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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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MOK UDKOMMER
VALGDEBAT KL 18, SE S. 5

ODENSE BLIVER BESØGT AF KASPER 
AAGARDS SØSTERS BROR!

KASPER AAGARDS SØSTER BLIVER SPILLET I 
RADIOEN!

DAGEN EFTER DAGEN HVORPÅ DER SKER 
EPIC TING I KASPERS LIV

KASPER SKAL LAVE NOGET EPIC! TY FOR INVI 
:-@
MILLE ER ALTSÅ FLYTTET IND FORHELVEDE!

MOK DEADLINE KL. 12:00
POSTOS TINGELING, SE S. 6

SATS EVENT, 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

An
dr

ea
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Stop thinking about what I want, what he wants, what your parents want. 
What do you want?

Hvad vil I ha'???
MOK slår sig på at være et blad for de 
studerende, af de studerende og til de 
studerende. 
 Vi vil derfor meget gerne høre hvad I, kære 
studerende, vil have I jeres blad?

Hver uge sætter vi basisgruppernes in-
dlæg, diverse annoncer og ting fra FaDL 
og studieledelsen op, og fylder ud med 
gøgl. Men hvad læser I egentlig?!
Skriv meget gerne til mok@mok.dk

Den unge kandidatopgaveskrivers kvaler
 - en tekst om følelser, forskning og fregatter

af David/MOKred

 Som så mange andre før mig, er jeg nu, efter 7,5 år, nået til den univer-
sitetsstuderendes klimaks - kandidatopgaven! 

 En unik mulighed for den studerende for virkeligt at gå i dybden med 
et emne, som tilmed må være selvvalgt. Altså en periode i livet, hvor du 
bliver betalt for at tilegne dig viden om lige det, du synes er det mest 
spændende i hele verden - og endda få proffessionel hjælp til at formidle 
dette til alle andre helt gratis!
 Enhver sand akademikers store drøm. 

 Jeg husker tydeligt hvordan, jeg i mine spæde barneår så mig selv sid-
dende med hjemmerullede cigaretter, pjusket fuldskæg og striksweater 
i en lille etværelses loftslejlighed, fordybet i banebrydende forskning 
og vidtrækkende tanker. Et levende billede på oplysningens æra, på 
ungdommens higen efter viden, på menneksets fremskridt. 
 Jeg gik til mit første vejledermøde med selvsamme iver, og havde en 
produktivt og spændende diskussion, og blod på tanden til at komme 
igang. Grundet min lidt lange studietid har det ikke været muligt for 
mig at starte egen forskning, men blev istedet enig med min vejleder 
om et litteraturstudie - måske ikke så banebrydende, men til gengæld 
en unik mulighed for at suge ekstra meget viden til mig. Jeg gik glad 
og tilfreds hjem og startede min første søgning. 

 Som så mange andre før mig, fandt jeg ret hurtigt ud af, at det ikke er 
helt så super fedt, at skrive kandidatopgave. 

 Der er alt, alt for mange der har forsket før os. Alt er skrevet, og der er 
skrevet alt for meget om alt. Hvordan skal man nogensinde få et overblik 
eller blot et øjebliks klarhed og en god ide? 
 I timevis har jeg bladret mig igennem artikler, læst abstracts og i takt 
med relevansen for min søgning er min optimisme faldet. Og for at gøre 
slemt værre kan jeg stadig ikke gro et fuldskæg, jeg bor på første sal og 
min kæreste vil ikke have jeg ryger. 

 På et tidspunkt i søgeprocessen havde jeg naturligt brug for en lille 
pause. At løbe frem og tilbage efter kaffe var ikke længere pause nok 
for mit hovede, så jeg gav mig selv en halv time til at afprøve en nyer-
hvervelse: HoMM3 HotA - en uofficiel udvidelse til det legendariske 
strategispil. HotA - eller Horn of the Abyss - er en udvidelse til heroes 
of might and magic 3, der forsøger at rette småfejl og ubalancer ved 
originalen, samt tilfører nye artifacts, creatures og en helt ny Town, der 
tilmed har sin egen lille mini-campaign. 

 Den nye town - Cove - er bygget op om pirater. Her kan du være en 
Captain eller Navigator og bygge creatures som Seamen (haha), Corsairs, 
Sorceresses og Haspids. "Racen" har 2 ranged creatures - level 3 og level 
5, og som noget nyt kan level 3 opgraderes 3 gange. I Fregatten kan man 
før opgradering købe pirater. Disse har no mellee penalty og 4 skud,.
Efter første opgradering korsarer, der desuden no enemy retalliation og 
efter sidste Sea Dogs med 10 skud og "accurate shot" - en chance for 
at dræbe yderlige creatures udover normal damage, hvilket gør den til 
en slags ranged mighty Gorgon. 

 Spørgsmålet på alles læber er selvfølgelig level 7 creature. Får 
du bygget en 
whirlpool, har 
du mul ighed 
for at købe Sea 
Serpents, som 
kan opgraderes 
til Haspids.

