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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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MOK UDKOMMER

FORNIKS FOREDRAG, SE S. 4

PELLE SKAL SPISE GRILL TING DEROVRE, 
MEN DET ER IKKE NOGET BINDENDE, SÅ HAN 
ER MÅSKE LEDIG TIL AT LEGE HVIS NOGEN 
GERNE VIL LEGE MED HAM!

DENNIS SKAL NOGET VIGTIGT

JONAS: "FORSKE FORSKE FORSKE"

DER KOMMER IKKE NOGET MOK I NÆSTE 
UGE! VI HAR SOMMERFERIE! JAAA!!!

SOMMERFERIE!!! FRA MOK!!! JAAA!!!!

MARKUS SKAL TIL EKSAMEN I AKUT PATIENT!

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

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

Andrea

SAGT AF ALLE K
VIN

DER N
OGENSIN

DE!

SIDSTE MOK DETTE SEMESTER
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Antal spillere:   2-5
Type:    Strategi/Krig
Pris på Faraos.dk:  kr. 399
Spiltid, cirka:  0,5-3 timer
Sværhedsgrad:  Let at lære

FAKTA BOKS!

 Karakter:
 

Small World er et utroligt underholdende, og let tilgængeligt spil. Settingen 
er et fantasy-univers, hvor trolde slås mod orker, elvere, troldmænd osv. 
Man kæmper om et meget lille land (deraf titlen), og dette gøres med flere 
forskellige racer.

Man skal konkurrere med de andre spillere om den begrænsede mængde 
territorie, og er tvunget til at prioritere hvornår det er et godt tidspunkt at 
udskifte sin race, for så at få en ny race, sådan at man igen kan bekæmpe de 
andre spillere.

En stor fordel ved spillet er, at det er meget begrænset med tilfældighed og 
held i spillet. Samtidig er spillet meget let tilgængeligt, og let at lære. Der 
følger nogle rigtigt gode oversigts-ark med til spillet, som gør at man lige kan 
slå forskellige små detaljer op, utroligt hurtigt.

Endnu en stor fordel ved spillet er, at der medfølger fire forskellige spilleplader, 
alt efter om man er 2, 3, 4 eller 5 spillere. Dette gør spillet sjovt, uanset hvor 
mange spillere man er!

Antal spillere:   3-6 (Bedst med 6)
Type:    Strategi/Krig
Pris på Faraos.dk:  kr. 599
Spiltid, cirka:  4-6 timer
Sværhedsgrad:  Kompliceret 

FAKTA BOKS!

 Karakter:
 

A Game of Thrones: The Board Game, 2nd Edition er et fantastisk strategispil 
som er baseret på bøgerne i A Song of Ice and Fire serien. Original-spillet har 
setting lige efter King Roberts død.

Man spiller de forskellige huse, som er med i serien. Formålet er, at tæve alle 
de andre, og tilrage sig flest borge. Dette gøres ved at forhandle alliancer, 
føre krige, bryde alliancer, og at påpege at de andre spillere er ved at vinde!

En kæmpe force for spillet, er at det er minimalt hvad der er af tilfældigheder 
og held! Der er ingen terninger med i spillet, hvilket er utroligt tilfredsstillende, 
da man pludselig ikke kan vinde på held. Samtidig kan man ikke skyde 
skylden på dårligt held, når man taber spillet!

Spillet kan godt være lidt tungt at sætte sig ned og lære reglerne til, men så 
snart man har styr på det, er det et helt utroligt fedt spil! Man kan spille det 
igen og igen, og opleve at spille udvikler sig forskelligt hver eneste gang!

Varmt anbefalelsesværdigt til de lidt mere nørdede brætspillere, som skal slå 
nogle timer (og nogle venner) ihjel!

Af: Dennis/MOK.red.Af: Dennis/MOK.red.

Antal spillere:   2-4
Type:    Samarbejde
Pris på Faraos.dk:  kr. 319
Spiltid, cirka:  0,5-2 timer
Sværhedsgrad:  Let

FAKTA BOKS!

 Karakter:
 

Pandemic er spillet for den medicin-studerende som gerne vil redde hele 
verden fra sygdom, men som ikke kan overskue at gøre det i virkeligheden!

Der er sygdomsudbrud af adskillige forskellige sygdomme, flere steder i 
verden! Og så på én gang! - Man skal i Pandemic samarbejde som 2-4 spillere, 
der skal redde menneskeheden. Dette gøres ved at flyve jorden rundt, for at 
inddæmme de sygdomme som breder sig, længe nok til at en vaccine kan 
blive udviklet!

