
PÆDIATRISK
KOMMUNIKATIONSKURSUS

d. 26. og 27. september 2015 

Tilmelding foregår d. 3/9 kl. 16.00 via google-forms. Link til dette
vil blive slået op på facebook event. Tilmelding sker efter

først-til-mølle-princippet (24 pladser). Deltagergebyr: 50 kr.

Facebook event: Pædiatrisk kommunikationskursus
I samarbejde med:
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Aktiv Kardiologi for Studerende
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.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
www.synapse-connect.org.

www.soenhks.dk

AKS
DSS
Eorta
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GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

SOFAS
SPLAS
Synapse
SØNHKS
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HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42, samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa
(mille@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside:  Signe Brinhck
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MOK UDKOMMER

BAROPLÆRING I KLUBBEN KL 16

LAAAAANG FREDAGSBAR 
MR TAGER TIL GLASGOW

MILLE FÅR BESØG AF SIN LILLEBROR!!

SIMON FÅR LOV TIL AT SOVE LÆNGE HVIS 
HAN ER HELDIG

MOK DEADLINE KL. 12:00

AKTIVITETSDAG

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Jeg elsker umti 
umti musik!

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

Albin Andrea

Dig?
Se bagsiden
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Kære stud.med. - du er god nok! Du skal 
bare ikke dumpe dine eksaminer, blive syg eller 
under nogen omstændigheder forsøge at læse 
mindre end 30 ECTS pr. semester!
Af Simon /mok-red

 
Sidste uge ønskede min medredaktør Jonas Olsen 
de nye af jer velkommen med en humoristisk og 
vedrørende beskrivelse af forskellige studietyper. 
Man får næsten indtrykket, at jeres næste mange 
år bliver et slaraffenland af nørdet, spændende 
udfoldelse og glæden ved at have alverdens tid til 
at fordybe sig i sit fag og dem, der dyrker det. Hvis 
du er af den opfattelse og foretrækker den lykkelige 
uvidenhed, så læs ikke videre.

For virkeligheden er desværre en anden, og I, nye 
studerende, har muligheden for ikke at vide, at I gik 
glip af bedre tider og mere rummelige, menneskelige 
forhold.
I 2013 udtænkte empatiløse og verdensfjerne 
embedsmænd en reform. Den skulle ændre danske 
universiteter fra at være noget så håbløst forældet som 
uddannelsesinstitutioner til i stedet at være rentable 
forretninger, der ikke længere gav underskud. At 
reformen blev udsat for sønderlemmende kritik af 
stort set samtlige eksperter inden for undervisning og 
offentlig ledelse, der blev spurgt om den, gjorde intet 
for at stoppe hverken embedsmænd eller politikere. 
Hvorfor skulle det også det? Marionetpolitikerne og 
embedsbagmændene var jo alle færdiguddannede, 
så de kunne være og var fuldstændig flintrende 
ligeglade. På vanlig politikervis blev de trodsige som 
en flok 3-årige og holdt på, at deres løsning ville 
gavne danske universiteter (uanset hvad skulle den 
i hvert fald gennemføres).

Nu er vi i starten af sommersemestret 2015, og 
Studiefremdriftsreformen er i gang. 

Det kan godt være, at politikere i stil med eksperter og 
folk, der rent faktisk ved noget, i løbet af valgkampen 
rettede kritik mod reformen. De gjorde det klart, at 
de mente, der var et behov for at ændre i den, men 
det viste sig som forventet efter valget blot at være 
varm luft. Det havde vi nok også alle sammen regnet 
med. Det handlede trods alt hverken om deres egne 
lønforhold, skattelettelser til virksomheder eller DFs 
evindelige forringelse af udlændinges forhold.

Men nuvel, reformen er kommet for at blive. Hvad 
betyder den så for dig? Før i tiden havde vi det 
ekstremt lækre privilegium, at vi kunne fravælge 
undervisning og ekaminer på et semester – men 
stadig modtage SU. Det gav suveræne forhold for 
rejser og forskning parallelt med studiet. 

OK, det var måske lidt for luksuriøst, og det er fair, at 
muligheden for betalt fritid ikke er der. 
Til gengæld forekommer det urimeligt, at man nu 
er tvangstilmeldt undervisning og eksaminer for 
pågældende semester, medmindre man søger og 
godkendes til orlov. Det er endnu en byrde til de 
stakkels ansatte i StudieServiceCenter, der vil få 
endnu sværere ved at holde deres høje niveau...

Men hvad betyder den tvangstilmelding egentligt? 

Det lyder jo sådan set fint nok, at man er nødt til at 
tage eksaminer, når man alligevel tager kurser. Ikke? 
Det er også helt fint. Lige indtil man dumper. For 
reeksamen kan man heller ikke fravælge. Men man 
må dæleme håbe på at komme igennem eksamen 
der, for ellers tilmeldes du automatisk den samme 
eksamen igen – på næste semester. Nu tænker du, at 
det da lyder dejligt, at man har et helt ekstra semester 
til at forberede sig til den eksamen, man har misset 
to gange i træk, så man VIRKELIGT kan naile den! Og 
sådan var det da også før i tiden, men du glemmer 
tvangstilmeldingen. Den betyder, at selvom du sådan 
set har et ekstra halvt år til at forberede dig til din 
eksamen, SKAL du samtidig tage hele pensum på 
det næste semester.

Dette scenarie har nu tre mulige løsninger:
1. Du gør, som politikerne mener, presset hjælper 

dig til, og består både din reeksamen og de nye 
eksaminer, du er tvunget til at gå op til.

2. Du klarer din reeksamen men dumper din nye, 
ordinære eksamen, hvorefter kaosset fortsætter.

3. Du består din ordinære eksamen men fejler 
desværre reeksamen igen. Nu står du strengt 
taget til udsmidning. Men da universitetet er kørt 
efter en genial taxameterordning, der betyder, at 
de ikke får nogen penge for dig, hvis du smides 
ud, kan du sandsynligvis nøjes med at spilde en 
masse af din og StudieServiceCenterets tid på en 
dispensationsansøgning.

Den første løsning er ideel men forekommer 
usandsynlig, hvis man er i en stresset situation. I den 
situation er det sidste, man har brug for, 30 ekstra 
ECTS point. Men Studiefremdriftsreformen lader dig 
ikke tage et halvt semester, så du kan få has på de fag, 
der har voldt dig besvær. Surt show.

Det er selvfølgelig ikke konstruktivt kun at være 
negativ over for reformen. Men der er ikke meget 
at glædes over, når det bedste ved reformen er, at 
den takket være vores fakultet og medstuderende 
i MedicinerRådet ikke kom til at forvolde så meget 
skade, som den kunne have gjort.
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Hertoft-eftermiddage
Sæson 2015-16

Sted:   Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum:   Kl. 16.00-18.00
Målgruppe:  Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sexologisk Forskning-
scenter, AAU 
Kontakt: www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk
Adgang:   Gratis

24. september:
Pia Søltoft
Kierkegaard – den erotiske betragter
Oplægget vil kaste lys over Søren Kierkegaards lidenskabelige iagttagelse af kærlighedens 
ydre skikkelser og inderste kringelkroge. Særligt vil hans syn på den drømmende og sø-
gende attrå (og hans beundring for Mozarts musiske maleri heraf ) danne baggrund for 
at vise, hvordan Kierkegaard opfatter kærligheden som en iboende og før-bevidst trang 
til at elske og blive elsket. En trang, som danner grundlag for selve menneskets mennes-
kelighed. Oplægsholderen er lektor i teologi ved Københavns Universitet og forfatter til 
den anmelderroste bog ”Kierkegaard og kærlighedens skikkelser”. 
 

