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Aktiv Kardiologi for Studerende
Medicinsk etik og filosofi
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.cogitakbh.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com

www.portos.dk

www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

freewebsite-service.com/sims

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
www.synapse-connect.org.

www.soenhks.dk

AKS
Cogita
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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Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa
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MOK UDKOMMER
MR MÅNEDSMØDE SE S. 7

SEXEKSPRESSEN MÅNEDSMØDE SE S. 10 
SPLAS MÅNEDSMØDE SE S. 11
INFOMØDE OM REVYEN SE S. 12
FADL TORSDAGSTEMA SE S. 15

LAAAANG FREDAGSBAR 

MILLE SKÆNKER WHISKY
ALBIN SKAL PÅ KURSUS

NOGEN SOVER LÆNGE 

MOK DEADLINE KL. 12:00
REPRÆSENTANTSKABSVALGET STARTER

GO MÅNEDSMØDE OM HPV SE S. 11
PORTOS MÅNEDSMØDE SE S. 11

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

Lars

P2Monica

Pål Pia

Frankie
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GUIDE TIL UDLANDSOPHOLD
For studerende på 7. semester og under*

Vil du gerne tage et 
udlandsophold?

Hvornår vil du 
komme af sted?

Det er desværre svært, fordi en 
del semestre er struktureret som 
integrerede kurser og eksamener.

Glimrende! Under den nye studieordning gælder:

• 17,5 ECTS på 8. semester kan læses i udlandet (intern 
medicin 7,5 ECTS + kirurgi 7,5 ECTS+ anæstesiologi 2,5 
ECTS). Eksamener skal tages på KU.
• Sansefagene (7,5 ECTS) på 9. semester kan læses i 
udlandet. Man skal være af sted i minimum 12 uger hvis 
man rejser gennem KU’s programmer.
• Hele eller dele af 11. semester vil kunne læses i udlandet. 
Dette bliver nu det oplagte semester for udlandsophold.

Her kan man som udgangspunkt 
ikke tage udlandsophold.

Men! Man kan med dispensation 
bytte rundt på flere af kandidatens 
semestre. De præcise regler er ikke 
fastlagde endnu. Man må i hvert fald 
ikke rykke på 7. semester.

Hvor du kan rejse hen afhænger af om 
du rejser gennem SUND’s programmer 
eller om det er et selvarrangeret ophold.

Ophold gennem SUND’s programmer og aftaler

SUND tilbyder tre programmer: Nordplus til de 
nordiske lande, Erasmus til EU-lande og Bilaterale 
aftaler til hele verden.

Fordele er at der ikke er nogle tuition fees (studieaf-
gifter) og mindre praktisk arbejde ift. studieplads, 
bolig etc. Ulemper er de geografiske begrænsninger 
hvor man kan komme hen, og et begrænset antal 
pladser til hvert universitet. Sprogkunskaperne til 
det pågældende land skal være tilstrækkelige. Hvis 
efterspørgslen er større end udbuddet, laves en 
selektion udefra en samlet vurdering af karakter-
gennemsnit og motiveret ansøgning. 

Selvarrangerede ophold

Hvis man selv arrangerer sit ophold er 
der som sådan ikke nogle geografiske 
begrænsninger. Der er dog mere arbejde 
med at finde et universitet og ordne med 
ansøgningsprocesser, og man skal selv 
betale eventuelle studieafgifter. (Disse 
penge kan man som SU-berettiget i regel 
få igen senere gennem udlandsstipendie-
ordningen.)

Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping 
Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø 
Helsinki, Turku, Oulo, Tampere, Kuopio 
Reykjavik

Stockholm, Göteborg
Oslo, Bergen, Trondheim 
Helsinki 
Berlin, Bonn, Heidelberg, Münster 
Wien, Innsbruck 
Zürich, Lausanne
Bruxelles
Belfast, Keele
Paris, Nice, Strasbourg, Poitiers 
Rom, Firenze
Barcelona, Málaga, Oviedo 
Ljubljana

Sydney, Geelong, Hobart 
Kanagawa 
Houston, New York City

I disse fremdriftsreformtider kan det føles lidt uoverskueligt at holde sig orienteret og ajour omkring forhold og 
muligheder på skolen. Bland andet er der nye regler for hvornår man kan komme på udveksling. Derfor har jeg lavet en 
pædagogisk flow chart med den vigtigste information omkring hvornår og hvordan det kan lade sig gøres.

 Af Albin /MOK-red.

*Dvs. de studerende som falder under 2015-kandidatstudieordningen.

Egentlig ikke

8., 9. eller 11.
Bila

ter
ale

 aft
ale

r

Nordplus

Erasmus

Ja selvfølgelig!
7.,10. eller 12.

Cool nok. Hvad med 
universiteterne så?

Øv

Øv

Bacheloren
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 GRATIS INTROKURSER TIL MEDICIN 
FÅ EN OPTIMAL START PÅ SEMESTERET 

ASPIRI A/S er Skandinaviens største udbyder af 
professionel faglig eksamenstræning ved hjælp af 
kurser og kompendier. Siden 1993 har vi hjulpet 
over 200.000 kursister til bedre karakterer.  
Skræddersyet kursusmateriale  
ASPIRI skræddersyer sine kurser  specifikt i forhold 
til den studerendes eksamen. Der udleveres altid 
skræddersyet kursusmateriale på et kursus. Gen-
nem eksamenslignende opgaver gennemgås teori 
indenfor fagets kernepensum og mest essentielle 
emner.  
 Tlf. 8827 1787 info@aspiri.dk ASPIRI.dk 

ASPIRI A/S – cvr.nr: 25395212 

Find kursusoversigten på  
ASPIRI.dk 

1. SEMESTER 
Cellens kemiske 
komponenter 
Hold 9210: 
04. okt. kl. 09.00-13.00 

Hold 9214: 
15. okt. kl. 15:00-19:00 

 

2. SEMESTER 
Biokemi 
Hold 9743: 

08. oktober 

kl. 16.00-19.00 

 

Embryologi 
Hold 9177: 

03. oktober 

kl. 10.00-13.00 

 

3. SEMESTER 
Biokemi 
Hold 9845: 

24. oktober 

kl.  13.00-16.00 

 

4. SEMESTER 

Gør medicin mere sikker – og vind 1.000 kr.
Ved du, hvordan du kan være med til at gøre medicin mere sikker? Og altså gøre det mere 
sikkert at være medicinbruger? Ja, det gør du sikkert, for du har nok lyttet efter i farmakologi 
og kender alt til reglerne for, hvornår du som læge er forpligtet til at melde bivirkninger 
til Sundhedsstyrelsen. Nå ikke! Så er det måske en god ide at læse videre her. Ikke mindst 
fordi du lige nu kan vinde et gavekort på 1.000 kr. til Academic Books, hvis du bare sætter 
dig lidt ind i reglerne og deltager i vores konkurrence. 

Bivirkninger er årsag til 5-8 % af alle indlæggelser og den femtehyppigste årsag til død 
på hospitaler. I Danmark er det Sundhedsstyrelsen, der overvåger sikkerheden ved den 
medicin, der er på markedet, men for at kunne overvåge bedst muligt, er vi i Sundhedssty-
relsen afhængig af, at læger indberetter de bivirkninger, de ser eller får formodninger om. 

