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Shirts VS. skins

Indland:

Paradise finale: Denne uge står på finale i Paradise Hotel, hvor favoritparrene Kasper H og Isabella (venstre) og Phillip og Monique 
for alvor skal stå distancen for at blive på hottellet, og dermed kalde sig vinder af Paradise Hotel 2015 (sæson 1000, måske?).  
Foto: Blenrik Ødemer Korttæer

Indland:

Det blev et barn:  
I sidste uge skete det fan-
tastiske at hele Danmarks 
- og især MOKs - Anna-
Martha fødte en lille del 
af Danmarks Christians 
smukke lille datter. 
Der skal fra hele redak-
tionen lyde et kæmpe 
stort TILLYKKE til det 
ualmindeligt smukke nye 
forældrepar. 

Vi glæder os meget til at 
se den helt fantastiske 
lille prinsesse, og håber 
I får nogle gode første 
uger, inden hun skal  
institutionaliseres.

Foto: selfie

LÆS OGSÅ:

Internationalt:
Nogen er forsøgt/blevet skudt:
Igen i Mexico er nogen forsøgt myrdet ved krudtpulver og 
metalkugler. Måske endda nogen faktisk er døde, i hvilket 
fald MOK ikke følger den forfærdelige tragedie. Politiet 
informerer om, at der søges informationer fra folk der har 
set en let solbrændt, buttet mand med kraftigt overskæg, 
sombrero og tequillaflasker i hænderne.

Foto: Rekonstruktion

• Stjernerne snyder: Det viser sig, 
at stjernerne igennem flere år 
bevidst har stillet sig, således 
at vædderen har fået dårlige 
horoskoper.

• Russere i  opgangen:  Den 
positive feedback på Lars 
Mikkelsens skuespil i House of 
Cards har givet en sådan glæde 
for de røde russere, at kvinder i 
snit menstruere 5 gange ekstra 
om året - blot for at opfylde det 
gamle ordspil.      

• HoMM3 Revival: Internettet 
har været i stå, grundet den 
massive download af de hidtil 
uopdagede campaigns: Heroes 
Chronicles: All Chapters og 
Horn of the Abyss.

• Mobile Pik: Mobile Pay og 
Snapchat fusionerer, så du nu 
kan sende dick-pics med din 
betaling.
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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

freewebsite-service.com/sims

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

FOREDRAG OM DØDEN PÅ HOSPITALET SE S. 4
MINIFORSK SE S. 6
FÆLLESMIDDAG MED KRISTNE MEDICINERE S. 6
LIVET SOM YNGRE RADIOLOG V. MIRA SE S. 7

LAAAAANG FREDAGSBAR

SEXEKSPRESSEN HAR ACTIONDAG SE S. 7

MILLE FLYTTER TING TILFÆLDIGT RUNDT

MOK DEADLINE KL. 12:00

BAMSEMÅNEDSMØDE SE S. 7

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Jeg elsker umti 
umti musik!

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

Meddelelse fra kursusudvalget 
FADL’s kurser 

Nu er semestret snart ved at gå på held, og vi har i FADL kørt en 
masse kurser igennem. Vi har haft kurser i over 15 forskellige emner 
i alt fra akut pædiatri og neurologi over i klinisk farmakologi og 
radiologi – adskillige af dem har været afholdt flere gange. 

Vi glæder os til at se jer igen næste semester, hvor du igen vil kunne 
tilmelde dig 2 kurser endnu en gang!

Mange hilsner 
Kursusudvalget, Københavns Kredsforening. 

Husk dit kandidatnavneskilt 
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-
receptionen sker fra cirka den 5 juni

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

Husk gratis A-kasse for studerende 
Som medlem af FADL tilbyder vi dig gratis medlemskab af 
MA (Magisternes Arbejdsløshedskasse) eller AAK-s A-kasse( 
Akademikernes A-kasse). 
Du kan få gratis medlemskab, hvis du: 

·       Er under 30 år 
·       Har en maksimal indtægt på 204.880 kr. om året inkl. SU.  
·       Eller er blevet bachelor inden for de sidste 14 dage.  