Spillet kan justeres i sværhedsgrad, alt efter hvor erfarne spillerne er. 
Derudover findes der forskellige karakterer, med forskellige evner, hvilket gør 
at spillet kan spilles en hel del gange, med en ny oplevelse hver eneste gang.

Det er et sjovt og let tilgængeligt spil. Den eneste store ulempe ved spillet er, 
at hvis man sidder 1-2 som er meget erfarne i spillet, og 1-2 som er uerfarne, 
kan de erfarne spillere meget let 'overtage' spillet, fordi de ved hvad der 
smartest at gøre i en given situation. Dette kan føre til at de uerfarne spillere 
kan komme til at føle sig lidt uden for.

Antal spillere:   3-6 (Bedst med 4-6)
Type:    Samarbejde (med  
   forræddere)
Pris på Faraos.dk:  kr. 499
Spiltid, cirka:  3-4 timer
Sværhedsgrad:  Medium

FAKTA BOKS!

 Karakter:
 

Battlestar Galactica The Board Game er et sjovt brætspil baseret på tv-serien 
Battlestar Galactica. Settingen er, at menneskeheden er blevet angrebet af 
en gruppe robotter, som menneskeden selv har skabt: Cylons. I spillet agerer 
spillerne forskellige karakterer, som bemander skibet Battlestar Galactica, 
værende det eneste militære rumskib som er tilbage i universet. Målet er at 
finde en ny planet at bosætte sig på, da alle de gamle planeter menneskeden 
beboede er blevet atombombet.

I spillet skal man arbejde sammen for at løse diverse kriser (vandmangel, 
angreb af Cylons osv.), sådan at man kan komme frem til en ny planet, og 
redde menneskeden. Det er i dette samarbejde mellem spillerne, at det 
fedeste i hele spillet opstår: 1-2 af spillerne er i virkeligheden robotter, som 
skal forsøge at forpurre menneskernes planer om at komme frem til et nyt 
hjem, og dermed udslette menneskeheden! Det giver en solid grobund for 
mistillid, mere eller mindre beretterede beskyldninger, og generelt bare en 
paranoid følelse blandt spillerne!

Spillet har mange elementer, men så snart man er igang, er det ret ligetil at 
spille! Kan varmt anbefales! Forhåndskendskab til serien er ikke nødvendigt.

Af: Dennis/MOK.red.Af: Dennis/MOK.red.
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Forniks
Neuroinfektioner - Når hjernen bliver snottet

Torsdag den 28 maj, kl 17.15
Loungen, Studenterhuset ved Panum

Til semesterets sidste oplæg har vi været så heldige at få Christian Pinkowsky til at komme 
for at fortælle om neuroinfektioner. Kom og bliv klogere på dette spændende tema.
Oplægget er så vidt muligt forsøgt relevant for post 3. semester og opefter. Alle er dog 
velkomne.
Der er som altid kaffe og kage. Efterfølgende afholder vi månedsmøde i Forniks.

”Tro, ÅÅåhh og Kærlighed”

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 under temaet ”Tro, ÅÅåhh 
og Kærlighed”.

Herlighederne finder sted:

10.-14. August
Gadsbølle på Fyn

Programmet for de 5 dage vil bl.a. bestå af:
• Uddannelse af nye Sexperter
• Spændende og lærerige foredrag
• Generalforsamling 
• Workshops 
• Ideudveksling 
• Festlig fest torsdag aften 

Derudover vil der være tid til afslapning i hyggelige omgivelser, og der er også mulighed 
for at lære en masse mennesker at kende på tværs af semestre og lokalafdelinger. 

Prisen for alle disse herligheder er 350 kr (inkl. transport, mad m.m.)

Tilmelding foregår via IMCC's medlemsside, det er altså nødvendigt at være medlem af 
IMCC for at kunne deltage i Sommerseminaret og for at være medlem af Sexekspressen. 

Vi glæder os til at se dig !

• PLO Lægedage søger studentermedhjælper til assisterende administrative opgaver.

• Lægepraksis i Nivå søger 1-flere stud.med’ere til sekretæropgaver og diverse tests. 

• Vesterbro lægehus søger fast vikar, gerne fra lavt semester (min. 4) til modtagelse af 
patienter samt pasning af sekretariat.