De tre vigtige regler
Læger er forpligtet til at melde bivirkninger i tre situationer:

1 Alvorlige bivirkninger
 Bivirkninger betragtes som alvorlige, hvis de medfører død, er livstruende,  
 kræver hospitalsindlæggelse eller forlængerhospitalsindlæggelse, eller hvis  
 de resulterer i invaliditet eller uarbejdsdygtighed. 

2 Uventede bivirkninger
 En bivirkning er uventet, hvis den ikke står i produktresumeet. Så uanset om  
 bivirkningen er alvorlig eller ej, skal du melde den, hvis den ikke står beskrevet 
 i produktresumeet. 

3 Bivirkninger ved ny medicin
 Lægemidler er jo i virkeligheden testet på ret få mennesker, når de bliver  
 markedsført. Derfor er det meget vigtigt at være opmærksom på eventuelle 
 bivirkninger, som ikke er opdaget i testfasen. Eller som forekommer oftere end 
 estimeret i testfasen. Du skal derfor melde alle formodede bivirkninger ved
 ny medicin, der har været på markedet i under to år. Også selvom bivirkningen 
 ikke er alvorlig eller går væk af sig selv efter en periode. 

Dog er det allervigtigste, at læger indberetter, så snart de har en mistanke. Du behøver ikke 
være sikker i din sag. Hellere en indberetning for meget end én for lidt. 

Indberetninger kan føre til ændrede anbefalinger
Alle indberetninger indgår i Sundhedsstyrelsens dataanalyse og bliver sammenholdt med 
viden fra nye studier og internationale bivirkningsdatabaser. Jo flere indberetninger Sund-
hedsstyrelsen får, jo større og mere sikkert er det grundlag, vi kan handle på. Resultatet af 
analysen kan føre til justering af produktinformationen, nye vejledninger og anbefalinger 
for behandling eller for kombination med andre præparater. I sidste ende kan vi i Sund-
hedsstyrelsen trække et præparat helt af markedet.  

Fremtidige læger skal have mere fokus på bivirkninger
Sundhedsstyrelsen ønsker at styrke lægernes opmærksomhed på bivirkninger – både det 
at tænke bivirkninger ind i forbindelse med en behandling, men også at melde mulige 
bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Det fokus skal allerede formes på medicinstudiet. 
Derfor har vi udviklet et undervisningsmateriale om at melde bivirkninger til at supplere 
den undervisning i farmakologi, som medicinstuderende i forvejen har. Det nye tillæg 
gør blandt andet brug af cases, hvor I studerende ud fra viden om medicinering og symp-
tomer skal vurdere, om lægen skal melde det som en formodet bivirkning. Materialet er 
sendt til underviserne i farmakologi på alle fire universiteter og er allerede taget i brug på 
Københavns Universitet. 

Vind 1.000 kr. til studiebøger
Føler du dig godt klædt på til at opdage og melde bivirkninger? Og til at styrke medicin-
sikkerheden? Og tænker du, det kunne være lidt rart med et økonomisk tilskud til dine 
studiebøger? Så lad lige blikket glide op igen til overskriften ”De tre vigtige regler”. Og hvis 
du så lige indprenter dig, hvordan de tre vigtige regler lyder, er du allerede godt i gang 
med at kvalificere dig til lodtrækningen om seks gavekort a 1.000 kr. til studiebøger i din 
boglade. Du mangler bare at gå ind på sundhedsstyrelsen.dk/konkurrence og udfylde 
konkurrenceformularen. 
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VIND GAVEKORT  
PÅ 1.000 KR. TIL 
ACADEMIC BOOKS
Ved du nok om bivirkninger? Tjek din viden, og 
deltag i lodtrækningen om to gavekort a 1.000 kr. 
til Academic Books på Nørre Campus.

KEND REGLERNE FOR INDBERETNING AF BIVIRKNINGER

 GØR MEDICIN MERE SIKKER
MELDENBIVIRKNING.DK

Bivirkninger er årsag til 5-8 % af alle indlæggelser og er 
den femtehyppigste årsag til død på hospitaler. Det er 
derfor vigtigt, at læger er opmærksomme på sikkerhe-
den ved medicin og melder det til Sundhedsstyrelsen, 
hvis der er den mindste mistanke om bivirkninger.

Men ved du, hvorfor du som læge skal melde bivirknin-
ger? Og hvilke bivirkninger du er forpligtet til at melde? 

På www.sundhedsstyrelsen.dk/konkurrence kan du 
blive meget klogere på reglerne. Og du kan deltage i 
vores konkurrence, hvor du har mulighed for at vinde et 
gavekort på 1.000 kr. til studiebøger i Academic Books.
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Gratis app til akut ultralyd

En ny videobaseret app gennemgår en række 
standardiserede ultralydsprotokoller der kan 
udføres i forbindelse med undersøgelsen og 
behandlingen af den akutte patient. App’en er 
udviklet i et samarbejde mellem Københavns 
Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus 
Universitet, med økonomisk støtte fra 
Undervisningskvalitetspuljen.
Hent den - og scan den næste patient før din 
læsemakker. 

Raske forsøgsdeltagere søges
Raske yngre forsøgspersoner søges til projekt vedrørende stamceller fra fedtvæv.

Formål:
Formålet med projektet er at etablere en stamcellebank, der kan anvendes til at belyse 
om stamceller fra fedtvæv kan anvendes til at reparere ødelagt væv hos blandt andet 
hjertepatienter, Crohns patienter, lungetransplanteret patienter mm.

Forsøgsdeltagelse:
Deltagelse i projektet indebærer, at du i lokalbedøvelse får foretaget en mindre fedt-
sugning fra maveregionen på hver side af navlen af ca. 200 ml fedtvæv fra underhuden 
på maven. 
Proceduren udføres af plastikkirurger.
Du skal have en passende mængde fedtvæv på maven, der gør dig egnet til fedtsugning. 
Det vil sige, en subkutan "delle" på 5 cm. eller mere på maven i stående position. Og et 
BMI på 25 eller mere.
Selve indgrebet varer ca. 1½ time.
Du skal bære elastikmavebælte i ca.3 uger for at støtte huden, så den trækker sig pænt 
sammen.
Det anbefalet at man kun foretager let motion i dagene efter indgrebet.
Du kan ikke deltage i projektet, hvis du er gravid eller har en kronisk sygdom.

Procedure:
Ved udsugning af fedtvæv lægges en lokalbedøvelse i huden og underhuden i et område 
på maven. Der anlægges to små snit i huden, hvor der indsprøjtes lokalbedøvende væske.
Herefter udtages fedtvævet med en kanyle og en pumpe. Der kan mærkes en spænding 
i huden og der kan forekomme kortvarig smerte eller ubehag ved lokalbedøvelse og 
fedtsugning. 
Stingene skal fjernes efter 10-14 dage. Der er mulighed for en efterfølgende kontrol hos 
plastikkirurg og tilbud om suturfjernelse. Ellers vil dette foregå hos egen læge.
Området i maven kan være let ømt i et par dage efter at undersøgelsen er foretaget, 
hvis der kommer en blodansamling. Vævsloven påbyder at man screener for syfilis, Hiv 
og hepatitis ved en blodprøve. Der kan ved indgrebet være en risiko for efterfølgende 
infektion. Herudover er der ingen risiko ved at deltage i forsøget.