Fordelen ved at melde sig ind allerede som studerende er, at du 
undgår karensperioden i dagpengesystemet, som betyder at du ikke 
får dagpenge den første måned som nyuddannet kandidat, hvilket er 
et indtægtstab på omkring 13.900 kr.
Særlige informationer til kandidatstuderende: 
Hvis du vil undgå karensperioden, skal du melde dig ind i en A-kasse 
senest et år før, du afslutter din uddannelse. Du skal i første omgang 
melde dig ind som studerende og lønmodtager på baggrund af dit 
studiejob. 

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

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. 

Kredsforeningen
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Synapse sommerskole
Fra d. 10 -14 august afholder Synapse – Life-Science Connect, BioBusiness Summer School
15.
Igennem forelæsninger og workshops, med alt fra projektledelse, marketing, regulator-
iske forhold
og regnskab, til patenter, strategi og meget mere, får du indblik i hvordan arbejdslivet 
er i lifescience
sektoren. Du tilegner dig sig samtidig vigtige egenskaber der kan hjælpe dig, med at starte
egen virksomhed og lancere nye produkter i en etableret virksomhed. De krydsdisciplinære
kompetencer du lære, skal øge din forståelsen for linket imellem videnskab og virksomhed.
I år er sommerskolens pladser udvidet til 60 deltagere. For at ansøge, skal du sende en 
motiveret
ansøgning, dit cv og en udskrift af dine karakterer. Deadline for ansøgning er d. 19 Juni.
https://www.facebook.com/events/1600226620221646/

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode holder åbent møde
d. 7. maj 2015 kl 16-19 på Rigshospitalet, auditorium 93

”Døden på hospitalet”

Foredragsholdere:
• Lars Willy Andersen (overlæge, Hjerteintensiv Afsnit 2143, Rigshospitalet): ”Hvad 

gik galt?”
• Henning Nabe (hospitalspræst, Rigshospitalet): ”At få frataget håbet”
• Niels Henrik Gregersen (professor, Teologisk Institut, Københavns Universitet): 

”Forestillinger om at være død”
• Helle Timm (professor, Palliativt Videnscenter): ”Grader af dødshjælp”
• Kirsten Møller(professor, Neurointensiv Terapiafsnit 2093): ”Grader af død: hjertedød, 

hjernedød, helt død”

Efter oplæggene vil der være en afsluttende 
diskussion.
Ordstyrer: professor Gorm Greisen (formand 
for Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, 
Etik og Metode),  Neonatalk l inikken, 
Rigshospitalet

Alle er velkomne.

IMCC EXCHANGE OPHOLD PÅ MALTA I JULI
Kunne du tænke dig at komme på exchange ophold på Malta i Juli måned ?
Jeg er desværre forhindret i at tage af sted, så jeg har en plads som kan overtages.
Opholdet er på mave-tarm kirurgisk afdeling og starter fra den 01/07/2015 - 31/07-2015

Opholdet koster 2800 kr.  Og værtslandet sørger for, at du har et sted at bo og et måltid 
om dagen. 
Under opholdet vil der også være lagt et socialt program, så man møder en masse nye 
mennesker. 

Ved interesse eller spørgsmål kontakt; lzm693@alumni.ku.dk
Med venlig hilsen
Riazan 

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 konsul-
tationer. 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

Stud. Med. søges - 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 Kompetence-
center for Transkulturel Psykiatri er i forbindelse med flere randomiserede kliniske under-
søgelser, 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.

Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg
Forsøgets titel:
”Forlænger perineural clonidin varigheden af adduktor kanal blok når der kontrolleres 
for en eventuel systemisk effekt? - Et randomiseret, blindet, parret studie på raske for-
søgspersoner”

Et lodtrækningsforsøg hvor varigheden af en nerveblokade med og uden tilsætningsstof 
(clonidin) til lokalbedøvelsesmiddelet undersøges hos raske forsøgspersoner

Til forsøg på Anæstesiologisk afdeling, Køge sygehus søges 21 mandlige raske forsøg-
spersoner. 

Formålet med dette forsøg er primært at undersøge varigheden af en nerveblokade midt 
på låret (adduktor kanal blok) efter tilsætning af clonidin (en alfa-2-receptor agonist) til 
lokalbedøvelsesmiddel (ropivacain). 

Forsøget kræver fremmøde på forsøgsdagen og forventes at vare 22-24 timer (hos enkelte 
kan det dog vare ned til 4 timer og igen andre op til 36 timer).

