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VELKOMMEN TIL

BASISGRUPPE
BAZAR 2015

Mandag 14. september

Introduktion til basisgrupperne
Lundsgaard auditoriet, kl 15-16

Bazar og snak med basisgrupperne
Udenfor Lundsgaard auditoriet, kl 16-17
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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
FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

SOFAS
SPLAS
Synapse
SØNHKS
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HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
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MOK UDKOMMER
SATS MÅNEDSMØDE KL 16.15, LOK. 42.0.01

SEMESTERSTARTSPIZZA MED KRISTNE
MEDICINERE I STUDENTERHUSET

MÅNEDSMØDE MED BAMSEHOSPITALET
KL 17.00 I LOKALE 42.0.01

DENNIS FYLDER 30!!
ALBIN SKAL TIL VEGA

MILLE FINDER SIG SELV VED AT GØRE NOGET 
DUMT

SIMON & ERIK SKAL LØBE HALVMARATHON

MOK DEADLINE KL. 12:00

JONAS KLARER MÅSKE SIN EKSAMEN

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

Albin



| 3 Redaktionelt

At spise udendørs i Danmark
I dag til frokost på mit arbejde spurgte en kollega, om ikke vi skulle sidde udendørs og spise. Jeg har oplevet at få 
spørgsmålet mange gange før, men jeg må stille mig uforstående til hvorfor, at nogen, nogensinde, kunne ønske at 
spise udendørs i Danmark.
For bedre at skabe forståelse for hvorfor det er den dummeste ide i verden at spise udendørs i Danmark, vil jeg her 
liste årsagerne til mit stærke had for dette umådeligt ubehagelige ritual, som vi skal 
slæbes igennem hvert eneste år, når der er bare antydningen af en solstråle.

• Det er koldt. Det er ALTID koldt i Danmark: Hvis man en aften om sommeren har lyst 
til at spise udendørs i forbindelse med f.eks. et grillarrangement, og man tænker at 
her kl. 17 er temperaturen da udmærket, så BLIVER det koldt. Omkring kl 20, begynder 
samtlige kvinder i selskabet at gå indenfor for at hente tæpper, og alle mænd i selska-
bet sætter tempoet for alkoholindtaget op, sådan at de kan holde varmen. Hvorfor? 
Fordi den udbredte holdning er ”Nu er det sommer, derfor kan vi godt sidde udendørs 
og spise, uanset hvor pisse meget vi fryser”. Det er jo sommer, jo, hvilket betyder at det 

angiveligt er varmt.

• Solen, eller mangel på samme: Hvis man 
vælger at spise frokost udenfor, er der relativt 
gode odds for at solen er fremme. Når solen 
ER fremme, vil halvdelen af selskabet altid 
sidde på den nedern side af bordet: Den side hvor man konstant får solen 
i øjnene. I dette tilfælde har man to muligheder: Den ene er, at man sidder 
og laver krampagtige gymnastiske bevægelser for at undgå at få solen i 
hovedet ved at justere sin stilling sådan, at solen gemmes bag et træ, en 
person på modsatte side af bordet, eller lignende. Den anden mulighed er 
at tage sine solbriller på og acceptere, at ens nethinde brændes fuldstæn-
digt i smadder.

Om aftenen, når solen går væk: Se punkt 1: Det bliver pisse koldt. Til gengæld begynder insekterne også at komme 
frem, sådan at man skal sidde i en storm af myg, hvis eneste formål i livet er at være nedern. Dette fører så til, at der 
anskaffes et virvar af myggelys og myggespray, som formår at forvandle den friske luft til et kemikaliehelvede, som 
holder både myg og mennesker væk.

• Havemøbler. Hvilken stol sidder du bedst på; Din spise-
bordsstol ved dit spisebord indenfor, eller det plastikhel-
vede af et solbleget møbel, som er blevet overskidt af 
samtlige fugle, som har været forbi Danmark, fra den 
sidste søndag i marts og indtil 69-timersbar? – Man sid-
der bedst på sine indendørsmøbler, sådan er det bare. Det 
eneste formål, som kan berettige havemøblers eksistens, 
er øl-bowling, og her kan de let erstattes med festivalstole, 
ølkasser eller en god squat teknik.

• Maden bliver ødelagt. Jeg ved ikke med alle jer andre, men personligt 
foretrækker jeg, at min mad er fri for alt muligt lort, som vinden tager med 
sig og placerer i min mad. Dette kan være blade fra træerne, insekter, skrald 
eller andet.

• Vinden. Den er der altid, og den er irriterende. Nogle gange skal man ud 
at løbe efter servietter og andre let-luftbårne ting, mens den andre gange 
blot bidrager til, at man fryser. – Hvis grillmesteren er en idiot af karat, som 
elsker tændvæske, er der ydermere lagt op til at man kan få brændt hår/
øjenbryn af, såfremt man sidder i vindretningen.

Så NEJ TAK, Kristoffer, jeg gider ikke spise frokost udendørs!
Dennis/mok-red

Redaktionelt
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SØNHKS foredrag om svimmelhedstilstande og audiologi

Vi glæder os over at kunne invitere til en inspirerende og lærerig aften med de to læger 
Niels West og Martin Nue Møller, der hver vil holde et spændende oplæg om henhold-
svis svimmelhedstilstande og audiologi. Undervisningen vil bestå af både foredrag og 
”hands-on” øvelser i audiologi.
Arrangementet kan især være relevant for studerende på 11. semester, men alle inter-
esserede er naturligvis meget velkomne til at deltage! 