Honorar:
Deltagelse i forsøget honoreres med 1500 kr. (Skattepligtigt, bliver opgivet som B-
indkomst).  

Sted:
Kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Lægelig ansvarlige:
Professor overlæge Jens Kastrup, kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet.
 
Tidspunkt:
Undersøgelsen foregår løbende.
Selve proceduren er normalt mandag morgen 

Tilmelding: 
E-mail sendes til
Forskningssygeplejerske Louise Frandsen louise.frandsen@regionh.dk eller 
Anne Lavigne: anne.lavigne@regionh.dk

Vi skal bruge dit: 
• Navn
• Alder
• Adresse
• Telefonnummer 
• Mailadresse

Vi vil herefter kontakte dig.
Louise Frandsen, Anne Lavigne og Jens Kastrup

Studenterforskning

Kandidatopgave/forskningsår i klinisk forskningsprojekt i anæstesi  
på Rigshospitalet

Med udgangspunkt i "fast-track" kirurgi og peri-operativ medicin skal forskningsprojektet 
afdække hvilke faktorer (smerter, respiration, cirkulation, inflammation etc),  der forhindrer 
patienterne i at blive raske efter operation, og således vise vejen frem til bedre anæstesi 
og operationsforløb. Projektet er primært tiltænkt at vare 6 måneder og kan indgå som  
kandidatopgave med mulighed  for forlængelse evt til forskningsår/Ph D.

Forskningsassistent (stud.med.) søges til klinisk lægemiddelforsøg på Neurologisk 
Klinik, Rigshospitalet - Glostrup

Klinisk lægemiddelforsøg hvor effekten af nyt migræneforebyggende medicin undersøges 
ved Dansk Hovedpinecenter. Arbejdsopgaverne vil bestå i:

- Screening og evt. randomisering af migrænepatienter til forsøget.
- Se inkluderede patienter til kontrolbesøg.
- Tage blodprøver, urinprøver og elektrokardiogram
- Dataindtastning

Det forventes at du har bestået 6 semester.

Læs mere og om disse og andre opslag på 
puffnet.dk !

• Stud.med’er søges til sekretærarbejde i praksis i Virum i september
• Lægepraksis i Birkerød søger Stud.med til sygeplejerskevikar pr. 7/9. OBS; intet 

semesterkrav
• 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

Lægepraksis søger stud med
Arbejdet består i pasning af kliniktelefonen, diverse kontorarbejde, tage blodprøver, give 
vaccinationer, dele af børneundersøgelser og svangreundersøgelser, blodtrykskontroller 
mm.

Arbejdstid: 8-14, dog 14-16 onsdage
1-3 dage om ugen
Du kommer til at indgå i et team med 2 andre stud med som er på 9. semester

Send ansøgning til
Praksis@amrytter.dk

Forskningsassistent (stud.med.) søges til klinisk lægemiddel-
forsøg på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup

Forskningsassistent søges til hjælp ved et klinisk lægemiddelforsøg hvor effekten af nyt 
migræneforebyggende medicin undersøges ved Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk 
Klinik, Rigshospitalet - Glostrup. 

Arbejdsopgaverne vil bestå i:
• Screening og evt. randomisering af migrænepatienter til forsøget.
• Se inkluderede patienter til kontrolbesøg.
• Tage blodprøver, urinprøver og elektrokardiogram
• Dataindtastning

Det forventes at du:
• Har bestået 6. semester
• Kan arbejde ca. 16 timer ugentligt
• Kan overholde deadlines
• Kan være opsøgende og motiverende i forhold til patient compliance.

Vi kan tilbyde:
• Kursus i interview og basal diagnostik af hovedpinepatienter
• Undervisning i neurologisk undersøgelse
• Deltagelse i Phd-projekter i et aktivt forskningsmiljø.

Ansættelsen er timelønnet. Der er mulighed for halv- eller helårligt scholarstipendiat til 
at fuldføre opgaverne, kombineret med eventuel kandidatopgave.

Arbejdsperiode: Medio oktober 2015 til juni 2016, med mulighed for forlængelse. 

Arbejdssted: Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvis du er interesseret, så send venligst kort motiveret ansøgning, CV samt karakterud-
skrift til

Samaira Younis, læge, Ph.d.-studerende
E-mail: samaira.younis.01@regionh.dk
Tlf: 38 63 27 13

Casper Christensen, læge, Ph.d.-studerende
E-mail: casper.emil.christensen.03@regionh.dk
Tlf: 38 63 31 86

Annoncer
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MR månedsmøde 
Hey mediciner. Du inviteres hermed til MedicinerRådets næste månedsmøde. 
Det kommer til at foregå på onsdag d. 30. September kl 17 i MedicinerRådets lokale på 
1. sal i studenterhuset. 
Vi skal diskutere, hvad de medicinstuderendes holdning er til omflytning af tør studiesal. 
Vi skal tale om, hvor vi kan spare penge og om, hvordan vi får bedre evalueringer. 
Kom og få indflydelse på dit studie. 
Vi glæder os til at se Jer og forhåbentlig en masse nye ansigter i MR.

Dagsorden:
1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene. 
3) Tilbagemelding fra udvalg
 Akademisk Råd – hvor kan vi spare penge?
4) Studienævnet
 Etablering af klinisk rejsehold
 Indlejring af Master of Headache under studienævnet for medicin
 Evaluering af rusturen
 Besparelser på ekstern censur
 Evaluringspraksis – Hvad gør vi ved de dalende svarprocenter?
5) Nyt fra StudenterRådet 
6) Nyt fra SundRådet
 Generalforsamling
7) Rundvisning i Mærsktårnet
8) Tør studiesal 
 Hvor skal den hen? MedicinerRådets rolle? MedicinerRådets holdning. 
9) Meddelelser
 Nøgler
 Oprydningsaften
10) Eventuelt

Kære Medicinstuderende

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

Dagsorden til MR generalforsamling 
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
 Sundrådsrepræsentant
 Studenterrådsrepræsentant
7. Valg af revisor
8. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser
 Valg til Studienævnet
 Valg til Akademisk Råd
 Valg til dispensationsudvalget
 Valg til kvote 2 udvalget
 Valg til rustursudvalget
 Valg til kvalitetsudviklingsudvalget
 Valg til VBK-udvalget
 Valg til bachelorudvalget
 Valg til kandidatudvalget
 Valg til MOK’s bestyrelse
 Valg til ansættelsesudvalget
 Valg til 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

Rejsebeskrivelse
ØNH klinikophold på Harvard Medical School, Boston.
Af Nina Boel og Johan Therchilsen.

Rigshospitalets øre-næse-hals-afdeling og Sund, Københavns Universitet har, via professor 
Christian v. Buchwald, etableret et samarbejde med Massachusetts Eye and Ear Infirmary 
(MEEI) som er et universitetshospital i Boston tilknyttet Harvard Medical School. Hospitalet 
er på størrelse med et middelstort dansk hospital, udelukkende specialiseret i ØNH og øjne. 
Dette giver rum for utrolig mange subspecialer på MEEI og høj koncentration af verden-
sklasse forskere og kirurger. Samarbejdet går ud på, at der to gange om året kan sendes 
2 medicinstuderende afsted på et 4 uger langt klinisk ophold på MEEI som er udnævnt til 
det bedste ØNH hospital i USA af US News and World Report. 