Du vil blive undersøgt af den forsøgsansvarlige læge og få målt dit blodtryk og puls, 
samt blive vejet og målt. Derefter vil du få anlagt et adduktor kanal blok med lokalbedøv-
elsesmiddel (ropivacain) i hvert ben, det ene tilsat clonidin det andet placebo (saltvand). 

Der vil være forplejning på forsøgsdagen. Honorering vil være 150 kr per time. Forsøget 
er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (journal nr: SJ-437). Forsøget er ikke 
sponsoreret.

Henvendelse til:
Afdelingslæge Jakob Hessel Andersen
Anæstesiologisk afdeling 
Køge Sygehus
Lykkebækvej 1
4600 Køge
TLF: 60610666
Email: JAHEA@regionsjaelland.dk

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

Student søges til forskningssår ved BMI  i Gut Hormone Biology Lab 
Projekttitel: Den entero-endokrine L-celles betydning for colon cancer
Vil du være med til at finde ud af hvorfor patienter med fedme og sukkersyge får colon 
cancer? Og vil du i et år være en del af en stor forskningsgruppe hvor det også prioriteres 
at have det sjovt?
Send en ansøgning med lidt om dig selv og din interesse for forskning så søger vi sammen 
et skolarstipendiat der kan dække din løn i ca. 1 år (10.000/md). Du kan evt. kombinere med 
bachelor eller kandidat projekt. Ansøgningen skal indeholde dit CV samt karakterbevis. 
Deadline 5/5 kl. 12.00. Sendes til vejleder Adjunkt Hannelouise Kissow kissow@sund.ku.dk 

Læs mere om projektet og gruppen på
http://bmi.ku.dk/english/research/Endocrinol-
ogy_Research_Section/gut_hormone/
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Vil du gerne tjene 1.500 kr. for 4 timers arbejde - så læs med her! 
Vi søger mænd til et videnskabeligt forsøg. Du kan deltage, hvis du er
• Mellem 18 og 50 år
• Sund og rask
• BMI 19 - 27 kg m-2
• Normalt fysisk aktivitetsniveau
•	 Har fået fjernet milten tidligere

Forsøget vil foregå over ca. 4 timer, hvor blodets størkningsevne undersøges under 
indgivelse af adrenalin, mens du ligger i en seng. Indgivelsen af adrenalin er i en så lille 
koncentration, at deltagere i tidligere tilsvarende forsøg ikke har kunnet mærke det. To 
katetre vil blive placeret i blodårer på armen til måling af blodtryk og hjertefrekvens, samt 
opsamling af blodprøver og indgivelse af adrenalin. 
Som deltager i forsøget modtager du et skattepligtigt honorar på 1.500 kr. 
For yderligere information kan du kontakte mig på e-mailadresse mads.jacob.niemann@
regionh.dk eller på telefon 60 63 37 52

Venlig hilsen,
Mads Jacob Niemann
Anæstesiafdelingen
Rigshospitalet 2043

”Hvad er sammenhængen mellem øget kortikal glutamataktivitet, den 
cerebrale blodgennemstrømning og hjernens spontane aktivitet – En model for 
sammenhængende multimodale forstyrrelser ved skizofreni?”

Vi søger raske mænd mellem 20 og 35 år til et videnskabeligt forsøg på Center 
for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, CNSR, Psykiatrisk Center Glostrup for at 
undersøge sammenhængen mellem øget aktivitet af signalstoffet glutamat, hjernens 
blodgennemstrømning, hjernens spontane aktivitet og milde psykotiske symptomer.

Formålet
Skizofreni er en sygdom med mange forskellige symptomer, og ikke alle skizofrene 
patienter har de samme symptomer. Man ved endnu ikke, hvorfor symptomerne opstår 
og for at kunne udvikle behandlingen af skizofreni, er det nødvendigt at vide mere præcist, 
hvad der sker i hjernen under sygdommen. Ved hjælp af bedøvelsesmidlet ketamin kan 
man forbigående fremkalde ændringer i hjernen, der ligner ændringer hos patienter 
med skizofreni. 
Formålet med dette forsøg er at opnå bedre forståelse af sammenhængen mellem øget 
aktivitet af signalstoffet glutamat i hjernen, hjernens blodgennemstrømning, hjernens 
spontane aktivitet og psykotiske symptomer fremkaldt ved intravenøs infusion af 
bedøvelsesmidlet ketamin, for kortvarigt at efterligne de ændringer, der ses hos patienter 
med skizofreni.