Hvornår: Tirsdag den 22. september klokken 16:30
Lokale og tilmelding: Information følger i næste udgave af MOK, 
samt på facebook og på www.soenhks.dk
Koster det noget? NEJ DET ER GRATIS for alle!

Hilsner fra 
Bestyrelsen

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 !

Vil du med PIT til Afrika eller Indien? Nu også i sommerferien!

Nu har du muligheden, for PIT har nemlig restpladser foråret 2016!
Restpladser:
• MpwapwaDistrict Hospital, Tanzania:  1 plads i periodenfeb-apr.

• Songea Regional Hospital, Tanzania:   2 pladser i perioden feb-apr.
     1 plads i perioden maj-juli.
• MbuluDistrict Hospital, Tanzania:    2 pladser i perioden feb-apr.
• SiayaDistrict Hospital, Kenya:    2 pladser i perioden feb-apr.
• SalvationArmy’sChikankata Mission Hospital, Zambia:  2 pladser i perioden feb-apr.
• Mungeli Hospital, Indien:    2 pladser i perioden feb-apr.

Derudover har vi som noget nyt to måneders SOMMEROPHOLD sommeren 2016!
•MpwapwaDistrict Hospital, Tanzania:  2 plads i perioden juli-aug.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse hos-
pitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal 
du sende en mail til podio.pit@gmail.com.
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr hvoraf man får 300 kr igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.
Pladserne bliver tildelt efter ”først til mølle” princippet.

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

Hej nye og gamle medicin studerende og velkommen til PIT. 

PIT er en studenter gruppe hvis primære formål er at formidle kontakt imellem hospitaler 
og medicin studerende der gerne vil på et hospitals ophold i troperne.
I den forbindelse har vi, på grund af et generationsskifte, behov for nye hospitals ansvarlige. 
Som hospitals ansvarlig er du kontaktperson for de udsendte på et eller flere hospitaler. 
I den forbindelse får du mulighed for at erhverve dig:
-Viden om hvordan et hospital fungerer i, for eksempel, Afrika 
-ledelses erfaring
-komme forrest i køen, når du selv vil udsendes
Arbejdet er ulønnet og tager ca. 1 time om ugen. Hvis opgaven som hospitals ansvarlig 
lyder spændende så mød op til månedsmøde d. 22 september i studenter huset. 

Mvh.
PIT- Praktikant i troperne

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.

COGITA - en ny basisgruppe på Panum

Cogita er en nyopstartet tværfaglig basisgruppe for studerende med interesse for 
medicinsk filosofi og etik.

Formål:
Vi vil alle i fremtiden stå over for svære etiske beslutninger, hvad enten det er som 
behandler, plejer, pårørende eller patient. Vores ønske er derfor at skabe et forum, hvor 
studerende med interesse for disse medicinsk filosofiske og etiske problemstillinger gives 
mulighed for faglig fordybelse, refleksion og diskussion.

Da vi er en helt ny studenterforening vil vi rigtig gerne høre fra dig, hvis du har nogle 
gode ideer til arrangementer, har læst en rigtig spændende artikel eller måske set en 
tankevækkende dokumentar!

Hvis Cogita lyder som noget for dig, kan du møde os til Basisgruppebazar mandag 
d. 14. september. 

Find os på Facebook, eller se www.cogitakbh.dk for mere information. 

Kristne Medicineres semesterstartspizza
- alle SUND-studerende er velkomne!

Vi hygger, hører lidt om KM og KMs planer for efteråret og spiser pizza! 
Du kan også finde eventet på facebook, f.eks. på gruppen 
"KM Kbh - Kristne Medicinere København".  

Tid og sted : 9. september kl.16.15 i studenterhuset 

Venlig hilsen Kristne Medicinere

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 månedsmødemed 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.
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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
PanumUnderwaterclub (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).
• Normalt ligger PADI OW-kurser omkring 3500,- og det er bare kurset! Så du sidder og 
læser om Danmarks billigeste dykkerkursus!
• For dykkerkursus uden indmeldelse i PUC er prisen 2800 kr (studerende og ikke-
studerende).
• SENESTTILMELDING: 11. september 2015!

Panum Underwaterclub
PUC er en fuldt udstyret dykkerklub af studerende for studerende (og ikke-studerende), 
og din mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Sommedlem 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!

Mød os og hør mere
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 basisgruppebazard. 14. september 2015, Kl. 15-16 i 
Lundsgaard Auditorium og kl. 16-17 på vandregangen på Panum Instituttet (Nørre Allé 
20, 2200 København N).