I foråret var vi de heldige der blev udvalgt til opholdet på MEEI. 1. juni ankom vi forvent-
ningsfulde og spændte på at skulle tilbringe en måned på et af USA’s førende hospitaler 
og samtidig få lov til at opleve det amerikanske sundhedssystem indefra. 

På MEEI starter dagen for de medicinstuderende kl. 5:30 om morgenen med at gøre klar til 
stuegang på hovedhalskirurgisk sengeafsnit, hvor 15-20 patienter er indlagt postoperativt. 
Her ligger primært patienter, der har gennemgået større canceroperationer. Stuegangen 
påbegyndes kl 6:00 af et samlet team af medicinstuderende og yngre læger i hovedud-
dannelsesstilling ledt an af en ”chief-resident” på sidste år af sin hoveduddannelse, som 
tilser de indlagte patienter og fordeler dagens opgaver. Kl. 6:30 kommer overlægen og 
patienterne bliver gennemgået igen.

Under stuegang hjalp vi til med det praktiske såsom at række instrumenter, skifte 
forbindinger, fjerne suturer og dræn. Efterfølgende var vi placeret enten på operation-
sgangen, i ambulatoriet eller i skadestuen. Som udgangspunkt er man placeret 2 uger 
på OP og 2 uger i rotation mellem de forskellige ambulatorier blandet med OP på visse 
dage. Der var dog god fleksibilitet i programmet, og vi havde mulighed for selv at ønske 
om specifik placering indenfor særlige interesseområder. De ældre kirurger var generelt 
læringsmindede, særligt overfor de yngre læger, og som studerende var der mulighed for at 
lære rigtig meget. Repertoiret af operationstyper udført på MEEI spænder vidt. Der udføres 
mindre indgreb som tonsillektomier men også større og mere avancerede indgreb som 
laryngektomier, kraniotomier, samt avanceret cancerkirurgi med halsdissektion og fri lap 
transplantationer. I ambulatoriet fulgte vi førende speciallæger inden for deres felt. Blandt 
andet havde MEEI et højt specialiseret vestibulærcenter. Effektiviteten var imponerende 

og oftest nåede lægerne at se op til 40 patienter på en dag. Dette betød en travl, men pga. 
det store patientflow, også meget lærerig dag. 

I skadestuen, der blev delt med øjenlægerne, kom patienter med blandede problem-
stillinger og her fik vi derfor mulighed for at være mere med i de initiale overvejelser om 
differentialdiagnostik, udredning og behandling. Generelt var arbejdsmentaliteten impo-
nerende. De yngre læger arbejder minimum 12 timer dagligt og går desuden stuegang 
lørdag, hvilket også forklarer hvorfor de bliver så dygtige og erfarne på forholdsvis kort 
tid. Vores dage var oftest færdige ved 17-tiden, hvorefter vi havde mulighed for at gå med 
til eftermiddagskonference, hvor de indlagte patienter blev diskuteret. 

Opholdet giver mulighed for at udvikle sig teoretisk og praktisk inden for ØNH. Her er 
meget forskning og mange subspecialiseringer indenfor ØNH specialet samlet under 
et tag, hvorfor man får en god fornemmelse for specialet. Dette gør opholdet til en unik 
mulighed for at møde nogle af verdens bedste ØNH læger. Den sidste dag var vi desuden 
med til graduation day, som også var en interessant og festlig oplevelse. 
Ud over hospitalet har Boston meget andet at byde på. Det er en smuk og livlig univer-
sitetsby med en smuk flod til løbeture. Boston historisk set en meget interessant by, der 
husede den spirende frihedskamp for selvstændighed fra England, som i dag fejres den 
4.juli som den amerikanske uafhængighedsdag. Boston huser desuden Red Sox som er 
det lokale baseball-hold som hyldes fanatisk af Bostons beboere. Det kan stærkt anbefales 
at opleve stemning til en lokal baseballkamp.
Vi vil slutte af med varmt at anbefale opholdet for studerende med interesse for ØNH.
 
2 pladser udbydes til januar ’16 - se opslag med ansøgningsfrist mv. i sidste udgave af MOK 
som findes på www.mok.dk.
I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen: Profes-
sor Christian von Buchwald på Christian.Buchwald@rh.regionh.dk eller læge Martin Frendø 
på frendoe@hotmail.com.
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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

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
26. September – 23. Oktober 2015 

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

UGE35 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 28/9           
Tirs. d. 29/9           
Ons. d. 30/9           
Tor. d. 1/10  TL TL  TL TL TL TL   
Fre. d. 2/10 DK DK DK        

 
UGE 36 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 5/10 TL TL TL TL TL      
Tirs. d. 6/10           
Ons. d. 7/10 DK DK DK DK DK DK     
Tor. d. 8/10    AF AF AF AF    
Fre. d. 9/10 TL TL TL        

 
UGE 37 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 12/10 AF AF AF AF AF      
Tirs. d. 13/10  DK DK DK DK DK DK    
Ons. d. 14/10  SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT   
Tor. d. 15/10     MR MR MR MR   
Fre. d. 16/10 AF AF AF        

 
UGE 38 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.19/10           
Tirs. d. 20/10    DK(12:30) DK DK DK(15:30)    
Ons. d. 21/10           
Tor. d. 22/10 TL TL TL TL TL TL     
Fre. d. 23/10  DK DK DK DK DK DK    

 
UGE 39 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 26/10      AF AF AF AF  
Tirs. d. 27/10  DK DK DK DK DK DK    
Ons. d. 28/10  TL TL TL TL TL     
Tor. d. 29/10   AF AF AF AF     
Fre. d. 30/10     AF AF AF AF   

 
Der er hyggespot d. 14/10 (MR) fra 9-16. 
 
Vi ses i kælderen 
 
Mvh studiesalsvagterne 
 
Martin (MR), Dan (DK), Thomas (TL) og Asbjørn (AF) 

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
26. September – 23. Oktober 2015

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.

- Ret til ændringer forbeholdes.

Der er hyggespot d. 14/10 (MR) fra 9-16.
Vi ses i kælderen

Mvh studiesalsvagterne Martin (MR), Dan (DK), Thomas (TL) og Asbjørn (AF)

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/
 

SCREENING – SYG TIL BEVIST RASK?
Staten vil sikre, at befolkningen er rask. Screening har menneskelige og økonomiske 
’bivirkninger’. De praktiserende læger Henrik Keller og Henrik Dibbern møder prof. Elsebeth 
Lynge, Institut for Folkesundhed.

Dato, tid, sted: 7. okt. Kl. 17.00-19.00, CSS, lokale 35-01-06
 
Er danskerne i virkeligheden grundraske eller grundsyge? Har vi en slags omvendt bevis-
byrde, hvor kroppen er under anklage og syg(eliggjort) indtil det modsatte – raskheden 
– er bevist? Hvad gør statens screeningsprogrammer ved vores helbredsopfattelse og 
tærskel for normalitet? Finder man, hvad man leder efter, eller overdiagnosticerer og 
overbehandler man? Hvad er de menneskelige omkostninger ved ’falske positiver’ og 
ventetiden på domsafsigelsen? Hvad er de økonomiske omkostninger ved – og faggrup-
pers og medicinalindustriens interesser i – screeningen af store befolkningsgrupper? Og 
hvad opvejer den brede ’sygeliggørelse’ i Sundhedsstyrelsens optik? To praktiserende 
læger møder en professor!
 