29. oktober:      
Hans Bonde
J.P. Müller – en pionér inden for sexologi og kropskultur
Sportsmanden J.P. Müller (1866-1938) udgav i 1904 en bog om hjemmegymnastik med 
titlen ”Mit System”. Bogen blev en international bestseller oversat til 26 sprog og solgt i 
halvanden million eksemplarer. Også inden for æstetik og nøgenkultur blev Müller bane-
brydende, hvilket markeredes ved, at han i 1903 vandt Dansk Atletunions Konkurrencer for 
smuk Legemsbygning. I 1908 kickstartede han dansk sexologi med bogen ”Kønsmoral og 
Livslykke”. Heri argumenterede han stærkt imod den kristne kirkes seksualmoral og argu-
menterede for fri prævention og det legitime i sex før ægteskabet mellem de to, der elsker 
hinanden. Typisk for Müller begrundede han den ”sunde” seksualitet ud fra hygiejnen, idet 
han hævede, at driftsafkaldet rummede fare for at udvikle perversioner, herunder homo-
seksualitet. Oplægsholderen er professor i idrætshistorie ved Københavns Universitet.
  

26. november:
Michael Virkelyst
Tantra, tao og ”healing love” 
Fundamentet for ”healing love” er opbygning, transformation og cirkulation af Yin (sek-
suel energi). Yin-energi er en kreativ, generativ kraft, der er afgørende for udviklingen 
af Chi (livskraftsenergi) og Shen (åndelig energi), som i praksis gør det muligt at højne 
sin åndelige udvikling. Oplægsholderen er taoistisk terapeut og vil fokusere på arbejdet 
med det enkelte individs oplevelse af energi. Det sker ud fra den taoistiske forståelse, 
som gennem årtusinder har vist sig som en effektiv måde at opbygge og kultivere den 
seksuelle energi i kroppen. 
 
21. januar:  (B E M Æ R K   D A T O)
Louise Zeuthen
Du SKAL gøre, hvad du har lyst til! Frisindsparadokser hos Suzanne Brøgger
En kritisk undersøgelse af frigørelsesbevægelsens uhæmmede opvurdering af lysten går 
som en rød tråd gennem Suzanne Brøggers liv og forfatterskab. Det lyder tillokkende at 
ophæve lysten til lov, men hvad er lyst overhovedet for en størrelse? Skal lysten betragtes 
som en naturskabt drift, eller kan den også være kulturelt betinget? Hvornår er lyst lig 
med frihed, og hvornår fører den til tvang? I gråzonen mellem privatliv og selviscenesæt-
telse bliver figuren ”Suzanne Brøgger” en arena, hvor spørgsmål af denne art kan stilles 
og foldes ud. Som sådan fortæller Brøggers mytedannelse en væsentlig historie om 
frigørelsesprojektets mange paradokser, som stadig spøger i vores kultur. Oplægsholderen 
er lektor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet og forfatter til den anmelderroste 
bog ”Krukke – en biografi om Suzanne Brøgger”.
 

25. februar:
Lucy Vittrup
Hvad er erogi? En opdagelsesrejse i erotikkens kraftvarmeværk
Orgasmeteknik og dildotyper. Ord, vi smider om os med, uden større blufærdighed. Men 
samtidig er seksualiteten i stigende grad blevet frakoblet mennesket gennem al den fokus 
på teknik. Lyst, ulyst. Funktion, ikke-funktion. Hurtig udløsning, forsinket udløsning. Dét 
fokus gør erogien op med. Erogi handler om den samlede seksualitet. Den kraft, som 
opstår, når vi evner at skabe forbindelse mellem kønnet, hjertet og sindet. Det er erogiens 
mission at føre seksualiteten tilbage på dagsordenen som del af menneskets væren. I og 
uden for sengen. Som en energi og en sanselighed, der er kilde til stærkere relationer, 
dybere mening og indre livskraft. I oplægget vil cand.mag, Lucy Vittrup fortælle, hvad 
erogi er – og hvordan begrebet blev født ud af mødet mellem frodige colombianske 
Andesbjerge og kropsforskrækket nordjysk Indre Mission. 

31. marts:
Caroline Due, Sara Hornum Inanloo & Charlotte Lund
Kvinde kend (stadig) din krop!
I femteudgaven af ”Kvinde kend din krop” gør forfatterpanelet op med de myter og 
tabuer, der klæber til kvindekroppen. Gennem billeder, tekst og personlige historier 
forsøger de at afmystificere kvinders kroppe – og vise et andet billede af kvinder end 
den polerede dukke, som vi kender fra det offentlige rum. I ”Kvinde kend din krop” er 
kvinden et menneske med alt, hvad der dertil hører, af kropslige funktioner, ar, rynker 
og forbudte væsker. Oplægsholderne er medlemmer af bogens redaktionsgruppe og vil 
fortælle om arbejdet med at opdatere den 40 år gamle nyklassiker – og diskutere, hvad 
bogen kan bruges til i dag.                                          

Tilbud om simulationsbaseret oplæring i kikkertkirurgi.

Juliane Marie Centret, Rigshospitalet inviterer dig til at indgå i et randomiseret forsøg 
der sammenligner forskellige typer af simulationstræning i forbindelse med oplæring i 
rollen som assistent ved kikkertkirurgiske operationer. Den simulationsbaserede træning 
foregår på Rigshospitalet og består af 3 timers træning. Færdighederne testes 2-3 uger 
efter den initiale træningen ved en kikkertkirurgisk operation på Hvidovre Hospital. Alle 
resultater holdes fortroligt.

Forsøgsdeltagerne får en unik introduktion til kikkertkirurgi og rollen som assistent ved 
deltagelse i dette projekt. Efter afsluttet projekt vil deltagere inviteres til et aften kursus 
i basal kikkertkirurgi og endoskopi, med mulighed for yderligere praktisk træning på 
simulatorer.  Kurset afsluttes med et kursusbevis. Tiderne for simulationstræningen aftales 
individuelt, og efter afsluttet simulationstræning aftales en dato hvor man deltager ved 
en rigtig operation på Hvidovre Hospital, sammen med en erfaren kirurg.

Projektet afholdes i september og oktober måned. Projektet laves i et samarbejde med 
Center for Klinisk Uddannelse og kirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital.

Inklusionskriterier:
• Medicinstuderende på bachelordelen på 4., 5. og 6. semester
• Ingen tidligere erfaring med kikkertkirurgi (hverken på simulator eller rigtige 

operationer)

Deltagelse indebærer (man skal kunne deltage i begge ting):
• Deltagelse i en simulatortræningssession, ca. 3 timer (Simulationstræning foregår 

på Rigshospitalet)
• Deltagelse ved en rigtig operation, ca. 3 timer (Dette foregår på Hvidovre Hospital)

Tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet. 

Mvh
Cecilia Nilsson
Læge, klinisk assistent
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
E-mail: cecnilsson@gmail.com (ved interesse for deltagelse kontakte Cecilia på denne 
e-mail)

 
Præsenterer følgende kurser: 

 

Systematisk review og metaanalyse 
14. september 

Dette kursus fokuserer på udarbejdelse af systematiske reviews og meta-
analyser. Der undervises praktisk orienteret i litteratursøgning, formulering af 
forskningsspørgsmål (PICO), brug af guidelines (PRISMA), artikelscreening, 
dataekstraktion, vurdering og fremstilling af data inkl. metoder og software til 
metaanalyse. 