 Haspids har 300 
hit points (lige 
så meget som 
Titaner og sorte 
drager), 30-55 i 
damage (sorte 
drager har 40-
5 0 )  o g  g i ve r 

poison ved angreb. De har almindelig 
bevægelse, men for at krydre dem lidt 
har de "Revenge" - de øger deres damage, 
efterhånden som de mister hit points i 
deres stack. Ret så sejt. 

 Af andre sjove tiltag kan nævnes, at man 
istedet for artelleri kan købe en kanon, der udover at skyde creatures kan 
bruges mod fæstninger. Level 6 creatures annulere angribene creatures 
attack  med 30 hhv. 60 % ved upgrade. Desuden giver den hellige gral 
byen en ledestjerne - effekten må I selv spille jer frem til.

 Som det måske fremgår blev min halve times pause forlænget en anelse, 
og PubMed har været på stand-by. Mit skæg er stadig ikke groet ud, og 
mange timers dybdegående artikkellæsning er snart glemt. 

 Som så mange andre før mig, har jeg for tiden givet op på min kandi-
datopgave. 

 Jeg vil nu vende blikket mod en ny spændende campaign, som jeg 
kan gennemføre, så jeg i det mindste har det at fortælle min vejleder, 
når vi mødes denne uge - til mit andet vejledermøde, omkring emne 
og tilmeldingsblanketter.
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Husk at tjekke din Alumni-mail, så 
du kan være med i processen. 
Resultater findes på: 
sund.ku.dk/ 
om-sund/uddannelseskvalitet/ 
evaluering-paa-sund/ 
 

Med venlig hilsen 
Evalueringsenheden 

Tag et internationalt klinikophold i Danmark
På Hvidovre og Hillerød Hospital tilbyder de gynækologisk/obstetriske og pædiatriske 
afdelinger et engelsproget forløb, der kan styrke din internationale profil. Holdene består 
af 50% internationale og 50% danske studerende. 

Du vil komme til at arbejde sammen med internationale studerende i makkerpar bestående 
af én international og én dansk studerende. I forbindelse med patientkontakt forventes 
du at oversætte for den internationale studerende, så vedkommende også hver dag kan 
få direkte patientkontakt. Du vil være i tæt kontakt med de kliniske lektorer og professor.
Eksaminerne er på dansk for de danske studerende.

Efter endt forløb på gynækologisk-obstetrisk afd. og pædiatrisk afd. får du et bevis på 10 
ugers "Internationalisation at home".

Du kan komme på det engelsksprogede hold i gyn/obs og pædiatri på 6. semester kandidat 
på rul 2 på enten Hvidovre eller Hillerød Hospital i efteråret 2015. 

Det internationale hold har gyn/obs i perioden 17. august-16. september 2015 efterfulgt 
af pædiatri i perioden 21. september- 21. oktober 2015. Du tilmelder dig forløbet ved den 
almindelige kursustilmelding. 

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Suzanne Andersen, 
Sektion for Internationalisering( suan@sund.ku.dk, tlf. 35 32 70 57).

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-kandidatstudieordningen) eller på 5. semester KA på 2009- eller 2015- kandi-
datstudieordningen. I nedenstående oversigt kan du se på hvilke semestresamt på 
hvilken studieordning, du har mulighed for at søge en udvekslingsplads. 

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

*På fakultets aftale med CornellUniversity, Weill CornellMedical 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 sys-
temer, 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).

UDVEKSLING PÅ 2015-KANDIDATSTUDIEORDNINGEN 
Nedenfor kan du se en række eksempler på, hvordan du kan kombinere semestrene 
på 2015-kandidatstudieordningen: 

o 1., 2., 3., 4., 5., 6. (standard) 
o 1., 2., 4., 3., 5., 6. (ombytning af 3. og 4.) 
o 1., 2., 3., 4., 6., 5. (ombytning af 5. og 6.) 
o 1., 2., 5., 3., 4., 6. (5. efter 1. og 2.) – således at du kan tage 5. sem. KA i efteråret 2016
o Andre kombinationer efter de ovennævnte principper er også mulige. 

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.

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-kandidatstudieordningen) eller på 5. semester KA 

på 2009- eller 2015- kandidatstudieordningen. I nedenstående oversigt kan du se på hvilke semestresamt 

på hvilken studieordning, du har mulighed for at søge en udvekslingsplads.  

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

Efterår 
2016 

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

2015 2 1. juni 2015 

AUSTRALIEN 
Geelong Clinical 
School|Deakin 
University (nyaftale) 

Efterår 
2016 

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

2015 2 1. juni 2015 

JAPAN 
TokaiUniversity, 
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 
ogefterår 
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 
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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 
på onsdag går det hele op i en højere enhed, når 
vi skal diskutere Sundhedspolitik og Uddannelse-
spolitik 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.) Fremdrift & Femårs-regel: Hvor hurtig skal den gode læge egentlig 
være? 
2.) Social ulighed og sundhed: Egenbetaling hos lægen? Offentlige 
eller private hospitaler? 
3)Sundhed i  "Udkantsdanmark": Hvordan får vi læger i hele Danmark?