Læs mere på:  https://www.facebook.com/events/113433872343071/

Studietilbud

Der er ikke nok diagrammer i MOK. Så her kommer et diagram.
/Albin MOK-red.
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Diagram over antal diagrammer i MOK Årgang 48
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Torsdag.: kl. 8.00-17.00
 Fredag       : kl. 8.00-14.00

WWW.FADLVAGT.DK

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

FADLS VAGTBUREAU 35378800
Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
 Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00

A N N O N C E R

FADLvagter til RH afd. 5054
Afdelingen har brug for to FADL vagter som skal tilknyttes fast til 
afdelingen.
FADL vagternes opgaver bliver at udføre simulationstests, f.eks. faste, 
medicin og blodtryk.
Testene er af forskellig længde, det foregår mandag og torsdag hver 
uge.  
Patienterne der indgår i de forskellige testes er mellem 0-99 år. 

Arbejdstid:
• Mandag og torsdag

 Oplæring: 
• Oplæring bliver varetaget af afdelingens læger.

Krav:
• Skal have bestået 7. semester
• Skal kunne tage blodprøver på både børn og voksne
• Skal have erfaring med børn
• Skal være gyldigt akkrediteret.

Ansøgning: søndag 18. oktober 2015, ansøg via din profil på vagt 
opskrivningen, under holdnummer 1103

Ved spørgsmål kontakt Astrid R. Bruun ab@fadl.dk eller på telefon 
35245408

LÆGEVIKARHOLD 7707
Hjertemedicinsk afdeling P - Gentofte Hospital

Lægevikarholdet på Hjertemedicinsk afdeling P, Gentofte Hospital søger 
flere nye holdmedlemmer med start 1. november eller 1. december.
Holdet skriver journaler og klargør elektronisk medicinstatus på 
henviste elektive og subakutte patienter forud for koronararteriografi 
(KAG), Perkutan Coronar Intervention (PCI) og Radio Frekvens Ablation 
(RFA). Der er et tæt samarbejde med sygeplejerskerne på afdelingen. 
Jobbet giver god rutine i kontakt til patienter med hjertesygdom 
og journalskrivning. Arbejdet er travlt og lærerigt, kræver overblik, 
selvstændighed og gode samarbejdsevner.
Lavt semestertrin og udsigt til min. 1 år på holdet er en fordel, og du 
skal kunne tage vagter i eksamensperioden.

Arbejdstider:
• Mandag til fredag fra kl. 07.00-14.00.

Krav:
• Gyldigt akkrediteringskort
• Du skal minimum være holdsat på 9. semester.
• Det forventes, at du kan tage 3-4 vagter hver måned – også i 

eksamensperioder og hen over sommeren.
• At du kan deltage i 4 følgevagter á 4 timer i november/december, 

samt deltage i hospitalsintroduktion (1 hel dag), som ligger den 
1. i hver måned.

• Skal kunne tage selvstændige vagter fra december/januar måned.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værdsættes, men 

er ikke et krav.
• Motiveret ansøgning

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til holdleder Michael Møller-
Hansen, moller.hansen@gmail.com

Ansøgningsfrist: onsdag den 14. oktober, søg via din profil på 
vagtopskrivningen, holdnr. 7707

Samtaler vil blive afholdt i uge 43.

Vagtbureauet



10 |  

DONAID HOLDER MÅNEDSMØDE

Har du en lilleundervisergemti maven? Sålæs med her!

Donaider en IMCC undergruppe, der ønsker at skabe mere fokuspåorgandonationog-
somopfordrer folk til at tage stilling. Dettegøresprimærtvedundervisningpågymnasier, 
hvorvidiskutererhjernedød, transplantationsprocesogetik. Derudoverharvitidligerear-
rangeretforedragogdeltageti events såsom international donordag. 

Såhvis du synes, Donaidlyderinteressant – ellerhvis du bareharlysttilkaffe, the og snacks 
– tag din læsemakker under armenogkomtilvoreshyggeligemånedsmøde!

Detforegård. 5.oktober kl. 17 i studenterhuset.

Uddannelses-Weekend 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 Uddannelses Weekend 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!

Kom og hør om den ældgamle og mega nice Dissektionstur!

Vi holder et infomøde om Dissektionsturen 2016. Hvad enten du har lyst til at være arrangør 
eller deltager så er her muligheden for at blive klogere på, hvad turen egentlig går ud på. 
Tag din læsemakker under armen og kom frisk!

Mødet bliver den 21. oktober kl 17-18 i lokale 42.1.15.

Tag på klinikophold i Afrika eller Indien med PIT i efteråret 
2016

- Der er nu åbent for ansøgninger!

Der er nu åbent for ansøgningerne til at komme af sted på klinikophold med PIT i eft-
eråret 2016. 

Ansøgningsfristen er d. 15. oktober 2015, og pladserne vil blive tildelt på PITs nationale 
møde, som afholdes d. 17. oktober 2015. 

Find mere information samt vejledning til at ansøge på vores facebookside ’PIT Køben-
havn – Praktikant I Troperne’. Du får adgang til ansøgningsskemaet, ansøgningsvejledning, 
hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login 
skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com. 
Du kan desuden læse mere om PIT www.imcc.dk/pit. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Hospital  Land Periode  Antal pladser Bemærkning
Mungeli C. F Hospital Indien september-november 2 
Mbulu Hospital Tanzania september-november 2 
Songea Regional Hospital Tanzania september-november 2 
Mpwapwa Hospital Tanzania september-november 2 
SalvationArmy Hospital Zambia september-november 2 Dyrt hospital
Naggalama Hospital Uganda september-november 2 
Siaya Hospital  Kenya september-november 2 

Har du mod på at undervise på en sjov og anderledes måde?

Så er Sexekspressen noget for dig!

Som Sexpert hos Sexekspressen får man lov til at give folkeskolernes 7. til 10. klasse en 
skoledag med seksualundervisning. Man snakker med børnene om alt fra anatomi, sex-
sygdomme og prævention til følelser, homoseksualitetog meget mere!Det hele foregår 
på en grundig og lærerig måde, mens vi samtidig lægger stor vægt på, at både vi og 
eleverne har det sjovt undervejs.

Hvis du har lyst til at udfolde dig som seksualunderviser, eller hvis du bare vil høre mere, 
så kom til et af vores månedsmøder. Her vil der være kaffe, kage og andet godt samt 
hyggeligt samvær på tværs af semestertrin. Næste møde afholdes: 

TORSDAG D. 1. OKTOBERKL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum.
Se event på Facebook: ”Månedsmøde Sexekspressen”

Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst.

Sæt desudenallerede nu kryds i kalenderen til vores næste ACTIONDAG lørdag d. 14. 
november, hvor du kan blive UDDANNET SEXPERT! 
Se event på Facebook: ”Sexekspressen København ANDEN actiondag”

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Efterår i Bamsehospitalet og Sund Krop

Så er det i weekenden at vi holder Nationalweekend for Bamsehospitalet og Sund Krop. 
Vi glæder os til en super hyggelig weekend med alle vores dejlige bamsehjælpere fra 
København, Odense, Århus og Aalborg!

