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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
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Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag
JEG ER GLAD 

FOR MIN TID PÅ 
MOK! GLÆDER MIG 

TIL AT BLIVE LÆGE.... 
UMTI UMTI

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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DAVIDS SIDSTE MOK UDKOMMER

ÆBLEJUICE SÆLGES TIL NORMAL PRIS I ET 
SUPERMARKED

MILEY CYRUS BLIVER SPILLET I RADIOEN
VORES FAGFORENING HOLDER GÅRDFEST PÅ 
DEN FORKERTE SIDE AF BROEN!

FÆST I DANMARK

SØNDAG

MOK DEADLINE KL. 12:00
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Valgdebat 

Debatten varede ca. 2 timer, og jeg har forsøgt at give en oversigt 
over hovedemner, holdninger og finurligheder. Jeg har fokuseret på 
fremdriftsreformen, men det skal nævnes, at andre spændende (ikke 
sundheds- eller uddannelsespolitiske) emner også blev debatteret.  
Hele debatten blev både filmet og optaget, og filerne bliver gjort 
tilgængelige.  
Reportage v. Andrea/MOK.red. 

Der er varmt i Lundsgaard, og der er godt fyldt op. Kl. er 18.00, og folk er stadig på 
vej på ind i Lundsgaard, fordi akademisk kvarter sidder alt for godt på rygraden. 
Morten Jørgensen (formand for MedicinerRådet, åbner ballet med at sige 
velkommen og tak til økonomisk støtte fra Studenterklubben og FADL. Derefter 
præsenterer han ordstyrer Nicolai Døllner, er chefredaktør for Dagens Medicin. 
Nicolai starter med at præsentere de seks folketingskandidater, der pænt sidder 
på en lang række foran os. Her  en opsummering: 

Navn Parti  Alder Uddannelse 

Simon Emil 
Ammitzbøll

Liberal Alliance 37 Socialvidenskab 

Preben Bille Brahe Dansk Folkeparti 51 Jurist, officer 

Jan Jørgensen Venstre 50 Jurist 

Samira Nawa Radikale Venstre 27 Cand. polit. 

Peter Hummelgaard Socialdemokratiet 32 Jurist (9 år om sin uddannelse)

Rosa Lund Enhedslisten 28 Har gået 1.5 år på statsvi-
denskab 

 
Det skal også nævnes, at Jan er den af kandidaterne, der på dagen har medbragt 
allermest valg-bling både i form af kæmpe banner bag ham, en special Jan-
Jørgensen-bil parkeret ude foran panum, og en overflod af flyers. Nok om det. 
Der er meget vi skal nå på kort tid: Jeg har kun en side, Nicolai har kun 2 timer, 
og det bringer os jo straks til fremdriftsreformen og 5-årsreglen. Det skal nævnes 
at alle partier til stede, undtagen Enhedslisten, stemte for fremdriftsreformen 
dengang i 2013. Nu har tonen dog ændret sig noget. 
Simon Emil Ammitzbøll melder ud, også på sit partis vegne, at de begik en klar fejl. 
De vil arbejde for at trække reformen tilbage. Endvidere melder han, at der bør 
kun være SU til den normerede tid, men at man frit må tage orlov til at dygtiggøre 
sige. Simon siger også, at LA fremlagde et forslag om afskaffelse af 5-årsreglen. 
Preben fra DF står stadig bag reformen. Han kommer med en lang demografisk 
forklaring om, hvordan vi får en stor ældrebyrde. Den skal forsørges, selvfølgelig. 
Det er også i vores egen interesse at komme hurtigere igennem, fordi arbejds-
markedet efterspørger de unge typer. Desuden er det også arbejdspladsens 
(afdelingens) opgave, at stå for den endelige specialisering, for det er kun i det 
virkelige liv, at man lærer faget. 
Han nævner senere også, at et år mindre på studiet giver jo et år mere på arbejds-
markedet – og 80.000 bobs om måneden (arh, vel?). Der bliver protesteret: Hvad 
med patienten og lægens tryghed? Preben påpeger, at det var luksus i gamle 
dage. Man kan jo forske alt det man vil, når man tager sig en ph.d. Man skal ac-
ceptere, at man ikke er færdiguddannet, når man er færdig med sin uddannelse, 
og at uddannelsen især for læger aldrig stopper (her bliver skribenten, i sin ellers 
saglige beretning, nødt til at indføje et dybtfølt suk, der også blev følt af hele salen).

