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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
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PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
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MOK UDKOMMER

UAEM INFOAFTEN SE S. 6

SEMESTERSTARTSFEST SE FORSIDEN

BAMSEHOSPITALET OG SUND KROP AKTI-
ONSDAG SE S. 6

DENNIS SER NFL
JONAS ER OPMÆRKSOM PÅ DAGENS 
LÆNGDE - IGEN

MOK DEADLINE KL. 12:00

KABADDI TRÆNING, VIL DU VÆRE MED, SE S. 8

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 Andrea
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Kære læser
Af Jonas/MOK-red
Jeg har fået denne side i MOK stille til fri afbenyttelse og på baggrund af det, har jeg besluttet 
mig for at skrive om min hobby – fotografi.

Disclaimer
Når det kommer til fotografi tillader jeg mig at udlade den del, som indebærer billeder 
taget på smartphones, der bliver påklistret nærmet psykadeliske filtre og spammet ud 
over facebook og instagram. Ikke fordi det ikke kan være kreativt, for det kan det sagtens, 
men det er for mig uinteressant og begrænset i tekniske egenskaber. Der findes alle mulige 
typer kameraer, og der tages i denne artikel udgangspunkt i spejlreflekskameraer (DSLR/
Digital Single Lens Reflex), da det fortsat er denne type kamera, der er mest udbredt blandt 
entusiaster og professionelle.
Der findes et væld af rigtig dyre kameraer, og en dygtig fotograf kan bestemt drage nytte 
af disse, men er man nybegynder, kan man sagtens øve sig med udstyr for ca 1500,- og 
blive god til det.

Teknisk
Der er rigtig mange specifikationer, man skal have øje på, når man kigger på kamera, 
og der er også nogle stykker, der er ligegyldige. De fleste indstillinger er forklaret ud fra 
figuren nedenfor.

Megapixel: Den første vigtige myte at aflive er, at megapixel (MP) har stor betydning for 
billedkvaliteten. Det er stort set ligegyldigt for nybegynderen, og det er det, jeg tager 
udsgangspunkt i her.

Blænde: Er beskrevet i kameraets menu med et F foran og styrer, hvor stort et ”hul”, der 
kommer lys igennem. Jo lavere blænde, desto mere lysindfald. Det har samtidig den effekt, 
at alt der ikke er i fokus, bliver mere sløret. Med meget lav blænde kan man derfor få et 
motiv til at fremstå tydeligere i et billede, mens baggrund og eventuel forgrund fremstår 
slørede. Dette kan bruges til at lave en effekt kaldet ”bokeh”, som forklares senere. Hvor lav 
blænde man kan bruge er bestemt af ens objektiv (altså kameralinsen), og objektiver, som 
kan gå ned til en lav blænde, er som udgangspunkt dyrere.

Lukketid: Hvor længe sensoren i kameraet er åben og dermed eksponeret for lys. Jo længere 
tid den er åben, desto mere lys kommer ind, men er den åben for længe, kommer motiver i 
bevægelse til at virke slørede. Det er angivet i en brøk og beskriver brøkdelen af et sekund, 
hvor sensoren er åben og dermed tager et billede.

ISO: Jo højere ISO, desto bedre lysfølsomhed, men også mere støj på billederne. Nyere 
kameraer kan opnå højere ISO uden så meget støj.

Der er endnu flere indstillinger og tekniske aspekter af diverse kameraer, men forstår man 
blænde, ISO og lukketid, kan man indstille sig kamera efter belysningen og motiv for på 
den måde at få det bedste billede.

Blitz eller ingen blitz?
De fleste spejlreflekskameraer har indbygget blitz, som i 
min optik kan bruges til meget lidt. Hvis man bruger den, 
kan man næsten ligeså godt bruge sin smartphone - man 
får det samme flade motiv uden dybde. Lidt bedre er det, hvis 
man bruger en ekstern blitz, som sidder fast oven på kameraet.
Er man virkelig en feinschmecker, får man sig et fotostudie, hvor man 
bruger store blitzstativer, men det er både dyrt, kræver plads og er 
svært at bruge, så jeg har undladt at inkludere det i denne guide.

Generelt får blitz forgrunden til at træde meget frem, mens 
baggrunden bliver væsentligt mørkere. Man kan dog overkomme 
dette ved fx at have et hvidt loft skyde blitzen op på dette, så lyset 
bliver bedre fordelt i hele rummet.
Er du fx til en fest, hvor du gerne vil tage billeder af nogle 
af gæsterne enkeltvis, er blitz muligvi en god ide, 
mens det ikke er særligt anvendeligt til at fange 
stemningen til festen.
Summa Summarum: Blitz kan være en fordel i 
nogle situationer, men kan sagtens undværes. 
Personligt bruger jeg blitz meget sjældent.

Objektiv aka kameralinse
K ø b e r  m a n  e t  b i l l i g t 
s p e j l r e f l e k s k a m e r a , 
følger der som regel 
e t  s t a n d a r d o b j e k t i v 
med. Der er en smule 
zoom indbygget  og 
en temmelig lav max 
blænde (altså et højt tal, 
se evt. figuren fra tidligere). Det er 
et fint begynderobjektiv, og man kan 
udvikle sig meget med det, men på et eller 
andet tidspunkt får de entusiastiske behov for 
lidt mere liret udstyr.
Når du skal til at opgradere til et bedre objektiv, 
er der vildt meget forskel på, hvad de forskellige 
objektiver kan og koster. Hvis du fx gerne have lav 
blænde og god zoom kombineret, kan du risikere at måtte 
investere over 10.000,- i et objektiv, som det ikke engang 
er sikkert, at du har brug for.
Derfor kan det formentlig bedre betale sig at tage et 
objektiv med det ene eller det andet. Der findes en række objektiver med fast brændvidde 
(dvs, at de ikke kan zoome). Fordelen ved zoom er naturligvis, at man kan fange motiver, der 
er langt væk, men fordelen ved objektiver med fast brændvidde er som regel, at de har en 
utroligt lav blænde, og at man kan lave flotte portrætfotos, hvor baggrunden bliver sløret.

Valg af motiv
Hvis du er en dygtig fotograf, kan du klare dig rigtig fint med et begynderkamera. Oftest 
er den måde, hvorpå du fremstiller dit motiv en meget større faktor end det udstyr, du har 
medbragt.
Fotograferer du udendøre, har du fordelen af rigeligt lys, hvor du kan holde din ISO og 
din lukketid lave, så du får skarpe billeder uden støj. Du skal dog være opmærksom på, at 
sollys kan påvirke kvaliteten af dine billeder, da sollys laver skygger, som kan forstyrre fx 
et portrætfoto. Hvis du derimod tager billeder i overskyet vejr, bliver lyset mere blødt og 
fjerner eventuelle skygger. Se eksempel nedenfor:

Noget andet, man kan lægge mærke til  ved 
billedet, er,  at baggrunden er meget sløret. 
Det er den, fordi der er valgt en lav blænde, så 
motivet fremstår skarpt. Dermed kan man lave den 
fede og lækre "bokeh" effekt, som nogle fotografer 
anvender med en nærmest kunstnerisk tilgang. Se 
endnu et eksempel til højre for: 

Zoom kan også udnyttes dynamisk til at vælge, om 
ens motiv skal se ud på en bestemt måde. Det meste 
"normale" ansigtsudtryk er ved en brændvidde 
omkring 50-80 mm, hvorfor de fleste portrætobjektiver 
uden zoomfunktion ligger herimellem. Hvis man i 
stedet for at zoome ind går helt tæt på motivet og 
zoomer ud, giver det en anderledes effekt og gør 
alting i baggrunden mindre. Se 
eksemplet nedenfor til højre:

Afsluttende gode 
råd
Der er masser af gode råd, tips og 
tricks, og det fede ved et håndværk 
er jo, at man ALTID kan blive bedre 
- og fotografi er i allerhøjeste grad 
et håndværk.
Tvivler du på, om fotografi i 
virkeligheden er noget for dig, 

skal du bare spørge omkring 
dig. Der er altid en fotonørd i din 
omgangskreds. Han/Hun kan sætte dig ind i, hvordan du indstiller kameraet og eventuelt 
låne dig noget begynderudstyr.
Har du allerede spenderebukserne på, vil jeg anbefale dig at bruge væsentligt flere penge 
på et eller flere gode objektiver frem for at bruge mange penge på kamerahuset (altså 
selve kameraet).
Jeg overvejer forresten at starte en fotogruppe for studerende - så skulle du have interesse i 
fotografi, er du velkommen til at sende mig en mail på: jonas.h.olsen"snabela"gmail.com.