Fredag den 9. oktober er det kulturnat i København, og Bamsehospitalet skal da med! 
Det er ved Rådhuspladsen og varer fra ca. 16-23. Når vi er færdige med at kurere bamser 
rykker vi videre til Panum til IMCC Jubilæumsfesten hvor I kan få en øl i vores bar: Bamses 
Promillerejse.

Lørdag den 10. oktober vågner vi så op til dåd og tager til Solrød Bibliotek for at kurere lidt 
flere bamser. Det vil vare sådan cirka fra 10-15, og transport fra København er selvfølgelig 
inkluderet!

Sidst på måneden - d. 27. oktober om eftermiddagen tager vi til Lyngby Bibliotek. Der 
skal vi være fra 14-18.30 - så sæt et X i kalenderen!
Find os på facebook på gruppen ”Bamsehospitalet og Sund Krop København” for at finde 
mere info, og klik dig ind på gruppebeskrivelsen for at finde tilmeldingslink til efterårets 
arrangementer!

Husk desuden at komme til vores månedsmøde torsdag d. 8. oktober - mere info følger.

3om1
Ashipti Denmark 
Bamsehospitalet
Dissektionsturen

Donaid
EuRegMe
Exchange

FNIIS
Førstehjælp For Folkeskoler

IMCC DanZania
IMCC FAIR

IMCC Grønland
IMCC Integreret Sundhed

IMCC Nepal
IMCC Palestine

IMCC Rwanda
IMCC Uland

IMUNZI
KostMo

Nordisk præklinik
NorWHO

PIT
PsykOBS

Research Exchange
RISK GAMES

Sexekspressen
Sexinuk

SUNDdag
Ulandsløbet

Universities Allied for Essential Medicines

BASISGRUPPER UNDER
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GO inviterer til månedsmøde 
om HPV-vaccinen d. 6. oktober kl. 17! 

Vi har inviteret tre kompetente oplægsholdere ud for at nuancere debatten om HPV-
vaccinen og dens berettigelse i det danske børnevaccinationsprogram. De vil fortælle 
om deres daglige arbejde med netop vaccinen og vi håber på, at de kan hjælpe os med 
at finde ud af, hvad der er op og ned i debatten. 

Efter oplægget holder vi et kort månedsmøde, hvor dem, som har lyst, er meget velkomne 
til at deltage. 

Tjek vores facebookgruppe eller eventet ”HPV-vaccinen – 
effekt, målgruppe og bivirkninger” for mere information. 

Alle er velkomne og vi glæder os til at se jer!

Kursus i AKUT OBSTETRIK

Onsdag d. 25. november
På Hvidovre hospital 

Kl. 16-ca. 20.30

Få et indblik i den akutte del af obstetrikken, og hvordan du håndterer forskellige situ-
ationer.

Endnu engang afholder GO i samarbejde med Hvidovre Hospital kursus i akut obstetrik. 
Kurset er rettet mod medicinstuderende på 6. semester og opefter. 

Kursusgebyret er kr. 75,- og dækker forplejning (aftensmad, snacks, drikkevarer)

Tilmelding kræver medlemskab af GO. Er du ikke medlem, så skynd dig at blive det nu; 
kontingentet skal være indbetalt senest en uge inden kursustilmeldingen, dvs. senest 
15. oktober 2015! Du kan læse mere om medlemskab på http://gynobs.nu/koebenhavn/
bliv-medlem/

Tilmeldingen åbner tirsdag d. 20. oktober kl. 12.00! Skulle der være flere tilmeldte end 
pladser i løbet af de første 12 timer, vil pladserne blive tildelt ved lodtrækning. Dog vil 
studerende på kandidatdelen blive prioriteret højest. Hvis der herefter skulle være flere 
ledige pladser, vil de blive fordelt efter ’først til mølle’.

Sådan tilmelder du dig kurset:
Send en mail til gotilmelding@gmail.com med • fulde navn • semestertrin • telefonnummer
• mail • orientering om særlig diæt (fx vegetar)

Du vil dagen efter modtage en svarmail om, om du er tildelt plads på kurset, og i så fald 
nærmere information om betalingen.

De bedste hilsner fra AO-udvalget

Basisgrupper

Hvordan bliver man ortopædkirurg? :O 
Vi er GLADE for du spørg! 

I en tid, hvor forskning vægter mere og mere, og hvor vi skal leve op til de 7 lægeroller, 
kan det være svært at danne sig et indtryk af, hvordan man udmærker sig til at blive 
ortopædkirurg. Skal man forske? Åbne og operere alt hvad man kommer i nærheden af? 
Have en ph.d i skruer? Eller noget helt fjerde?

Men fortvivl ej! Vi har inviteret Ph.D, afdelingslæge, Ilija Ban fra Hvidovre Hospital til en 
snak om netop dette. Han har bl.a. været i militæret, har forskning bag sig og en introduk-
tionsstilling i det mørke Jylland.

Så hvis du står og overvejer ortopædkirurgi, er dette en OPLAGT mulighed for i rolige 
omgivelser at kunne stille spørgsmål til én, der ved noget om det!

Kom til en unik lille time med PORTOS, der selvfølgelig krydrer med kaffe, the og kage. 
Vi har altid et smil på, og alle er mere end velkomne til at blive til vores månedsmøde 
efterfølgende!!Det foregår:

Tirsdag D 6 oktober kl. 1630-1730 på Panum i lokale 21.2.27b.

KH POSTOS
Og husk så - Don't let a stress fracture stress you! ;-) 

Ps. For lige at holde jer HELT og aldeles opdateret, så er her en lille liste over, hvad der 
kommer til foregå hos POSTOS de næste 3 måneder. Nærmere info vil kunne forefindes 
i MOK ugerne op til et event
Oktober:Vi får en militærlæge til at fortælle os, hvordan det er at være i læge i militæret  
(WOW det sejt!) 
November:PORTOS generalforsamling samt et foredrag om Forskning/Bachelor/Kandidat 
(hvad, hvor, hvem, hvordan… alle hv-ordenee, youget the point – alt det der er så pokkers 
vigtigt at vide – det bliver KNALDgodt!) 
December:Krudt & Kugler – når det virkelig går for sig! Et foredrag man ikke (!) må gå glip af!

PUFF inviterer til kursus i basal anvendt statistik i SPSS!
Kurset foregår over 3 eftermiddage af 3 timer hver. Formålet med kurset er, at få en basal 
introduktion til databehandling og simple analyser i SPSS. Fokus vil være på anvendelsen 
af statistikprogrammet og det forventes, at du har et kendskab til basal statistik på forhånd. 
Temaerne på kurset vil omhandle:

1. Intro til SPSS, data management, kodning, select cases/split file funktionen samt deskrip-
tive analyser for kategoriske og kontinuerte variable
2. OR, χ2 test, t-test, ANOVA
3. Simpel lineær regression

Der vil være mulighed for differentieret undervisning, således at studerende, der har 
arbejde lidt med programmet tidligere og/eller har erfaring med statistik, kan få nogle 
mere udfordrende opgaver (såsom generelle lineære modeller & modelkontrol, logistisk 
regression med flere variable og interaktioner).