Hvor og hvordan
• Forsøget foregår på CNSR på Psykiatrisk Center Glostrup og på Glostrup Hospitals 

radiologiske afdeling. Forsøget indebærer:
• En række psykiatriske interviews (SCAN, PANSS og PANAS) af et samlet tidsforbrug 

på ca. 3 timer.
• Almindelig lægeundersøgelse, inklusiv blod- og urinprøve samt EKG.
• MR-skanning af hjernen af ca. 2 timers varighed med samtidig infusion af lavdosis 

s-ketamin.

Ulemper
Ketamin kan som bivirkning have en åndedrætsnedsættende effekt, hvorfor dit åndedræt, 
puls og hjertets ledningssystem (EKG) monitoreres under MR-skanningen af en læge fra 
anæstesiafdelingen. Der er ingen kendte bivirkninger til MR scanning, udover klaustrofobi 
og høje lyde. Alle sikkerhedsprocedurer efterleves i forsøget.

Forudsætninger for at deltage i forsøget:
Du skal være
1. Fysisk og psykisk rask.
2. Ikke-ryger.
3. Højrehåndet.
4. Mand mellem 20 og 35 år gammel.

Du må ikke have
1. Tidligere eller aktuel psykiatrisk lidelse hos deltageren eller første grads slægtninge.
2. Somatisk sygdom.
3. Nuværende eller tidligere alkohol, hash- eller stofmisbrug.
4. Misbrugstendens.
5. Brugt receptpligtig medicin indenfor 7 dage.
6. Forbrug af benzodiazepiner, antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva.
7. Et alkoholforbrug på over 28 genstande om ugen.
8. Aktuelt nikotinforbrug.

Vederlag
Deltagere projektet kompenseres med 1400 kr. kontant (skattepligtigt) ved gennemførsel 
af projektet.

For yderligere information kontakt:
Forskningsårsstuderende Sophie Nordahl Rasmussen 
På email: sophiecnsr@gmail.dk eller
Telefon: 23 26 10 36 

Godkendt af Sundhedsstyrelsen og Videnskabs Etisk Komité med projekt nr. 46299.

Valgdebat: Sundhed & Uddannelse

Den uofficielle valgkamp har været igang i månedsvis, og MedicinerRådet er hoppet 
med på valgbølgen! Vi har inviteret 6 skarpe Folketingskandidater, og den 13/5 går det 
hele op i en højere enhed, når vi skal diskutere Sundhedspolitik og Uddannelsespolitik 
i Lundsgaard Auditoriet. Tag en pause fra eksamenslæsningen, hiv fat i din læsemakker, 
og bliv klogere på hvor dit kryds skal sættes, når der bliver trykket på den famøse knap! 

Aftenens debat har tre hovedemner: 
1.) Sundhed i "Udkantsdanmark": Hvordan får vi læger i hele Danmark? 

2.) Fremdrift & Femårs-regel: Hvor hurtig skal den gode læge egentlig være? 

3.) Social ulighed og sundhed: Egenbetaling hos lægen? Offentlige eller private hospitaler? 

Følgende Folketingskandidater deltager: 
Samira Nawa fra Radikale Venstre
Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne
Rosa Lund fra Enhedslisten
Preben Bille Brahe fra Dansk Folkeparti
Jan E. Jørgensen fra Venstre 
Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

Ordstyrer: Nicolai Döllner, chefredaktør Dagens Medicin
Sted: Lundsgaard Auditoriet på Panum 13/5 fra 18-20. 

MedicinerRådet arrangerer debatten, som er støttet økonomisk af FADL. Paneldebatten 
henvender sig primært til studerende på SUND, men er et åbent arrangement. Vi glæder 
os til at se jer til et brag af en debat!

Få SU-budgettet til at række længere med studierabat
Studerende står bag en ny app, som samler alle landets studierabatter.

Studiz (www.studiz.dk) er en ny tjeneste, der gør studielivet lidt enklere, billige og sjo-
vere. Portalen drives af studerende, som selv fandt det svært at finde rundt i junglen af 
studierabatter. De har samlet alle landets studierabatter – både lokale og online. Som 
studerende, er det svært at få SU’en til at række, og derfor kæmper studerende hver måned 
med at få budgettet til at hænge sammen. Det er derfor oplagt at udnytte de rabatter, 
der er til, specielt for de studerende. Der er flere, end man lige regner med, og dette vil 
Studiz gerne gøre opmærksom på. 