Redaktionelt

Fotografi – en hobby for alle

80 mm24 mm
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Der sker noget i Bamsehospitalet og Sund Krop! 

Efter styregruppevalget i torsdags måtte vi sige farvel til lokal aktivitetsleder (LAL) Vibe og 
sekundær lokal aktivitetsleder (SLAL) Sara. Tak for mange semestres hårdt og inspirerende 
arbejde - og på gensyn! Vi ser frem til at se hvad vores nye LAL, Sandra, og SLAL, Nikoline, 
finder på af nye, spændende tiltag.

Aktionsdag: På lørdag holder vi aktionsdag i Bamsehospitalet og Sund Krop, og der er 
stadig plads til at DU kan komme med! Om så du er erfaren bamselæge eller helt grøn. 
Om så du lige er startet på 1. semester eller "næsten læge". Om så du regner med at 
ankomme frisk som en havørn eller bare lige rulle ud af sengen efter semesterstartsfest 
- så meld dig til aktionsdag hvis du vil lære at helbrede syge bamser og undervise 1.- 3. 
klasser om kroppen. Udover undervisning i dette vil der være workshops, foredrag om 
børneforgiftninger og sociale indslag. Og om aftenen vil der være intet mindre end fæl-
lesspisning og et vaskeægte HALBAL. 
Hvornår: Lørdag d. 19. september kl. 13. (Spisning fra ca. kl. 19) 
Hvor: Pavillionen på Panum, ved kantinen.Senere rykker vi til Loungen i Studenterhuset. 
Tilmelding: Se Facebook-eventet "Bamsehospitalet og Sund Krops aktionsdag" eller skriv 
til bamsehospitalet-kbh@gmail.com

Så er det også ved at være tid til at bamserne fra hele landet kommer sammen og holder 
Nationalweekend. Det kommer til at foregå i København i år, og alle er velkomne til en 
sjov og spændende weekend sammen med bamselæger fra Århus, Ålborg og Odense. 
Hvornår: 2-4.oktober, med overnatning – og udflugt til Billund om søndagen! Så sæt et 
kæmpe kryds i kalenderen, det bliver en fantastisk weekend! 
Hvor: Kildevældsskolen på Østerbro.
Hele weekenden med forplejning og underholdning koster den nette sum af 100 danske 
kroner, og vælger man at tage med til Billund om søndagen er dette helt gratis - vi sørger 
for transport dertil og fra, og 
du får endda frokost med!

Information om ti lmeld-
ing f indes på Facebook 
eventet ”Nationalweekend-
en 2015 med Bamsehospi-
talet og Sund Krop” , eller 
på IMCC’s hjemmeside på 
medlemssiden under events.

Vi håber på at se mange nye 
og gamle søde bamselæger!

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. Perioden er 04.10-01.11.2015. 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! 

Kalder alle medicinere!

D. 16 oktober afholder Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden Hjertestarterdagen; en 
dag dedikeret til genoplivning. Her kan foreninger, sundhedspersoner og andre afholde 
arrangementer under denne fane, der udbreder kendskabet og viden omkring førstehjælp, 
brug af hjertestartere og holdninger til emnet. 
Derfor går Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), Studerendes Anæstesiologiske og 
Traumatologiske Selskab (SATS), Studerendes Organisation for Akutmedicinsk Speciale 
(SOFAS) og Førstehjælp for Folkeskoler (FFF), sammen om at afholde en række events i 
København. Her skal den almindelige dansker oplyses om førstehjælp og brug af hjert-
estarter. Der er derfor brug for frivillige medicinstuderende, der sammen med læger fra 
DASEM, vil udbrede dette budskab i forbindelse med en flashmob, ved at stå i en bod, 
eller ved på anden måde at møde borgere i øjenhøjde.

Både nye som eksisterende medlemmer af de nævnte grupper er mere end velkomne, 
og der er intet krav til semestertrin, faglige niveau eller erfaring. Der kommer til at være 
introduktion d. 8 oktober kl. 16, hvor man alligevel har været og gå rundt på Panum til 
Karrieredagen. Her vil der være grundig information omkring aktiviteterne på dagen, og 
til de basale kundskaber man skal have med sig.

Så synes du at genoplivning er et spændende emne og/eller at SATS, SOFAS eller FFF er 
basisgrupper som du gerne vil stifte bekendtskab til, så er det bare om at gribe chancen!
Er man allerede medlem af én af grupperne, så vil man modtage information via gruppens 
egen informationsveje, hvis ikke, er man velkommen til at melde sig ind i grupperne, eller 
blot skrive til fff-kbh@imcc.dk ved tvivlsspørgsmål.

Vi glæder os meget til at se jer!
SOFAS, SATS, DASEM og FFF!

Forniks lægger hårdt ud dette semester med et spændende 
oplæg om neuroinfektioner ved Christian Pinkowsky den 24/9 
kl 17.15 i pavillionen 42.0.17. 

Oplægget er så vidt muligt forsøgt relevant for post 3. semester studerende. Alle er dog 
velkomne, især nye på studiet, som er interesseret i, hvad Forniks er for en forening. Der 
er som altid kaffe og kage, og efterfølgende afholder vi månedsmøde. 

Dagsorden for månedsmødet kan ses under eventet 'Neuroinfektioner - Når hjernen 
bliver snottet' på facebook

Så er det snart tid tilsemestrets første GOmånedsmøde!!

Vi starter ud med en kort introduktion til GO, hvorefter overlæge Thomas Bergholt vil 
fortælle om kejsersnit – fokus vil primært være på eventuelle komplikationer, indikationer 
og den kirurgiske teknik – det bliver super spændende – så kom..
Onsdag d. 23 september
Tandlæge auditorium 29.01.30
Klokken 16.30

Alle er velkommen, der vil som altid være kaffe, the og kage.
Vi glæder os til at se jer!  :) /GO 

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 Studenter-
huset 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!

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.

Hvornår: Tirsdag den 22. september klokken 16:30
Hvor: Information følger i næste udgave af MOK, samt på facebook og på 
www.soenhks.dk
Arrangementet er gratis og åbent for alle, men af praktiske hensyn herunder kaffebrygn-
ing skal du hoppe ind på vores hjemmeside fra tirsdag den 15. september kl. 16.00 og 
tilmelde dig. 

Vi glæder os til at se jer!
Hilsner fra 
Bestyrelsen
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MedicinerRådet indkalder til Generalforsamling 

Du inviteres hermed til MedicinerRådets generalforsamling
Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 7. oktober kl 17.00 i studenterklubben 
på Panum.

Generalforsamlingen er MedicinerRådets øverste myndighed og på generalforsamlingen 
nedsættes bestyrelsen, og der vælges repræsentanter til eksterne og interne nævn, råd, 
bestyrelser og udvalg. 

Kom og få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig som medicinstuderende i 2016. 

På facebook finder du eventet, hvor du gerne må tilmelde dig, hvis du kommer, da vi skal 
give en liste over deltagere til vagterne på Panum. 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 eller forslag til vedtægtsændringer 
skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen offentliggør sådanne forslag på fagrådets mailingliste før generalforsamlin-
gen afholdes.