Rapport fra PUCs dykkertur til det Sydfynske øhav
Den årlige PUC-tur blev en succes trods forsvundne torpedobåde! Vi havde en lækker 
weekend i udkantsdanmark, nærmere betegnet Spodsbjerg på Langeland, hvor vi blev 
indlogeret i egen 2-etagers sidebygning til campingpladsens reception. Vi blev budt 
velkommen af den rare husmester med en til tider kryptisk dialekt, og på campingplad-
sen kunne vi fylde flasker efter behov. Om fredagen varmede vi op med et stranddyk 
ved Spodsbjerg; et godt naturdyk, dog lav sigtbarhed, men med skattefund! Senere på 
dagen blev den kære, endnu unavngivne, båd sat i vandet ved Troense, hvor vi med GPS-
koordinater og ekkolod søgte de gamle torpedobåde, Nazisterne selv sank ved krigens 
endelige i 1945. De viste sig dog at ligge dybere i dynget, end de lige var til at finde, og vi 
dykkede forgæves efter vragene, men som plaster på såret bød hjemsejladsen på marsvin 
og solnedgang. Lørdag drog vi til Ballen Havn på Sydfyn. Her parkerede man for halvan-
det år siden den gamle, udslidte Ærøsundfærge på omkring 20 meters dybde, og den 3 
etagers øfærge var nu allerede komplet pakket ind i bløde koraler, beboet af krabber og 
fisk m.m.. Super fedt vrag at dykke på med mulighed for at udforske færgens indre. Alt i 
alt en god weekend med masser af dyk. Vi vendte solbrune hjem og med blod på tanden 
efter flere vrag – dem er der heldigvis mange af. Tusinde tak til Jes og co. for planlægning. 
Tak til alle for et hyggeligt samvær med god mad og god stemning! Vi ses på næste dyk!

Vi glæder os til at dykke med dig!

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!

Find skalpellen frem og kridt de kirurgiske træsko for er det endnu engang blevet tid til 
Tour de Chirurgie. Vi vil nu løfte den kirurgiske afdækning og afsløre, hvad denne måneds 
foredrag byder på.

Foredrag i Gastrokirurgi
V. Thomas Korgaard Jensen & Anders Bech Jørgensen
Tordag d. 24. september
Miniauditorium 1 (29.01.30)
Kl. 17.00-18.30

Vi håber at se jer.
- Tour de Chirurgie

Aktionsdag + månedsmøde/foredrag/styregruppevalg i Bamsehospitalet 
og Sund Krop

Vil du gerne være læge for de små bamser og derigennem lære at kommunikere med 
mindre børn?  
Vil du gerne undervise 1.-3. klasse i noget så nice som sundhed?
Er du helt ny eller har du snuset lidt til det før? Du er i hvert fald mere end velkommen til 
”Bamsehospitalet og Sund Krops AKTIONSDAG”
Der vil være undervisning i begge aktiviteter, workshops, sociale indslag, foredrag om 
børneforgiftninger, fællesspisning og en super hyggelig fest!
Hvornår: 19. september kl.13 (spisning fra ca. kl. 19)
Hvem: Alle selvfølgelig! Både nye og gamle.
Hvor: Pavillionen på Panum (Nørre Alle 20) ved kantinen - spisning foregår i Loungen i 
Studenterhuset. 
Tilmelding: Se facebook-eventet ”Bamsehospitalet og Sund Krops aktionsdag" eller skriv 
til bamsehospitalet-kbh@gmail.com (eller læs om os først på bamsehospital.dk).

Du kan også komme og høre om os først til vores månedsmøde med foredrag:
Julie har for nyligt været i introstilling som pædiater og kommer for at fortælle om livet 
på børneafdelingen som ny læge. Det hele bliver serveret på et fad med sjove anekdoter, 
udfordringer og fortællinger fra hendes hverdag. 
Efterfølgende holder vi styregruppevalg. Vi laver noget god mad og holder et meget 
uformelt valg - og JA, man er også meget velkommen, selvom man ikke stiller op. Ønsker 
man at stille op, skriv da til bamsehospitalet-kbh@gmail.com 
senest 9/9 kl. 12. 
Hvornår: 10. september kl. 17
Hvor: Pavillionen på Panum (42.0.01)
#FindOsPåFacebook: Join eventet ”Pædiatrisk fordrag 
(månedsmøde) + styregruppevalg”  og bliv medlem af grup-
pen ”Bamsehospitalet & SundKrop, København”. 

Vil du gerne styrke din internationale profil og på udveksling i 2016? 

Nu er det sidste mulighed for at øge dine chancer for at komme på udveksling med IMCC. 
Med IMCC Exchange og Research Exchange kan du komme på et sjovt og lærerigt klinisk 
eller forsknings ophold på fire uger, når det passer dig.

I oktober får vi tre internationale medicinstuderende på besøg i København - to piger fra 
Kenya og en dreng fra Israel - og vi har brug for din hjælp til at gøre deres ophold fantastisk!
Du kan enten være kontaktperson for en udenlandsk studerende i oktober eller udleje et 
værelse/sofa/lejlighed i de samme 4 uger. Selvfølgelig kan du få lov til begge dele ;D Hvis 
du lejer et værelse ud, får du et honorar på 1800kr pr. studerende. 

Er du interesseret og har du flere spørgsmål? Så kontakt boligansvarlig på: bolig.exchange.
copenhagen@gmail.com 

eller kontaktpersonansvarlig på: 
buddy.exchangecph@gmail.com

Vi ser frem til at modtage mail fra dig ;D
De bedste hilsner IMCC Exchange og Research Exchange i København 

Så er det tid til semesterets første månedsmøde i IMCC Exchange og Research 
Exchange.