 

Forskningsprocessen, modul 1: Start og styring 
21. september 

Det overordnede formål med kurset er at få sat processen i gang, så man 
kommer fornuftigt ind i sit forskningsforløb. Vi anbefaler, at modul 1 tages 
enten før man starter sit forskningsforløb - eller i den første halvdel af sit 
forskningsforløb. 

Tid: 8:00 til 15:00  
Adresse: Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.  

Pris: 1812,50 kroner (30% rabat til studerende). 

Mere info og tilmelding på www.forskerkurser.dk 
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Går du med en drøm om at undervise medstuderende
så kig nærmere her. 

Kære potentielle underviser
Vi søger i Supku nye undervisere. Supku består af en gruppe af medicinstuderende, der 
laver billige eksamensforberedende kurser til vores medstuderende. Formålet er at klæde 
de studerende på til eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af 
pensum. Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning 
før.  Kursuspriserne holdes lavest muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden 
forberedelsestid. Foruden at vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er 
vi en social gruppe, der laver forskellige hyggelige arrangementer. 
Vi søger i øjeblikket undervisere i følgende kurser emner: 
• 4. semester biokemi (allerede fra dette semester)
• 5. Semester endokrinologi (foråret 2016)
• 1. semester kemi (foråret 2016)

Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til logistik@supku.dk 
Ansøgningen skal indeholde:
• Max 1 sides motiveret ansøgning
• CV max 2 sider

Ansøgningsfrist lørdag d. 5. september. Jobsamtaler vil blive afholdt den 15. september. 
Vi er med stor succes begyndt at starte kurser op på andre studier. Har du en ven/veninde 
du tænker er en brandgod underviser, men studerer noget andet end medicin eller medicin 
ved en af de andre fakulteter må du meget gerne sprede budskabet og vi vil være glade 
for at høre fra vedkommende. 
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig. 
   Mvh. SupKu

Information Meeting

Date: October 5, 2015
Location: Haderup, Panum

Time: 4-5 pm.

• Exclusive 10-month fellowship based at Innovation Centre Denmark in California’s 
Silicon Valley

• Hands-on training in clinical research combined with small-group teaching in 
research ethics, clinical study design, biostatistics, epidemiology, and research 
presentation;

• Infrastructure that allows you to ‘hit the ground running’ and focus on your research 
project

• Access to an international and interdisciplinary student and mentor environment 
in one of the most stimulating and fast-paced business ecosystems worldwide.  

• We are looking for students with:
• Excellent communication skills in Danish and English
• A desire to move the field of clinical and translational research through innovative 

and entrepreneurial thinking
• A creative mind and a strong drive to complete your project on time and be part 

of our team 

For more information visit www.lfcrf.org Et årigt forskningsår på Psykiatrisk Center København 
 og Klinisk Farmakologisk afdeling Rigshospitalet. 

Vi søger en medicinstuderende med interesse for psykiatri og hjerneforskning til et forskn-
ingsår. Vi forsker i depressions biologi. Der er tale om et basalvidenskabeligt studie hvor 
vi skal undersøge effekten af forskellige psykofarmaka på mitochodriefunktionen med 
særligt henblik på oxidativt stress. Der er tale om et selvstændigt projekt som vi sammen 
skal søge om scholarstipendium til. 
Under forskningsåret vil du have mulighed for samarbejde med en gruppe af kliniske og 
prækliniske forskere og få erfaring med psykofarmakas forskellige biologiske effekter. 
Resultaterne vil kunne bruges som kandidatspeciale og vi forventer at du vil opnå mindst 
et medforfatterskab på en artikel i et internationalt tidsskrift. 

Forventet ansættelsesperiode:  September  2015 og et år frem. 
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt. 
Ansøgning og CV sendes til professor overlæge dr.med. Martin Balslev Jørgensen. Mar-
tin.balslev.joergensen@regionh.dk. Evt spørgsmål: tlf 23328669 (MBJ)  eller professor 
overlæge dr.med. Henrik Enghusen Poulsen. henrik.enghusen.poulsen.01@regionh.dk 
tlf tlf  35457671

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden
  Herlev Hospital.

Vi søger 1 scholar med interesse for mave-tarm sygdomme, til et prægraduat forskning-
sprojekt i endoskopienheden. Start efter aftale. Varighed 3-12 måneder.

Projektet
Endoskopiafsnittet på Herlev hospital har en betydelig forskningsaktivitet inden for 
området endoskopi. Afsnittet foretager ca. 13.000 procedurer om året. Det prægraduate 
projekt omhandler en ny og avanceret koloskopi metode, som vil blive introduceret på 
Herlev Hospital, som det første sted i verden. Vi tilbyder i den forbindelse:
• Ansvar for et prospektivt randomiseret kontrollet studie
• Førsteforfatterskab på den eller de efterfølgende artikler
• Deltagelse på nationale kongresser
• Deltagelse på DDW 2016 i San Diego eller UEGweek 2016 i Wien
• Lokalt ansvar for et multicenter studie med mulighed for forfatterskab
• Statistisk kursus (SPSS)
• Selvstændigt arbejde
• Vejledning til formidling og artikelskrivning

Forskergruppen
Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens 
overlæger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændig. Du aflønnes med 
10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 3-12 måneder.

Send motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til john.gasdal.karstensen.01@
regionh.dk senest 13/9-15. 

For yderlige oplysninger kan du kontakte:
John Gásdal Karstensen, læge, ph.d. stipendiat, tlf. 40944465
Jakob Hendel, overlæge, ph.d.
Peter Vilmann, professor, dr.med.

Nyopstartet VKO-godkendt Pædiatrisk Kommunikationskursus

D. 26. og 27. september 2015 afholdes for første gang et nyt, spændende kursus, hvor 
kommunikation med børn er i højsædet. 

Er du medicinstuderende, har bestået Tidlig Patient Kontakt (TPK), IKKE blevet oplært/
deltaget som Bamselæge i Bamsehospitalet og interesseret i at forbedre dine kommunika-
tive evner med den pædiatriske patientgruppe? Så er følgende kursus lige noget for dig. 

På KU modtager vi, som medicinstuderende, undervisning i kommunikation med den 
voksne patient, men kun meget lidt undervisning omhandler kommunikation med børn. 
Vi mener, at dette er en væsentlig mangel og har derfor sammensat et kursus, der i langt 
højere grad forbereder os på det kommende møde med børn/unge i klinikken. 

Kursets indhold vil blive sammensat af undervisning, foredrag og praktiske øvelser, ved 
eksterne undervisere og foredragsholdere (bl.a. Lisbeth Zornig, Gry Senderovitz; med-
forfatterinde på bogen Kvinde Kend din Krop, formanden for Foreningen Børneliv og 
mange flere). Herefter følger en test i dagenes læringsmål, der efterfølgende vurderes af 
en psykolog samt tre psykologistuderende. I ugerne efter vil I deltage i et Bamsehospital, 
hvor I får mulighed for at afprøve og arbejde videre med jeres nytilegnede viden. 