Vi glæder os til at se mange af Jer til en 
spændende generalforsamling.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Vedtagelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse bestående af: 
 Formand, næstformand,   
 kasserer, MR-ambassadør,  
 PR-ansvarlig, Sundråds
 repræsentant, Studenterråds 
 repræsentant.
7. Valg af revisor
8. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser
      Valg til: Studienævnet, Akademisk Råd, dispensationsudvalget, kvote 2  
 udvalget, rustursudvalget, kvalitetsudviklingsudvalget, VBK-udvalget, 
 bachelorudvalget, kandidatudvalget, MOK’s bestyrelse, 
 ansættelsesudvalget, lægeforeningens prægraduate uddannelsesudvalg
9. Valg til institutråd
 ICMM (Institut for Cellulær og Molekylær Medicin), BMI (Biomedicinsk Institut)
 IKM (Institut for Klinisk Medicin), IFSV (Institut for Folkesundhedsvidenskab)
 ISIM (Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
 RM (Retsmedicinsk Institut), INF (Institut for Neurovidenskab og Farmakologi)
 CMR (Center for Metabolic Research). 
10. Valg til interne udvalg
PR-udvalg, Valg-udvalg, AMEE-udvalget, Fundraiser-udvalget, Fest og Hyggeudvalget
11. Eventuelt

Hej MOK-læsere 
Kom og vær med i Københavns hyggeligste basisgruppe! 

Hvem er vi? 
Ja, det har altså (desværre?) ikke noget med sofaer at gøre. Så er det sagt. Vi er ligesom 
så mange andre en basisgruppe med et random navn.

Vi er stadig nyopstartet i Kbh, og derfor har du måske ikke hørt ret meget om os endnu. 
Men det er langt fra for sent! 
SOFAS er en samling af lægestuderende i Danmark, som arbejder for oprettelsen af et 
selvstændigt speciale i akutmedicin. Vidste du at Danmark er et af de eneste lande i Europa, 
som endnu ikke har et selvstændigt speciale i akut medicin?
I modsætning til SATS retter vores basisgruppe sig altså ikke mod fremtidige anæste-
siologer. Derimod er der tale om et helt nyt speciale, som skal have det store overblik 
i skadestuerne: 

Hvad fejler den akutte patient, der kommer ind i akutmodtagelsen med stærke maves-
merter? Er det blindtarmen? Er det hjertet? Hvem gør hvad og hvordan? Hvilket speciale 
og hvilken afdeling skal overtage patienten? 
Fremtidens akutmediciner vil være fast tilknyttet skadestuen og her fungere som en slags 
almen mediciner med en bred viden inden for alle de akutte tilstande inden for alle de 
medicinske specialer. Det vil her bl.a. være akutmedicinerens opgave at holde det kølige 
overblik, styre slagets gang og dermed fungere som flowmaster i akutte situationer. Frem 
for alt er akutmedicineren specialist i at stabilisere den akut dårlige patient og derefter 
vurdere hvilken afdeling patienten skal henvises til mhp. den videre udredning. 
Hvilke opgaver skal akutmedicineren ellers have? Hvad kan vi gøre for at optimere ef-
fektiviteten i de danske skadestuer ?  Det og meget andet diskuterer vi i SOFAS. 

Du behøver ikke selv at ville være akutmediciner for at være med i SOFAS (det er indtil 
videre heller ikke muligt), men hvis du synes, det er spændende at diskutere, hvordan 
vores skadestuer optimeres bedst 
i Danmark, så er SOFAS en organi-
sation for dig.
Vi har et godt og tæt samarbe-
jde med DASEM (Dansk selskab 
for akutmedicin), og vi bliver 
selvfølgelig inviteret med der 
hvor det sker! Vi deltager i diverse 
arrangementer og akutkonfer-
encer (med en masse seje læger), 
og desuden holder vi nogle fede 
kurser på Panum, hvor man kan 
lære en masse om udredning af 
den akutte patient. Hvilke un-
dersøgelser laver man nede i 
skadestuen og hvorfor? Vi tager 
også ud og kigger på de danske 
skadestuer, vi har nogle fede 
klinikophold og får lægerne ud  
for at dele erfaringer og historier fra skadestuen.

Sidst men bestemt ikke mindst mødes vi selvfølgelig også med SOFAS Århus, Odense og 
Ålborg og holder en fest! 
Kom glad! Vi er kun en lille gruppe københavnere og vi vil så gerne have jer med! 
Vi holder næste månedsmøde tirsdag den 22. September kl. 17
Vi glæder os til at se dig! 
SOFAS KBH
PS. Like os på facebook og følg med i vores forskellige arrangementer! 

Kursus i Akut Patient

Næste Kursus i Akut Patient afholdes d. 
10-11.oktober kl. 9-17 på DIMS
Rigtig meget af det man lærer på studiet 
forsvinder ud i en tomhed, fordi man ikke 
kan sætte det i relation til noget virkeligt el-
ler fordi man glemmer de vigtige pointer, før 
man når at prøve dem af i klinikken.

På dette kursus får du rig mulighed for at få 
gennemgået hjertestopalgoritmen, træne et 
hjertestop gennem simulationstræning, lære 
de vigtigste kirurgiske og medicinske akutte 
tilstande og efterprøve din viden gennem 
praktisk erfaring i simulationstræningen.
Dette kursus henvender sig specielt til dem, som kun står få skridt fra at blive læger og 
dem som er på vej ud i et vikariat. 
Så kom og lær hvordan du holder patienten i live, indtil bagvagten kommer frem og 
hvordan du holder dig kølig og fattet selvom hele verden føles, som om den styrter 
rundt om dig.

Kursusansvarlig: Andreas Ravn.   akutpatient@sats-kbh.dk
Tilmelding: Tilmeldingen åbner d. 24.sep. kl. 16:00. Deltagelse forudsætter medlem-
skab af SATS.
Pris: 100 kr.
Hold øje med SATS på vores hjemmeside, facebook og twitter @sats-kbh

Er du interesseret i det præhospitaleområde 
(dvs alt hvad der foregår før patienten ankommer til hospita-
let)? 

Og kunne du tænke dig muligheden 
for gratis at få foden indenfor på en 
helt nyopstartet kongres? Så har 
SATS lige det rigtige tilbud til dig!
Som læge er det dit eget ansvar at 
holde dig opdateret om det nyeste 
indenfor dit felt. Dette kan gøres 
gennem kurser, og ikke mindst - kongresser! :) 
SATS giver dig nu muligheden for ikke blot at opleve en helt ny kongres, men også at 
være en del af arbejdet bag. 
Den 30. maj til 1. juni 2016 afholdes den første europæiske Emergency Medical Ser-
vices Congress (EMS16). Kongressen afholdes i København, Tivoli og SATS er med hele 
vejen. EMS16 er en tværfaglig kongres som dækker hele det præhospitale område inkl. 
modtagelse, dvs. der vil både deltage læger, sygeplejersker, ambulancebehandlere, 
paramedicinere osv. 
 I forbindelse med kongressen skal der bruges frivillige som skal hjælpe med at få kongres-
sen til at glide ved f.eks. at tage imod deltagerne, vise vej til forskellige lokaler og hjælpe 
med diverse praktiske detaljer. Der vil også være mulighed for at organisere i de "sjove" 
aktiviteter som f.eks. Morningrun, Championship samt koordinering med internationale 
frivillige. Hvis du hjælper 2 dage på konferencen, får du 1 dags gratis deltagelse samt 
et certifikat. 
 Alle interesserede inviteres til informationsaften torsdag d. 15. oktober kl. 14-16.30 hos 
Den Præhospitale Virksomhed i Ballerup, Telegrafvej 5, opgang 2, 3 sal, hvor der vil blive 
informeret om kongressen samt rundvist på 1-1-2 vagtcentralen, 1813 modtagelsen og en 
AMK vil fortælle om livet som læge ved akutberedskabet. Derudover vil der blive fremvist 
lægeambulance – såfremt den ikke er på kald.
 
For at deltage skal man sende sit fulde navn, til pr@sats-kbh.dk senest d. 1/10.
Spørgsmål kan rettes til theo.walther.jensen@gmail.com. Der er plads til 40 deltagere til 
informationsaftenen og alle semestertrin er velkomne. Arrangementet er åben for alle 
interesserede både medlemmer af SATS og ikke medlemmer.
 