Mødet vil foregå tirsdag den 29. september kl. 17 i IMCC's lokale i studenterhuset. 
Kom og hør, hvad vi laver og om mulighederne for, at du kan komme på udveksling :) Der 
vil som altid være lidt  godt til ganen.
Vi glæder os til at se dig! 
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UGENS ANNONCER FRA PUFF

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

Kære studerende,
I forbindelse med færdiggørelsen af et randomiseret placebokontrolleret studie omhan-
dlende behandling af patienter med anfaldsvis atrieflimren ønsker vi hjælp til analyse af 
hjerte MR skanninger. Du skal forvente en del arbejde i løbet af et år, og dit arbejde vil blive 
for stort til bacheloropgaven men vil kunne kombineres med kandidatopgave/forskningsår. 
Du vil lære at analysere hjerte MR skanninger. Vi forventer et selvstændigt førsteforfatter-
skab + medforfatterskab til dig. Kontakt mig venligst (incl. CV) for yderligere information 
herunder om muligheder for finansiering. Arbejdet vil være et godt startsted hvis du ønsker 
specialisering i kardiologi.
Mvh
 
Per Lav Madsen
Ovldr med
Hjerte MR sektionen
Kardiologisk afdeling, Herlev
lav.madsen@gmail.com

Forskningsår på Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet
Forskningsårsstipendiat med interesse for anæstesi søges til et klinisk projekt omhandlende 
koagulation i forbindelse med hjertekirurgi.

Ansættelsesperiode: 01.02.2016 – 01.02.2017. 

Løn: 10.000 kr./md.

Kort projektbeskrivelse: 

Projektet omhandler blodtransfusion til hjertekirurgiske patienter og er en del af et interna-
tionalt multicenterstudie. Arbejdet indebærer inklusion af patienter planlagt til hjertekirurgi 
og efterfølgende dataindsamling.

Forskningsårsstipendiaten tilbydes at arbejde i en klinisk forskningsenhed som en del af en 

større forskningsgruppe med flere forskningsårs- og PhD-stipendiater.

Udover deltagelse i det kliniske projekt, vil der være mulighed for at etablere et selvstændigt 
projekt med egen publicering. 

Ansøgningsfrist: 30/10-2015. 
Ansøgningerne behandles løbende.

Kontakt oplysninger:
Klinikchef, overlæge 
Hasse Møller-Sørensen
Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet
Tlf. nr: 35451416. Email: peter.hasse.moeller-soerensen@regionh.dk 

Projektet

Endoskopiafsnittet på Herlev hospital har en betydelig forskningsaktivitet inden for området 
endoskopi. Afsnittet foretager ca. 13.000 procedurer om året. Det prægraduate projekt om-
handler en ny og avanceret koloskopimetode, som vil blive introduceret på Herlev Hospital, 
som det første sted i verden. Vi tilbyder i den forbindelse:

• Ansvar for et prospektivtrandomiseret 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.

Kære MOK-læser

Havde du en god frebar? Var du en lille Tigermis i weekenden? Fik du lavet nogen gode 
pickups?
Det er stadig studie-/semester-start, men når man går forbi Bibber, skulle man nærmest 
tro, det var eksamensperiode! Husk at holde fri og få noget frisk luft!Denne uge kigger 
vi lidt på, hvilke pickups, der kan være relevante for Jer på Bibbelibber. Men først et godt 
råd fra min yndlings-blog: 
”We need to make books cool again. If you go home with somebody and they don’t have 
books, don’t fuck them.” www.bookshelfporn.com

Med det i baghovedet kan I lige få ugens skala og pickup. Brug dem som I vil. Og husk lige 
at sende mig en mail. Eller fortæl en historie, næste gang vi mødes!Det skal lige siges, at 
den mest klassiske pickup-strategi på Bibber er at hente kaffe til sit objekt.Men hvis du 
modtager en kop kaffe, så vurder lige situationen, før du opfatter det som et pickup-forsøg. 
Det kunne også bare være en af dine flinke venner. Og helt ærligt, gratis kaffe – come 
on, så let er du ikke, vel? 

Denne uges skala går fra ”Would you like to peek at my hardcover?” til “Du er ligesom en 
Bestseller liste, hvor jeg er en bog – jeg ku’ være på dig i ugevis.”1
Man er som altid velkommen til at lave sin egen skala og maile til mig på 
pickuppanum@gmail.com - mailen har nu eksisteret i 3 semestre uden at modtage andet 
end nigerianske penge-låns-tilbud, så det ku’ være optur, hvis du sendte mig en helt klas-
sisk, erfaringsbaseret livsberetning! 

Ugens pickupline:
Hvis du var en biblioteksbog, ville jeg aldrig aflevere dig tilbage.

Læs noget skønlitterært, hold optil flere timers pause dagligt, løb en tur og så må du bare 
have en alletiders uge! Møs møs. 
Caro. 9.sem.

1 Man må jo ikke tale på Bibber, så du har enoplagt mulighed for at komme helt tæt på!
2 Vær lige sikker på, det hverken er vagten på KUBnord eller en bibliotekar, du får afprøvet 
den her på! Og så virker den altså bedst, hvis du selv er lidt badass. Så har du fået 4 for 
nyligt? Ellers skal du ikke engang prøve.

1

2

UGENS KRYDSORD!

1: Ikke en dreng
2: Antonym af uvenlig

Send rigtig besvarelse til mille@mok.dk! Vinderen får en gratis 
allergi mod elektromagnetisk stråling!

Dennis/mok-red
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 37, 2015

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.

Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter. I dette semester kredser en del 
af vore arrangementer om temaet ”I virkeligheden…” og undersøger fra mange vinkler 
”virkeligheden” og vores forhold til den.
________________________________________
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

Vi besøger digteren J. H. Wessels 1700-tals stuer i familien Langbergs fantastiske hus. Profes-
sor emeritus Thomas Bredsdorff fortæller og fremsiger Wessels-vers, og vi drikker Wessels 
skål ved hans grav ved Trinitatis.