.Jan E. fra venstre mener, at formålet bag reformen er meget fornuftigt. Hvis man 
skal tage orlov, skal den være med mening. Desuden har han en nyhed! Hele salen 
gisper. Næsten. Venstre vil give 5-årsreglen et eftersyn. Bliver det så en 6-årsregel? 
En afskaffelse? Spørger vores ordstyrer. Nej, det bliver et eftersyn. Mere vides ikke, 
og det er således en noget skuffende nyhed. 

Samira, Radikale, har personligt aldrig brudt sig om fremdriftsreformen. Hun 
vurderer kvalitet som det vigtigste, og vil fremlægge sine pointer for partiet, og 
hun siger, at der er håb for forandringer. Den ekstra tid skal ses som en gunstig 
investering, for de mennesker der står med andre menneskers liv i hænderne.
Peter Hummelgaard, med sin 9 år lange uddannelse bag sig, er uenig med Preben. 
Arbejdsmarkedet efterspørger kvalitet og erfaring. Han fremlægger skrækscena-
riet (fra en artikel i Information) om biologen, der pga. tvangsmerit, har sit speciale 
i teatervidenskab. Han mener, at der skal lyttes til de medicinstuderende, der højt 
og tydeligt råber op, fordi de mener, at deres faglighed er i fare. 
Som den eneste oprindelige modstander af fremdriftsreformen, spørger Rosa 
Lund fra Enhedslisten de andre politikere om, hvorfor de ikke siger alle de fine 
ting på Christiansborg? Nok bliver talt så meget om rulle reformen tilbage, men 
hvorfor siger de noget andet i forligskredsen? Der kommer noget brok fra de andre 
politikere, om at man skal stole på hvad de siger her og nu. Deres svar kunne man 
skrive mange sider om. 
I løbet af debatten er der også spørgsmål fra salen. Svarene er for det meste 
gentagelser af foregående pointer. F.eks. spørger Daniel Dybdal (stud.med) om 
det ikke er mest optimalt, at vi selv får lov til at skræddersy vores erfaringer? Og 
at højt kvalificeret forskningsarbejde kan fås for et stipendiat på 10.000? Preben 
svarer dertil, at 10.000 ikke gavner samfundet ift. nyklækket læge, og at denne 
valgfrihed kan indarbejdes i lægestudiet. Thomas Ehlers (stud.med, formand 
for FADL København) spørger om, hvorfor man står bag en reform,  der skærer 
alle over en kam? De medicinstuderende var i forvejen tilpas hurtige. Og kravet 
om flere speciallæger – det er da et spørgsmål om optag? De fleste politikere 
stemmer (klapper) i, og ordstyreren leder debatten over til spørgsmålsstafet. Her 
er det partierne, der får lov til at stille hinanden spørgsmål om emner, der ikke 
omhandler sundhedspolitik. Der bliver diskuteret pensionsalder, EU og nulvækst. 

De næste to runder af debatten omhandler ulighed i sundhed, herunder om 
brugerbetaling er vejen frem. Det mener LA som de eneste. 130 kr. pr. gang, max. 
10 gange årligt dog. Jan E. fjoller lidt og citerer noget mærkeligt: ”Hvis arbejdet 
er så sundt, så giv det til de syge!” Der kan nævnes mange flere guldkorn. Sidste 
emne omhandler læger i udkantsdanmark. Skal vi lokke med højere løn? Det 
mener højrefløjen. Rosa Lund påpeger, at guess what, udkantsdanmark mangler 
ikke bare læger, men pænt meget alt. Det generelle problem med udkantsdan-
mark diskuteres. 