For mere information om de respektive 
jobopslag, se jobportalen på:

http://sams.dsam.dk/flx/jobportal/ 

Kære alle psykiatriinteresserede medicinstuderende,

Vi er så heldige i PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende at have modtaget invita-
tioner til Nordic Congress of Psychiatry 20.-23. september 2015 i København!

De første pladser er nu fordelt blandt PMS' bestyrelsesmedlemmer, og endnu 2 pladser 
er fortsat ledige - helt gratis vel at mærke! Dette er en fantastisk mulighed for at opleve 
super spændende symposier i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, blive opdateret 
med den nyeste forskning og meget mere! For mere information om programmet se 
www.ncp2015.dk

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning for deltagelse til pmsmedicin@gmail.
com senest d. 30/5, hvor du fortæller lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil med. Vi 
glæder os til at høre fra dig!

Kom til GO og PUC’s SOMMERFEST! 

Vær’ med til at fejre at eksamen er overstået – drik en øl og spis en grillpølse  
Den 22. juni omkring kl. 18 i studenterhuset
Vi sørger for underholdning, musik og grillkul – så tag din trætte læsemakker under 
armen og kridt konkurrenceskoene og vær’ med til at afslutte et rigtig spændende år 
med GO og PUC. 

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

Panums UngdomsForsker Forening er en studentergruppe dannet og bestående af studer-
ende 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 

Jobopslag
Medicinstuderende søges som timelønnet assistent til et klinisk randomiseret,
placebokontrolleret, nordisk multicenter studie indenfor medicinsk gastroenterologi. Dine
arbejdsopgaver vil bestå i alt fra at kopiere til at se projektpatienter og være behjælpelig
med investigator møder etc.
Krav: Min 8. Semester, interesse i medicinsk gastroenterologi og klinisk forskning,
engageret og pligtopfyldende.
Arbejdstid: 8-12 timer ugentligt, fleksibel, dog de fleste timer i tidsrummet mandag –
fredag 8-16.
Start: Hurtigst muligt.
Løn: Timelønnet efter overenskomst.
Kort motiveret ansøgning og CV, senest 5. Juni: til læge, ph.d.-studerende Sine Buhl,
Herlev Hospital, Gastroenhedens forskningslaboratorium 54o3, Herlev Ringvej 75, 2770
Herlev. (Sine_buhl@hotmail.com). Se også opslag på PUFF

Forskningsår på neurologisk klinik, Rigshospitalet, Glostrup
Har du lyst til at forske og samtidig blive bedre til neurologi? 
Enhed for klinisk apopleksiforskning søger forskningsårsstuderende til projekt omkring 
følgesygdomme ved apopleksi. Følgesygdomme rammer ca. 50% og er associeret til øget 
mortalitet og dårligere outcome. Det er dog uvist hvilke patienter, der rammes og hvilken 
sammenhængen der er imellem de enkelte følgesygdomme. Det kan du være med til at 
undersøge nærmere. 
Dit forskningsprojekt bliver en del af et større ph.d. projekt. Arbejdet består i rekruttering og 
undersøgelse af apopleksipatienter i samarbejde med en ph.d. studerende læge. 

Vi søger en studerende der
- Har bestået 8. semester og gerne 10.
- Har interesse for neurologi og forskning 

- Er engageret og har gåpåmod i forhold nye opgaver 
- Kan arbejde både selvstændigt og som en del af en større gruppe 

Vi kan tilbyde: 
- Mulighed for at stifte bekendtskab med klinisk forskning
- Mulighed for at være med til at designe dit eget projekt i projektet 
- Mulighed for at skrive kandidatopgave og evt. en videnskabelig artikel 
- At du bliver en del af en aktiv forskningsgruppe ledet af klinisk forskningslektor overlæge, 
dr.med. Helle Klingenberg Iversen 
 
Ansættelsesperioden: snarest muligt, efter aftale
Løn: 10.000 kr/md. Vi vil i fællesskab søge midler 
Ansøgningsfrist: 1. Juli 201. Ansøgningerne behandles løbende. 

Ansøgning og CV sende til Sofie Amalie Simonsen, Læge og ph.d. studerende på
sofie.a.s@gmail.com , tlf. 22485539 
Har du lyst til at høre mere om projektet inden du søger er du også velkommen til at kon-
takte ovenstående. 