Datasæt og øvelser bliver udleveret på kurset. De studerende skal selv medbringe bærbare 
computere med SPSS programmet installeret (det behøver ikke være den nyeste version). 
Du kan downloade det gratis på KUnet.dk, softwarebiblioteket. Du er velkommen til at 
skrive, hvis du har spørgsmål eller problemer med at få det downloadet. 

Opgaverne vil være på engelsk, mens undervisningssproget vil foregå på dansk.

Som materiale til genopfriskning af statistikken og evt. intro til brug af SPSS henvises til 
Svend Kreiners metodebøger: ”Statistisk problemløsning – præmisser, teknik og analyse” 
(2. udgave, 2007) ISBN-13: 9788757416862 samt ”SPSS – introduktion til databehandling 
& statistisk analyse” (3. udgave, 2008) ISBN-13: 9788757417470.

Tid og sted:
• Torsdag d. 15. oktober kl. 16-19
• Torsdag d. 22. oktober kl. 16-19
• Torsdag d. 29. oktober kl. 16-19
• I pavillonen på Panum, lokale tilkommer. 
Underviser:
Thora Majlund Kjærulff og Nikoline Nygård Knudsen, kandidater fra Folkesundhedsvi-
denskab, KU.

Deltagergebyr: 100 kr.  Maksimale antal deltagere: 24

Tilmelding:
Man tilmelder sig ved at sende en mail til p_heimdal@hotmail.com - skriv i emnefeltet: 
"PUFF - Kursus i SPSS". Husk, at skrive fulde navn og semester i mailen. Indbetal herefter 
100,- på kontoen: Reg.: 6610, Konto: 2830440. Husk, at skriv fulde navn ved overførslen. 
Du er tilmeldt, når du modtager en bekræftelsesmail om at betalingen er modtaget. Hvis 
man vil melde sig fra, kan man få pengene retur op til en uge før kursus start (altså d. 8. 
oktober). Tilmelding til kurset er først til mølle!

Månedsmøde nu på torsdag (1. Oktober)  kl. 16.30-17.30 hos SPLAS. Sted: Mini aud. 2 
lokale 29.01.32

Alle medlemmer, ikke-medlemmer samt andre nysgærrige sjæle er hjertelige velkomne 
- så man møder bare op.

Følgende dagsorden:
1. 
- Næstformand og bestyrelsen byder alle velkommen.
2.
- Lidt omkring brandsårskurset, hvad der kommer til at ske.
- Idéer til foredrag vendes.
- Idéer til samarbejdsmuligheder med andre basisgrupper vendes.
3. 
- Evt. andet.

Join os på facebook ”SPLAS – Studerendes Plastikkirurgiske Selskab”, som vi løbende 
holder opdateret og som regel melder ting ud lidt før.

Har man spørgsmål eller andet, kan vi kontaktes på info@splas-kbh.dk

Vi glæder os til at se dig
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SATS søger frivillige til kongressen EMS2016

Er du interesseret i det præhospitaleområde (dvs alt hvad der foregår før patienten ankom-
mer til hospitalet)? 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 J
 
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 eller på facebook eventet 
https://www.facebook.com/events/522858167867243/

MEDICINERREVYEN: INFOMØDE D. 1. OKTOBER

Kære medicinere – nye som gamle,

På torsdag holder vi i Studenterklubben kl. 16:00 infomøde for alle, der gerne vil høre 
nærmere om, hvad Medicinerrevyen er for en størrelse og hvad man skal gøre, hvis man 
vil være med.
Der vil være nogen smagsprøver på, hvad en medicinerrevy indeholder, og hvis din 
appetit bliver vakt, kan du allerede få en forsmag på revyvirksomhed til 69-revy, som 
spiller d. 22. Oktober.

Medicinerrevyen København har ikke nogen audition eller specifikke adgangskrav, og hvad 
end du er nysgerrig på spotlightet, instruktørstolen, bandet, koreografien, scenografien 
eller noget helt sjette, så kom forbi og hør mere!

Bliv klogere på, hvilke datoer du skal sætte af og hvornår de vigtige deadlines er, hvordan 
pladserne fordeles, hvordan sketches udvælges, hvordan man søger roller, hvad forskel-
len er på en tæppetrækker og en sketch er og hvordan man syr et edderkoppekostume.

Vi glæder os til at se Jer!

Kom gratis til Lægedage 9.-13. november 2015 i Bella 
Center.
Lægedage er de praktiserende lægers efteruddannelseskongres, arrangeret af Dansk 
Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Der er 
127 kurser – praktiske såvel som teoretiske. Der er også 13 færdighedsværksteder og 
en stor udstilling (med gratis kittelgejl). Der er altid nyheder og topaktuelle emner at 
vælge imellem.

Lægedage holdes hvert år i uge 46 i Bella Center og er de praktiserende lægers største eft-
eruddannelsesbegivenhed. Også yngre læger, andre speciallæger samt praksispersonale 
samles hvert år i Bella Center. Deltagerantallet ligger omkring 3000.

Lægedage er en uge spækket med spændende foredrag, diskussioner og lækker mad, 
som alt sammen foregår i Bella Centers flotte rammer.

SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, som giver medlemmer af SAMS mulighed 
for at deltage gratis på Lægedage (normalpris for læger: 2.500 kr. pr. dag) mod at hjælpe 
til under kongressen. Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at hjælpe kursisterne på rette vej, 
bistå kursusledere og være mikrofonholder. 

1 dags arbejde giver 1 dags fri adgang til Lægedages åbne kurser.

Gratis frokost og aftenarrangement begge dage er inkluderet.

Der findes en hel del kundskaber at hente på Lægedage - både under arbejdet og under 
kurserne. Desuden er det en udmærket chance for at knytte kontakt til de praktiserende 
læger og få indblik i arbejdet i almen praksis.

I år har Lægedage 25 års jubilæum, hvilket betyder endnu mere fest i Bella Center! Tjek 
programmet på www.plo-e.dk og se Lægedages præsentationsfilm.

Hvis du synes, at dette lyder interessant, så tilmeld dig Lægedage via nedenstående link:
http://plo-e.dk/tilmelding/tilmelding.aspx?id=96909

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 30. oktober 2015. For at deltage skal man være 
medlem af SAMS - du kan indmelde dig via vores hjemmeside www.sams.dsam.dk, hvor 
du skal følge anvisningerne under fanen ”Medlemskab”.

Der vil blive holdt informationsmøde mandag d. 2. november kl. 17 i Møderum 1 (42.0.01), 
hvor kongressekretæren vil briefe deltagerne om de forskellige arbejdsopgaver. 

Vi ses på Lægedage!
Mange hilsner SAMS

SATS månedsmøde med generalforsamling onsdag d. 
7/10kl 16.15 i lokale 42.0.01

Kære SATS-medlemmer
Det er nu igen blevet tid til generalforsamling med valg af bestyrelse og beslutningstagen 
omkring vedtægtsændringer. 

Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst:
 Akutte procedurer
 Basisgruppebazar
3: Kommende kurser:
 Karrieredag med FYA og DASAIM
 Akut Patient
4. Eventuelt
5. Generalforsamling med valg af bestyrelse og beslutningstagen 
     omkring vedtægtsændringer.

