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

Basisgrupper

Ultralydskursus!

Endnu en gang afholder vi vores hoved-hals fokuserede ultralydskursus med de garvede 
øre-næse-hals læger Jacob Melchiors og Kasper Wennervaldt.

På kurset vil du få en introduktion til ultralyd samt lære at skanne gl. parotis, gl. subman-
dibularis samt halsen. Til slut prøver vi kræfter med ultralydsvejledt aspiration på fantomer! 

Hvornår: tirsdag den 12. maj kl. 16.30-19.00
Hvor: Teilumbygningen

Tilmeldingen åbner mandag den 4. maj kl. 16.00 på SØNHKS 
hjemmeside www.soenhks.dk, hvor du kan læse meget mere om kurset.
Find os desuden på Facebook (SØNHKS).
 
Pris: en 50'er, inkl. slik/snacks samt kaffe.

Spørgsmål? Send en mail til kristine.eberhard@gmail.com

Vi glæder os til at se dig! 

Foredrag om medicinering af børn og mødesmøde – NY DATO!
Tirsdag d. 12 maj holder vi et månedmøde, som denne gang er inklusiv et super 
interessant foredrag om medicinering af børn, med fokus på bla. hvilke udfordringer der 
er ved, at størstedelen af alle lægemidler er udviklet til og testet af voksne, samt hvordan 
bivirkningsbilledet ændrer sig når et lægemiddel anvendes til børn.
Derudover vil der være snak om hvad der sker i Bamsehospitalet og Sund Krop lige nu, 
lækre snacks og selvfølgelig masser af god stemning.
 
Hvem: Bamsehospitalet og Helle Holst, masterstuderende i pædiatrisk farmakologi
Hvornår: tirsdag den 12. maj 16:30 (og ca. 1,5 time frem)
Hvor: Panum, lokale 29.01.30
 
Husk også at blive medlem af vores facebook-gruppe:
Bamsehospitalet&Sundkrop, København.
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Studentermedhjælper ved CEKU søges!
Et antal stillinger som studentermedhjælper ved Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) 
ønskes besat pr. 01.08.2015.

Vi har til huse i Teilumbygningen på Rigshospitalet samt i Rigshospitalets lokaler i 
Hammershusgade. 
Færdighedstræningen i CEKU er dels en forberedelse af de studerende til kliniske ophold 
og dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter en række kliniske 
færdigheder samt kommunikationstræning.  Læs mere på http://ceku.ku.dk/.

Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske 
færdigheder, 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 
forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuderende på 3. – 6. semester BA med 
interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en fordel. Vi ser 
gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium. Du får pædagogisk og praktisk træning 
i undervisning, og du skal bistå CEKU´s lektorer mht kursusindhold, tilrettelæggelse samt 
udvikling af nye kurser. Der stilles således krav til gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi har i CEKU en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed. Har du interesser 
uden for studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, IT-løsninger og websites, 
eller hvis du blot har generelt teknisk snilde, hører vi også meget gerne om dette i din 
ansøgning. 
 
Arbejdstid:
I gennemsnit 8-10 timer ugentligt (undtaget juli) med det nuværende aktivitetsniveau. 
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-18.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i 
eksamensperioder kan ikke undgås. Arbejdsopgaverne fordeles i god tid, således at det 
kan matche dit studium men din fleksibilitet forventes. 

For flere oplysninger kan du henvende dig til: 
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet, sekretær Ditte Guldmann 
Kryger Rasmussen, ditte.guldmann.kryger.rasmussen@regionh.dk, tlf. 3545 5408 eller
overlæge Mikael Bitsch, mikael.bitsch@regionh.dk, tlf. 3545 5338 .