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center/RHP søger medicinstuderende til forskningsår

Vi søger en engageret medicinstuderende, som er interesseret i at prøve kræfter med et 
klinisk projekt i et forskningsår. Vi ønsker at undersøge unge med anoreksi og unge, som har 
haft anoreksi, med hensyn til social kognition og perfektionisme/neuroimaging. Projektet er 
i rammen af et forskningsår og foregår i samarbejde med DRCMR (Danish Research Center 
for Magnetic Research Center) på Hvidovre Hospital. Forskningsårsprojekt er del af et større 
ph.d.-projekt. Arbejdet består i rekruttering og undersøgelse af unge med anoreksi i samar-
bejde med en ph.d.-studerende, både kliniske aspekter og neuroimaging.

Du skal have interesse for børne- og ungdomspsykiatri og forskning og skal kunne arbejde 
både selvstændigt og som en del af en større gruppe.
Målet er, at du bliver kendt med klinisk forskning i faget, og at du bliver en del af en aktiv 
forskningsgruppe ledet af Professor, overlæge Kerstin Plessen.

Vi ønsker at ansætte en studerende snarest muligt, gerne 1.8.2015 og i 12 mdr. (Løn: 10.000 
kr./md).

Ansøgningsfrist: 20. juni 2015. Ansøgningerne behandles løbende.
Ansøgning og CV sendes til Tine Pedersen, ph.d.-studerende på tine.pedersen@regionh.dk 
og tlf. 38 64 11 48 / 38 64 11 81.

Hvis du ønsker at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte os på ovenstående.
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Forskerspire der vil gøre en forskel søges

Drømmer du om et forskningsår indenfor dermatologi? 

Vi søger en forskerspire til et projekt der skal forbedre behandlingen af patienter med 
psoriasis. Projektet går ud på at finde genetiske markører, der kan forudsige, hvem der 
har effekt af behandling med anti-TNF lægemidler. Genotyper for ”respondere” og ”non-
respondere” bestemmes og analyseres overfor hinanden. Patienterne er registreret i 
Dermbio og projektet er et samarbejde mellem Dermbio styregruppe og genforskere. 

Du vil i under vejledning af projektgruppen skulle etablere patientkohorten, have kontakt 
med de involverede kliniske afdelinger og skrive en artikel der beskriver kohorten. Vi ser 
helst at du har bestået 8. semester på starttidspunktet som gerne må være sommer-efterår 
2015. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komite og datatilsynet. Bemærk at der kan 
gå nogen tid med at få godkendt (og evt finansieret) dit forskningsår. 

Yderligere oplysninger fås hos
lektor Vibeke Andersen, Syddansk Universitet, vandersen@health.sdu.dk, tlf 29801078 
og Dermbio styregruppe ved Tomas Dam, TNDam@dadlnet.dk, 27141487,
som vil være officielle vejledere. Vi har rigtig gode erfaringer med videokonferencer og 
heldagsmøder, men ønsker du også at få en vejleder i din uddannelsesby, vil vi forsøge 
at efterleve det.

Opslag vedr. studenterjob hos Nordisk Film TV

Researcher/caster til tv-program om sundhed

Nordisk Film TV søger 1-2 medicinstuderende (min. bestået 8. semester) fra start/midt 
juni og frem til cirka 1. sept.

Du skal indgå i en redaktion, der undersøger om kroniske sygdomme kan lindres ved hjælp 
af kost og motion. Jobbet består i at researche, hvilke livsstilsændringer der allerede findes 
evidens for i forhold til sygdomme som fx migræne, PCOS, leddegigt, irritabel tyktarm, 
m.fl. Samtidig skal der castes patienter som gerne vil være med i tv-programmet, ved at 
kontakte relevante patientforeninger, specialklinikker osv.

Det er en fordel, hvis du interesserer dig for folkelig formidling af sundhedsbudskaber, 
er udadvendt med gode overtalelsesevner og befinder dig godt i et til tider hektisk 
arbejdsmiljø med stramme deadlines.

Jobbet er lønnet – vi aftaler, om det skal være på halv eller fuld tid. Der er fleksible 
arbejdstider.

Send en kort skriftlig ansøgning til rikke.detlefsen@nordiskfilmtv.com
OBS! Kort ansøgningsfrist! 1. Juni 2015

Raske forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg om snacks (Kbh.)
Der gives kompensation på 1000 kr. ved endt forsøg.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
- Er rask
- Er mellem 18-40 år.
- Er normalvægtig (BMI ml. 19-25 kg/m2).
Du skal derudover:
- ikke være på slankekur.
- Ikke have diabetes eller andre kroniske sygdomme.
- ikke være gravid eller ammende.
- ikke være ryger.