Følgende Folketingskandidater deltager: 
Samira Nawafra 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. 

Efter debatten vil klubben være åben fra 20-24, hvor der vil være 
mulighed for at gå ned til en øl og en snak om politik. 

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

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
________________________________________

”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.
________________________________________

Sidste studentergudstjeneste før sommerferien
Prædikant: studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen
Tid: fredag den 22. maj kl. 12.15
Sted: Trinitatis Kirke (ved Rundetårn)
Efter gudstjenesten er der små forfriskninger i våbenhuset: pinse-hapser og 
gourmet-øl.
________________________________________

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

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 20, 2015
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PORTOS PRÆSENTERER!  "HÅNDKIRURGI" 

(Indledningsvis indsæt trommehvirvel, konfetti, krudt og kugler, champagnepropper og 
andet festivitas-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 HÅNDKIRURGI! 

Hvem: Vi har med vores Jedi Mind Powers overtalt overlæge og ekstern lektor på Gentofte 
håndkirurgiske afdeling, Lars Soelberg Vadstrup, til at komme og give os en smagsprøve 
på det famøse liv som håndkirurg (Saywhaaaat!).

Hvad: Hånden er 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 løsn-
ing af netop en sådan problemstilling!

Hvor og hvornår: 
Seancen vil udspille sig – på matriklen vi kalder Panum Instituttet – d. 18 maj, kl 
16:30. Specifik lokalitet: 21.2.27b

Hvem ved, det kunne jo være den fremtidige specialuddannelse for netop DIG! Sæt det 
kryds i din kalender!

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!

PORTOS glæder sig meget til at se jer alle –maythe odds beever in yourfavor♥

ENDVIDERE….. 

Tirsdag d. 2. juni kl. 16:30-21:00 afholdes igen PORTOS' LED- OG RYGUNDERSØGELSESKUR-
SUSsom særligt henvender sig til dig på 3., 7. eller 9. Semester.

Underviser: Amandus Gustafsson, som er i hoveduddannelsesforløb i ortopædkirurgi.

Tilmelding: Grundet begrænset antal pladser er det først-til-mølle princippet. Deltagelse 
er GRATIS for PORTOS-medlemmer. Ikke-medlemmer opkræves et deltagergebyr på 50 
kr., som efterfølgende vil gælde som medlemskab af PORTOS resten af året. Sidste frist 
for tilmelding er 1. juni!
Send mail til medlem@portos.dkmed ”Ledkursus” samt navn og semestertrin i 
emnefeltet. Indbetal herefter deltagergebyr såfremt man ikke allerede er medlem 
af PORTOS (HUSK NAVN) : 
Reg. nr. 6771 ; Konto nr. 6529808

Tjek vores facebookgruppe ud ”PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab”, hvor 
begge events også vil blive oprettet.
De bedste hilsner
PORTOS

PUFF 

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

UGENS ANNONCER FRA PUFF
HUSK at tjekke vores hjemmeside www.puffnet.dk for den fulde beskrivelser af opslag 
Student søges til forskningsår ved Nationalt Videnscenter for Demens 

Der søges en forskningsårsstuderende til registerbaseret projekt vedr. medicinforbrug 
og behandling af demens. 

Vi kan tilbyde: 
- Selvstændigt arbejde med eget projektet under vejledning af forskere med erfaring 
inden for området 
- 1. forfatterskab på én (eller evt. flere) artikler.
- Vejledning til kandidatopgave 
- Deltagelse i konferencer og kurser efter nærmere aftale

Vi ser gerne at du:
- Er på kandidatdelen
- Er interesseret i forskning og neurologi 
- Er villig til at tage orlov fra studiet

Stillingen tiltrædes snarest muligt efter 1.7.2015.

Ansøgning, CV samt karakterudskrift sendes til centerleder, professor Gunhild 
Waldemar, mail: gunhild.waldemar.01@regionh.dk senest den 26.05.2015 kl 12.

Kursus: Røntgen af thorax

Den 18/5-2015 kl. 17.00 holder AKS og MIRA et eksamensrelevant kursus i røntgen af 
thorax ved yngre radiolog Michael Brun Andersen.

Kurset foregår på Panum i lokale 42.0.01 i Pavillonen og er gratis for alle medlemmer af 
MIRA og AKS.
Kurset vil bestå af en times teoretisk gennemgang efterfulgt af en times case-arbejde i 
grupper. Medbring gerne egen computer. 

Der er kun 30 pladser (15 til hver basisgruppe), så hvis du har lyst til at deltage, så skynd 
dig og send en besked til thorax@mira-kbh.dk

Hold øje med MOK og Facebook for flere informationer om kurset!

Med venlig hilsen 
MIRA og AKS.

Lær at tolke et EKG!

Kom til AKS kursus i basal EKG tolkning med en kardiolog.
Her vil der være en introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med 
som stud.med. i klinikken.
Kurset kræver medlemskab af AKS, se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studer-
ende" for indmeldelse og skriv en privat besked til gruppen så vi får jer meldt på kurset. 

Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

Praktisk:
Torsdag den 28. maj kl. 17
Sted: følger

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 Køben-
havn - F2015” og TILMELD dig OG din læsemakker!

Vi glæder OS til at se DIG!

Månedsmøde i Eorta: Kuren mod fedme?

Tirsdag 26. mai, 17.00-18.00, lokale 42.0.11

Kom og hør en læge med speciale i almen medicin fra Novo Nordisk fortælle om deres 
rolle i fedmeforskningen og ikke mindst deres nye slankemiddel, Saxenda, der muligvis 
vil tage fedmebehandlingen med storm!

Duk op i Pavillonen på Panum, lokale 42.0.11 tirsdag d. 26. maj 
kl. 17.

Alle er velkomne - det er gratis, og der vil være kaffe og kage :)
Eorta, basisgruppen for intern medicin

Sommer, sex og seminar 

Mener du, at sommeren er en tid, hvor gode ting sker? 
Kunne du tænke dig at møde nye mennesker, der helt sikkert har noget at sige om sex?
Og er du ked af, at du endnu ikke kan kalde dig Sexpert?

Hvis ja, så tag med på Sexekspressens årlige sommerseminar.

Herlighederne finder sted 10.-14. August i Gadsbølle på Fyn, og det bliver 5 lærerige 
og underholdende dage. 

Mere information om tilmelding og tema for ugen kommer senere, så hold øje med MOK 
eller vores facebookside: Sexekspressen København. 

Vi glæder os til at se dig 
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SATS 

Kunne du tænke dig at blive en bedreforsker? 
Kunne du tænke dig at forskeianæstesi? 
Kunne du tænke dig at indgåietformaliseretforskningstræningsforløb?

Hvis du kan svare ja til et af disse spørgsmål er følgende noget for dig!

StuderendesAnæstesiologiske&TraumatologiskeSelskab (SATS)opstarter "SATS forsker-
spirer".
Første event d. 19 maj kl. 16.15 i auditorium 29.01.32.
Her vil forskningsmuligheder inden for anæstesi, intensiv og akutmedicin blive præsen-
teretafnogle af de bedste danske forskere på området, herunder professorerne Anders 
Pernerog Lars Rasmussen fra Righospitalet, Doris Østergaardfra Dansk Institut for 
Medicinsk Simulation samt den PræhospitaleVirksomhed.
De vil fortælle om forskningsområder, emner og projekter inden for deres område og 
mulighederne for engagerede studerende på den afdeling de kommerfra.

Efter en lille pause, hvor I lige kan nå at sige goddag og farvel til jeres potentielt nye ve-
jledere kommer der en introduktion til "SATS forskerspirer" projektetved SATS' formand 
Sandra Viggers og bestyrelsesmedlem Monika Afzali. 
Selve SATS forskerspirerprojektet starter tilseptember 2015 ogvarer 1 år med deadline 
for deltageransøgning august 2015.  Hold øjepåfacebookunder “SATS København” for 
mere information!

Kh., 
SATS

PanumUnderwaterClub – PUC

...er en fuldt udstyret dykkerklub 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!
Deadline for tilmelding mandag d. 18/5 kl 12.00

• 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 ustyr 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 påwakeboard 
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’regoing!”

MIKS 

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! :D 
Alleer velkomne og vi griller/hygger efterfølgende. Få mere af vide på www.facebook.
com/MIKSKBH
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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 kon-
taktperson 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.

Exchange studerende
Juli 1 Island 1 Indonesien 1 Filippinerne 2 Tyrkiet 1 
Taiwan
August 1 Japan 1 Indonesien 1 Marokko 1 Rumænien 1 
Taiwan 1 Ungarn 1Belgien 
Research Exchange studerende
Juli 1Taiwan 1 Canada 1 Frankrig 1 Brasilien 1 Korea 
August 1 Japan 1 talien 2 Spanien 1 Tyrkiet 

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

Basisgrupper & Gøgl

Ugens pickupline

+

Ugens rebus

Kære MOKs læsere!

Jeg er kommet til at drukne opladeren til min skønne computer (noget med regnskov, 
regntid og gorillaer). Jeg må der for desværre over lad ejer til jeres egen opfindsomhed 
det næste stykke tid!

De sidste par uger har jeg fået af prøvet et ikke uanseeligt antal lines, hvorfor jeg har lånt mig 
fremtil en oplader, så jeg lige kan give jer de bedste fra de sidste ugers research. 

Man må som altid evalueres i ne udfoldelser på en valgfri skala, men der foretrækkes evalu-
eringer på skalaen fra ”I’m not starring at your boobs, I’mstarring at your heart”1 til ”There’s 
only one thing I wanna change about you, and that’s your last name” 2. Hvis man har god 
tid, kan man evt. finde sin individuelle evaluering ved at google animal facts+pickupline. 
Det er helt vildt, så klog man bliver. Echidnas har fx en fire-hovedet penis. Bum.  