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 halvstive 
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.
________________________________________
TEMA: Kriminaliseret ytring og social ro (Jacob Mchangama)
Tid: onsdag 23. september kl. 17.00-19.00
Sted: 23. sep. Kl. 17.00-19.00, CSS Kommunehospitalet, lok. 18-01-11

Foredrag ved Jacob Mchangama, direktør for Tænketanken Justitia

Ytringsfriheden er, som de øvrige frihedsrettigheder, ikke kommet af sig selv. Den er meget 
hårdt vundet, demokratiet afhænger af den og hver ny generation må kæmpe for den. 
Samtidigt er befolknings-sammensætningen stadig mere kompleks, og der stilles krav 
om forståelse, tolerance og respekt for nye borgere og livsmåder. Gælder det derfor om at 
afbalancere frihed med tolerance – helst moralsk gennem selvcensur men ellers juridisk 
gennem forbud mod blasfemi, hadetale eller kritik, der opfattes krænkende? Eller er frihed 
og tolerance ikke modsætninger men to sider af samme sag? Og er der virkelig en kausalsam-
menhæng mellem fravær af hadetale, bidende satire og grov kritik – og social ro og orden?

Tilmeld gerne på Facebook: Den Grønne Kuppel.Studentermenigheden på Kommunehos-
pitalet.

________________________________________

TEMA: Fysikkens virkelighed og vores egen (Holger Bech Nielsen)

Tid: tirsdag 29. september kl. 19.30
Sted: Sankt Johannesgården, Store Sal, Blegdamsvej 1b

Foredrag ved professor emeritus Holger Bech Nielsen
Hvordan ser virkeligheden ud fra fysikkens kvantevirkelighed og fra vores makrovirkelighed? 
Og hvordan hænger det hele sammen?

Tilmeld gerne på Facebook: www.facebook.com/smikbh/events
________________________________________

Studenterpræst Nicolai Halvorsen

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 
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Ugens stribe i MOK:
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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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Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

(Telefonerne er åbne dagligt fra kl.10 til kl.15)

Mandag-torsdag:
Fredag: kl.8.00 - 14.00

Overenskomst, transportbetaling og lægevikarværelser
 

Kære medstuderende
Velkommen tilbage fra sommerferien og velkommen til et nyt 
semester!
 
Inden sommerferien havde FADL nogle hårde overenskomstforhan-
dlinger med regionerne vedrørende transportbetaling og refusion.

Årsagen til dette var, at aftalen som lå til grund for både transport-
betaling og -refusion ikke lå i overenskomsten, men var en gammel 
aftale, der var indgået med amterne. Regionerne ønskede ikke læn-
gere at opretholde aftalen, dette formentlig af økonomiske årsager, 
og opsagde denne til d. 1. april 2015.
 
Dette gjorde at vagttagere oplevede at blive sendt ud på vagt til hos-
pitaler, der lå uden for hovedstadsområdet uden at få betaling eller 
refusion for dette. Det var FADLs forventning at regionerne havde 
opsagt aftalen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og 
derfor ønskede at finde en løsning, hvilket ikke var det indtryk vi blev 
mødt af i forbindelse med forhandlingerne. 
 
Forhandlingerne har været langstrakte og vanskelige og først lige in-
den sommerferien begyndte regionerne at åbne op for muligheden 
for at indføre transportordninger i overenskomsten. 

Det endelige resultat af forhandlingerne på transportområdet be-
tyder at vi har fået indført transportbetaling som en del af overen-
skomsten, hvilket er en væsentlig succes for FADL, da dette ikke har 
stået i overenskomstteksten før og altså ikke har været noget vi har 
kunne gøre krav på.
 
Fremadrettet vil FADL forsøge at forhandle lokalt med hospitalerne 
for at opnå lokale transportaftaler, der giver bedre betaling og 
dermed en bedre vagtdækning på de mere perifære sygehuse i 
Region Sjælland og Region Hovedstaden.
 
Urafstemningen om overenskomsterne blev afsluttet i løbet af 
sommerferien, hvilket de i følge vedtægtsbestemmelser skal hvilket 
formentlig har resulteret i den ikke imponerende stemmeprocent på 
ca. 15%.

Dog var de studerende, der stemte om overenskomsten enige om at 
godkende resultatet, hvilket hovedbestyrelsen tillige gjorde i sidste 
uge. Urafstemningen gav det samme resultat hvad angår Lægevi-
karoverenskomsten, der ligeledes er blevet godkendt i sidste uge.
 
Nu forestår så efterreguleringsarbejdet hos vagtbureauerne samt at 
implementere den nye transportaftale og forsøge at indgå de oven-
for nævnte lokalaftaler. 
 
Vi takker alle medlemmerne for støtten og ønsker jer tillykke med de 
nye overenskomstaftaler!
 
Inden sommerferien oplevede ca. 30 medicinstuderende at få et 
brev fra SKAT og Region Sjælland, der mente at de lægevikarværelser 
som de medicinstuderende havde fået stillet til rådighed i forbindel-
se med deres lægevikariater i Regionen var mere værd end de i ove-
renskomsten beskrevne 511 kr, hvorfor dette måtte betragtes som 
et personalegode som de studerende skulle beskattes af - et samlet 
beløb for de 30 studerende på omkring 150.000-200.000.
 