Kurset finder sted d. 26/9 og 27/9 på DIMS på Herlev Hospital, og har reel undervisningstid 
på 12 timer og 45 minutter (pauser, sociale aktiviteter osv. er her regnet fra). Disse timer 
er godkendt som en del af VKO. Efterfølgende Bamsehospital afholdes i UGE 41, tirsdag 
d. 6/10 (formiddag samt over middag)

Dato og tid:
Lørdag d. 26/9 kl. 8.30-21.00 (inkl. obligatorisk efterfølgende middag fra kl. 18)
Søndag d. 27/9 kl. 8.30-17.00
Tirsdag d. 6/10: hhv. 9:30-11.00 eller 13.00-14.30

>>> OBS! Tilmeldingen åbner d. 3/9 kl. 16.00, forløber efter først til mølle princippet og 
foregår via google-forms. Linket vil blive lagt op på vores facebookevent (Pædiatrisk 
Kommunikationskursus). Kurset koster 50 kr og kan betales på dagen, kontant eller med 
Mobilepay <<<

Kurset afholdes i samarbejde med Bamsehospitalet og er på forskellige måder støttet af: 
TrygFonden, Munksgaard, Fadl's forlag, Academicbooks, DIMS, Dansk psykolog forening, 
Ugeskrift for læger, Københavns Universitet (studenterpuljen).

Mvh Anne Agersted, Annika Boelsmand, Camilla Sørensen, Emilie Lindkvist, Jennifer 
Astrup og Signe Brinch 
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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

Er du overflytter fra Odense, Århus eller Aalborg? 
Så husk, at vi afholder overflyttermøde, hvor du kan få besvaret alle dine spørgsmål. Du vil 
få meget information om, hvad FADL’s Kredsforening København kan gøre for dig, og hvis 
du gerne vil arbejde via FADL’s Vagtbureau København, bliver du også klædt på til dette. 

Møderne finder sted: 

10 september kl. 17.00-19.00
22 september kl. 17.00-19.00 

I kantinen i FADL-huset. 

Tilmelding: Skriv en mail med navn og dato for deltagelse til Charlotte på cf@fadl.dk 

Tid til kontingentopkrævning 
Som mange nok har bemærket er det blevet tid til kontingentopkrævning. Alle FADL-
medlemmer har modtaget opkrævningen på en mail med en pdf-fil vedhæftet. Indbetalin-
gen foregår via netbank på den manuelle måde. Vi anbefaler alle til at tilmelde betalingen 
til betalingsservice. På den måde vil både fremtidige kontingenter og forsikringer blive 
betalt automatisk. Er du allerede tilmeldt betalingsservice sker indbetalingen naturligvis 
automatisk. 

Generalforsamling 2015
FADL København indkalder til Generalforsamling 2015
Fredag den 9. oktober 2015 kl. 17.00 i studenterklubben på Panum Instituttet. 

OBS: der er opstillingsfrist den 24 september kl. 12.00  

Se oversigten over RUS-intro tiderne nedenfor. 

Mandag den 31/8-2015
Hold 107 kl. 9.15-11.00 
Hold 108 kl. 12.15-14.00 
Hold 111 kl.14.15-16.00 

Tirsdag den 1/9-2015
Hold 110 kl. 10.00-11.45 
Hold 102 kl. 13.15-15.00 

Onsdag den 2/9-2015
Hold 104 kl. 9.15-11.00 
Hold 103 kl. 11.15-13.00 
Hold 101 kl. 13.15-15.00 

Torsdag den 3/9-15
Hold 109 kl. 8.15-10.00 
Hold 106 10.15-11.45 
Hold 105 kl. 12.15-14.00 

Tilmeldingen til FADL’s kurser åbner snart!

Endnu et semester er startet, hvilket også betyder endnu en ny sæson for vores udbudte FADL 
kurser. Igennem de sidste par år har vi i FADL arbejdet for at udbyde et varieret og relevant 
kursusprogram, der kan hjælpe til at ruste den enkelte medicinstuderende i et kommende 
vikariat og ikke mindst som et “klinisk” fokuseret supplement til den kommende KBU læge. 
Kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser findes i semesterstartshæftet og på fadl.dk.

Følgende kurser udbydes: 

• Akut abdomen
• Akut medicin
• Akut pædiatri
• Blodprøver
• EKG
• Væske- og elektrolytforstyrrelser
• Infektionsmedicin
• Kardiologi
• Klinisk farmakologi
• Nefrologi
• Neurologi
• Skadestue- og ortopædkirurgi
• Psykiatri
• Radiologi
• Stetoskopi
• Sår og sutur

Tilmeldingen foregår online på fadl.dk. Tilmeldingen åbner den. 4 september og slutter den 
10 september, hvorefter der trækkes lod om pladserne. Spørgsmål vedrørende kurserne 
rettes til kursus-kkf@fadl.dk. 
RUS-intro i FADL-huset
Traditionen tro afholdes der RUS-intro for alle nye studerende i FADL-huset. I  år vil FADL’s 
Vagtbureau og FADL’s Kredsforening holde en fælles introduktion. Der vil være en lille 
forfriskning til alle. Vi glæder os til at se jer.

Nye rabataftaler for FADL-medlemmer i København

Mangler du nye træsko, kittel eller suturgrej? 
Stetoskop.dk tilbyder medlemmer af FADL København 7% rabat på alle varer fra deres 
webshop indtil d. 31.12. (ekskl. stetoskoper)
 

Har du idéer til nye rabataftaler? Kontakt os eller vær med i FADL Københavns medlems-
fordelsudvalg. 
Skriv på kkf-mfu@fadl.dk. 

Annoncer
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Kære medstuderende

Velkommen tilbage til et nyt semester i Studenterklubben. Dette 
semester er nyt på rigtig mange måder.

Ny indgang
I forbindelse med byggeriet er Studenterklubbens gamle hovedind-
gang blevet lukket og indtil medio oktober vil den eneste indgang til 
Studenterklubben være ved hjælp af bagdøren. Bagdøren (Den nye 
hovedindgang) er placeret ved toiletterne under vandregangen ved 
læsesalen. 
Denne indgang fungerer både til hverdag og under fester.

Fredagsbarer
Der vil i dette semester som altid blive afholdt fredagsbare i septem-
ber, oktober, november og december. Husk at døren lukker kl. 2300, 
baren lukker kl. 2330 og musikken slukkes kl. 2345.

4. september - kl. 1100-2345

2. oktober  - kl. 1100-2345

6. november - kl. 1100-2345

4. december - kl. 1100-2345

Fredagsbar nu på fredag!
Der er fredagsbar nu på fredag! Og det bliver bangeren! Du skal ind 
gennem hovedindgangen fordi byggepladsen har lukket den nor-
male indgang. Da det er inde på Panum der er kø må der ikke med-
bringes musik og alkohol, og der må ikke ryges. Husk til gengæld at 
medbringe studiekort (alternativt optagelsesbrev og gyldig billed-ID)

HG-intro
Hvis du har lyst til at være en del af det store fællesskab der er nede 
i Studenterklubben og være med at drive Studenterklubben, kan du 
komme ned til HG-intro og få en epic intro. Det starter kl. 1515. kl. 1600 

er man med til det ugentlige mandagsmøde og efter mødet er der 
rundsvisning i Studenterklubben. Hele 
det fede arrangement afsluttes med fæl-
lesspisning og en klub-100  (til de friske)

7. september + 14. september 

69timersbar
Allerede nu kan du sætte kryds i kalen-
deren til årets fest.

Åbner 22. oktober kl. 1100

Lukker 25. oktober kl. 0 700

Hav en godt semester / Markus og Jonas

Velkommen til et nyt semester!

SCOREBOGEN 2015
Husk en 50'er og et smil!