Vores kompentente ordstyrer runder elegant af, og siger tak for en god debat. 
Til sidst får de enkelte partier lov til at sige, hvorfor man skal stemme på dem. 
Jeg ville ønske jeg kunne skrive mere, men det kunne fylde et helt MOK. Hvis du 
er ekstra interesseret, så kommer lydfilen snart ud, så du kan tage Lundsgaards 
lækre akustik med dig hjem. 

I starten af debatten blev der delt stemmesedler rundt, og der er således afholdt 
et fiktivt valg blandt de medicinstuderende, der er mødt op. 

...N!
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Medicinstuderende søges til timelønnet arbejde 

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologitil et klinisk forskningsprojekt 
på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Om os: den studerende kommer til at være en del af et større forskerteam med 5 ph.d.- 
studerende og 2 forskningsårsstuderende. Projektet, kaldet iPower(ImProvediagnOsis and 
treatment of Women with angina pEctoris and micRovesselDisease), omhandler kvinder 
med brystsmerter uden stenoser på koronararterierne undersøgt med koronararteriografi. 
Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes småkarssygdom, hvilket vil blive belyst 
med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve 
målinger. Formålet med iPower er således at udvikle nye undersøgelsesmetoder af kvinder 
med symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre behandlingen af denne patient-
gruppe. Projektet startede i 2012 og det er per dags dato inkluderet ca. 1200 kvinder. 
Du kan læse mere om projektet på: http://ipowerhjerter.dk

Stillingen:
• Dine arbejdsopgaver vil være følgende: samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, 
blodprøvetagning, EKG optagelse og fortolkning, registrering af patientdata i projektets 
database, inklusion af patienter til projektet ved telefonisk kontakt
• Du skal kunne arbejde 1 hverdag om ugen  (8 timer), mødetid kl. 8.00 – 16.00. Det vil 
også være mulighed for at arbejde ekstra timer hjemmefra.
• Løn 144 kr./ time

Vi søgeren medicinstuderende:
• som har bestået 8. semester
• som har gennemført FADL-sygeplejevikar-kursus (SPV-kursus)
• som er rutineret i venflon anlæggelse 
• som har interesse for kardiologi
• som er selvstændig, ansvarlig og glad for praktisk arbejde i et dynamisk miljø

Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte i juni måned. 
Kortfattet motiveret ansøgning og CV bedes sendt til:
Læge, PhD-studerende, Daria Frestad
Email: daria.frestad@gmail.com
Tlf: 60842644

Anatomi/fysiologi og sygdomslære underviser søges

Vi søger snarrest muligt en underviser til Anatomi/fysiologi og Sygdomslære
undervisning på sygeplejerske niveau.

Vi forventer at du har undervisningserfaring i anatomi/fysiologi/sygdomslære
og gerne viden om farmakologi i et vist omfang.

Eleverne er fortrinsvis voksne zoneterapeut elever.

Hovedundervisningen foregår på e-learning efter bøger af Kjeld Bruun
Jensen; ”Anatomi og fysiologi på en anden måde” og sygdomslære bogen
”Sygdomslære på en anden måde”

Klasseundervisningen, der er tale om, er en opsummering af kapitlerne, efter
forudgående ønske fra eleverne. Formen er endnu ikke fastlagt, men
udgangspunktet er ca. 1 gang månedligt fra kl. 16.30 – 21.30 på en
hverdagsaften.