Hvad går forsøget ud på?
Hensigten med forsøget er at undersøge et hormons indflydelse på valg af snacks.

Tidsforbrug: 
Online spørgeskema: 15 min.
Forundersøgelse: 1 ½ time. 
Forsøg 1: 1 ½ time.
Forsøg 2: 6 timer.
For at komme med i forsøget skal du svare på et online-spørgeskema: 
Følg link for at deltage:
www.surveymonkey.com/s/snackprojektet 

Herefter kontaktes du af den forsøgsansvarlige for at aftale tid for forsøgene. Forsøget 
omfatter en helbredsundersøgelse bestående af en klinisk gennemgang af en læge og 
sygeplejerske og blodprøver.
I forsøg 1 tages en blodprøve og du laver en smags-test og en billede-test. 
I forsøg 2 indtages en sukker-drik og herefter måles blodprøver. I forsøg 2 kan medbringe 
bøger eller computer i ventetiden ml. blodprøverne.
Undersøgelserne foregår på Center For Inflammation og Metabolisme, section 7641, 
Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 
2100 Copenhagen.

Vederlag:
Der udbetales en skattepligtig kompensation på 500 kr. for tidsforbruget ved fuldførelse 
af hvert forsøg.  

For mere information kontakt:
Susanna Søberg
Bc. Sygeplejerske, stud.Cand.scient.san
Basic Metabolic Research, 4.5
Blegdamsvej 3B, Købehavns Universitet
Tlf: 93 56 52 34
Email: susanna@sund.ku.dk

Gratis antibiotika app – til iOs og Android     

Pro.medicin.dk’s Antibiotikavejledning findes nu som app til både iOS og Android. 

App’en er gratis og kan hentes i Google Play og App store.

Korrekt brug af antibiotika mindsker resistens
”Resistens over for antibiotika er et alvorligt problem for vores samfund. Når vi udgiver pro.medicin.dk’s antibiotikavejledning til 
endnu en teknisk platform, er det for at støtte op om, at information om korrekt brug af antibiotika når en endnu bredere del af 
brugerne end hidtil”, siger ansvarshavende redaktør for pro.medicin.dk, Henrik Friis, om den nye Android-version af ”Pro.medicin.
dk Antibiotika”- app’en. ”Pro.medicin.dk Antibiotika” findes i forvejen i en version til iOS. 

Hvad indeholder app’en
App’ens indhold er identisk med indholdet i Antibiotikavejledningen på pro.medicin.dk, og altså udarbejdet af samme forfatter- 
og referentstab. Vejledningen er desuden i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om ordination af antibiotika” 
fra 2012. 

App’en skal opdateres hver 14. dag, i takt med opdateringerne på pro.medicin.dk og medicinpriser.dk. Derefter kan den tilgås uden 
internetforbindelse fra smartphone eller tablet.
 
Om pro.medicin.dk
Pro.medicin.dk er de sundhedsprofessionelles foretrukne 
værktøj, når de henter information om medicin. Hjemmes-
iden har, sammen med sin søsterside til ikke-fagfolk (min.
medicin.dk), 4,5 mio. sidevisninger om måneden, fordelt 
på ca. 1,4 mio. besøg. Pro- og min.medicin.dk udgives 
af Dansk Lægemiddel Information A/S, der har udgivet 
information om medicin i knap 40 år.  

Skriv eller ring til projektleder Tone M. Reersted 
tmr@dli.dk, eller +45 3927 4488 for yderligere informa-
tion eller materiale.
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Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer School 2015

Igen i år afholder Dansk Psykiatrisk Selskab Summer School for psykiatri-interesserede 
Medicinstuderende og Yngre Læger.

Tid: Uge 34 fra mandag den 17. august til og med torsdag den 20. august.

Sted: Strandboulevarden 96 (5. sal) over Distriktspsykiatrisk Center Østerbro. 2100 
København Ø.

Pris: Gratis, inklusiv forplejning og middag på lokal restaurant mandag d. 17. august.

Tilmelding: Mail til Helen.Gerdrup.Nielsen@regionh.dk med angivelse af navn, uddan-
nelsesniveau og evt. medlemskab af en af psykiaterorganisationerne for medicinstuder-
ende eller yngre læger. Du må gerne skrive noget om dine forudsætninger og planer 
karrieremæssigt.

Frist: 1. juli 2015. Begrænset antal pladser.

Indholdet bliver som de tidligere år præsentationer med patienter og foredrag, der 
repræsenterer bredden i dansk psykiatrisk forskning. Der er håbet, at kursisterne får 
eksempler på forskellige karrieremuligheder som psykiater.