Feedback modtages både som email på: pickuppanum@gmail.com eller in-person til slut-
juni.Til en eksamensfestfx?

Ugenspickupline: 
I wanna live in your socks so I can be with you every step of the way. 

Ud i solen og fang nogen hudafskrabninger (Are you a band-aid? ’cause I just scraped my knee 
falling for you), ta’ nogen billeder (are you a camera? Everytime I look at you, I smile) og drik 
rigeligt vand (your body is 65%water and I’m thirsty 3 / tapirer er sygt gode til at finde vand).

Jeg håber, I kan bruge det. Ha’ et perfekt forår, I er dygtige. Og flinke. 

Kærlighed,  glædelig maj, vi ses til juni og skriv, hvis du drømmer om et postkort <3
Caro (semesterfri efter 8.)

1 VENSTRE side!!! Det kan væreforvirrende. 
2 Hvis dit objekt ikke fanger, at du på det nærmeste står ogfrier, så red den med en ” nå men, 
kommer du ellerstither?...” den virker altid. Næsten. Hvis du smiler. 
3 65% er gennemsnit for mænd (73% for babyer, 45% for BMI >30). Hvis du regner med at 
lave dine pickups på objekter, der går op i fakta, har en bestemtkropstype eller lige har haft 
energiomsætning, så slå det lige op. Eller tag din lommeregner med.

Af: Markus/MOK.red.

Studenterklubben har eksamenslukket! Find din kaffe et andet sted og vi 
ses næste semester!

Hvis I er sjove så ses vi også til sidste fredagsbar inden sommerferien. Det 
går ned d. 26 juni!!! Slesvig Det tror jeg nok likør! (sjov 90'er reference)

Weeee.... eksamensperiode!

Af: Markus/PR.studklub
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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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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"

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 Lægevikargruppen (LVG)

Kære medlemmer,
Det sidste lange stykke tid i FADLs lægevikar gruppe (LVG) har handlet om at få fornyet 
vores overenskomst med regionerne. 
Vi fik aftalt en overenskomst med forsvaret i vinters, men da vi kun har haft en enkelt stud. 
Med. i en måned eller to til at arbejde i forsvaret, var der ikke så meget at forhandle om. 
Dette skyldes primært at infirmerierne er lukkede og nu går soldaterne til egen læge i højere 
grad. Forsvaret gav dog udtryk for, at hvis der kunne findes opgaver til medicinstuderende, 
var de meget glade for at have os. 

Men tilbage til det der har taget tid, vores aftale med regionerne. Vi havde på forhånd 
forberedt os rigtig godt med en kravindsamling både over nettet og på landets general-
forsamlinger, så vi havde en ide om hvad der er vigtigt for jer.
Desuden havde vi fået en henvendelse fra medicinstuderende på landets simulationscentre 
(CEKU, DIMS, SkejSim, SIMNord mfl.) disse institutioner har hidtil været uden overenskomst. 
Da de flere gange havde oplevet tvivlsspørgsmål ift. deres ansættelse, ønskede de studer-
ende en overenskomst, der slog fast hvad de havde af løn - og ansættelsesvilkår.

Da vi først gik til regionerne med krav om at få overenskomstdækket medarbejderne på 
simulationsenhederne blev vi mødt med skepsis: ”det var ikke særlig mange timer. Kunne 
vi virkelig mene det alvorligt.” – Ja, det kunne vi og det gør vi.

Heldigvis har vi i FADL fået en hovedaftale med regionerne, det betyder i store træk at de 
anerkender os som den organisation, der dækker medicinstuderende ansat i regionerne. 
Og hvis der er et område en af parterne ønsker dækket, så har vi en aftale om at dække det.
Vi allierede os med medarbejdere fra CEKU (center for klinisk undervisning, Rigshopsitalet) 
og DIMS (Dansk institut for medicinsk simulation, Herlev hospital) Det har hele vejen igen-
nem været en enorm styrke at have disse eksperter med i forhandlingerne.

Forhandlingerne startede og vi kunne faktisk relativt hurtigt blive enige om nogle ting 
på det generelle område:
- Vi følger den generelle lønstigning. 
- Det bliver skrevet ind i overenskomsten at deltidsansættelser er ok. Dette har vi vur-
deret vigtigt ift. fremdriftsreformen, der gør det svært at tage lægevikariater udenfor 
sommerferien.
- En prøve på et præ-vikariat kursus, hvor de vigtigste ting bliver gennemgået.
I forhold til simulationsmedarbejderne nærmede vi os hinanden, men der er stadig et 
stykke vej. Derfor har vi aftalt at lave et periodeprojekt, hvor vi i fællesskab finder ud af 
hvad de mange forskellige og dygtige studerende foretager sig, og hvad de skal have i løn. 
Jeg ser dette som en stor sejr, og virkelig noget der kan skabe grundlag for en god aftale 
for simulationsmedarbejdere landet over.