”Studiz er naturligvis gratis for vores medstuderende - andet ville ikke give mening”, 
udtaler Lasse Tindbæk, stifteren af Studiz. Lasse lægger vægt på, at Studiz er til for de 
studerende, og jo flere studerende der støtter op om det, jo flere virksomheder vil give 
rabat. Dette kommer direkte de studerende til gode, der dermed opnår flere og bedre 
rabatter på netop det, der forsøder deres hverdag.  

Udover at vise vej til alle de lokale studierabatter, via GPS-funktionen, giver Studiz´ app 
også adgang til et digitalt studiekort. Det digitale studiekort gør, at man ikke længere 
behøver at medbringe sit fysiske studiekort og indskrivningsbekræftelse, og derfor får 
adgang til alle rabatter via sin smartphone. Marianne Thvilum, som til dagligt læser medicin 
på Aarhus Universitet, er en flittig bruger af Studiz app’en og udtaler:
”Ideen med at samle alle studierabatter i en app er rigtig god, da man på den måde 
hurtigt kan få et overblik. Personligt er jeg helt vild med det digitale studiekort, da jeg 
ofte glemmer mit plastikkort derhjemme”.

I øjeblikket findes der mere end 1100 studierabatter i Studiz’ database, og der kommer 
dagligt flere til. Der findes studierabatter indenfor alle kategorier, lige fra den lokale 
tandlæge og sushi restaurant, til store webshops, som bl.a. Nelly, CDON, Stylepit, Zalando, 
Hungry m.fl. Konceptet bag Studiz er “fra studerende - til studerende”, hvilket blandt 
andet kan ses ved deres store udbud af praktikpladser og studiejobs, samt at overskud-
det bruges på at afholde og støtte forskellige studierelaterede events. For eksempel, var 
Studiz til stede ved dette års Kapsejlads i Aarhus, hvor de delte snacks og gaver ud til de 
fremmødte studerende. 
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IMCC Exchange og Research Exchange søger 
boliger og buddies til udvekslingsstuderende!

Skal du rejse i juli eller august? Eller har du et ledigt værelse? 
København modtager udvekslingsstuderende fra hele verden til sommer. Hvis du  har en 
lejlighed/et værelse/en seng/sofa ledig i 4 uger, får du et honorar på 1800,- . Til sommer 
mangler vi 6 boliger i perioden 28/6-25/7 og 8 boliger i perioden 26/7-22/08. 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 kontaktperson for en studerede. At 
være kontaktperson 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 som-
merens 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 kontaktperson 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! 

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.

Jeres basisgruppe inviterer til mini FORSK arrangement
FULDTIDSFORSKER?
Et alternativt lægeliv

Mini FORSK er en serie af arrangementer med fokus på forskellige emner og specialer. 
Det er en mulighed for den forskningsinteresserede studerende til at få et indblik i, hvor 
meget forskning fylder i det enkelte speciale, hvad der rør sig på området lige nu samt 
at skabe vigtige kontakter.

Er du blevet bidt af forskning, og overvejer du hvordan du kan få en lægekarriere med 
ren forskning? 
Synes du ikke lige, du kan se dig selv arbejde på et hospital eller i praksis? Eller er du bare 
generelt nysgerrig efter, hvad du ellers kan bruge den der lægeuddannelse til? 

Så sæt kryds i kalenderen og kig forbi

Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 17.15 i lokale 21.01.30

Vi har inviteret læger fra Novo Nordisk, LEO Pharma, Kræftens Bekæmpelse og Statens 
Serums Institut, som kommer og fortæller om deres hverdag, hvordan de er endt, hvor 
de er, og hvilke muligheder en læge har i medicinal-industrien, interesseorganisationer 
eller forskningsinstitutter.

Oplæggene efterfølges af kaffe og kage samt mulighed for generel debat og mingling 
med oplægsholderne og hinanden.   

Med venlig hilsen Jeres basisgruppe

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! 