Alt i alt er dette en god måde at stifte bekendtskab med lægerollen "organisator" på et 
niveau hvor alle kan være med og alle kan blive udfordret.
Se mere om kongressen på www.EMS2016.org 1st European Emergency Medical Services 
Congress in Copenhagen 2016
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Vil du med PIT til Afrika eller Indien?
Nu har du muligheden, for PIT har nemlig restpladser foråret 2016!
Restpladser og perioder:

•	 MpwapwaDistrict Hospital, Tanzania:  1 plads i feb-apr.
•	 Songea Regional Hospital, Tanzania:   2 pladser i  feb-apr.
•	 Mbulu District Hospital, Tanzania:   2 pladser i  feb-apr.
•	 SiayaDistrict Hospital, Kenya:    2 pladser i feb-apr.
•	 SalvationArmy’sChikankata Mission Hospital, Zambia:  2 pladser i feb-apr.
•	 Mungeli Hospital, Indien:    2 pladser i feb-apr.

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 pith-
ospitaler@gmail.com med emnefeltet ”Ansøgning 
til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefon-
nummer, emailadresse og adresse samt angivelse 
af semestertrin. Desuden skal du angive prioriteret 
rækkefølge af de restpladser, du søger.  Hvis du har 
deltaget i PITs weekendkursus i tropemedicin eller 
et lignende kursus, skal dette anføres. Motiveret 
ansøgning er ej nødvendig. 

afholder kursus i 
Akutte procedurer
Kurset indbefatter aflastning af trykpneumothorax, anlæggelse af pleuradræn, intraossøs 
adgang og nødtracheotomi på donationsmateriale (mors) inden 3. semesters dissektion-
skursus går i gang.

Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 16.00 – 20.30

Arrangementet er lukket, dvs. kun for medlemmer af SATS. Der forventes en basal forståelse 
for de anatomiske forhold svarende til indgrebene, dvs. bestået 3. sem.

Information vedrørende tilmelding tilgår snarest via vores facebookside, SATS 
København.

Med venlig hilsen SATS

Interesseret i global sundhed? Kom til UAEM infoaf-
ten!
Universities Allied for EssentialMedicines (UAEM) er en studenterorganisation hvis over-
ordnede vision er at øge adgangen til medicin globalt. Måske har du allerede hørt om os 
og overvejer at blive involveret i vores arbejde, måske har vores plakater om Neglected-
TropicalDiseases fanget din interesse eller også er du blot en der synes at det med global 
sundhed lyder spændende.
UAEM inviterer alle interesserede til en introduktion til UAEM, de emner vi arbejder med, 
nogle af de projekter vi har gang i for tiden samt hvordan du kan blive involveret. Vi byder 
på kaffe/kage og der vil være rig mulighed for spørgsmål.

Hvor: Studenterhuset i Købmagergade, Købmagergade 52, 1150 Kbh K
Hvornår: Torsdag d. 17. september klokken 16.30-18

Du kan tilmelde dig eventet ”UAEM infoaften” på facebook (ikke påkrævet) og læse mere 
om os her:

www.uaem.org

www.facebook.com/uaemdenmark

Nu har DU chancen 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 får du lov til at komme ud og give 
folkeskolernes 7.-10. klasse seksualundervisning.
Hvis du allerede er Sexpert, vil der være forskellige spændende workshops og foredrag.

Dagens program: 
•	 Kl. 10.00-11.30 Undervisning af nye i Loungen i Studenterhuset ved Panum
•	 Kl. 11.30-12.00 Brunch for nye og gamle
•	 Kl. 12.00-15.00 Workshops for gamle +undervisning af nye
•	 Kl. 15.00-17.00 Foredrag for de gamle + undervisning af nye
•	 Kl. ca. 17.30 Fælles aftensmad for nye og gamle
•	 Festligheder natten lang

Alle disse herligheder koster blot 30 kr., og det kræver, at du er medlem af IMCC. 

Se Facebook-event: Årets første ACTIONDAG

For at tilmelde dig actiondag skal du gøre to ting: 
1) Log ind på IMCC’s hjemmesideog tilmeld dig eventet – hvis du er HELT NY, 
skal du først blive medlem af IMCC
2) Udfyld det tilhørende tilmeldingsskema

Vi glæder os til at se dig!

Husk månedsmøde første torsdag i 
hver måned kl. 17 i Studenterhuset ved 
Panum!

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:

BasisgrupperBasisgrupper
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Forskningsassistent (stud.med.) søges til videnskabeligt 
projekt på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet

Forskningsassistent søges til hjælp med 2 forskellige projekter ved Dansk Hovedpinecenter, 
Neurologisk Klinik, Rigshospitalet. 

Det ene projekt omfatter en spørgeskemaundersøgelse af hovedpineforekomst hos 
akutte apopleksi- og SAH-patienter, der har fået udført endovaskulær behandling på 
Rigshospitalet Blegdamsvej.  

Det andet projekt omfatter hjælp til MR-skanninger af migrænepatienter under migræne-
anfald på Rigshospitalet Glostrup.

Arbejdsfunktionen vil bestå i:
- Dataindsamling ud fra operationsbeskrivelser og journalnotater
- Udfyldelse af spørgeskemaer ud fra telefoninterview med patienter
- Dataindtastning og bearbejdning
- Praktisk hjælp med klargøring og MR-skanning af migrænepatienter

Det forventes at du:
- Har bestået 6. semester
- Kan arbejde ca. 16 timer ugentligt
- Kan overholde deadlines

Vi kan tilbyde:
- Kursus i interview og basal diagnostik af hovedpinepatienter
- Basal kursus i brug af MR-skanner, herefter MR-sikkerhed 
- Undervisning i neurologisk undersøgelse
- Introduktion til brug af statistikprogrammer STATA og SPSS
- Medindflydelse på forskningsprojektet, herunder medforfatterskab

Der er også mulighed for halv- eller helårligt scholarstipendiat til at fuldføre opgaverne, 
kombineret med eventuel kandidatopgave.
Arbejdsperiode: Medio september 2015 til juni 2016, med mulighed for forlængelse. 
Arbejdssted: Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvis du er interesseret, så kontakt venligst

Sabrina Khan, læge, Ph.d.-studerende

E-mail: sabrina.khan@regionh.dk
Telefon: 30 31 05 16

Kurset Basal Patologi søger studentermedhjælp

Vi søger en studentermedhjælp til at være sekretær for kurset Basal Patologi. Dette inde-
bærer at holde overblik over bilag, udgifter samt bevillingspenge fra diverse fonde. En 
væsentlig del af arbejdet består i at understøtte undervisningen ved at opdatere vores 
undervisningsblog i løbet af kurset, se pathology.edublogs.org, samt i perioder hjælpe 
til afsendelse af fondsansøgninger. Der kan derudover komme løbende forefaldende 
sekretæropgaver.
Det er en fordel med gode it-kundskaber samt evne til at holde overblik. Du vil selvfølgelig 
blive sat ind i alle arbejdsopgaver.
Arbejdstiden vil være svingende, mellem 5 og 16 timer om måneden, med mulighed for 
at arbejde hjemmefra og for selv at planlægge sin arbejdstid. 
Ved interesse send en ansøgning til almenpatologi@yahoo.dk.
Ansøgningsfrist: 15.oktober 2015.

Mvh. Basal Patologi, 5. semester.

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 maks 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)

Vil du være lægevikar?
 
Vi søger 2 lægevikarer på Næstved Urologisk Afdeling til dagarbejde. Mulighed for fuldtid 
eller deltid (minimum 2 dage om ugen). Du får mulighed for at få noget på CV'et og snuse 
til kirurgien. Tiltrædelse 1.oktober eller snarest derefter. Du skal have bestået 7. semester.

Skriv en kortfattet ansøgning til Ledende Overlæge Erik Breth Jakobsen på
ebj@regionsjaelland.dk 

Lønnet forskningsassistent søges til hjerte-CT 
forskningsenheden 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 arbejdet bl. 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 læge Mathias 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 suPAR analyseres fra blodprøver fra alle 
indlagte patienter i akutmodtagelserne over en periode på 4 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 pub-
likation fra det store projekt samt være førsteforfatter på publikation fra det individuelle 
projekt.