MEN vi har ikke skrevet under på noget endnu. Som I har hørt så er der problemer med 
transport spørgsmålet i SPV/VT overenskomsten. Vi i LVG har aftalt at være solidariske og 
ikke skrive under på noget på vores område, før der er kommet en aftale om transport i 
hus som FADL kan være tilfreds med.
Det er derfor vi er stærke, det er derfor man skal være i fagforening. Det er solidaritet!

Med venlig hilsen
Lui Koch
Formand for FADLs lægevikargruppe.

Kære 12. semesterstuderende

Husk dit kandidatnavneskilt
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/

Meddelelse fra Arrangements- og Foredragsudvalget (AFU) 

DHL Stafetten afholdes i år for 35. gang og er en 5x5 km stafet i Fælledparken. 
Saml et hold og vær med til en sjov aften med løb og efterfølgende hygge i teltet.

Der vil være mulighed for at grille, og der vil blive solgt sodavand og øl i baren.
FADL stiller en fælles grill op, hvor man kan tilberede medbragt mad. vHvis man ikke selv 
medbringer mad, vil der kun være den mad, som der er inkluderet i DHL-kassen til hvert hold.

Holdene kan bestå af mix, dame eller herre. Holdene består af fem personer. Man kan enten 
tilmelde et helt hold eller tilmelde sig enkeltvis og blive placeret på et hold.

FADL sponsorerer en t-shirt til alle løbere!

Pris: 150 kr.
Sted: Fælledparken
Seneste tilmelding: 1. juli 2015

Kredsforeningen
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Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik søger scholarstipendiat 
til start snarest muligt

I forbindelse med forsættelsen af et eksisterende projekt, søger ECV (esophagus-Cardia-ventrikel) forsker 
gruppen en medicinstuderende på 4. - 5. semester på kandidatdelen, som kunne tænke sig at blive intro-
duceret til klinisk forskning. Som skolarstipendiat vil man få ansvaret for sit eget projekt i ansættelsesperi-
oden. Arbejdsopgaverne vil være varierede og vil bl.a. inkludere anmeldelse, godkendelse, opstart, koordi-
nering og sammenskrivning af projekterne. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere 

i Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik.

Projektet vil være kliniske forskning, og omhandler optimering af kirurgiske patienter og de patofysiolo-
giske mekanismer som udspiller sig i forbindelse med større åben cancer kirurgi i den øvre gastroenter-

ologi. Projekterne er planlagt i detaljer, godkendt og er opstartet, men der vil være en stor grad af medind-
flydelse på arbejdsproces og egne arbejdsopgaver. Desuden vil der, såfremt forskningsåret forløber hen-

sigtsmæssigt og tilfredsstillende, være potentiale for at forsætte som ph.d. studerende idet projektet har et 
længere tidsmæssigt perspektiv. Man vil få tilknyttet vejleder under ansættelsen, der vil sikre at projekterne 

udvikler sig hensigtsmæssigt, og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs. 

Om ECV gruppen:
ECV forsker gruppen er tilknyttet Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik som er en højtspecialiseret afdeling, 
som varetager noget af det mest avancerede kirurgi i Danmark. Vi værdsætter et højt tempo og gode re-

lationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og udlandet. Som forskningsansat i ECV forsker gruppen 
er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og det forventes at alle forskningsansatte skriver 

minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup fra seniore ansatte. 

Ansøgning:
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til michael.patrick.achiam.01@regionh.dk senest den 

d. 25-05 -2015. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter nærmere aftale. 

Medicinstuderende med skadestueerfaring 
søges til vikariat i Akutcenter-FAM Aabenraa

perioden den 
1. juni eller hurtigst muligt herefter til 31. august 2015.

Stillingen
Du vil komme til at varetage behandlingen af de lette skader i det blå spor i 
samarbejde med KBU-lægerne samt sygeplejerskerne – dvs. primært de 
mindre ortopædkirurgiske skader.

Der er en forvagt og speciallæge tilstede i Skadestuen i tidsrummet 8-18. I 
det øvrige tidsrum dækkes den ortopædkirurgiske vagt af forvagt og 
bagvagt.

Det daglige arbejde
Du vil indgå i skiftende vagter dag og aften alle ugens dage.
Din primær opgave vil være selvstændig behandling af de lette skader fx sy 
lette skader, henvise til røntgen ved mistanke om fraktur, behandling af 
øjenskader osv. 
Der vil være oplæring og introduktion til funktionen, dette afhænger af
dine kvalifikationer.

Ansøgningsfrist mandag den 18. maj 2015 kl. 12.00. Din ansøgning sendes 
til nedenstående mailadresser.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst med FAYL

Yderligere information kan fås hos:
Ole Nørgaard Jensen Helle Overgaard
Centerchef, Akutcenter- FAM Centerchef, Akutcenter-FAM
Tlf: 20598858 Tlf.: 20598859
Email: ole.noergaard.jensen@rsyd.dk Email: helle.overgaard@rsyd.dk

Sygehus Sønderjylland Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 15

6200 Aabenraa

Lægehuset i Nivå søger sommervikar i juni og juli måned – I 
kan være to på skift hvis det ønskes
 
Praksisbeskrivelse: I vor praksis er i 4 faste læger, 2 uddannelseslæger, 2 sygeplejersker 
og 2 sekretærer med ca. 6000 patienter. Vi har elektronisk tidsbestilling og e mail konsul-
tation.  Vi er en livlig praksis som du kan læse mere om os på www.laegehusetnivaa.dk
 
Jobbeskrivelse: Du foretager telefonvisitation, modtager genbestilling af medicin, afgiver 
prøvesvar. Du oplæsers i dette samt urimmikroskopi, udførelse af lungefunktionstest 
og EKG.
 