Betal med MobilePay ved fototagning til
Anders Englund 30541484              
Henrik Ø Hjortkjær 26137587

Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., Tak for det.
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser!

Alle opgivne tider er ca. tider. 

3. Semester  - Anatomi, kernepensum!
301  14. sep  kl. 14.00 LU
302  14. sep  kl. 14.03 LU
303  14. sep  kl. 14.06 LU
304  14. sep  kl. 14.09 LU
305  14. sep  kl. 14.12 LU
306  14. sep  kl. 14.15 LU
307  14. sep  kl. 13.00 LU
308  14. sep  kl. 13.03 LU
309  14. sep  kl. 13.06 LU
310  14. sep  kl. 13.09 LU
311  14. sep  kl. 13.12 LU

4. semester: 
401  16. sep kl: 10.00 LU
402  16. sep kl: 10.04 LU
403  16. sep kl. 10.08 LU
404  16. sep kl: 10.11 LU
405  16. sep kl: 11.00 LU
406  16. sep kl: 11.04 LU
407  16. sep kl: 11.08 LU
408  16. sep kl: 11.11 LU
409  16. sep kl: 12.00 LU
410  16. sep kl: 12.04 LU 
411  16. sep kl: 12.08 LU

6. Semester: Kernepensum! Kom!
RH 1-3   3. sep  kl. 10.00 RH2
HER 4-6  15.  sep kl. 10.00 29.01.32 

7. Semester: 
BBH 7-8a  2 . sep kl.  09:00RH A1
BBH 8b-9  2.  sep kl. 10:00 RH A1
RH 1-3  SEND BILLEDE TIL 
og gamle 7.sem info@scorebogen.com 
  inden 28 september 
 
9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve!  
Helsingør   9. sep kl. 11.00 TA 
Hillerød   9. sep kl. 11.00 TA 
Holbæk   9. sep kl. 11.00 TA
Halmstad   9. sep kl. 11.00 TA  
Bornholm   9. sep kl. 11.00 TA  
Hvidovre   9. sep kl. 12.00 TA 
Nykøbing   9. sep kl. 12.00 TA 
Køge   9. sep kl. 12.00 TA 
Roskilde   9. sep kl. 12.00 TA
Gentofte   9. sep kl. 12.00 TA   

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!!
Hold 1+3-9  25. sep kl. 10.00 RH A2
Hold 10 +12-20 25. sep kl. 11.00 RH A2
Int. hold    25. sep kl. 12.00 2.06.1

12. Semester:
Rul 1:   4. sep kl. 10 RH 4.07.4
Rul 2:   4. sep kl. 11 RH 4.03.1
Rul 3:   4. okt kl. 10 RH 4.03.1
Rul 4:   23. sep kl. 11 CSS

Basisgrupper: Send et billede på info@scorebogen.com 
inden den 30.september 2013

Semesterfri, eller dem der ikke var der ved billedtagning 
af deres hold, kan få taget billeder ved:
 Fredagsbar d. 4. september kl. 15-17
 Fredagsbar d. 2. oktober kl. 15-17

Hvis du ikke nåede at få taget billedet med dit hold, kan du 
også sende et billede til os på info@scorebogen.com med 
dit navn, adresse, tlf. samt hold. Senest den 28.september

Hvis du ikke fik betalt få bogen, men gerne vil købe den 
alligevel, kan du fange os på en af de andre tider eller 
indbetale på konto:

Reg.Nr:  4280
Konto. Nr:  10540194
 Husk, navn og semester i note til modtager.

Hvis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skema, vil vi meget 
gerne vide det .Send venligst en mail på 
   info@scorebogen.com

Afsluttende kommentar:
Vi i scorebogsredaktionen vil i år bestræbe os på at få bo-
gen hurtigere færdig. Dette kan kun lade sig gøre ved at vi 
presser os selv og sætter meget tid af i september. Vi håber 
at i støtter op om projektet igen i år, mange tak. Vi glæder 
os til en ny og  endnu bedre udgave af medicinstudiets 
kernepensum. Scorebogen!

Scorebogshilsner
Scorebogsredaktionen anno 2015

PS: Fik du ikke hentet bogen fra sidste år kan dette gøres 
ved ovenstående fototider.

2015
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DONAID HOLDER SEMESTRETS 
FØRSTE MÅNEDSMØDE

Sprængfyldt med energi efter en lækker sommerferie,
er det her måske semestret, hvor du melder dig ind i en ny basisgruppe?

Donaid er en IMCC undergruppe, der ønsker at skabe mere fokus på organdonation og 
som opfordrer folk til at tage stilling. Dette gøres primært ved undervisning på gymnasier, 
hvor vi diskuterer hjernedød, transplantationsproces og etik. Derudover har vi tidligere 
arrangeret foredrag og deltaget i events såsom international donordag.  Så hvis du synes, 
Donaid lyder interessant – eller hvis du bare har lyst til kaffe, the og snacks – tag din 
læsemakker under armen og kom til vores hyggelige månedsmøde!

Det foregår d. 7. september kl. 17 i studenterhuset.

Uddannelsesweekend 2015!
  
Går du og drømmer om at afprøve dine førstehjælps-skills, blive udfordret i førstehjælps-
situationer og bruge din viden til at undervise andre?
FFF’s Uddannelsesweekend giver dig muligheden!
Efterårets Uddannelsesweekend afholdes weekenden 17.-18. Oktober i Studenterhuset 
på Panum.

Ud over denne fantastiske studierelevante aktivitet, byder weekenden, og din fremtid 
som FFF’er, på en masse spas og socialt med frivilliggruppen :)

Tjek facebook ”Uddannelsesweekend FFF København - E2015” og TILMELD dig OG din 
læsemakker!

Vi glæder OS til at se DIG!

Velkommen tilbage til et nyt og spændende semester i GO! :-)

Vi er basisgruppen for studerende med interesse i gynækologi og obstetrik – næste se-
mester byder på en masse spændende foredrag og kurser og vi skyder semestret i gang 
med basisgruppebazar d. 14 september kl. 15-17. Så kom og få en snak, et stykke kage 
og hør hvad GO har at byde på! 

Vi holder første månedsmøde med intro til GO og et rigtig spændende foredrag om 
kejsersnit ved overlæge Thomas Bergholt d. 23/9 kl. 16.30.

Vi håber og glæder os til at se alle - nye såvel som gamle GO’er.

Så er det tid til semesterets første månedsmøde i IMCC Ex-
change og Research Exchange - kom glad og join os :)

Mødet vil foregå tirsdag den 29. september kl. 17 i IMCC's lokale i studenterhuset. Her har 
du en fantastisk mulighed for at opleve, hvad vi egentlig laver i gruppen, da vi modtager 
udenlandske studerende til oktober. Der vil som altid være lidt godt til ganen. 

Vi glæder os til at se dig! 

Er huden tør? Vil du gerne skubbe grænser og udfordres fysisk? Hvad med at opleve den 
vægtløse tilstand? Ellers måske er du bare helt tosset med spandex og gummi, men også 
natur og vand? I så fald er dykning nok noget for dig! Så læs med her!

Tag PADI Open Water dykkercertifikat med PUC

Panum Underwaterclub (PUC) har samarbejde med ’DykkerGitte’ planlagt et begynder-
dykkerkursus (PADI certificeret Open Water Diver) for alle der kunne være interesserede, 
så tag din læsemakker, kæreste, ven eller nabo i hånden og start dit livslange eventyr 
under overfladen som selvstændig dykker! Kurset er tilrettelagt med udgangspunkt i en 
travl studerendes hverdag of finder sted i en samlet uddannelsesweekend d. 18., 19. og 
20. september 2015, dvs. ganske snart!