De studerende vil skulle bruge ca. 4 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- 16/5, hvorfor der skal påregnes en aften/
nattevagt og en dagvagt på hver 12 timer om ugen, samt en vagt fra 11-19 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 til 31/1-2017. Har du eksamen i januar 2016, 
planlægger vi os ud af det! 

Vi vil gerne have at du
•	Er	medicinstuderende	og	gerne	på	kandidat-delen,	men	ikke	et	krav.
•	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 ansættelses-
samtaler 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 
Seniorforsker PhD Jesper Eugen-Olsen, Hvidovre Hospital.
Professor Dr.med Lars S Rasmussen, Rigshospitalet.
Professor Dr.med Lars Køber, Rigshospitalet. 
Overlæge Dr.med Kasper Iversen, Herlev Hospital
Overlæge Dr.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

Annoncer
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Nyt forskningsprojekt på Køge sygehus søger stud. med. til indsamling af data om pa-
tienter med Colitis Ulcerosa og Crohn’s sygdom som indlægges forud for elektiv kirurgi. 
Dine opgaver bliver blandt andet:
Inkludering af patienter i projektet; patientens bidrag er, at svare på et spørgeskema, samt 
4 blodprøver i forbindelse med deres elektive operation.
Tage blodprøver i forbindelse med operationen (lige efter OP-start), 6 timer efter, 24 timer 
efter samt 48 timer efter.
Bearbejde blodprøverne i laboratoriet.
Opbygning af patient-database.

Løn 10.000 kr./md i 6 md, med mulighed for forlængelse yderligere 6 måneder.
Fordi du er med til at samle data får du medforfatterskaber i artikler fra dette database, 
samt mulighed for at lave dit eget projekt som førsteforfatter.

Kontakt Alaa El-Hussuna på alaanewemail@gmail.com eller på 28944902 for mere 
information.

Lægesekretær til gynækologisk speciallægepraksis

Jeg søger 2 medicinstuderende, som minimum er på 7.-8. semester til at dele jobbet som 
lægesekretær i min gynækologiske deltidspraksis i Charlottenlund pr. 1. november 2015.  
Arbejdstiderne er onsdage (13-18) og torsdage (10-14). Som lægesekretær vil du primært 
skulle passe telefonen, ordne instrumenter og bestille varer hjem. 

Ansøgningsfrist 15. oktober.  Samtaler i uge 43 med henblik på introduktion til jobbet 
28-29. oktober. 

Motiveret ansøgning sendes til
Gynækolog Elisabeth Carlsen
Jægersborg Alle’ 19, 3. sal
2920 Charlottenlund

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 38, 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.
________________________________________
Planlægningsmøde og suppleringsvalg til SMiKs bestyrelse

Tid: torsdag 17. september kl. 17.30
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. sal, 1169 København K

Vil du gerne have indflydelse på, hvad der kommer i spil til SMiKs forårsprogram 2016? 
Planlægningsmødet er stedet, hvor alle bolde kastes op i luften, og der må bydes vildt og 
inderligt ind på alverdens tanker, ideer og drømme om, hvad Studentermenigheden skal 
beskæftige sig med i forårssemesteret 2016. 

SMiKs bestyrelse har desuden besluttet at afholde suppleringsvalg ved efterårets plan-
lægningsmøde. 

Hvis du tænker på at stille op til SMiKs bestyrelse, så skal du senest 15. september kontakte 
formand Christian Erlandsen på formand@smikbh.dk / 53 53 58 91 og melde dit kandidatur.

Før det hele går igang, plejer vi at spise sammen. Hvis du vil spise med, skal du senest dagen 
før - 16. september kl. 12.00) give formanden besked enten på mail eller telefon.

Vi glæder os til at se dig.
________________________________________
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 Kommune-
hospitalet.

Filosofisk svampetur
Tid: lørdag den 26. september kl. 10.10
Mødested: Kagerup Station
Tilmelding: det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest 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: 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 

Kom til Karrieredagen 2015
Torsdag d. 8. oktober fra kl. 12.30 – 16.30 er der Karrieredag på Panum. Mød virksomheder 
og organisationer og hør om medicinske specialer. Det sker på Panum, Nørre Alle 20.
Læs mere på http://sund.ku.dk/om-sund/karrieredag/

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

Annoncer/Studietilbud
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Kabaddi? 

Kære MOK-læser

Har du været ung og vild i din weekend? Fik du lavet alle de flinke, flotte mennesker, 
du havde udset dig? Er du en af de seks kandidatstuderende, der glæder sig som små 
ulve-lam til på fredag? 
Jeg har fået et par spørgsmål til pickup strategier ift. Semesterstartsfesten i denne uge. 
Temaet er Fest i Fængslet, og spørgsmålet kom fra nogen drenge, der gerne så at de 
tissetrængende-damer blev lidt længere på herretoilettet ud på de små timer. Historisk 
set er pickuplines i fængslet jo same-sex pickuplines (vær min bitch - NU, og alt det dér!), 
så hvis man skal være helt autentisk, kan man jo bonde over ugens materialet ved pissoiret 
og ignorere damerne. Er I klar til at tage noter? I har et par dage til at finpudse taktikken <3 

Ugens skala går fra  ”Den orange kedeldragt, bringer virkelig den røde farve i dit ny helede 
stiksår til sin ret” til “ Undskyld, har du en pik? Eller vil du låne min i et par minutter?”1 Man er 
som altid velkommen til at sende erfaringer og input til mig på pickuppanum@gmail.com
Feedback modtages også gerne face-to-face, i klubben på hverdage.

Ugens pickupline: 
Savner du ik også tiden før flydende håndsæbe? 2

Ha’ det rart og vildt og flot. Og nu har I vidst også været oppe til den med.soc? Ud i verden 
og lav noget lækkert! Møsser. 
Caro. 9.sem.  

PS. Hvis man har alt for meget tid på det herretoilet, og panikker, kan man altid fyre en: 
”Tickle your pussy with a feather? (What?) I said, "Particularly nice weather”” af. Held og 
lykke! 

1 Kend din type! Denne genre indenfor pickuplines har et ret begrænset publikum. 
Personligt har det kun fungeret for mig en enkelt gang. På tinder. Der forelægger derfor 
ikke irl-erfaringer. Men man skal være klar på at redde den (backupline), hvis det bli’r 
akavet. Så tænk lige situationen igennem, inden du fyrer en ”ting-jeg-gerne-vil-stikke-
ind/op-i-dig”-pickupline af. 
2 Du kan selvfølgelig også bare ”tabe” flydende håndsæbe på gulvet, men folk fanger 
sjældent referencen, og så ligner det lidt sæd…

Se her alle drenge og piger! Vil du:
•	På	en	tur	på	2	uger	til	Indien	med	alt	betalt?
•	Lære	en	ny	og	afsindig	sjov	sport?
•	Spille	den	foran	tusindvis	af	tilskuere	og	blive	set	live	på	nationalt	TV	i	Indien?
Så kom og prøv at være med til Kabaddi!

På tirsdag d. 22/9, kl. 18.30 i Fælledparken, foran pavillonen, kan du komme og 
spille med i den sære sport der er en blanding mellem brydning og fangeleg. Der skal 
udtages et dansk herre- og damelandshold der tager afsted til Indien i slut november, 
og vi mangler spillere til begge trupper. Har du lyst at prøve noget nyt og komme ud på 
eventyr så mød op til næste træning 

Flere medicinstuderende er allerede deltagende på holdet der har været afsted i både 
2012, 2013 og 2014.

Hvis du er interesseret så tag noget tøj du kan bevæge dig i på og mød op. Tag gerne alle 
sportsinteresserede venner med.

Udtagelsen til landsholdet sker snart, så mød op og træn med. Husk: en solid baggrund 
i sport er en fordel, men alle kan til at blive udtaget til holdet hvis man har de rigtige 
forudsætninger.

For mere information så se på www.kabaddilandsholdet.dk,  finde Kabaddi Denmark på 
facebook eller skriv til info@kabaddilandsholdet.dk. 
Vi håber på at se dig
Danmarks Kabaddi Landshold

Kære medstuderende

Hvis I ikke allerede har opdaget det, er der ny indgang til 
Studenterklubben. Alt skulle gerne være tilbage til normalen før 
69timersbar. Mere info følger....