Ansættelsestype Juni og juli måned fra kl 0800 til 1200 – løn efter overenskomst
 
Kontant lægehuset på laegernenivaa@gmail.com
Jesper Lundh

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

Et lodtrækningsforsøg hvor varigheden 
af en nerveblokade med og uden tilsæt-
ningsstof (clonidin) til lokalbedøvelses-
middelet undersøges hos raske forsøg-
spersoner

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

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 (ropi-
vacain). 

Forsøget kræver fremmøde på forsøgsda-

gen 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 forsøgsan-
svarlige læge og få målt dit blodtryk og 
puls, samt blive vejet og målt. Derefter 
vil du få anlagt et adduktor kanal blok 
med lokalbedøvelsesmiddel (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. For-
søget 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
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

I sidste uge proklamerede forsiden af 
MOK at stjerne bevidst giver vædderen 
dårlige horoskoper. Jeg vil gerne lige tage 
stjernerne til forsvar, for det første så er 
stjernerne bevidste om ALLE deres horosk-
per, ellers ville livet jo bare være tilfældigt 
for 11/12 af befolkningen, for det andet får 
vædderen ikke dårlige horoskoper, der sker 
bare ikke så meget, men det kan jo også 
være meget godt, væddere har i gennemsnit 
10.4 år længere levettid end ikke-væddere. 

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du skal snart til eksamen, eller, det er i 
hvert fald din opfattelse af situationen. Du 
finder tryghed ved at se Game of Thrones 
og du finder opskriften på en ny kage med 
overnaturlige egenskaber. Lav den.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Tredive vrede væddere (dyret) angriber dig 
torsdag morgen. Et grønt håndklæde kan 
redde dit liv.

Vædderen
20. marts - 19. april
Du finder en mønt (enten en 50 øre eller en 
2 -krone). Efter to dage finder ejeren dig og 
kræver mønten tilbage. Du har desværre 
brugt den på det tidspunkt, men du giver en 
mønt med tilsvarende værdi.

Tyren
20. april - 20. maj
Jotunheim kalder dig igen. så find din strid-
søkse frem og gør klar til at nakke aser. 
Pas på Tor, han har en dårlig uge og er ret 
knotten. alternativt kan du tage i lalandia.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du tager i Søstrene Grene og køber hør 
onsdag. Du får en medium nice fredag.

Krebsen
21. juni - 21. juli
I et panisk øjeblik køber du en hotdog med 
det hele, uden rigtigt at forstå helt præcist 
hvor meget "det hele" er. Du ender med at 
få en tur til udpumpning pga. en agurke-
baseret misforståelse.

Løven
22. juli - 22. aug.
Da du møder op til en forsinket julefrokost 
bliver du forført af en spurvehøg. Det bliver 
en vild affære på omkring 32 minutter, men 
slutter brat da det går op for dig at du ikke 
er klar til at stifte familie.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Da du tænder op for excel på fredag får du 
en vision fra gud eller en ligende entitet. Du 
får en overnaturlig evne til at organisere 
data i regneark og beslutter dig for at bruge 
denne egenskab i det ondes tjeneste. Du 
begynder at arbejde for DJØF på sidelinjen. 
Føj.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Så er det på tide at tabe sig til bikini-sæ-
sonnen. Hvis du er mand så kommer du til 
at se knald godt ud i bikini, hvis du ikke er 
en mand (eller identificere dig som sådan) 
vil din bikini-form blive sådan lidt "meh".

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Det bliver en voldsomt fed uge, fed som i 
at du tager to kg på men spiser masser af 
chokolade.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Der kommer til at opstå lidt forvirring hos 
din lokale bager pga. en kuffert der er blevet 
efterladt. Det er ikke terror.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du får et glas mælk af din værge. Det er et 
godt glas mælk.

Sande horoskoper
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Af: Markus/MOK.red.
DISCLAIMER: MOK mener ikke at man skal begå mord, men hvis det endelig bliver nødvendigt at myrde nogen så gør det ordentligt!

Det er vigtigt at du har et alibi for mordtidspunktet. Det er ikke nok at du har 
siddet derhjemme alene og set de nyeste afsnit af House of Cards eller har 
gennemført en campaign i det nye HOMM3. Du skal have været til middag 
med nogle veninder eller afleveret din søn i vuggestuen. Der skal være mange 
personer der kan placere dig et helt andet sted på mordtidspunktet. 
Du kan enten vælge at afskaffe liget så det bliver fundet lang tid efter. Det 
gør tidsbestemmelse for mordet meget mindre præcist. Du kan placere lige i 
en fryser så retsmedicineren, når han bruger Henssges nomogram, finder et 
forkert tidspunkt.