Ansøgningsprocedure: 
Du kan ansøge her: 
https://delta.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=193495&Depar
tmentId=11910&MediaId=5 eller via link på CEKU's hjemmeside www.ceku.dk Du skal 
indtaste kontaktoplysninger, CV-oplysninger samt skrive en motiveret ansøgning. Der 
kan ikke ansøges på andre måder. 
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. 
Ansættelsessamtaler er planlagt til mandag d 11. maj. 
Obligatorisk oplæring foregår over 2-3 dage i august 2015, hvor du skal være til rådighed. 
Du får løn under din pædagogiske og praktiske oplæring. 

Ansøgningsfrist: 
Fredag d 1. maj 2015 kl. 12:00. 

Medicinstuderende søges som sekretær til lægepraksis
Vi er en dynamisk praksis beliggende på Christianshavn, der søger en medicinstuderende 
som skal fungere som sekretær/sygeplejerske.

Vi har brug for dig i vores team af medicinstuderende som dækker flg. tidspunkter: Mandag, 
tirsdag og torsdag kl. 8-14, onsdag kl. 14-18 og fredag 8-13.30.
Du skal helst kunne dække to dage om ugen fra forår/sommer 2015 og minimum ½ år frem.
I ferieperioder vil der være behov for at du kan dække flere timer.
Du skal primært fungere som sekretær, men vil også blive oplært i selvstændige 
konsultationer. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores øvrige personale.
Vi forventer du er serviceminded, og at du kan bevare overblikket ved travlhed.
Løn efter aftale.

Såfremt ovenstående lyder interessant så send en kort ansøgning til læge Lone Press på 
www.lonepress@yahoo.dk

Undervisningsassistenter søges til kursusundervisning
til efterårssemestret 2015
Til efterårssemestret 2015 søges snarest undervisningsassistenter til undervisning på 1., 
2. og 3. semester medicin bachelor samt til 3. semester odontologi bachelor.

Du vil kunne se opslaget på KU-net: http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger/ fra 
den 7. maj 2015, hvor du også vil kunne søge stillingerne, der har ansøgningsfrist den 
21. maj 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 6. semester, undtagelsesvis kun 5. semester for 
så vidt angår medicin-kurserne, bestået 4. semester for så vidt angår Odontologi-kurset.

Med venlig hilsen
Lone Bjørn Holst 
Sektion for Studieservice

Studentermedhjælper på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Stud. Med.’ere søges som studentermedhjælpere på Kompetencecenter for Transkulturel 
Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup. 
Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuderende, der søger nye medlemmer fra 
slutningen af maj 2015. Holdets arbejde på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 
er i forbindelse med flere randomiserede kliniske undersøgelser, som har til formål at 
beskrive det komplekse symptombillede hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt 
samt undersøge patienttilfredshed. Målet er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil 
styrke og effektivisere indsatsen over for en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper. 
Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og 
depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, 
og er således ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld får 
man stor erfaring i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange meget 
dårlige patienter.

Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som 
hold meget vellidte på afdelingen, og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved 
tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en 
fællesrating samt to aflønnede følgevagter.
 
Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og torsdag fra 9.00 - 16.00, samt 
undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. 
Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også 
forventes at alle på holdet deltager.

For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester fra forårssemestret 
2015. Desuden skal man komme til fællesrating onsdag d. 20. maj kl. 13-15, samt tage 
to følgevagter i løbet af maj og juni, evt. juli. Det forventes at du kan tage dine første 
selvstændige vagt fra juli 2015, og at du kan blive på holdet i minimum 1 år.

Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt 
arbejde prioriteres højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes til 
hamteam@gmail.com.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 7. maj 2015 kl. 12.00. Du får svar på din ansøgning senest 
lørdag d. 9. maj. 
Der vil være ansættelsessamtaler mandag og tirsdag d. 11.-12. maj kl. 17.00-20.00.

• Praksis i Hvidovre søger sommerferiehjælp, til blodprøvetagning, telefonpasning 
og enkelte patienter.

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

• PLO Lægedage søger studentermedhjælper til assisterende administrative opgaver.
• Lægepraksis i Vanløse søger 1-flere stud.med’ere til sygeplejefagligt og sekretærop-

gaver (min. 6. Semester.) 