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.

2. oktober  - kl. 1100-2345

6. november - kl. 1100-2345

4. december - kl. 1100-2345

69timersbar
Allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen til årets fest.

Åbner 22. oktober kl. 1100

Lukker 25. oktober kl. 0 700

Åbningstider
Vi har som altid åbent hver dag, hvor man kan få kaffe, øl og sodavand:

Mandag  - kl. 1100-1500

Tisrdag - Fredag - kl. 1100-1700

Bevillingspuljen
Det forholder sig sådan, at hvis Studenterklubben i løbet af et 
regnskabsår får genereret et overskud, så er det vores fornemmeste 
opgave at bevillige det overskud til studentersociale formål på SUND. 

Som hovedregel gives penge man kan fx søge til:
•	 Mad, Drikke, Gaver til forelæsere, Aflønning af forelæsere, gaver til 

deltagere.

Desuden kan man også søge til andre studentersociale formål som 
uddanelsesweekender eller  udstyr til brug for kurser eller lign.

Vi bevilliger penge med nedenstående forbehold:
•	 Ikke til Tenderudgifter
•	 Ikke til Underskudsdækning
•	 Ikke til Uforudsete udgifter
•	 Kun til allerede afholdte arrangementer hvis bevillings-ansøgningen 

foreligger inden arrangementet afholdes. 

Hvis du/I ønsker at ansøge Studenterklubbens 
bevillingspulje så send en mail til bevilling@
studklub.dk med projektbeskrivelse og budget.

Der er en behandlingstid på 2 uger. Første uge 
fremlægges ansøgningen på vores ugentlige 
møde, mandagsmøde, og anden uge stemmes 
om vi ønsker at bevillige penge.

Vi håber på at kunne hjælpe med at hjælpe 
studiemiljøet!

Studenterklubbens bevillingspulje

Gøgl
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Studiestartkursus
Kære nye studerende!

Torsdag den 24. september kl 17.00, afholder FADL et studiestartskur-
sus, som er lavet til dig, der netop er  startet på studiet i vores dejlige 
hovedstad.
Kurset er lavet for at give dig en hånd med nogle af de problemstillinger, 
du måske løber ind i, når du starter på studiet. 

Kurset er delt op i tre dele: økonomi – herunder skat og SU, forsikring, 
samt bolig. 

Der vil være fokus på helt basale forhold og kurset vil blive afholdt af æl-
dre medstuderende. Efterfølgende vil der være mulighed for spørgsmål 
og snak om alt der kan give problemer som ny i byen og på studiet.

Tilmelding til kurset sker på mit.fadl.dk, og kan ske fra mandag d. 14. til 
fredag d. 18. september!

Kurset bliver afholdt i FADLs Kantine på Blegdamsvej 26, og vi sørger 
både for drikkevarer og snacks undervejs, samt aftensmad efterfølgende.

FADLs studieundersøgelse, 
fremdriftsreformen og psykisk sundhed
FADLs Uddannelsespolitiske Udvalg diskuterer og formulerer FADLs 
holdninger om uddannelse på lægestudiet, KBU og den lægelige vi-
dereuddannelse. I udvalget sidder repræsentanter fra Aalborg, Aarhus, 
Odense og København.

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

Vi har nu analyseret alle jeres svar på spørgeskemaet, og det er alt sam-
men samlet i en rapport. 

Resultaterne omhandler fremdriftsreformen, studiearbejdsmiljø, stud-
iepauser, prægraduat forskning og femårsreglen. I vil i den nærmeste 
fremtid komme til at høre meget mere om disse resultater.

Et af de vigtigste emner i undersøgelsen omhandler de studerendes 
psykiske problemer. Vores undersøgelse viser, at der desværre er over-
raskende mange, som i løbet af deres studietid oplever f.eks. stress. Dette 
kunne I også læse om i Uniavisen d. 25. august: http://universitetsavisen.
dk/uddannelse/ku-studerende-topper-stressmalinger. Artiklen handler 
om DJØFs studielivsundersøgelse, som viste at 60 pct. af de studerende 
på KU i høj eller i nogen grad føler sig stressede på studiet. 

Du kan læse mere om, hvad FADL mener om forskellige uddannelses- 
og sundhedspolitiske emner på http://fadl.dk/nyheder/fadl-mener/. 

Derudover er du altid velkommen til at skrive til os på upu@fadl.dk.

Mange hilsner

Mads Marstrand Helsted
Formand, Uddannelsespolitisk Udvalg

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 

Generalforsamling 2015
FADL København indkalder til Generalforsamling 15 fredag den 9. 
oktober 2015 kl. 17.00. Nærmere information følger. 

OBS: der er opstillingsfrist den 24. september kl. 12.00  og man kan 
hente opstillingsblanket i FADLs reception. Der bliver afholdt informa-
tionsaftner om at være politiker hos FADL den: 

14. september kl. 17.00-18.00
16. september kl. 17.00-18.00

Nye rabataftaler for FADL-medlemmer i 
København
Som FADL-medlem kan du fremover få oprettelsen hos car2go for bare 
50,- (normalpris 200,-). Derudover får du endda 15 minutters fri kørsel 
til din første prøvetur. Find rabatkoden på mit.fadl.

Car2go er spontan adgang til biler overalt i København: Find, kør og 
parkér - det er helt enkelt og ligetil. Du kan altid finde en car2go i nær-
heden. Åbn bilen med dit medlemskort eller med en smartphone og kør 
afsted! Du kører fra A til B og parkerer din car2go gratis inden for vores 
home area. Det er effektivt, du sparer penge og hjælper miljøet.

Har du idéer til nye rabataftaler? Kontakt os eller vær med i FADL 
Københavns medlemsfordelsudvalg. 

Skriv på kkf-mfu@fadl.dk.

KØBENHAVNS KREDSFORENING
BLEGDAMSVEJ 26
2200 KØBENHAVN N

KONTAKT
MAIL:KKF@FADL.DK
TELEFON:3530 0250
WEB: WWW.FADL.DK

ÅBNINGSTIDER
MANDAG - TORSDAG: KL. 8.00 - 17.00
FREDAG: KL. 8.00 - 14.00
(TELEFONERNE ER ÅBNE DAGLIGT FRA KL. 10 TIL KL. 15)
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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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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"

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). 

Kredsforeningen
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Sex and the Panum 
Af Andrea, MOK-red
Pigebrevkassen bliver brugt som aldrig før! Denne uge har vi været nødt til at selektere 
lidt i alle de mange spørgsmål vi får.  Send til pigebrevkassen@gmail.com. 

Kære brevkasse 
Jeg har i lang tid været vild med en fyr der går et semester under mig (ja det kan ske...). Han 
er rigtig sød, og har altid de nyeste nike-sko. Hottie. Nå, men jeg prøvede at komme i snak 
med ham, og samtalen blev hurtigt ledt hen på hvilke bøger han skal bruge. Og så sagde jeg 
selvfølgelig, at han gerne måtte låne min nyre-fys bog! I det øjeblik jeg giver ham bogen, går 
det op for at jeg har glemt noget: Jeg har sådan en ting med at skrive hans navn over alt på 
mine noter når jeg keder mig, og mine noter var over det fucking hele i den der bog. Hjælp, 
hjælp, hjælp. Nu tror han jeg psykopat fordi hans navn står over det hele. Til gengæld får han 
godt styr på glomerulær filtration :( hjæææælp. 
Hilsen, 
Den ultra-desperate 

Kære ultra-desperate 
Du siger bare, at det var din bror med samme navn, som du savner, fordi han er flyttet til 
Norge med sin kæreste. Og så siger du til din fyr at han skal cut the crap og invitere dig 
ud. Og så kan du også forsøge dig med at snave ham i gulvet til fredagsbar. 
Kh,  
The panumchicks 