Fællesspisning med Kristne Medicinere - kom og tag del i fællesskabet!
Udover mad og hygge får vi også besøg af Jens Rasmussen, der kommer og fortæller om 
sine oplevelser som missionær og tropemediciner og om, hvordan mulighederne var for 
at rejse ud dengang kontra mulighederne i dag.
Dato og sted: d. 7. maj kl.18.00 på
Tomsgårdsvej 13a, 1.tv, KBH NV.

Kom til GO månedsmøde om udsatte kvinder i gynækologien.
Den 26. maj kl 17. i lokale i 42.0.01
Her vil Malene Mohr, speciallæge i gynækologi og lægelig leder af sundhedsklinikken hos 

Reden International fortælle om:
Hvordan man som læge kan hjælpe kvinder, der lever med prostitution eller misbrug samt 
kvinder, der har været ofre for menneskehandel og hvilke dilemmaer dette arbejde giver.
Efter oplægget vil vi holde et kort månedsmøde.  
Der vil selvfølgelig være kaffe og hjemmebag, da det er sent på 
eftermiddagen 

Vi glæder os til at se dig
GO – basisgruppen for medicinstuderende med interesse i 
gynækologi og obstetrik
 

(Indledningsvis indsæt trommehvirvel, konfetti, krudt og kugler, champagnepropper og 
andet festivi-tas-associeret tilbehør, der kan minde folket om, at endnu én af de sagno-
mspundne PORTOS-invitationer er lige på trapperne) 

…..for nu bortopererer Panums Ortopædkirurgiske Selskab fløjlshandskerne og indbyder 
til bal på slottet! Rygterne har talt sandt… det er nemlig blevet tid til – og hold nu fast – et 
foredrag om HÅND-KIRURGI (et subspeciale jeg personligt er helt pjattet med)! 

Vi har med vores djævelsk gode overtalelsesevner og kvindelige snilde overtalt overlæge 
og ekstern lektor på Gentofte håndkirurgiske afdeling, Lars Soelberg Vadstrup, til at komme 
og give os en smag-sprøve på det famøse liv som håndkirurg.

De til af os hvis 3. semester ligger lidt fjernt, så er hånden det 5-længet instrument 
installeret for enden af vores underarm….. og hold nu op for en kompleks, anatomisk 
struktur! En uundværlig del af vores hverdag, der – hvis truffet af sygdom eller traume – 
kan få mægtige konsekvenser for både arbejdslivet og for nogle af os specielt privatlivet!

Mange forskellige lidelser optræder i hænderne: misdannelser, følger efter skader på 
sener, nerver, led eller knogler, nerveafklemninger (f.eks. carpaltunnelsyndrom), gigt, 
kuskehånd osv. Heldigvis er mangfoldige kirurgiske interventioner opfundet til løsning 
af netop en sådan problemstilling!

Så kom glad og deltag i vores appetitlige indslag om håndkirurgi – hvem ved, det kunne 
jo være den fremtidige specialuddannelse for netop DIG! 

Seancen vil udspille sig – på matriklen vi kalder Panum Instituttet – d. 18 maj, kl 16:30. 
Specifik loka-litet: 21.2.27b

Der vil naturligvis som vanligt blive tilbud en forfriskning i form af akrylamid-holdigt 
koffein-juice, kogende vand med urter og til de sultne typer en beskøjt!
Så sæt det kryds i kalenderen – annuller eller udskyd den kaffeaftale eller tarmskyldning-
stid, der ville forhindre dig i at dukke op! ;-) 

Vi glæder os meget til at se jer alle – and 
once again may the odds be for ever 
in your favor 

See ya’ peepz!
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PanumUnderwaterClub – PUC 
. . .er  en fuldt udstyret dykkerk lub af 
studerende for studerende, og din mulighed 
for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Vores 
medlemspris pr dyk er kun 50 kr inklusiv lån af 
alt udstyr, og sæsonnen er netop skudt i gang!
Skriv til info@puc.nu hvis du vil høre mere eller gå ind på vores hjemmeside www.puc.
nu, vi glæder os til at dykke med dig henover sommeren!

Tag begynderkursus i dykning med PUC!
• Vil du dykke med os i PUC i den kommende sæson?
• Vil du være klar til at udnytte dykkermulighederne på sommerferien? 
• ... eller trænger du bare til at få noget hakket af på din bucket-list?