Henvendelse til skoleleder Lene Schmidt på 
tlf.: 51237723
mail: ddz@ddz.dk

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 blokmed 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

Undervisningsassistenter til Biomedicinsk Institut

Biomedicinsk Institut (BMI)på Københavns Universitet søger et antal studerende til ansæt-
telse som undervisningsassistenter pr. 1. september2015 til undervisning i følgende kurser:

- Kursus i hjerte, kredsløb og lunger (4. semester medicin bachelor)
- Kursus i mave, tarm og lever (4. semester medicin bachelor)
- Kursus i nyrer og urinveje (5. semester medicin bachelor)
- Kursus i endokrinologi, reproduktion og blod (5. semester medicin bachelor)
- Kursus i mikroskopisk og makroskopisk anatomi (3. semester tandlæge bachelor)

Arbejdsopgaver
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig 
varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning 
varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Du skal varetage holdundervisning 
af studerende på det semester, du er ansat til – det vil sige hold på enten 4. eller 5. se-
mester. Arbejdsopgaverne kan derudover bl.a. være grundig gennemlæsning af pensum 
og noteskrivning, forberedelse af powerpoints og gennemgang af makroskopiske og 
mikroskopiske præparater mm.

Dine kompetencer 
Du skal have bestået 5. semester og vi ser gerne, at du går på 5. til 8. semester ved an-
søgningstidspunktet. Vi vægter gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer 
højere end høje karakterer. Derfor er det en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring 
med at undervise. Hvis du bliver udvalgt til jobsamtale, vil du blive bedt om at forberede 
en kortvarig fremlæggelse (ca. 5 min) af en anatomisk struktur.

Ansættelsesforhold
Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for vid-
enskabeligt personale ved universiteterne samt Overenskomst for studenterundervisere 
ved universiteter mv. 

Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 
230,84 kr. Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, 
dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 577,10 kr. For undervisningsassistenter, som 
stadig er studerende gælder endvidere, at hvis undervisningssessioner gentages inden 
for to uger, tildeles der fuld forberedelse til den første undervisningssession og halv 
forberedelse til de efterfølgende. For opgaveretning ydes alene aflønning for den tid, 
der medgår til retning af opgaverne.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til undervisningsassistent og medicinstuderende 
Marie Næstholt Jensen, mail: marie_naestholt@msn.com eller undervisningsassistent og 
medicinstuderende Helene Schou Andersen, mail: helene@ksandersen.dk

Ansøgning mv.
Send din ansøgning på ca. 250 ord med din motivation for at søge stillingen, herunder 
med angivelse af hvilket semester du er på, samt om du foretrækker at undervise på 4. eller 
5. semester til dvip-studieservice@sund.ku.dk.Du bedes vedhæfte dit karakterudskrift og 
dit CV til ansøgningen, ligesom du er velkommen til at vedlægge eventuelle anbefalinger. 
Vi skal have din ansøgning senest den 3. juni kl. 09.00.

Så er det igen blevet den tid, hvor vi skal fejre 
det sidste års nye læger.

Så er du blevet læge vinter 2014/2015 eller 
bliver du læge nu til sommer, så sæt kryds i din 

kalender den 20. juni.

Døren vil være åben for for kandidater med 
ledsager fra kl 20.  

Kl 23, vil døren blive åbnet for andre med 
studiekort til sund.

 
Vi glæder os til at se jer!
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IMCC Exchange og Research Exchange søger boliger og bud-
dies 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 som-
mer 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.  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, 1 Belgien 

Research Exchange studerende
Juli: 1 Taiwan, 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.copenhagen@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 social-
weekend for alle sommerens incomings. Skal vi til fredagsrock i tivoli, på kanalrundfart 
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. 19. MAJ KL. 17 I STUDENTERHUSETS IMCC-LOKALE & 
VÆR MED TIL AT PLANLÆG SOMMERENS SOCIALPROGRAM D. 20. MAJ kl. 17! SKRIV TIL 
leo.exchange.copenhagen@gmail.com & MELD DIG TIL :)

Frivillig i det nye semester?

Førstehjælp for Folkeskoler er en frivillig organisation, som underviser folkeskolens ældste 
klasser i førstehjælp.

Gruppen består primært af medicinstuderende (men ALLE er velkomne). I øjeblikket er 
vi 246 medlemmer alene i København, og vi søger endnu flere frivillige til at udbrede 
kendskabet til førstehjælp!