• Prisen er 2500 kr for dykkerkurset ved samtidig indmeldelse i PUC for året 2015+2016, pris 
1100 kr (Vi giver dig medlemskab for resten af 2015 med over i hatten for kun 150 kr (vores 
udgifter til DSF, dykkerforsikring). Dvs. i alt 3600 kr for PADI Open Water dykkerkursus 
og medlemskab i 1½ år i PUC. (OBS: for studerende, +300 kr for ikke-studerende).
• For dykkerkursus uden indmeldelse i PUC er prisen 2800 kr (studerende og ikke-
studerende).

Panum Underwaterclub 

PUC er en fuldt udstyret dykkerklub af studerende for studerende (og ikke-studerende), 
og din mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Som medlem af PUC kan du dykke 
for kun 50 kr pr. dag inklusiv lån af alt udstyr, også flasker og luftfyldning. ”Ah, hva? Er det 
en røver?” Absolut ikke! Skriv til info@puc.nu hvis du vil høre mere eller gå ind på vores 
hjemmeside www.puc.nu. Der kan du læse mere om indmeldelse og kontigent samt se 
billeder og fortællinger fra vores seneste dykkerture!

Vi holder næste månedsmøde d. 17. september 2015 kl. 17 i Studenterhuset (Nørre 
Allé 8, 2200 København N), hvor du kan møde de andre dykkere i PUC og se og høre om 
vores faciliteter, og hvilke muligheder vi kan give dig. Derudover kan du også finde os til 
basisgruppebazar d. 14. september 2015, Kl. 15-16 i Lundsgaard Auditorium og kl. 16-17 
på vandregangen på Panum Instituttet (Nørre Allé 20, 2200 København N).

Vi glæder os til at dykke med dig! :)

Endelig er det blevet tid til at skyde semestret
i gang med årets vigtigste begivenhed.
SIMS kan med stolthed præsentere:

PANUMMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015!

Dette er eneste chance for at kunne kalde sig Panummester og vinde håneretten over 
sine medstuderende et helt år ! Derudover er det en unik chance for at glo på veltrænede 
mande (og kvinde) ben eller få en bajer og lege træner på sidelinjen. 

Det hele går ned den 25. september fra kl. 15.30 i Fælledparken.

Der spilles 7-mandsfodbold hvoraf minimum én spiller på banen skal være af hunkøn. 
Der er intet krav til semester, og man kan frit mixe som man lyster (For mere uddybende 
informationer om regler se eventet på facebook ”Panummesterskaberne i fodbold”).

Tilmelding til SIMSformand@gmail.com senest torsdag d. 24. september.

Det koster 50 kr. pr. hold, som betales på dagen. 

Fodbold er en tilskuersport så hank gerne op i vennerne - vi håber både at se maskotter, 
cheerleaders og rooligans med flade øl på sidelinjen!

Der uddeles naturligvis præmie til vinderholdet OG til holdet med den bedste udklædning!
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SATS inviterer til månedsmøde onsdag d. 9 september kl. 16.15 i lokale 42.0.01

Vil du blive bedre til at triagere? Har du lyst til at prøve en alternativ simulationsform? Og 
har du ikke helt glemt hvordan det er at lege med legetøj?

Så kom til SATS' månedmøde og prøv dine kræfter af som indsatsleder, præhospitalkoor-
dinator eller AMK’er. Månedsmødet er åbent for alle med interesse for anæstesi, trauma-
tologi, akutmedicin, smertebehandling og præhospitalt arbejde – både medlemmer og 
ikke-medlemmer. Månedmødet er relevant for alle semestre. 

På dette månedsmøde vil man udover de sædvanlige emner kunne afprøve færdigheder 
indenfor triagering og ressourcepriotering via traumescenarier. Den brugte undervisn-
ingsmetode vil vise hvordan man kan skabe de rette rammer til traumesimulation uden 
fullscale og highfidelity udstyr.
Denne innovative undervisningsform har med stor succes været afprøvet på vores inter-
nationale sommerskole i akutmedicin her i sommer!

Dagsorden for selve månedsmødet:

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst
- EMSS15 - akutmedicinsk sommerskole
- Akut ultralyd
- Forskerpirer protokol-workshop
3: Kommende arrangementer
4. Eventuelt
5. Alle deltagende kan afprøve deres færdigheder i triagering og ressourcepriotering.

Nu har du mulighed for at blive Sexpert 

Sexekspressen afholder endnu engang actiondag, og du er inviteret. Det bliver en lærerig 
og underholdende dag i godt selskab, så sæt kryds i kalenderen: 

LØRDAG D. 26. SEPTEMBER 

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

Mere information ang. tilmelding og dagen sprogram kommer snarest muligt, så hold 
øje med MOK. 

Vi glæder os til at se dig!

Kære MOK-læser

Har du haft en god sommer? Har du fået af prøvet nogen af alle de pickups, vi nåede igennem 
sidste semester? Er du stadig lidt lækker-brun, og ikke helt færdig med at drikke rosé? 
Aner du ikke, hvad jeg taler om, fordi du er en ny, lille russer med korte arme og langt hår,  
eller har du aldrig læst MOK før? Fortvivl ej, vi skal i dag starte semesteret med at tale breakup 
lines. For hvordan får man folk ud af sit liv, når man nu bare lige kom til at lave en lidt hurtig 
pickup kl. 4.32 på RHK fx? Eller der måske var lidt flere piercinger end først antaget? Man 
kan jo ikke bare ignorere folk live? Eller, man kan selvfølgelig tage sin computer frem og se 
serier, eller lægge sig til at sove på sofaen.
Anyhow. Breakuplines er en ret stor underkategori indenfor pickuplines, som man bestemt 
ikke skal kimse af. De mest klassiske er vel: ”det er ikke dig….”, ”jeg tror bare, vi vil noget 
forskelligt…”, men de er måske lidt voldsomme at rode sig ud i kl. 6 om morgenen, bare 
fordi man sover bedst uden tilskuere!

Man må som altid evaluere sine udfoldelser på en valgfri skala, men der foretrækkes 
tilbagemeldinger på skalaen fra ”Du er helt perfekt, bare ikke for mig”1 til ”min kat er ikke 
så vild med dig”2. Feedback modtages face-to-face, træffetid og sted: klubben på hverdag, 
eller kø til frebar. Hvis man synes, det er voldsomt at fortælle historier i virkeligheden, 
kan man dele sine erfaringer eller komme med ønsker og forslag ved at sende en mail til: 
pickuppanum@gmail.com. 

Ugens breakupline: 
I’ll always remember last night, but I think we can forget about tomorrow. 

God semester-start. Fyr den af! Jeg glæder mig meget til at høre, hvordan det går.

Kys, slik i hovedet, savl i håret og send mig så lige en mail, der ikke er spam! 
Caro. 9.sem. 

1 Her skal du så ikke give dit telefonnummer. Generelt så lad værre med at give dit nummer!
2 Dette kræver, at du har en kat. Eller at du sover ude, så du kan lave en illusion om, at du 
har telepatisk kommunikation med din kat. 