Vi har i samarbejde med ’DykkerGitte’ planlagt et begynderkursus (PADI open water) 
for alle der kunne være interesserede, så tag din læsemakker, kæreste, ven eller nabo i 
hånden og start dit livslange eventyr under overfladen som selvstændig dykker! Kurset 
er tilrettelagt med udgangspunkt i en travl studerendes hverdag of finder sted i en samlet 
uddannelsesweekend d. 29., 30. og 31. maj 2015.

Pris: 2700kr inkl. alt - spar op til 1500kr!
• Ved samtidig indmeldelse i PUC er prisen kun 2500kr!
• Mulighed for at købe det mest basale udstyr til en fordelagtig pris!

MIKS er klubben for alle med interesse for kitesurfing.
Kitesurfer du allerede, eller gør du med en drøm om at komme i gang med kitesurfing, så 
er MIKS klubben for dig. Her er nemlig både nye som rutinerede kitesurfere repræsenteret, 
så der vil være tips og tricks til at komme videre uanset hvor langt du er!

Hvad er kitesurfing? Det er en vandsport hvor man står på et bræt og bliver trukket frem 
af en drage. Der er altså elementer fra både windsurfing, wakeboarding, og bølgesurfing. 
Det fungerer både i fladt vand og i bølger, og er således perfekt for os som bor i Danmark, 
fordi det jo blæser hver anden dag herhjemme. Med udstyret på, forlænges den danske 
sommer med et halvt år, og man lærer for alvor at værdsætte naturen. Med det rette udstyr 
kan du kitesurfe hele året rundt.

Kitesurfing er en social aktivitet, da man altid møder andre kitesurfere på de enkelte 
kitespots. Når der er vind, arrangerer vi carpooling til de omkringliggende kitespots. Når 
der ikke er vind arrangerer vi ture til Copenhagen Cablepark, hvor vi står på wakeboard 
og vandski (næste gang 20/5 kl 16.30). Derudover har vi haft en del hyggelige fællesar-
rangementer som strandgrill, hytte- og sommerhusture, og nogle gange spiser vi fælles 
efter vores månedsmøder. I øjeblikket planlægges både en sommerhustur i juli og en 
udenlandsrejse til jan/feb 2016, hvor alle er velkomne. 

Vi har selv et par instruktører i klubben, som kan hjælpe dig på vej. Derudover kan vi 
tilbyde leje af udstyr for billige penge, hvis du ikke er helt sikker på at det er noget for dig 
er det et godt sted at starte.

Alle er velkomne i klubben, også dem som ikke studerer medicin, så tag gerne din ven 
eller veninde med. 
Information om næste månedsmåde følger på www.facebook.com/MIKSKBH
”If it’s blowin’ – we’re going!” 

Savner du et adrenalinrush og en virkelig fed aktivitet midt i al læsningen?? 
Så skyd sommeren i gang med en tur i Copenhagen Cable Park med MIKS onsdag d. 20/5 
kl 16.30! Du kan prøve kræfter med både vandski og wakeboard og der er en bane for 
både begyndere og øvede. Ingen undskyldninger og på med Ja-hatten! 
Alle er velkomne og vi griller/hygger efterfølgende. Få mere af vide på www.facebook.
com/MIKSKBH  

Nu har du mulighed for at blive Sexpert 
Sexekspressen afholder endnu engang actiondag, og du er inviteret. Det bliver en lærerig 
og underholdende dag i godt selskab, så sæt kryds i kalenderen: 

LØRDAG D. 9. MAJ 

Hvis du er ny i Sexekspressen, vil du få intern undervisning, så du efter denne dag kan 
kalde dig selv for Sexpert. Som uddannet Sexpert kan du komme med Sexekspressen ud 
og undervise i seksualundervisning i folkeskolernes 7. – 10. klasse.  
Hvis du allerede er Sexpert, vil der være forskellige spændende workshops og et lærerigt 
foredrag.

Dagens program: 
Kl. 10.00-11.30 Undervisning af nye i Loungen i Studenterhuset (ved Panum)
Kl. 11.30-12.00 Brunch for nye og gamle
Kl. 12.00-15.00 Workshops for gamle +undervisning af nye
Kl. 15.00-17.00 Foredrag ved Kim Steinle fra SUMH for de gamle + undervisning af nye
Kl. ca. 17.30 Fælles aftensmad for nye og gamle
Festligheder natten lang

Alle disse herligheder koster blot 30 kr., og det kræver, at du er medlem af IMCC. 