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

Annoncer

UGENS ANNONCER FRA PUFF 
HUSK at tjekke vores hjemmeside www.puffnet.dk for den fulde beskrivelser af opslag og 
kontaktinfo på de forskellige opslag. 

Psykiatrisk Afdeling O (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København søger en 
medicinstuderende til et 1-årigt scholarstipendiat fra 1. juli 2015
I det aktuelle studie, som er dobbeltblindet, placebo-kontrolleret og randomiseret, vil vi 
undersøge, om skizofrene patienter med overvægt og metaboliske forstyrrelser opnår en 
bedring af deres metaboliske forstyrrelser ved 16 ugers behandling med Victoza (GLP-1 
agonist).  Alle tilladelserne fra Sundhedsstyrelsen, Videnskabsetisk Komite og Datatilsynet 
er på plads, og over 60 patienter er inkluderet. Patienter skal fortsat hverves fra bosteder 
og via distrikt psykiatriske centre i Region H og Region Sjælland over det næste år. I alt 
skal 96 patienter inkluderes. Det er et overvejende somatisk (endokrinologisk) studie med 
en masse klinisk arbejde som fx en 4 timers sukkerbelastning, objektiv undersøgelse, 
blodprøvetagning og lign. Vi søger en studerende, der er interesseret i et forskningsår 
inden for intern medicin, endokrinologi og psykiatri. Vi kan tilbyde et fuldt finansieret 
1-årigt scholarstipendiat. 
Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Julie Rask Larsen eller 
forskningsårs-studerende Michelle Jakobsen: michelle.iris.jakobsen.01@regionh.dk 
Ansøgningsfrist er 1. juni 2015
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SPECIAL BBC NATURE EPISODE 
How to spot the common 3. semesters studerende 

My name is David Attenborough. 

You may call me Sir David.  
I will show you one of the most intriguing creatures that roam the 
corridors of the habitat Panum. 

Follow me.

First we spot it in the deep, dark corridors. It is exceptionally moist 
because the sweat production is it's max. This is classified as the 3. 
semester 1.0. It has not yet hatched. 

One can approach it, but only to find silent screams in the ancient 
tongue of latin. This may not be understandable, but it is just 
showing its readiness to hatch. 

To approach the more developed 3. semesters studerende, we must 
arm ourselves with certain things of its liking. 
This includes: 

• Bubbles. These bubbles can be cheap, but must include a 
certain level of alcohol.    

• Cheers. You must cheer, otherwise it will not understand your 
presence. 

• Snacks. 

Few understand that the 3. semesters studerende is malnourished 
from its adventures. If you do not bring snacks, it might malnourish 

and hallucinate from all its adventures. Those hallucinations only 
lead to more latin speaking. Avoid this at all costs.
  
These are very important factors you must remember before 
approaching this magnificent creature. 

Oh wait! 
Here we see one that has fully developed. The 3. semesters 2.0. 
We see pure ecstasy. It has gone through the hard process of 
'anatomy.' 

You might try to feed it bubbles, but it might be trembling, and it is 
too happy to sense you. Nevermind this clumsiness. 

It feeds on bubbles and attention, and you can provide both. If it 
invites you to party, there is no way out. You will be trapped in its 
ecstasy. 

Thank you for following me in 
this epic adventure.

TILLYKKE TIL ALLE DE 
FANTASTISKE MENNESKER PÅ 
3. SEMESTER 
 
Best wishes, 
Davidrea

Appendectomi fører til Fibromyalgi!
Ulla Stjernedrys Hansen *, Kirsten-Luna Svendsen*