Pick-Up LineUGENS

Meddelelse til alle basisgrupper
Studenterhusets Driftsgruppe har brug for at komme i kontakt med alle basisgrupper som 
bruger Studenterhuset på Panum. Derfor beder vi jer at sende en e-mail til:

driftsgruppen.studenterhuset@gmail.com

Mvh Driftsgruppen i Studenterhuset



10 |  Studentertilbud

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
24. August – 25. september 2015 

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

UGE35 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 24/8           
Tirs. d.25/8  MR MR MR       
Ons. d.26/8      DK DK DK DK  
Tor. d.27/8           
Fre. d.28/8           
UGE 36 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 31/8     TL TL TL TL   
Tirs. d.1/9     TL TL TL TL TL  
Ons. d.2/9           
Tor. d.3/9 SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT   
Fre. d.4/9  MR MR MR       
UGE 37 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 7/9  DK DK DK DK DK     
Tirs. d.8/9   TL TL TL TL TL TL   
Ons. d.9/9 AF AF AF AF AF AF AF AF AF AF 
Tor. d. 10/9  DK DK DK DK DK DK    
Fre. d.11/9    TL TL MR MR MR MR  
UGE 38 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 14/9 MR MR MR MR       
Tirs. d.15/9   DK DK DK DK DK    
Ons. d.16/9 AF AF AF AF       
Tor. d.17/9           
Fre. d. 18/9           
UGE 39 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.21/9 SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT   
Tirs. d.22/9           
Ons. d.23/9  DK DK DK       
Tor. d.24/9           
Fre. d.25/9  DK DK DK DK      

 
Der er hyggespot d. 3/9 (DK) samt d. 21/9 (AF/TL). 
 
Vi ses i kælderen 
 
Mvh studiesalsvagterne 
 
Martin (MR), Dan (DK), Thomas (TL) og Asbjørn (AF) 

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 36, 2015
________________________________________
Kære nye studerende,
 
Tillykke med optagelsen på medicinstudiet! Som jeg har sagt til de fleste af jer, så bliver 
det uden tvivl meget hårdt, MEN det bliver også sjovt og fantastisk. Hvis det pludselig kun 
bliver hårdt, og I ikke længere kan mærke eller se det sjove, så er der noget galt. Kom og 
tal med mig om det, eller tal med nogle andre. 

Det er min erfaring, at man hurtigt sidder fast i det hårde, og så bliver det tungt og mere 
hårdt. Det bider sig i halen. Det er ikke alt, man kan løse, men det er utroligt, hvor ofte det 
hjælper bare at tale med nogen andre om det. Jeg er uddannet og ansat til at talemed 
folk om det, som er tungt, hårdt og svært. Brug mig, hvis det er. Det gælder også alle jer 
ældre studerende.

I er også meget velkomne til vores arrangementer i SMiK. Der er som regel gratis adgang, 
og der er mange forskellige slags arrangementer. 

Vi ses!

Venlig hilsen

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
________________________________________
Studentergudstjeneste og Tuborg RÅ
Tid: fredag den 4. september kl. 12.15
Sted:Trinitatis Kirke ved Rundetårn

Efter den korte ugentlige gudstjeneste byder SMiK på en lille forfriskning i våbenhuset, og 
du kan typisk vælge mellem et lille glas specialøl eller en god, gammeldags kop kaffe. Du 
kan også hilse på andre studerende eller kommentere dagens prædiken. 

I dette semester går vi økologisk til værks med vores forfriskninger, og til semesterets første 
servering byder vi på den næsten helt nye øko-øl Tuborg RÅ. Tuborg RÅ har tidligere kun 
været serveret som fadøl på Roskilde Festival og NorthSide, men den kan nu også fås på 
dåse i den almindelige handel.
________________________________________
Historie On Location: Besøg i digteren J.H. Wessels stuer
Tid: Onsdag den 16. september kl. 16.30
Mødested:Gråbrødretorv 3
Fri entré
Tilmelding til Wesselstuerne (gratis) og/eller fællesspisningen (25kr.) senest 14. september 
kl. 12 til Katja Kvaale på katja@smikbh.dk

Hør historier i Langbergs fantastiske 1700-talshus. Eventuel spisning i Trinitatis Sognehus 
bagefter.

NB: Max. 20 personer.
________________________________________
Filosofisk svampetur
Tid: Lørdag den 26. september kl. 10.10
Mødested:Kagerup Station
Tilmelding: det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigsenest 22. september til 
Nicolai på praest@sund.ku.dk

I lighed med sidste år er der filosofisk svampetur med gående filosofi og på et tidspunkt 
en opbyggelig tale fra studenterpræsten. Vi håber, vejret vil arte sig tilpas vådt og lunt, 
så svampene sætter deres frugtlegemer. Husk at tage mad og drikke med, godt fodtøj og 
påklædning til forholdene, samt en lille kniv, gerne en lille børste eller pensel med halvs-
tive børster og en kurv.

Arrangeret i samarbejde med Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier på Det Naturvi-
denskabelige Fakultet, KU.

Lektor Claus Emmeche, lektor Flemming Ekelund og studenterpræst Nicolai Halvorsen 
deltager i svampeturen.

________________________________________

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
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 (28 75 70 94) eller mail (praest@sund.ku.dk) – eller 
find ham på kontoret (Panum Instituttet, Lokale 15.2.1).

Træffetid: 
 Ti: 13-14
On: 12-14
To: 12-14
Fr: efter aftale

Facebook: facebook.com/smikbh
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 

UDLANDSOPHOLD I 2016

Hvis du ikke nåede at søge til ansøgningsfristen den 1. marts 2015, så har du nu en mu-

lighed for at søge om at få en restplads til en af fakultets aftaler i eller udenfor Europa i 

foråret 2016 samt til Australien i efteråret 2016.

Hvornår på studiet:

Det er muligt at søge om en udvekslingsplads på hhv. 3. og 5. semester KA på 2009-kan-

didatstudieordningen samt på 2. og 5. semester KA på 2015-kandidatstudieordningen. 

  

Hvortil:

Restpladser i Norden, Europa, Australien og Japan.

Læs mere om aftalerne på KUnet: Kandidat i medicin/Udlandsophold/Hvor i verden?/ 

 

ANSØGNINGSSKEMA  

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' her: Kandidat i medicin/

Blanketter.

Du kan finde oversigten over restpladserne i selv ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen er den 11. september 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.
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Husk at tjekke din Alumni-mail, så 
du kan være med i processen. 
Resultater findes på: 
sund.ku.dk/ 
om-sund/uddannelseskvalitet/ 
evaluering-paa-sund/ 
 

Med venlig hilsen 
Evalueringsenheden 

Velkommen til et nyt semester. 

MedicinerRådet byder Jer alle sammen velkommen til et nyt semester. 

Som I nok alle sammen er klar over, er det nu, at fremdriftsreformen bliver rullet ud for 

alle studerende. Det betyder tvangstilmelding til undervisning, eksamen og reeksamen 

og introduktionen til et system, hvor der er en væsentlig risiko for at få presset og klemt 

nogle studerende. 

Vi har i MedicinerRådet brugt store dele af sidste semester på at gennemskue, hvor stu-

derende kan blive klemt. Helt konkret har vi været med til at fjerne mange indtegnings-

betingelser til semestrene, hvilket betyder, at vi undgår at tvinge studerende til at tage et 

eventuelt 3. eksamensforsøg ved førstkommende lejlighed. Vi har rykket ECTS-pointene 

for bacheloreksamen op på 6. semester, så man som studerende ikke tvinges til at blive 

færdig med sin bacheloropgave og gå til eksamen på 5. semester. Vi har været med til 

at behandle dispensationsansøgninger, så vi ikke tvinger studerende ud i overbookede 

semestre. Vi har talt med store bogstaver overfor dekanatet og rektoratet for at få lov til 

at bevare muligheden for at forske og tage lægevikariater. 