For at tilmelde dig actiondag skal du gøre to ting: 
• log ind på IMCC’s hjemmeside og tilmeld dig eventet (er du helt ny, skal du først 

blive medlem)
• udfyld det tilhørende tilmeldingsskema med dine oplysninger

Vi glæder os til at se dig !

Husk månedsmøde torsdag d. 7. Maj 
kl. 17 i Studenterhuset ved Panum. 
Efter mødet vil der være grill-hygge med de andre basisgrupper fra IMCC’s gule gruppe. 
Se mere på facebook: ”Gul Grill”-event – ALLE er velkomne.  

Foredrag om medicinering af børn og månedsmøde i Bamsehospitalet  
Vi holder tirsdag d. 12 maj 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 på 
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.

Efteruddannelses-Weekend 2015!
 
Er du til adrenalin, udfordringer og fart over feltet? Så tilmeld dig Efteruddannelsesweek-
enden i Førstehjælp For Folkeskoler (FFF) d. 15.-17- maj, som afholdes i Birkerød!
Dette år byder weekenden på fantastisk farlige førstehjælpscases; vi introducerer livredn-
ing af børn og spædbørn, samt livredning i vand og håndtering af spine-ulykker.
Ud over disse medrivende cases, byder weekenden selvfølgelig på masser af spas, mad 
og overnatning, så vi sammen kan styrke FFF-fællesskabet, gamle som nye 
Få genopfrisket førstehjælps-erindringen, sug til dig af ny viden og bliv medlem af et godt 
socialt miljø på Panum med en kanonstart i Panums farligste basisgruppe!

Tjek facebook ”Efteruddannelsesweekend FFF København - F2015” og TILMELD dig OG 
din læsemakker!
Vi glæder OS til at se DIG!

LIVET 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

Studenterklubben
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. 

Studentergruppen holder lukket efter 
fredagsbagen så jeres kaffe må anskaffes 
andetsteds.
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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-kandidatstud-
ieordningen) eller på 5. semester KA på enten  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 til.  

Hvortil:
Fakultetet råder over 6 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  

AUSTRALIEN 
School of 
Medicine, 
Faculty of 
Health
University of 
Tasmania 

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

2015 3 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 
eller 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 

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 19, 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 
hippiekulturen”.

Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
________________________________________ 

What’s happening? 
Kneppemaskine, blodig hårbørstning og anden performancekunst er ”What’s Happening”! 
Vi tager på SMK og ser udstillingen, der passer perfekt til semestertemaet om arven fra 
hippiekulturen. 

Fra SMK's hjemmeside: Kunsten blev rykket ud af rammerne og ned fra soklerne. Den 
blandede sig i populærkulturen, dagligdagen, moden, seksualitetens frigørelse og i den 
nye kvindebevægelse.

En ny generation af kunstnere, forfattere og kritikere spurgte ikke længere til, hvad 
kunsten er, men hvad kunsten gør. Også kunstnerrollen forandrede sig, og nye fælles 
arbejdsprocesser og kollektive manifestationer så dagens lys.

Udstillingen What's Happening? stiller skarpt på den eksperimenterende kunst mellem 
1965 og 1975.

Tid: onsdag den 6. maj kl. 15.15
Mødested: Statens Museum for Kunst, hovedindgangen
Gratis billet: Send mail til lise@smikbh.dk. Først-til-mølle-princippet gælder.
________________________________________

Fisketur på Øresund UDSOLGT!
Tid: lørdag den 9. maj kl. 12.30-18.00
Mødested: Lautrupskaj, Kalkbrænderihavnen, M/S Skipper
Yderligere info: Nicolai Halvorsen
Venteliste: send mail til Lise på lise@smikbh.dk. OBS! Meddel venligst ved tilmelding, om 
du har brug for at leje grej. 
________________________________________

”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 
Sydvestfrankrig, 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 
personlige 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

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
27. april – 29.maj  2015

• Husk selv handsker.
• Studiekort skal fremvises.
• Ret til ændringer forbeholdes.

Vi ses i kælderen
Mvh studiesalsvagterne
Martin (MR), Dan (DK), Thomas (TL) og Asbjørn (AF)

Studietilbud