Programmet vil være at finde på www.dpsnet.dk inden længe. 

DPS Summer School er finansieret af et unrestricted grant fra Lundbeckfonden.

Kursusledere: 
Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge, Ph.D., formand for DPS

Anders Jørgensen, 1. reservelæge, Ph.D.

 
 
 
 

Dansk Psykiatrisk Selskab 
www.dpsnet.dk 

Formand: Torsten Bjørn Jacobsen, tbj@dadlnet.dk 
Sekretær: Helen Gerdrup Nielsen, helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk  
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Tid: Uge 34 fra mandag den 17. august til og med torsdag den 20. august. 

Sted: Strandboulevarden 96 (5. sal) over Distriktspsykiatrisk Center Østerbro. 2100 
København Ø. 

Pris: Gratis, inklusiv forplejning og middag på lokal restaurant mandag d. 17. august. 

Tilmelding: Mail til Helen.Gerdrup.Nielsen@regionh.dk med angivelse af navn, 
uddannelsesniveau og evt. medlemskab af en af psykiaterorganisationerne for 
medicinstuderende eller yngre læger. Du må gerne skrive noget om dine 
forudsætninger og planer karrieremæssigt. 

Frist: 1. juli 2015. Begrænset antal pladser. 

Indholdet bliver som de tidligere år præsentationer med patienter og foredrag, der 
repræsenterer bredden i dansk psykiatrisk forskning. Der er håbet, at kursisterne får 
eksempler på forskellige karrieremuligheder som psykiater. 

Programmet vil være at f inde på www.dpsnet.dk inden længe.  

DPS Summer School er f inansieret af et unrestricted grant fra Lundbeckfonden. 

 
 
Kursusledere:  
 
Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge, Ph.D., formand for DPS 
 
Anders Jørgensen, 1. reservelæge, Ph.D. 

Dagsorden til MedicinerRådets månedsmøde 
27/5-2015

1) Formalia

2) Tilbagemelding fra semestrene

3) Tilbagemelding fra udvalg

4) Evaluering af paneldebatten

5) Kvote 2

6) Studienævnet

7) Økonomi

8) Studenterpuljen

9) Nyt fra StudenterRådet 

10) Nyt fra SundRådet
 
11) Meddelelser

12) Eventuelt

Annoncer/Studentertilbud/Studenterpolitik
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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

FADLs studieundersøgelse, fremdriftsreformen og psykisk sundhed

FADLs Uddannelsespolitiske Udvalg diskuterer og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, KBU 
og den lægelige videreuddannelse. I udvalget sidder repræsentanter fra Aalborg, Aarhus, Odense og København.

I slutningen af april / starten af maj modtog alle medicinstuderende (også ikke-FADL-medlemmer) et spørgeskema på 
email. Dette spørgeskema er FADLs  store studieundersøgelse, som har til formål at belyse, hvordan de medicinstuder-
ende forholder sig til forskellige omstændigheder på studiet.

I spørgeskemaet spurgte vi blandt andet ind til, hvordan man forholder sig til fremdriftsreformen, om man har holdt 
orlov, om man har forsket, og om man har det psykisk godt på sit studie. I øjeblikket er vi i gang med at behandle alle 
de mange data, som svarene har givet - over 2700 har svaret! Vi glæder os til at fortælle om resultaterne.

Et af emnerne i spørgeskemaet var i sidste uge aktuelt i Politiken (20. juni). Her kunne vi læse om, hvordan de såkaldte 
“12-talspiger” knækker på studiet. Artiklen beskriver hvorledes mange studerende, især piger, har meget store krav til 
deres egne evner og resultater og derfor bliver stressede.  Det er en uheldig tendens, som ikke gavner nogen. Derfor 
vil vi i fremtiden fortsat sætte fokus på den stigende tendens til stress og pressede studerende og samtidig sætte fokus 
på fremdriftsreformens mange negative konsekvenser for studiemiljø og uddannelseskvalitet.

Du kan læse mere om, hvad FADL mener om forskellige uddannelsespolitiske emner på
fadl.dk/fadldk/politik/fadl-mener/. Derudover er du altid velkommen til at skrive til os på upu@fadl.dk.