* Mødregruppen Husum anno 2007

Indledning: Det har længe været diskuteret hvorvidt man bør få fjernet blindtar-
men, i forbindelse med en blindtarmsbetændelse. Grunden til denne debat er, at 
en mor fra Los Angeles tidligere har udtalt at appendectomi fører til fibromyalgi.
Metode: Vi har i dette studie lavet en stor undersøgelse, hvor vi har spurgt 40 
nære bekendte som er tilmeldt debatforummet 
bigpharmawantsyoutovaccinateyourchild.com omkring deres erfaring med fibro-
myalgi og appendectomi. Efterfølgende har vi lavet statistik på de kvalitative 
interviews, foretaget ud fra den Penkowianske metode [1].
Resultater: Vi har fundet en direkte sammenhæng mellem appendectomi og 
fibromyalgi. Der er ingen tvivl om det. Ydermere viste vores studie, at man kan 
behandle blindtarmsbetændelsen med homeopati, fjern-healing og rørt vand [2].
Diskussion: Der er ik' nogen diskussion, nej. Det ka' ik' diskuteres. Der er en klok-
keklar sammenhæng mellem fibromyalgi og appendectomi. Derfor foreslår vi at 
klinisk praksis ændres, således at børn og voksne med blindtarmsbetændelse 
fremover ikke opereres. Blindtarmsbetændelse er naturligt, og kroppen kan 
sagtens bekæmpe det selv.

Introduktion
Barbara Belinda Waters (BBW) fra Los Angeles, som til dagligt er selverklæret ernæring-
sekspert, informerede os om, at hun har en ven som fik erklæret fibromyalgi som 37-
årig, efter at være blevet appendektomeret som 8-årig. Hun var utroligt interesseret 
i at vi påviste denne sammenhæng med rigtig forskning. Derfor var der grundlag for 
at fortælle verden om den sandhed BBW havde opdaget.

Metode:
I studiet er inkluderet 42 mennesker, som har været søde nok til at gå ind og besvare 
vores spørgeskema på surveymonkey.com. Vores forsøgspersoner blev rekrutteret 

på bigpharmawantsyoutovaccinateyourchild.com. Vores spørgeskema er blevet 
valideret ved, at vi lavede en præliminær spørgeskemaundersøgelse af fire personer 
med fibromyalgi, som alle var blevet appendektomeret som børn.

Vores spørgeskema var designet med følgende spørgsmål:
     1) Har du, eller nogen du kender, fibromyalgi? Ja/Nej
     2) Har du, eller nogen du kender, fået fjernet blindtarmen? Ja/Nej
     3) Tror du at homeopati vil kunne afhjælpe en blindtarmsbetændelse? Ja/Nej
     4) Føler du at fjern-healing vil kunne hjælpe på blindtarmsbetændelse? Ja/Nej
     5) Kender du til hjemmesiden vandrøring.dk, og hvad synes du om den? Ja, den er 
          nice / Nej, jeg går derind med det samme
     6) Har du uddannet dig selv om vacciner, chem-trails, og fibromyalgi? Ja/Ja, 
          selvfølgelig

Efterfølgende har vi lavet statistik på resultaterne fra spørgeskemaet, ud fra den 
Penkowianske metode [1]. Først har vi taget besvarelserne fra spørgeskemaet, og 
sammenlignet dem. Efterfølgende har vi ekskluderet de besvarelser, som ikke passede 
til vores hypotese. Slutteligt har vi selv udfyldt nok skemaer til at vi følte at det var 
forsvarligt at skrive at P<0,0001 på alle resultater vi ville bruge.

Resultater
Fibromyalgi som følge af appendectomi: P<0,00001
Fibromyalgi uden appendektomi: P = 1,0
Homeopati behandler blindtarmsbetændelse blindtarmsbetændelse: P<0,00000001
Fjernhealing behandler blindtarmsbetændelse: P<0,0002
Vandrøring behandler blindtarmsbetændelse: P<0,00006

Diskussion
Der er ik' nogen diskussion, nej. Det ka' ik' diskutteres [3]! Der ses en tydelig sam-
menhæng mellem appendektomi og fibromyalgi. Derfor bør alle mødre til børn med 
blindtarmsbetændelse nægte lægerne at operere barnet! Blindtarmsbetændelse kan 
sagtens bekæmpes naturligt af kroppen selv, og hvis det er virkelig galt og barnet 
har fået sepsis (blodforgiftning), kan man evt. behandle barnet homeopatisk eller 
ved fjern-healing [4]. En anden teori viser at børn, som dør af blindtarmsbetændelse, 
sandsynligvis alligevel ikke ville bidrage med noget positivt i verden [5].