Du skal planlægge en lokalisation hvor der ikke er nogen der hverken kan 
høre eller se hvad der kommer til at foregå. Derudover så skal det også være 
muligt at lokke offeret hen til lokalisationen. Du kan foregive at være ejen-
domsmægler og sælge din lejlighed til en virkelig vanvittig pris. Her handler 
det om at være kreativ. Du skal dog have adgang til stedet inden så du kan 
pakke et rum fuldstændig ind i plastik. Plastik kan pakkes væk og  på den måde 
vil gerningsstedsundersøgelsen blive yderst mangelfuld fra politiets side af.  
Det er meget ønskværdigt at politiet ikke finder gerningsstedet. 
Politimænd er overaskende gode til at finde små beviser som du eventuelt 
selv har overset.

Der er mindre kalium i årene end i cellerne. Ved en stor mængde celledød vil 
kalium intravaskulært forøges. En hurtig forøgelse af kalium i årene fører til 
hjertestop. Man kan ved at injicere kalium i årene forårsage hjertestop. Efter 
hjertestop vil cellerne i kroppen dø og når disse undergår apoptose vil kalium 
blive forøget i hele kroppen og man kan derfor ikke måle denne forøgelse af 
kalium. Der er dog nogle problemer ved denne metode. For det første kræver 
det at man injicerer det og der komme stikmærke (hvis ikke allerede patienten 
har en IV-adgang. Dette mærke kan blive fundet af retsmedicineren. Derudover 
så  skal man altid passe på retsmedicinerens intravitreale undersøgelse der kan 
give et mere reelt indblik i blodsaltene præmortum.

Ved lav glukose i blodet indtræder koma og senere død. Vi skal gerne ned i et 
blodsukker på under 1,5. Vi lever i Novo Nordisk's hovedstad og derfor er det 
uendelig let at skaffe sig en NovoRapid pen. Sæt pennen på maksimal dosis 
og lad den en 3-4 gange. Vent. Profit..
Igen skal man være opmærksom på stikmærker ikke skal kunne blive fundet 
ved den retsmedicinske obduktion.

Det er vigtigt at håndtere liget på en ordentlig måde. Hvis du vælger injek-
tionerne så kan du eventuelt sætte noget bacon på en pande og skrue helt 
op for temperaturen. På den måde kan du håbe at der går ild i køkkenet og 
patienten og beviser bliver brændt.
Den anden fordel er at baconstegning passer godt sammen med hypoglykæmi. 
Hvis du er bange for at du har efterladt beviser på liget kan du eventuelt købe 
noget saltpetersyre (med kontanter) og smide liget i et badekar eller måske i 
en plastikspand. Det opløser det meste af liget (men lugter slemt) og resten 
kan ryge i affaldskakten.

Gerningstedet bliver altid gennemsøgt godt af politiet så derfor skal det gøres 
ordentlig rent (hvis politiet nogensinde finder gerningsstedet). Enten kan du 
lave god forberedelse med at dække hele lokalet i plastik. Hvis du ikke når 
dette så brænd lortet ned. Det gør det altid lettere at fjerne alle DNA beviser. 
Uanset hvad så husk at fjerne beviser på du selv har befundet dig på stedet.
Politiet undersøger muligvis også offerets telefon og computer så slet lige alle 
beviser på at du skulle have været der på mødetidspunktet. 

Du kan være sikker på at hverken politiet eller lægestaben vil undersøge hæn-
delsen til bunds hvis du kan få det til at ligne en ulykke. Hvis du er indehaver af 
en altan så kan du sammen med offeret tage noget LSD og drikke nogle øl. Efter 
et par timer kan du spørge om han vil med ud og ryge noget HASH på altanen. 
Der koster det ikke meget mere end 100 Newton at skuffe den ebrierede ud 
over. Politiet vil stille mange spørgsmål til hvordan det har forekommet men i 
sidste ende vil de formentlig kalde det et hændeligt uheld. 

Selvmordet er det sværeste at udføre korrekt. Hvis offeret er et du kender godt 
så kan du starte med at udføre psykologisk krigsførsel. Bare gør det i det små så 
de faktisk stadig mener at de er din gode ven. Du kan fx spørge lidt ind til om 
de måske er lidt deprimerede.  Når de har accepteret at de burde tage nogle 
antidepressiva så er bunden lagt for  (selv)mordet. 
Så skal du derefter bare gøre klar. Anskaf dig en skyder (tag eventuelt til USA, 
der er de lette at finde). Så tag hen til offeret og skyd dette i hovedet. På meget 
nært hold. Eventuelt kan du drikke offeret fuld så du kan bruge dennes egen 
hånd til at trykke på aftrækkeren. Det gør at krudtslams analysen går igennem 
uden anmærkninger. Efter mordet bruger du offerets egen hånd til at skrive 
et afskedsbrev på dennes computer.