Mange hilsner
Mads Marstrand Helsted
Formand, Uddannelsespolitisk Udvalg

Kredsforeningen
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HENAD

3. Dansk koloni i Indien, som agerede handelsstation for Dansk Ostindiske 
Kompagni
6. Den svenske kongefamilie nedstammer direkte fra Napoleon Bonapartes 
marsk, som hed dette til efternavn
9. Dansk kirketype, som er sådan lidt ... Ikke lige ... Eller firkantet ... Sådan væsen-
tligt mere blød i kanterne ...
11. HM Dronning Margrethe d. 2. af Danmark hører til denne slægt
13. Efter et slag ved denne estiske by faldt Dannebrog angiveligt ned fra himlen
16. Den danske koloni St Croix blev solgt til dette land i 1917 sammen med 
resten af Dansk Vestindien
17. For mange år siden var halvdelen af England som bekendt pæredansk. Jeps, 
det var vikingerne, der havde været vakse ved havelågen og tilranet sig de dejlige 
territorier derovre. Men hvad kaldte vi vores engelske besiddelser?
18. Det russiske folk stammer fra området omkring denne ukrainske by, som 
tidligere har været ment at være en vikingekoloni. Det var den nok ikke. Men 
kunne jo blive det igen.
19. Fornavnet på Stockholms grundlægger. Seriøst.

NEDAD

1. Danmarks TOTAAALT "yndlingshandelspartner" i Nordtyskland og omegn i 
løbet af hele middelalderen
2. Alkoholisk drik brygget på honning og vand
4. Danmark stjal en afrikansk koloni fra dette land
5. Vikingen Leif den Lykkelige opdagede som bekendt Amerika længe, længe 
inden opkomlingen Christopher Columbus, og navngav et af de områder, han 
opdagede derovre, således ...
7. Under den store nordiske krig uddelte Sverige jævnlige tæsk til Danmark-
Norge, Rusland og dette land
8. Martin Luther studerede dette, inden han kastede sig over teologien, og 
hamrede flyers op på kirkedøre
10. Når vikingerne tog på krigstogt mod fjerne lande, hævdes det, at de drak øl 
brygget på den røde variant af denne svamp. Det bragte vikingerne i en voldsom 
blodrus, der kaldtes bersærkergang.
12. Denne rumænske diktator modtog elefantordenen i 1980
14. Norsk kirketype af træ.
15. Fornavnet på den danske skriver, som skrev den første danmarkshistorie 
"Gesta danorum" ("Danernes Bedrifter")
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Suicidal Bunny
Langt inde i internettets dyb, gemmer der sig en lille kanin, der rigtig gerne vil dø. Jeg for-
står ikke hvorfor - selvmord er noget tragisk noget, men det er lidt sjovt, at den er så kreativ. 
Kunstneren hedder Andy Riley, og her er blot et uddrag. Enjoy.  Kh Andrea/MOK.red. 

Sjaw!
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

De nye horoskoper er her, præcis som 
overskriften siger. Jeg lyver ikke.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Alt hvad der kan gå godt kommer til at gå 
godt, især chokolade-relaterede aktiviteter, 
så sørg for at så mange aktiviter som muligt 
er chokolade relaterede, du glemmer des-
uden ikke at tilmelde dig undervisning på 
næste semester.

Fisken
19. feb. - 19. marts
På et visit i viborg vælger du at kører over 
for gult, der sker ikke noget, men du får lidt 
dårlig samvittighed og glemmer at tilmelde 
dig undervisning på næste semester.

Vædderen
20. marts - 19. april
Du glemmer at tilmelde dig undervisning på 
næste semester.

Tyren
20. april - 20. maj
Et overskud af vanilie vil bringe dig held, 
og så glemmer du måske ikke at tilmelde dig 
undervisning på næste semester.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Julemanden opsøger dig personligt og til-
byder dig et job i nordpolen. Du opdager 
senere at det det i virkeligheden er en polsk 
håndværker der gerne vil have dig med i 
et nyopstartet firma i Gdansk. Sa du glem-
mer at tilmelde dig undervisning på næste 
semester.