Sommerferien er om hjørnet, og vi fyrer de sidste skolebesøg, på dette semester, af, inden 
for de næste to måneder. MEN vi er stadig aktive med samarit-arbejde i løbet af sommeren!

Find os og tjek dato for skolebesøg, samarit-begivenheder og det nye semesters 
månedsmøder, samt øvrige aktiviteter, på:
Facebook ”Førstehjælp for Folkeskoler København”
Eller
Tjek vores hjemmeside førstehjælpforfolkeskoler.dk

Vi glæder os til at se dig!

Vil du med  PIT til Afrika eller Indien?

Nu har du muligheden, for PIT har nemlig
restpladser foråret 2016!

Restpladser:

• Mpwapwa District Hospital, Tanzania: 1 plads i perioden feb.-april 2016
• Songea Regional Hospital, Tanzania: 2 pladser i perioden feb.-april 2016
• Mbulu District Hospital, Tanzania: 2 pladser i perioden feb.-april 2016
• Naggalama Hospital, Uganda: 2 pladser i perioden feb.-april 2016
• Siaya District Hospital, Kenya: 2 pladser i perioden feb.-april 2016
• Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia: 2 pladser i perioden feb.-april 2016
• Mungeli Hospital, Indien: 2 pladser i perioden feb.-april 2016

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse 
hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login 
skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com. For at komme ud med PIT skal man på 
udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. 
hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse udfylder en rapport om sit ophold.
Sidste frist for ansøgning er d. 31. maj 2015. Ansøgere bliver prioriteret efter evt. aktivbevis 
fra PIT samt højt semestertrin.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet 
”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, mailadresse og 
adresse samt angivelse af semestertrin. Desuden skal du angive prioriteret rækkefølge 
af de restpladser, du søger. Hvis du har aktivbevis fra PIT, bedes du vedhæfte dette.  Hvis 
du har deltaget i PITs weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus, skal dette 
anføres. Motiveret ansøgning er ej nødvendig. 

Vi glæder os til at høre fra jer!

LED- & RYGUNDERSØGELSESKURSUS

Tirsdag d. 2. juni afholdes igen PORTOS' Led- og rygundersøgelseskursus som 
særligt henvender sig til dig på 3., 7. eller 9. semester med underviser Amandus 
Gustafsson, som er i hoveduddannelsesforløb i ortopædkirurgi
Der er nu åbent for tilmelding til kurset, og det gælder efter først-til-mølle princippet, 
da der er et begrænset antal pladser. Deltagelse er GRATIS for PORTOS-medlemmer og 
for ikke-medlemmer opkræves et deltagergebyr på 50 kr., som efterfølgende vil gælde 
for medlemskab af PORTOS det resterende år. 

Tilmeldingen foregår ved at sende en mail til medlem@portos.dk med ”Ledkursus” i 
emnefeltet samt navn og semestertrin. Derefter skal der indbetales et deltagergebyr til 
Reg nr: 6771 Konto nr: 6529808, såfremt man ikke allerede er medlem af PORTOS. HUSK 
at skrive navn på indbetalingen.
Sidste frist for tilmelding er 1. juni. 
Tjek vores facebookgruppe ud ”PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab”.

Mange hilsener
PORTOS 

 

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 
socialweekend for alle sommerens incomings. Skal vi til fredagsrock i tivoli, på kanalrundfart 
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. 19. MAJ KL. 17 I STUDENTERHUSETS IMCC-LOKALE & 
VÆR MED TIL AT PLANLÆG SOMMERENS SOCIALPROGRAM D. 20. MAJ kl. 17! SKRIV TIL 
leo.exchange.copenhagen@gmail.com & MELD DIG TIL  
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Kunne du tænke dig at blive en bedre forsker? 
Kunne du tænke dig at forske i anæstesi? 
Kunne du tænke dig at indgå i et formaliseret forskningstræningsforløb?