FADLs faglige sagsbehandlere stillede en række spørgsmål på vegne 
af de 30 studerende til både SKAT og regionen og gjorde indsigelser 
imod denne skattemæssige og retslige udlægning af sagen.

Efter forhandlinger har Regionen og SKAT erkendt at de studerende 
var at betragte som værende på rejse og derfor ikke kunne have 11 
timer på hjemmebopæl hvorfor at der ikke var tale om et personale-
gode. Dette betød slutteligt at de studerende ikke skal beskattes af 
boligen. 
 
Husk altid at henvende jer til FADLs faglige sagsbehandlere for at få 
opklaret spørgsmål vedrørende løn og arbejdsforhold!
 
Vi ser i FADL frem til det kommende semester. Vi vil her i MOK in-
formere fra de forskellige udvalg.
Husk desuden at følge med på Facebook og www.fadl.dk

Bedste hilsner
Thomas Svare Ehlers
Formand for FADL
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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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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 Kreds-
forening 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 Char-
lotte på cf@fadl.dk 

Generalforsamling 2015

FADL København indkalder til Generalforsamling 15 fredag den 9. 
oktober 2015 kl. 17.00 i studenterklubben på Panum Instituttet. 

OBS: der er opstillingsfrist den 24. september kl. 12.00 og der bliver 
afholdt informationsaftner om at være politiker hos FADL den: 

14. september kl. 17.00-18.00

16. september kl. 17.00-18.00

Aktiv tilmelding gennem mitFADL. Det er muligt at tilmelde sig fire 
kurser total. Tilmeldingen starter d. 4. september kl. 12:00 og lukker 
d. 10. september kl. 12:00. og igen listen over, hvilken kurser man kan 
komme på.

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 kursuspro-
gram, 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 semesterstart-
shæftet 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. Aktiv tilmelding gennem 
mitFADL. Det er muligt at tilmelde sig fire kurser total. Tilmeldingen 
starter d. 4. september kl. 12:00 og lukker d. 10. september kl. 12:00. 
og igen listen over, hvilken kurser man kan komme på. Spørgsmål 
vedrørende kurserne rettes til kursus-kkf@fadl.dk. 
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D E T  S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E  F A K U L T E T  
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

Påvirker lægemidler vores tarmbakterier? 
 
Metabolismecentret på Københavns Universitet søger raske mænd i alderen 18-35 år 
til deltagelse i et videnskabeligt projekt.  
 
Projekt titel: Effekten af metformin på tarmens bakteriesammensætning . 

     Effects of metformin on human gut microbiota  
 

Helt ny forskning har vist, at de bakterier der naturligt findes i vores tarme er ændret hos patienter med 
type 2 sukkersyge, men i hvilken grad dette skyldes den medikamentelle behandling er ukendt.  
 
Dette projekt har til formål at undersøge om behandling med det godkendte lægemiddel metformin, 
som bruges til behandling af type 2 diabetes, kan medvirke til at ændre sammensætningen af 
tarmbakterier hos raske, samt at undersøge eventuelle fysiologiske følger heraf.  
   
Projektet strækker sig over 18 uger, hvor du skal møde til i alt 5 besøg på Frederiksberg Hospital, 
forudgået af 10 timers faste. I løbet af de 18 uger skal du tage 1- 2 tablet metformin dagligt i 6 uger. 
Undersøgelserne varer fra 30 min til 1 time. Vi vil i blodprøver blandt andet undersøge blodsukker, 
kolesterol, nyre- og leverfunktionen. Du skal desuden afgive afføringsprøver. Du vil få målt højde, vægt, 
hofte- og talje vidde, fedtprocent og blodtryk.  
 
Du kan deltage, hvis du er: 
o Mand 
o Mellem 18 og 35 år gammel. 
o Sund og rask 
o Vægtstabil med BMI mellem 18,5 – 27,0 kg/m2. 
 
Du kan ikke deltage, hvis du: 
o Har taget lægeordineret medicin inden for de sidste to måneder 
o Lider af kronisk sygdom herunder nedsat nyrefunktion 
o Tidligere har fåret foretaget operationer i maveregionen fraset fjernelse af blindtarm.  
 
Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (journal nr.:  H-7-2014-012). Ansvarlig for 
forsøget er Professor, Speciallæge Oluf Borbye Pedersen.  
 
Hvis du er interesseret i at vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at ringe til 
Cæcilie og Joachim på tlf. 21 17 92 63 på hverdage mellem kl. 08.00 og 17. Du kan også 
sende en e-mail til metforminstudy@sund.ku.dk og oplyse navn og telefonnummer, så vil 
vi kontakte dig. 
Du vil modtage en kompensation på 3000 DKK efter gennemførelse af projektet.  I tilfælde 
af, at du må udgå fra forsøget inden forsøgsperioden afsluttes vil du modtage et  
forholdsmæssigt beløb af de 3000 kr.  Beløbet er skattepligtigt. 
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Går du rundt med en kommende pædiater i maven? 
Har du lyst til at booste dit CV som kommende pædiater? Enheden for Overvægtige Børn 
og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger frivillige medicinstuderende til 
blodprøvetagning og andre kliniske undersøger på 2,5 til 9-årige børn i forskningsprojekt 
om tidlig opsporing af overvægt. 

Det er muligt at køre med fra Østerbro.

Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker 
for overvægtige børn, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende 
forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. 