Kære Pigebrevkasse
Mit navn er Nikoline, og jeg er medicinstuderende på 4. semester. Jeg er for nyligt begyndt at 
ses med en fyr, og vi har det mega fedt sammen! Vores sexliv er ret crazy, og han har meget 
hurtigt fået mig til at gøre ting jeg aldrig havde troet! - Dette vækker dog lidt bekymring hos 
mig.. For nylig bad han mig tage en strap-on på, for efterfølgende at tage ham bagfra, mens 
jeg talte med en dyb stemme.. I det hele taget tiltaler han mig også som Nikolaj.. Jeg er begyndt 
at mistænke om han måske egentlig mere er til mænd? Nu har jeg ikke verdens største barm, 
men at gøre de her ting, får mig ikke ligefrem til at føle mig feminin. Hvad søren skal jeg gøre?
Kærlig hilsen
Niko 

Hej Nikolaj 
Det var da kedeligt at høre, at hun vil have dig til at gøre ting, du ikke er tryg ved. I skal 
snakke grundigt om det, fordi sådanne ting godt kan sætte sine spor i dagligdagen. Prøv 
at sige, hvad der er rart for dig, og hvad du synes er mindre rart. Det er der ingen skam i! 
Du kunne også prøve at drikke din kæreste virkelig stiv, og spørge om hvad hun virkelig 
er til. Det plejer at virke. OR EMBRACE THE INNER MAN. OR WOMAN. OR BOTH. 
Pøj pøj med det! 

Ugens OBS om medicin i Danmark!
Af Simon, MOK-red
DJØF'ERNE ERKENDER FEJL! I en mirakuløs stund med selverkendelse, indrømmer 
DJØF'erne, der er ved at smadre Danmark og især Danmarks sundhedsvæsen, at de har 
taget fejl! Det øgede krav til dokumentation har vist sig at være en ommer, der koster 
flere penge og kræver mere tid, end den kan vinde. Af den grund har DJØF-juntaen, der 
styrer sundhedsvæsenet besluttet sig for at indføre dokumentation af dokumentationen 
for at afgøre, hvor slemt problemet er, så en nedsat komite kan fastslå en passende reform.
Hvor en sygeplejerskes journal tidligere ville have set således ud: "Kl. 01.55 fik pt zyprexa 
5 mg jf PN," vil den nu hedde "Kl. 02.03 noterer jeg, at jeg kl. 01.59 skrev, at pt fik zyprexa 
5 mg jf PN." DJØF anslår, at fejlen er udbedret "snart".

NOVO NORDISK FORTÆLLER til et nyligt pressemøde, at al deres medicin har været 
placebo og hovedsageligt har bestået af sukker og kopiasbest. "Det er os egentligt et 
under, at de diabetikere, vi siden 1989 har forsynes med insulinpennen NovoLet, ikke har 
bemærket, at de for de flestes vedkommende er blevet blinde og har fået fremskreden 
neuropati og organsvigt. Mange af dem har endda fået hepatitis, fordi vi har genbrugt 
nåle til deres sprøjter. Whatever, check vores portfølje," udtalte deres PR-ansvarlige i en 
lyninterview, mens han var på vej mod banken.

EN 14-ÅRIG PIGE fra Nørrebro har efterladt medicinske eksperter på Rigshospitalets 
obstetriske afdeling målløse: På trods af en positiv graviditetstest, svor hun foran både 
læger og sine forældre, at hun ikke havde haft seksuel omgang med nogen, specielt ikke 
ham den lidt ældre, antiautoritære fyr fra opgangen, som hendes far ikke kunne lide.

DEN NYE REGERING har besluttet at løse den nuværende fedmeepidemi ved at hæve 
definitionen for fedme fra 30 til 45 BMI point. Dette vil flytte andelen af voksne danskere, 
der er fede, fra 15 % til 2 % og dermed ændre positivt for nationens selvbillede og placering 
i internationale statistikker, hvilket altid har været regeringens mål snarere end egentlige 
bedre præstationer. Hvis du tvivler på dette, så bare tjek folkeskolereformen...

EN 86-ÅRIG PATIENT overlevede en 4-dages indlæggelse denne weeked fra sidste tors-
dag til søndag under rutineindlæggelse for åndenød og nær-synkope. Der viste sig ikke 
at være noget galt med kvinden, men hvad er mere utroligt; hun formåede ikke at blive 
dræbt af diverse hospitalsrelaterede infektioner og plejesvigt.

EN EKSAMENSSTUDERENDE 3.-SEMESTERSSTUDERENDE blev sidste semester forveks-
let med en hjemløs og næsten smidt ud af læsesalen. Han forklarede, at det skyldtes, at han 
pga. eksamensstress ikke havde været hjemme i flere måneder, hvorfor hans skægvækst, 
beklædning, ånde og sygdomsstatus mindede om en beboer på mændenes hjem. "For 
at maksimere min mulighed for en god karakter til denne eksamen, der jo - som alle 
medicinstuderende ved - kommer til at diktere min fremtid som læge, begyndte jeg at 
stoppe med ting, der kunne distrahere mig fra min præstation. For tre måneder siden holdt 
jeg op med at barbere mig. For to måneder begyndte jeg kun at spise ukogt pasta, og i en 
måned har jeg ikke været på toilettet for at børste tænder af frygt for at miste min plads.
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MOK er blevet kontaktet af en ivrig studerende som 
rejste et meget vigtigt spørgsmål.
Her bringes mailen tilsendt til MOK i sin fulde 
længde:

"Kære MOK  
Jeg henvender mig pga af et mindre curiosum, som 
måske ikke er så lille endda. Det har i hvert fald fyldt 
en hel del i mit liv det sidste halve år. 
Da jeg her i efteråret gennemlæste en hel del Illustret 
Videnskab i forbindelse med min OSVAL II (det er et 
litteraturstudie) faldt jeg over vedhæftede artikel fra 
nummer 5, 1985 (se vedhæftede). 
Artiklen omhandler et storstilet internationalt pro-
jekt, hvor man vil bygge en by, evt. flere byer, på 
månen. Det skulle stå klar her i 2010. I skrivende 
stund, ultimo 2008, har de ifølge artiklen bygget i 
mere end ti år og der skulle være livlig trafik frem og 
tilbage mellem Månen og de rumststationer der er i 
kredsløb om jorden.   
Det undrer mig blot at man ikke har hørt nærmere om 
så omfattende et projekt? Hvis de rent faktisk lige nu 
bygger løs på månen, har ”geologiske ekspeditioner, 
der i ugevis vil krydse gennem Månens kraterdækkede 
landskaber i traktorer med trykkabiner”, hvorfor 
hører vi så ikke om det? Er projektet pludselig blevet 
hemmeligstemplet?   
Jeg har flere gange gået vores danske ekspert, rum-
forskeren Peter Norsk, på klingen ang. dette. Jeg har i 
timevis stået udenfor Flyvemedicinsk Klinik med min 
diktafon og ventet på at han skulle få fri, jeg har sendt 
ham mindst 20 e-mails og jeg har tilmed ringet til ham 
ret mange gange på hans private mobil. Han VIL ikke 
svare, og fejer det væk med et ”lad mig være” eller ”gå 
din vej”. Og han har vist skiftet mobilnummer nu. 
Hvilket blot gør mig endnu mere mistænksom.   
Hvorfor holder de kortene så tæt til kroppen? Hvad 
er det de prøver at skjule? Hemmelig rumforskning? 
Et nyt Guantanamo?   
Eftersom MOK i min bog altid har været advokater 

for den kritiske journalistik håber jeg at I vil tage 
sagen op.   
Venlig hilsen Bo Granner, stud.med."

Det er jo ikke en opfordring MOK sådan kan lade gå 
forbi sig, så vi gik flittigt på sagen.

Vi startede naturligvis med at tjekke kilden, og det 
viser sig ganske rigtigt at Illustreret Videnskab i 1985 
bragte en artikel om den forestående bygning af en, 
måske to, byer på månen.

Det viser sig at vi takket være Apollo-flyvningerne (til 
de nye studerende skal det nævned at det ikke kun er 
Tom Hanks, der har fløjet sådan en, men at der har 
været seks til månen) ved vi nu en masse om månen, 
som gør bebyggelse deroppe muligt.
Når jeg siger "nu" skal man naturligvis tænke 1985.