Vi kan selvfølgelig ikke forudsige alle konsekvenserne af reformen, og det er derfor 

ekstremt vigtigt, at vi i MedicinerRådet er klar til at arbejde for, at så få studerende som 

muligt kommer i klemme, og at vi hele tiden er opmærksomme på, hvad der sker på 

studiet.MedicinerRådet er et åbent fagråd og vi er meget interesseret i, at  man henvender 

sig til os, hvis man mener, at man har været ude for noget, der bør tages op i et større 

forum. Eller hvis man kan se nogle uhensigtsmæssige konsekvenser af reformen, som vi 

bør kæmpe imod. 

Vi er sikre på, at vi får et effektivt semester i MedicinerRådet, og vi glæder os til at se mange 

nye ansigter og kæmpe vores alle sammens sag. 

Velkommen tilbage og glædelig fremdrift. 

Morten Jørgensen 

Formand for MedicinerRådet

Opkald til forvagten, ca. kl 3 om natten

Hej. Jeg er rigtig ked af at vække dig på det her tidspunkt, men jeg har et problem som 
du bør kigge på. Triagen har bedt mig tage journal på en patient, som i virkeligheden 
mere tilhører din afdeling.

Lad mig uddybe: Patienten har en lang og kompliceret anamnese, som inkluderer adskil-
lige sygdomme af den type som behandles at dit speciale. Ser du, læger fra mit speciale 
har svært ved at give lige så god behandling til denne slags sygdomme, hvorimod læger 
fra dit speciale er rigtig gode til det.

Ja, det er sandt at læger fra mit speciale teknisk set også er kandidater i medicin, men 
læger i mit felt ved ikke ret meget omkring denne patients sygdomspåvirkede organer 
eller kropsdele. På den anden side ved læger fra dit speciale typisk rigtigt meget omkring 
disse organer eller kropsdele, og derfor synes jeg, at du er bedre kvalificeret end mig til 
at tage dig af denne patient.

Hvad siger du? Patientens klager er primært sygdomme som behandles af mit speciale? 
Bare rolig, vores afdeling skal nok gå tilsyn på din patient dagligt. Du ved, at vi taler 
sandt, når vi siger, at vi kommer forbi dagligt og laver detaljerede tilsynsnotater. Og bare 
rolig, vi skal nok sørge for at kalde patienten ind til en ambulant tid, når din afdeling har 
skrevet epikrisen.

Jeg ved godt, at det er et besværligt tidspunkt at indlægge en patient til din afdeling, og 
jeg værdsætter det virkelig meget. Fuldstændig oprigtigt. Problemet er bare, at selv om 
læger fra min afdeling typisk ser færre patienter og arbejder mindre end læger fra din 
afdeling, tror jeg bare, at det vil være bedre for patienten, og at han vil få et bedre forløb, 
hvis han behandles af dit speciale.

Lad mig fortælle en historie, som vil bevise hvorfor denne slags patient skal behandles af 
din slags læge: Engang havde jeg en patient, ligesom denne, som ved en fejl blev indlagt 
til min afdeling. På trods af at jeg behandlede hans primære problem, er jeg ked af at 
indrømme, at hans øvrige medicinske problemer ikke modtog den ideelle behandling, 
og et af problemerne forværredes til et punkt, hvor vi var nødt til at få jeres speciale til at 
hjælpe. Det var lige ved at gå galt! Så du kan vel godt se, at denne slags patienter uden 
tvivl hører under dit speciale?

Virkelig? Du nægter at tage patienten, på trods af at han uden tvivl hører til i jeres regi? 
Nuvel, det må jeg vel acceptere. Men i så fald, kan vi vel begge blive enige om, at patienten 
hører til hos gastrokirurgerne?

Dennis/mok-red
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"Selfie", Joan Cornella. http://joancornella.bigcartel.com/

Så skete det, som I alle gik og ventede på og aldrig troede ville ske! 

MOK redaktionen indsupplerer! 

Fra dette semester vil der blive plads til nye ansigter på redaktionen. 
Lige meget om du altid har haft en drøm om at blive mokker eller om det først er gået 
op for dig i dette sekund, så send os en ansøgning. Den skal foreligge på mok@mok.dk 
eller i MOK’s lokale senest d. 7/11-15 kl 12. Herefter vil du komme til samtale for at vi kan 
finde de helt rigtige og dedikerede sjæle til at bringe arven videre. 

Lidt om MOK:
MOK udkommer alle uger i semesteret. Vi laver det i fællesskab om mandagen fra kl 12. 
At være en del af redaktionen indbærer både, at man er en del af opsætning af opslag 
udefra såsom basisgrupper og annoncer. Men også de lidt sjovere dele, så som at lave 
artikler om relevante ting eller gøgl. 
MOK bliver lavet i Adobe InDesign, som du vil blive sat ind i, hvis du ikke allerede 
kender det bedre end resten af redaktionen. Det vil være en fordel, hvis du kender til 
grundlæggende computerbrug f.eks. brugen af ctrl+C og ctrl+V. Men det er ikke et 
ufravigeligt krav. 

Som medlem af MOK kan du se frem til:

Sex and the Panum 
Så er pigebrevkassen up and running igen dette semester!  

Har du et lille problem i maven, som er så panumrelateret, at din veninder ikke gider høre 
på det, din mor synes du er nørdet, og din læsemakker kaster snart op af det? 
Frygt ej, pigebrevkassen tager i mod ALT. Skriv til pigebrevkassen@gmail.com, og vores 
panum-kærligheds-problem-kyndige ekspert panel tager sig af det. 

"Kære brevkasse, 

Jeg er virkelig forvirret over noget. Jeg er ny på studiet, men snakker meget med en fyr jeg 
kender fra 9.  sem. Han er rigtig sød, og jeg kan sku også godt lide ham. Der er virkelig meget 
flirt i luften, og han vil rigtig gerne have mig med til første fredagsbar! Nice! 
Men han bliver HELE TIDEN ved med at snakke om, hvor meget vi skal i skakten. Nu har jeg 
hørt en masse, og jeg har forstået, at det er et lille mørkt rum, hvor man viser sine patter. MEN 
kære brevkasse, jeg har hørt, at skakten ikke eksisterer mere! Er han dum eller hvad?  Eller har 
han bare ikke været på panum pga. klinik? 
Jeg prøver bare at grine af det, men jeg ved sku ikke helt hvad han er ude på. 

Kh., 
Hende den forvirrede"

Kære hende den forvirrede 

Godt at høre, at der er flirt i luften! 
Ja, altså det forholder sig sådan, at en fungerende skakt skal man lede længe efter. Nu er 
din søde fyr på 9. sem. nok bare forvirret og pat-hungrende. Tag dig ikke af det, du kan 
bare forklare ham pænt, at man skal arbejde lidt hårdere for at se bryster i stearinlysets 
skær.  F.eks. kan du sige til ham, at han skal cut the crap og invitere dig ud. 
Den slags små-desperat liderlighed finder du dig ikke i. Som ny på studiet, skal du først 
lige sondere terrænet, men hvis han er 'the one' (lol) så skal du da bare lave din egen 
private skakt. 

Held og lykke med det og husk - han er også bare forvirret. 

Kærlig hilsen MAndrea/MOK-red