Projektet vil øge vores viden om risikofaktorer for udvikling af overvægt i barnealderen, 
således at bedre og tidligere behandling kan sættes ind og medvirke til potentielt mindre 
sygelighed for disse børn.

Morgenerne med undersøgelser er fra klokken 7 til 9.30, da børnene skal være fastende 
og vil være minimum 2 gange om måneden. Det kan eventuelt være muligt at lave 
bachelor- eller kandidatopgave i Enheden. 

Vi håber på at høre fra dig. 

Med venlig hilsen

Christine Bøjsøe
Læge, Ph.d.-studerende
Mail: chboe@regionsjaelland.dk

Lønnet forskningsassistent søges til hjerte-CT forskn-
ingsenheden på Rigshospitalet, med start 1. oktober.
Hjertemedicinsk afdeling søger 1-2 medicinstuderende til lønnet arbejde, i forbindelse 
med at forsøgspersoner skal have foretaget hjerte-CT. Du skal kunne arbejde ca. 10 
timer om ugen fordelt på 2 eftermiddage af ca. 5 timer i tidsrummet kl. 14/15 – kl. 19/20.

Opgaver vil involvere forberedelse af forsøgspersoner forud for deres hjerte-CT-skanning, 
og praktiske opgaver vedrørende selve CT-skanningen. Dette foregår i samarbejde med 
andre medicinstuderende og radiografer.

Du vil gennem arbejdetbl. a. opnå praktisk erfaring med anlæggelse af venflon og 
analyse af EKG.
Nye ansatte vil blive fuldt oplært i alle opgaver. 

Ansættelseskrav:
Afsluttet bachelor

Interesserede bedes sende ansøgning med karakterudskrift til lægeMathias H. Sørgaard 
på mathiassoergaard@hotmail.com, ansøgningen skal være os i hænde senest d. 20/9. Ved 
uddybende spørgsmål kan man ringe på 35 45 86 28. Samtaler vil blive afholdt i uge 39..

Vil du være forskningsårsstuderende?
Vi søger 8 forskningsårsstuderende til deltagelse i et stort projekt i akutmodtagelserne på Herlev, Hillerød og Bispebjerg.Formålet med projektet er at undersøge om introduktion af en 
ny blodprøve kan forebygge dødsfald eller alvorlige komplikationer hos akut indlagte medicinske og kirurgiske patienter.
I forbindelse med projektet skal biomarkøren suPARanalyseresfra blodprøver fra alle indlagte patienter i akutmodtagelserne over en periode på 3 måneder. 
Derudover vil hver enkel studerende få tildelt deres eget projekt, som den studerende har selvstændigt ansvar for. Der er flere mulige projekter og endelig projektvalg bestemmes i 
samarbejde mellem vejledere og den studerende.
Det videnskabelige udbytte vil være, at den studerende bliver medforfatter på en publikation fra det store projekt samt være førsteforfatter på publikation fra det individuelle projekt.

De studerende vil skulle bruge ca. 3 måneder på det store fællesprojekt og ca. 9 måneder på det individuelle projekt. 
Arbejdet vil foregå på klinisk biokemisk afdeling skiftevis på Hillerød-, Herlev- og Bispebjerg Hospital. Der skal være døgndækning fra 11/1-11/4 , hvorfor der skal påregnes en aften/nat-
tevagt og en dagvagt på hver 12 timer om ugen, samt en vagt fra 11-18 i den periode. 
Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden. Arbejdstiden vil være ca.40 timer ugentligt. Ansættelsen løber fra 4/1-2016 og 12 måneder frem.

Vi vil gerne have at du
•  Er medicinstuderende og gerne have bestået din bachelor-del af studiet.
•  Er fleksibel og kan tage ansvar
•  Er interesseret i forskning
•  Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe

Vi kan tilbyde
•  Vejledning af erfarne speciallæger
•  Forskningserfaring inden for både store og små projekter
•  Deltagelse i aktivt forskningsmiljø

Ansøgningsfristen på stillingerne er 1/10-15 inden klokken 12. Der afholdes ansættelsessamtaler indenfor 14 dage herefter.
Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv c. v. til martin.schultz@regionh.dk, der også kan kontaktes for eventuelle spørgsmål.

Projektgruppen består af 
SeniorforskerPhD Jesper Eugen-Olsen, Hvidovre Hospital.  Professor Dr.med Lars S Rasmussen, Rigshospitalet.
ProfessorDr.med Lars Køber, Rigshospitalet.   Overlæge Dr.med Kasper Iversen, Herlev Hospital
OverlægeDr.med Erik Kjøller, Herlev Hospital   Ledende overlæge Lisbet Ravn, Herlev Hospital
Ledende overlæge Birgitte Nybo Andersen, Bispebjerg Hospital.  Læge og PhD-studerende Martin Schultz, Herlev Hospita

Vil du snyde 5 års fristen….og snuse til urologien?
_______________________________________________________________________
Vil du afprøve din kirurgiske interesse tilbyder Urologisk afd., SVS-Esbjerg præ- eller 
postgraduat ansættelse på samme vilkår som introduktionslæger.

Ansættelse af minimum 4 måneders varighed ledig til besættelse pr. 1.12.15 eller senere 
efter aftale.

Der kan tilbydes ansættelse op til 12 måneder mhp. at udskyde KBU/fremdriftsreform .

Hvad tilbyder vi?