Åbenbart er overfladen af månen dækket af små flotte 
glaskugler, som 
er blevet dannet 
fordi tempera-
turen lokalt ved 
meteornedslag 
når op på et par 
tusind grader.
- Umiddelbart 
er det ikke et 
sted jeg gerne 
vil bo...

Derudover har 
man fundet ud 
af at månens 
klipper består 
af 40% ilt, så når 

bare vi finder ud af hvordan vi inhalerer dem, så er 
det problem jo også løst.

Alt i alt konkluderer artiklen at man allerede i 1995 
kan begynde at bygge en base, og senest i år 2010 
vil rumtrafikken så være godt igang, med at hente 
brændstof på månen.

Alt i alt er det en meget spændende problem, som vi 
bestemt vil gå videre med, men eftersom klokken nu 
nærmer sig 22 og der går rygter om at Peter Norsk 
har skiftet telefonnummer vil vi undlade at ringe til 
ham nu.
Derimod vil vi følge op på denne rumtrafik som i 
lang tid åbenbart må være blevet holdt hemmelig 
for os civile.

Vi takker Bo for at rette vores opmærksomhed mod 
højere himmellag, og vender frygtløst tilbage.

Mia Joe / MOK-red.

BOR V I  ALLE RE DE PÅ MÅN E N?

Sådan kommer månenbasen til at se ud i 1995......

JOURNALISTIK

RUCOLA OG MÆLKEBØTTER
Rent udseendemæssigt minder disse to planter om hinanden, 
men MOK har dykket dybere ned i botanikkens forunderlige 
verden og det viser sig, at planterne både har en del 
lighedspunkter og forskelle.

Rucola, arugula eller 
sennepskål er en grønt-
sag, der hovedsagelig 
bruges i salater. Navnet 
Rucola stammer fra Ital-
ien, nærmere bestemt 
Toscana-regionen, og 
kan dateres tilbage til 
romerrigets storhedstid, 
hvor planten var en pop-
ulær grøntsag. 
Også i dag anvender 
mange planten i mad-
lavningen og udover at 
kunne bruges i salater 
kan den også koges sam-
men med pasta eller 
fedtfattigt kød, hvor den 

er med til at give maden en frisk og krydret smag. Rucola kan i mange retter 
erstatte purløg.
Udfra den lægelige vinkel kan det fortælles, at Rucola bl.a. er rig på C-vitaminer 
og jern og at den tidligere blev betragtet som et afrodisiakum. Desværre viser 
halvdelen af alle analyser, at rucola indeholder mere end 5 g nitrat pr. kg. Den 
maksimalt anbefalede mængde nitrat for en person, som vejer 70 kg, er 260 mg 
eller 0,26 g pr. dag. Ved overgødsket rucola bliver den anbefalede, daglige dosis 
derfor nået ved allerede19 g salat (heri ikke medregnet en eventuel belastning 
fra drikkevand og andre næringsmidler). Derfor bør man ikke spise rucola i større 
mængder.

Mælkebøtten er også kendt som Løvetand 
Rakkerblomst, Djævelsblomst eller Fandens 
Mælkebøtte.
Planten er meget anvendelig og kan bl.a. bruges 
i kryddersnaps, vin, øl og mælkebøttehonning, 
som lindrer ondt i halsen. Her i februar og nogle 
måneder frem kommer de nye blade, hvis vejret 
er mildt. Dem kan man lave te af, eller bruge i 
salat. De friske blade indeholder næsten dobbelt 
så meget a-vitamin som spinat. Hertil kommer 
en række andre vitaminer og mineraler bl.a. 
C-vitamin.
Det botaniske navn ses af og til som Taraxacum 

officinalis. Taraxacum kommer af det græske ”taraxis”, som er navnet på en 
øjensygdom, som mælkebøtten blev brugt imod i den græske oldtid og officinalis 
er den latinske betegnelse for lægeplante. Mælkebøtten har i det hele taget ofte 
været anvendt som lægemiddel igennem tiden. Bl.a. er den brugt i 1200-tallet af 
arabiske læger som vanddrivende middel og i middelalderen behandlede munkene 
gulsot med mælkebøttesaft. Munkene smurte også saften på vorter og fregner for 
at få dem til at forsvinde.
I 1800-tallet blev mælkebøtten brugt til at lave erstatningskaffe og hvis tobakken 
slap op røg man bladene fra mælkebøtter.
Også i dag mener nogle, at mælkebøtten er vanddrivende og samtidigt kan erstatte 
det kalium der bliver skyllet ud. Desuden virker den mod fordøjelsesvanskeligh-
eder og er mildt afførende, da 
især roden fra mælkebøtten 
indeholder polysaccharider 
der stimulerer mikrofloraen i 
maven og tarmen. Forskningen 
har også vist, at mælkebøtter 
indeholder en række bitterst-
offer, der aktiverer leveren og 
galden og mælkebøtten kan 
derfor bruges ved leversyg-
domme.

MYTER OM MÆLKEBØTTER 
Hvis heste græsser, hvor der er mange mælke-
bøtter, får de ikke hoste.
Hvis børn leger med mælkebøtter, bliver de 
smittet med fnat.
Hvis du spiser en mælkebøtte en mandag eller 
torsdag, vil du altid være sund.
Hvis du vasker dig med mælkesaft, bliver du 
uimodståelig.
Hvis du hænger en mælkebøtterod om halsen, 
bliver du kureret for rindende øjne.

•

•

•

•

•
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Jeg forudser at du enten vil læse disse 
horoskoper, springe dem over eller aldrig 
opdager de findes. Dette var blot en fors-
mag på mine synske evner. Læs videre hvis 
du ikke kan overskue usikkerheden i din 
hverdag.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Der vil ske noget helt fantastisk for dig i 
denne uge, Måske får du uventet en kage 
eller også ligger en kat sig på dig. Det er i 
hvert fald en af de to. Så det er jo godt.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du vil blive overfaldet af en hjemløs dame 
der har høje hæle på. Brug fornuftigt fordtøj 
hele ugen og så kan det være du vil kunne 
løbe fra hende når det sker.

Vædderen
20. marts - 19. april
Der sker ikke noget. Det vidste du jo godt.

Tyren
20. april - 20. maj
Du opdager et russisk mindretal på dit 
toilet og skynder dig at give dem lov til at 
tale deres eget sprog og stemme ved valg. 
Accepter IKKE den container med "kage" 
der bliver sendt fra den russiske ambasade. 
Den er fyldt med våben. mest hellebarder. 
Stadig irriterende.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
En person med et gøgler-agtigt fornavn vil 
tilbyde dig omkring 50 kg udefineret frugt. 
Det kan blive en god handel hvis du sikre 
dig at ananas udgør ca. 45 % af lasten.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du vil blive tilbudt en rolle i et reality-show. 

Det vil ikke være til din fordel at sige ja. 
Ej heller at sige nej. Faktisk skal du bare 
løbe. Hurtigt. Personen der spørger dig er 
en parasit. Han/hun vil fysisk suge blodet 
fra dig.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du får det super! alt går perfekt-ish. Det er 
faktisk okay.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du begynder at masseproducere risengrød 
og ofre det til din lokale nisse i håbet om 
at han/hun vil rengøre din ovn for dig. Din 
lokale nisse er ikke imponeret. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Der vil ske adskildelige omstændelige 
episoder over de næste fire dage. ingen af 
disse vil dog have den store konsekvens for 
din dagligdag og største delen af dem vil gå 
hen over hovedet på dig.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du består eksamen hvis du har en sådan 
i denne uge. Hvis ikke træder du i en lort. 
Du håber (forgæves) at det er en hundelort.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Kebab! er koden til en kiste der er gemt i din 
kælder og indeholder 2-3 gamle aviser og et 
vådt og meget råddent græskar. Lad være 
med at åbne kisten, sælg den i stedet på e-
bay og tjen kassen på "eventyr-faktoren". 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du spiser 3 liter regnbue-is over weekenden 
og er egentlig godt tilfreds med resultatet.