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

Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab (SATS) opstarter "SATS for-
skerspirer". 

Første event d. 19 maj
kl. 16.15 i auditorium 29.01.32.

Her vil forskningsmuligheder indenfor anæstesi, intensiv og akut medicin blive præsenteret 
af nogle af de bedste danske forskere på området, herunder professorerne Anders Perner 
og Lars Rasmussen fra Righospitalet, Doris Østergaard fra Dansk Institut for Medicinsk 
Simulation samt den Præhospitale Virksomhed.

De vil fortælle om forskningsområder, emner og projekter indenfor deres område og 
mulighederne for engagerede studerende på den afdeling de kommer fra.

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" projektet ved SATS' formand 
Sandra Viggers og bestyrelsesmedlem Monika Afzali.  Selve SATS forskerspirer projektet 
starter til september 2015 og varer 1 år med deadline for deltageransøgning august 2015. 
Hold øje på facebook under “SATS København” for mere information!

Kh 
SATS

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 Reden International 
fortælle om hendes arbejde med kvinder, der lever med prostitution, misbrug og en 
fortid med menneskehandel. 

Der vil selvfølgelig være kaffe og hjemmebag – og alle er meget velkomne :)
Efter oplægget holder vi et kort månedsmøde. 

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

PS. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 22. juni, hvor PUC og GO holder sommerfest!

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 

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 

Medicinstuderende søges til timelønnet arbejde 

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningspro-
jekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Projektet, kaldet iPower (ImProve 
diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease), 
omhandler kvinder med brystsmerter uden stenoser på koronararterierne undersøgt 
med koronararteriografi. Formålet med iPower er således at udvikle nye undersøgelses-
metoder af kvinder med symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre behandlingen 
af denne patientgruppe. Projektet startede i 2012 og det er per dags dato inkluderet ca. 
1200 kvinder. 
Du kan læse mere om projektet på: http://ipowerhjerter.dk

Stillingen:
• Dine arbejdsopgaver vil være følgende: samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, 
blodprøvetagning, EKG optagelse og fortolkning, registrering af patientdata i projektets 
database, inklusion af patienter til projektet ved telefonisk kontakt
• Du skal kunne arbejde 1 hverdag om ugen  (8 timer), mødetid kl. 8.00 – 16.00. Det vil 
også være mulighed for at arbejde ekstra timer hjemmefra.
• Løn 144 kr./ time
Vi søger en medicinstuderende: 
• som har bestået 8. semester
• som har gennemført FADL-sygeplejevikar-kursus (SPV-kursus)
• som er rutineret i venflon anlæggelse 
• som har interesse for kardiologi
• som er selvstændig, ansvarlig og glad for praktisk arbejde i et dynamisk miljø

Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte i juni måned. Kortfattet motiv-
eret ansøgning og CV bedes sendt til: Læge, PhD-studerende, Daria Frestad, e-mail: daria.
frestad@gmail.com tlf: 60842644
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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

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 stu-
derende,
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 5 x 5 km stafet i Fællesparken. 
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 gril op hvor man kan tilberede medbragt mad. Hvis man 
ikke selv medbringer mad, vil der kun være den mad, som der er inkluderet i 
DHL-kassen til hvert hold. 

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

FADL sponterer en t-shirt til alle løbere!

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

Nye medlemsfordele – Ugeskriftet
Som medlem af FADL og hvis du går på 11. eller 12. semester, tilbyder FADL 
nu i samarbejde med Ugeskriftet dig et gratis abonnement til Ugeskriftet.dk, 
som bliver udgivet 26 gange årligt af Lægeforeningen. Tilmeld dig allerede 
nu ved at logge ind på mitFADL: http://www.fadl.dk/fadldk/for-medlemmer/
medlemsfordele-og-rabatter/Ugeskriftetdk/

Når du tilmelder dig Ugeskriftet, sender FADL oplysninger om dit navn, adresse, 
e-mail og hvilket semester du går på til Lægeforeningen, der herefter opretter dit 
abonnement. Du vil modtage en mail fra Ugeskriftet.dk/Lægeforeningen, hvor 
du kan oprette din adgangskode til Ugeskriftet.dk. Vi skal gøre opmærksom på, 
at der kan gå op til 10 arbejdsdage fra du tilmelder dig her til du får adgang til 
Ugeskriftet.dk.