- God mulighed for oplæring i kirurgisk/urologisk teknik samt diagnostik og behandling
 - Endoskopi (transurethrale indgreb som anlæggelse af jj-kateter mv.)
 - Assistent  ved laparoskopiske indgreb
 - Chirurgia minor i Dagkirurgisk Center
 - Der planlægges med minimum én superviseret OP dag pr. måned

- Selvstændig/superviseret stuegangsfunktion
- Tilsynsgående på urologiske patienter i FAM, 
 herunder modtagelse af akutte patienter
- Sweeperfunktion der dækker stuegang, 
 operationsassistance samt elektive journaler

- Tæt supervision
- Vagtfri stilling (Fri i weekender og helligdage)
- Fri bolig
- Mulighed for forskning
- Mulighed for ekstra vagter i kirurgisk afd.

Hvem er vi?

- 5 overlæger, 1 afd. læge og 3 reservelæger
- Sengeafsnit med 15 senge
- Ambulatorium med 10000 besøg/år
- Operationsgang med 1000 OP/år
- Dagkirurgisk center med 400 OP/år
- Delt akut kirurgisk modtagelse

Hvem er du?

- Stud. med (bestået uro/nefro), cand.med eller yngre læge
- Har interesse for kirurgi generelt, og gerne urologi i særdeleshed
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Kontaktoplysninger

Lasse Bro,
reservelæge
lassebro@dadlnet.dk
23966809

Jesper Schou, 
led. Ovl
51513083

Løn/arbejdstid
i henhold til gældende overenskomst.

F å  d i g  e t  j o b b i  -  n o g e t  a t  g å  o p p i           A n n o n c e r
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Privatpraktiserende på Frb søger lægesekretær
Vi har et godt arbejdsmiljø blandt en masse speciallæger, på speciallægecentret på Peter 
Bangs vej 3. Du vil kunne hjælpe mig ved at tage telefonen, blodprøver og vaccinere. 
Det drejer sig om ca. 5-6 timer hver torsdag. Lønnen er 150 kr/time med gratis frokost. 
Du er motiveret og god til at planlægge!

Jeg glæder mig til at høre fra dig. 
Malene Graae - mgraae@dadlnet.dk

Prægraduat forskningsår ved Dansk Hovedpine-
center, Rigshospitalet Glostrup
 
Der søges en medicinstuderende, som vil gennemføre et forskningsår på 12 måneder med 
udvikling og afprøvning af diagnostisk udstyr indenfor hovedpinesygdomme. Arbejdet 
vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt forskningsmiljø. 
 
Forskningsåret planlægges at starte snarest muligt.
 
For yderligere information kan du kontakte:
Afdelingslæge, ph.d. Henrik Schytz: henrik.winther.schytz.01@regionh.dk

• Lægepraksis i Birkerød søger Stud.med til vikar snarest muligt, intet semesterkrav
• Lægepraksis i Birkerød søger Stud.med til sygeplejerskevikar pr. 7/9. OBS; intet 

semesterkrav
• Valbylæge søger Stud.med til sekretær- samt sygeplejerfunktion pr. 1 oktober
• Lægepraksis i Brønshøj søger Stud.med i 3 mdr. plus/minus
• Lægepraksis i Vanløse søger flere Stud.Med i længere periode

Læs mere på jobportalen på Sams.dsam.dk

Forskningsår ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk 
Afdeling, Hvidovre Hospital.

Forskelle i forekomsten og håndtering af multimor-
biditet blandt flygtninge og indvandrere sammenlig-
net med danskfødte

Projektets formål er at undersøge forekomsten af co(multi)morbiditetblandt flygtninge 
og indvandrere sammenlignet med danskfødte med fokus på den samtidige forekomst 
af infektionssygdomme og kroniske sygdomme samt om der er forskelle i kontakt forløb 
for patienter med multimorbiditet og anden etnisk baggrund i forhold til danskfødte. 
Der er tale om registerforskning, hvor du kan opnå god erfaring med epidemiologiske 
grundbegreber i et inspirerende forskningsmiljø.

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er bestemt ikke en nødven-
dighed, men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet 
med registerdata eller surveys. Vi forventer at du står for en publikation hvor du er første 
forfatter og eventuelt bidrager til flere.

Skolarstipendiatet er af 1- års varighed med start snarest muligt (gerne 1 oktober 
2015 og senest 1 februar 2016). Evt. kan det indledningsvist være på halv tid. Projektet 
er fuldt finansieret.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfa-
gligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt 
har IMK funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning. 

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: 
mano@sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet. 
Du er også velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline 25.09.2015.

A n n o n c e r / G ø g l             .
Ugens matematiske problem

I en gruppe på 23 mennesker, hvor stor er sandsynligheden at to men-
nesker har den samme fødselsdag? (Hvis man antager at alle datoer 
er lige sandsynlige).

Svaret finder du nederst på siden.

Svar: 50%. Forklaring kan bland andet findes her:
http://betterexplained.com/articles/understanding-the-birthday-paradox/
https://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_problem

Ugens medicinske ord:

Tvillinger!

Kilde: http://www.merriam-webster.com/dictionary/superfecundation

Ugens guldkorn fra facebook-gruppen "Naturligt Sunde Børn":

Medical Dictionary

superfecundation  
noun  su·per·fe·cun·da·tion 

1  :  successive fertilization of two or more ova from the same ovulation especially by 
different sires

2  :  fertilization at one time of a number of ova excessive for the species