[1] Statistics for frauds; made easy, Penkowa, M.
[2] rørtvand.dk
[3] Uso feat. L.O.C. & Johnson "Ingen Diskussion"
[4] Nordals Heste Healing
[5] Darwin

Dennis/mok-red

Studentergruppen afholder LAAAAAAANG Fredagsbag i Maj d. 8. maj 2015, kl. 11:00 - 23:59 
Husk der er maks. 1 gæst pr. studiekort. Der kommer også et epic live band! Kom og hør/se det gå 

ned. 
 

Husk at Studentergruppen holder lukket efter fredagsbagen så jeres kaffe må anskaffes andetsteds. 
 

Studentergruppen holder lukket d. 1. maj for at støtte arbejderne (FADL afholder noget dernede)



12 |  Sande Horoskoper

Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Så har jeg igen forudsagt at der vil blive 
bragt horoskoper i MOK, og så derfor 
bringer jeg horoskoperne.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Hvis det lykkedes at hækle en kat er der 33% 
sandsynliged for at den på en pinocchio-
agtig måde bliver til en rigtig kat. Det kræver 
dog en fårekylling og et mirakel. Hvis det 
ikke lykkedes har du stadig en swag hæklet 
kat, så det er vel egentlig win-win. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Efter en tragisk blenderulykke ender du 
med at skulle klare dig igennem torsdagen 
uden smoothies. Prøv med kakaomælk i 
stedet for.

Vædderen
20. marts - 19. april
Der sker intet interessant. Nej vent, der sker 
ikke noget overhovedet. Men det er du også 
vant til efterhånden.

Tyren
20. april - 20. maj
Du shopper amok i føtex's tøjafdeling, Det 
resultere i en masse praktisk og pseudo-
pænt (grimt) tøj, der i sidste ende gør dig 
deprimeret. Lad være med at retunere det, 
de vil ikke have det tilbage.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du vil opleve et traumatisk papirstop i 
forbindelse med et print af noget pensum 
relevant. Der vil gå år før du kan elske en 
printer igen.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Onsdag vil være en mærkelig dag for dig, 
først bliver du angrebet af fjorten liderlige 

ænder (forsvar dig med brødkrummer, det 
forvirre dem til ingen ende), Efterfølgende 
bliver du tilbudt en omgang all-you-can-
eat sushi. Sig ja, det er dumt at sige nej til 
all-you-can-eat sushi. Uanset hvad så er 
worst case scenariet, at du får sushi. Sushi 
er godt.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du vil slå igennem på det amerikanske 
markede.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du får produceret ca. fjorten sider af hvad 
du nu skriver om, hvis du ikke skriver ar-
tikel/bachelor/kandidat e.l. så må det så 
være fjorten siders noter, hvilket jo også 
er fint. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du får tæsk af en sigøjner på lørdag mellem 
kl.11:34 og kl.15:12. Lad være med at stritte i 
mod, det gør det kun værre. Hun ved hvad 
hun laver.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Det bliver en voldsomt afslappende uge. 
Hvis du kommer i kontakt med en MR-skan-
ner så vil du få pizza. Så opsøg radiologiske 
afdelinger. Pizza er nice, selvom det ikke er 
så godt som sushi.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du oplever et nært slægtskab med moses 
da du forsøger at svømme i en fremmeds 
swimming-pool. Det hele er meget forvir-
rende.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du rager uklar med den polske hær da du 
skriver noget upassende om Gdansk på 
facebook. Polen tager sådan noget meget 
seriøst.