Den ”kære” Codan forsikring 
Nu nærmer sommerferien sig, og det betyder, at vi alle sammen skal have styr 
på vores rejseforsikringer. Derfor har vi forsøgt at give et overblik over de typ-
iske spørgsmål der kommer. Husk, at hvis du er i tvivl omkring din forsikring , 
din dækning og dit medlemskab, er du altid velkommen til at skrive til os på: 
kkf@fadl.dk

Gælder min Codan Forsikring, hvis jeg rejser i udlandet? 
Indboforsikringen gælder i hele verden i op til 3 måneder fra afrejsedagen, bl.a. 
er din bagage hvis den bliver beskadiget, stjålet eller bortkommer under trans-
porten, ansvarsforsikringen dækker også i 3 måneder. Du er dækket på samme 
måde som i Danmark i tilfælde af røveri, ulykkestilfælde eller hvis du forårsager 
skade på en anden person. Ulykkesforsikringen dækker også hele perioden.

Har jeg en rejseforsikring? 
Ja i grundpakken har du en Verdensrejsedækning der dækker dig, hvis du på 
grund af sygdom får brug for behandling og hjemtransport på ferierejser under 60 
dage i hele verden. Verdensrejseforsikringen dækker hele husstanden, og omfat-
ter bl.a.: Sygeledsagelse, rejseafbrydelse, erstatningsrejse og bagageforsinkelse. 
Har du derimod brug for en afbestillingsforsikring, skal du tegne en RejsePlus 
forsikring. Denne forsikring skal være tilkøbt inden du bestiller billetten til din 
rejse, du tilkøber den ved at skrive det på en mail til kkf@fadl.dk
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Studenterpræsten er et tilbud til alle studerende. Du kan kontakte mig, hvis du har brug 
for en personlig samtale, og du er også velkommen til at deltage i de arrangementer som 
studenterpræsten og SMiK holder i løbet af semesteret.  Det meste er gratis og i øvrigt åbent 
for alle – troende, tvivlere, ateister, ekstremister og de ligeglade. Også dig!

I forårssemesteret 2015 kredser en del af vores arrangementer omkring ”Arven fra hip-
piekulturen”.

Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

________________________________________

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

________________________________________

Sidste studentergudstjeneste før sommerferien
Prædikant: studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen
Tid:fredag den 22. maj kl. 12.15
Sted: Trinitatis Kirke (ved Rundetårn)
Efter gudstjenesten byder SMiK på forfriskninger i våbenhuset: salte og søde pinse-hapser 
med gourmet-øl og kaffe.

________________________________________

Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til per-
sonlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver ikke 
registreret.Studenterpræsten foretager desuden kirkelige handlinger som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i hans træffetid. 
(Ti: 13-14; On: 12-14; To: 12-14; Fr: efter aftale)
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail:praest@sund.ku.dk
www:studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 
Facebook:facebook.com/smikbh

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 påenten  2009- eller 2015- kandidatstudieordningen. I 
nedenstående oversigt kan du se på hvilke semestresamt på hvilken studieordning, du har 
mulighed for at søge en udvekslingsplads til. 

Hvortil:
Fakultetet råder over 6bilaterale 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 patient-
forløb 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).

Læs mere om aftalerne på KUnet:  Kandidat i medicin/Udlandsophold/Hvor i verden?/Stud-
ieophold i resten af verden

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' her: Kandidat i medicin/Blan-
ketter.

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 

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

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

 
Hvortil: 
Fakultetet råder over 6bilaterale 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  

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 
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 
ellerefterår 
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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