Krebsen
21. juni - 21. juli
I løbet af et "Avatar: The LAst Airbender"-
marathon bliver du pludselig syg, og du 
genovervejer din beslutning om at købe 

2,3 kg haribo slik. På grund af vingummi 
glemmer du at tilmelde dig undervisning på 
næste semester.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du lærer et nyt trylletrick der involdvere 
en due. Denne due giver dig problemer i 
dit romantiske liv (hvis du har et sådan). Du 
glemmer måske at tilmelde dig undervisning 
på næste semester.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du beslutter at produvere en 1:2 model af Taj 
Mahal ovenpå panumtårnet. Der er nogle 
logsitiske problmer, men ikke noget du ikke 
kan overkomme. Go for it!
Du glemmer dog at tilmelde dig undervisn-
ing på næste semester.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Der er visse problmer ved at vektorisere 
billeder du har lavet. Efter et kortvarigt og 
traumatisk sammenbrud lærer du at leve 
med skammen og glemmer at tilmelde dig 
undervisning på næste semester.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
En voldsom bølge af arbejdslede bringer 
dig til youtube mere end du har lyst til at 
indrømme, men du glemmer dog ikke at 
tilmelde dig undervisning på næste semes-
ter.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du oplever vægelsind, hvilket er 47% af 
grunden til at du glemmer at tilmelde dig 
undervisning på næste semester. De sidste 
53% er idioti.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Der er ikke noget vigtigt du skal på ku.net 
denne uge, så du laver ingenting og ser tv2 
news i 85 timer i streg.
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Dette semester

Forhåbentlig næste semester

Dette er sjovest hvis du læser MOK på nettet 
da ellers er tegningerne i gråtoner!

Markus/MOK.red.

Dennis/MOK.red.

Tegninger
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medi learner

I MediLearner har vi i løbet af dette semester arbejdet hen imod en skarp deadline 
for MediLearner v. 1.0.  1. juli 2015 går MediLearner ud af testfasen og værktøjerne 
MediChoice og MediSpot vil være frit tilgængelige for alle studerende på det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. 
Af: Markus Harboe Olsen

MediLearner har været længe undervejs og i løbet af testperioden har 1.800 
medicinstuderende testet de to værktøjer MediChoice, hvor man kan tage sandt/falsk og 
multiple choice eksamenssæt til 1., 3., 5., og 10. semester, samt MediSpot, der kan bruges 
som en hjælp til livet på tør studiesal. 
I løbet af det sidste 1½ år er der blevet spottet næsten 215.000 strukturer i MediSpot og der 
er blevet besvaret over 1.000.000 spørgsmål i MediChoice. Tusind tak til alle jer testere som 
har været med til at har været med teste den tidlige version af MediLearner.
Vi har ikke villet gå væk fra testperioden før vi følte at værktøjerne var fuldt funktionelle, og 
derfor har vi ventet. Nu er vi dog ved at være klar med version 1.0. 

medi choice
MediChoice indeholder multiplechoice og sandt-falsk eksamenssæt til:
• 1. semester med Basal Humanbiologi og Medicinsk Kemi.
• 3. semester med Neuroanatomi.
• 5. semester med Immunologi og Patologi.
• 10. semester med Retsmedicin.
Vi vil i løbet af denne uge uploade alle de nyeste eksamenssæt så MediLearner er helt up-
to-date til den nuværende eksamensperiode.

medi spot
MediSpot indeholder alt information fra Tør Studiesal på Panum Instittutet som studerende 
på 3. semester kan bruge som hjælp når man øver til  den frygtede spot eksamen.
Ved opgraderingen til MediLearner version 1.0 har vi I MediLearner-gruppen fået et 
samarbejde op og køre med præparatfremstillingen som gerne vil stå for at holde 
MediSpot opdateret. Det vil kraftigt forøge kvaliteten af MediSpot og man vil løbene kunne 
fejlrapportere eventuelle forkerte strukturer og hvis farven er gået af nogle af markørerne. 
Det vil også gøre det lettere for præparatfremstillingen af holde Tør Studiesal opdateret.

MediLearner version 1.0

Figur 1. Ovenstående graf viser hvor mange strukturer der er blevet spottet hver uge. 
MediSpot har været tilgængelig siden 2. oktober 2013 og siden dér er der blevet spottet 
214.314 strukturer. 
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Hvad er MediLearner?
MediLearner er en gratis e-learningsplatform udviklet af medicinstuderende til medicin-
studerende på Københavns Universitet. MediLearner har været undervejs siden september 
2012. Vi har over flere omgange forsøgt at få støtte. Indtil april 2015 var det ikke lykkedes 
så MediLeraner var finanseret af de studerende selv. MediLearner udvikles på nuværende 
tidspunkt på frivillig basis.  

Hvis du har lyst til at hjælpe med udviklingen af MediLearner så skriv til: kontakt@
medilearner.dk

Hold dig opdateret via

 facebook.com/Medilearner          plus.google.com/+MedilearnerDk          twitter.com/medilearner

bagsiden

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 ? 
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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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