Ønsker man at stille op til bestyrelsen vil vi sætte pris på en mail på bestyrelse@sats-kbh.
dk men dette er selvfølgelig ikke et krav, man kan også bare stille op som kandidat til 
valget ved generalforsamlingen.

Man skal være medlem af SATS for at være stemmeberettiget til generalforsamlingen.

Basisgrupper
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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

 Nu er det lige ved at være oktober. 
Måske er det allerede oktober, når du når til 
denne del af bladet. 
OG! når det er oktober slipper man ikke for 
halloween og græskar. 
Derfor har vi lavet nogle relevante lister

Nice ting man kan lave med græskar: 

1. en græskarridderhjelm (se scorebogen 2015)

2. en almindelig græskarlygte

3. the end

Ligegyldige eller direkte afskyelige ting man 
kan lave med græskar: 
1. græskarkage

2. græskartærte

3. græskar kaffe

4. græskar te 

5. rigtig mange andre (spiselige) ting med 

græskar 

Af Mille Andrea / MOK-red

LÆGEVIKARIAT – Neurologi og Fysio-ergoterapi; 

Regionshospitalet Holstebro

 Vi søger nyuddannede læger eller medicinstuderende til 2-6-måneders vikariat.  
Ansættelse fra 01.10.2015 eller senere efter aftale. Der er mulighed for eventuel 
forlængelse af ansættelsen.

 Hvad vi tilbyder 
o Bredt indblik i den klassiske neurologi 
o Mange forskellige funktioner og erfaringer 
o Intern medicinske problemstillinger 
o Akutte og kroniske patientforløb 
o Individuelle evalueringssamtaler 
o Personlig vejleder 
o Gode kollegaer 
o Bolig nær hospitalet 

 Hvad vi forventer 
o Du er klar til at varetage forskellige funktioner 
o Du kan samarbejde med forskellige personalegrupper 

Dine funktioner 
o Forvagt 
o Subakut ambulatorium 
o Stuegang 
o Varetagelse af elektive funktioner, herunder lumbalpunkturer

Neurologisk afdeling i Holstebro består af tre afdelinger 
o N1: Apopleksi- og TCI-patienter, herunder akutmodtagelse med trombolyse 
o N2: Den brede neurologi: Traumer, Epilepsi, Encephalit, MS, Alzheimers, Parkinson, 
Demens, Funktionelle lidelser m.fl. 
o N3: Genoptræningsafsnit i Lemvig 

I alle tre afsnit er der tilknyttet fysio- og ergoterapeuter, logopæder, neuropsykologer 
og  –fysiologier, som man dagligt fungerer i tæt samarbejde med.

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte: 

Ledende overlæge

Birgitte Forsom Sandal 
Mail bisand@rm.dk 
Tlf. 7843 7010
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FADL, 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)

VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET

Mandag d. 5 oktober 2015, skydes valget i gang til repræsentant-
skabet. Afstemningen vil foregå elektronisk via www.mit.fadl.dk, 
hvor man som medlem vil have mulighed for at stemme på op til 10 
kandidater.

Valghandlingen afsluttes under generalforsamlingen, som afholdes 
d. 9 oktober kl. 17.00 – 23.30 i Panums Kantine.

Vi kan allerede nu løfte sløret for de 33 opstillede kandidater – læs 
om hvorfor de stiller op til repræsentantskabet i næste MOK.

Vi glæder os meget til at se jer til generalforsamlingen.

Navn Semester

Andrea Maier  5

Annarita Ghosh Andersen 3

Anne Terp 8

Benedikte Kollerup Madsen 6

Claas-Frederik Johannsen 3

Emma Odgaard 2

Erika Nodin 11

Johan Skov Bundgaard 2

Jonas Olsen 12

Josefine Tangen Jensen 7

Katrine Feldballe Bernholm 6

Katrine Kjær Iversen 7

Katrine Søgaard Thomsen 5

Kristian Mosfeldt Jeppesen Forsker efter 5

Linnea Gerdes 2

Mads Koch 3

Mads Marstrand Helsted 7

Maria Hilscher Frisemester

Maria Vestager 2

Marie Skougaard Nielsen 9

Niels Bjørn Dalsgaard 3

Niels Frederich Rose Holm 5

Olivia Schou-Lorentzen 5

Ossian Nilaus Gundel Forsker efter 4

Patrick Fitzgerald 3

Peder Emil Warming 12

Pelle Petersen 11

Sebastian M. Krog 8

Signe Stensen 12

Thomas Jessen Bjerregaard 3

Thomas Svare Ehlers 10

Tobias Berg 4

Urd Hansen 6

MEDDELELSE FRA LVG 
LægeVikarGruppen (LVG) er en national arbejdsgruppe i FADLs 
Hoveforening, der består af repræsentanter fra hele landet og har et 
tæt samarbejde med FADLs faglige sagsbehandlere.  Vi forhandler 
overenskomster for medicinstuderende der tager et lægevikariat – 
om det så er i regionerne eller i Forsvaret. 

I foråret 2015 forhandlede vi overenskomst med Regionerne og 
havde særligt fokus på at få overenskomstdækket de medicinstu-
derende der landet over arbejder i simulationsenheder, herunder 
forskningsassistenter, og som førhen ikke har været dækket 
af FADLs overenskomster. Med os til forhandlingerne havde vi 
repræsentanter fra det tidligere DIMS på Herlev Hospital og CEKU 
på Rigshospitalet, nu CAMES. 

Efter mange, lange forhandlinger med Regionerne blev vi enige 
om en overenskomst for lægevikarer, som du kan læse mere om 
på FADLs hjemmeside (www.fadl.dk). Ift. simulationsenheder blev 
der nedsat en arbejdsgruppe, hvor regionerne, FADL og eksterne 
eksperter er repræsenteret. Arbejdsgruppen skal arbejde med at 
undersøge det arbejde de medicinstuderende udfører på simu-
lationsenhederne, samt hvilke vilkår, rettigheder m.m. der på 
nuværende tidspunkt er gældende. På baggrund af dette arbejde, 
skal overenskomst forhandlingerne vedr. simulationsenhederne 
opstartes primo 2016.

Vi glæder os rigtig meget til at arbejde videre med dette og sikre 
endnu flere af vores medlemmer gode løn- og arbejdsvilkår. 

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du er ansat i en stilling, som du 
er i tvivl om burde være dækket af FADLs-overenskomster. Skriv til 
os på lvg@fadl.dk.

På vegne af LVG

Ossian Gundel og Katrine Feldballe Bernholm

Kredsforeningen



| 15 

FADL, 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)

Generalforsamling 2015

FADL København indkalder til Generalforsamling 15 fredag den 9. 
oktober 2015 kl. 17.00 i Panums kantine. 

Efter generalforsamlingen byder vi på mad og drikke. Så husk 
at tilmeld dig festen på mit.fadl.dk, der er tilmeldingsfrist den 2 
oktober. 

Foreslag til vedtægtsændringer i FADL København 

Ifølge §13, stk. 2 skal vedtægtsændringer offentliggøres i to på 
hinanden følgende numre af MOK. 

På FADL Københavns generalforsamling 9.oktober 2015 foreslås to 
vedtægtsændringer. 

Vil du se lovene i deres helhed kan du finde dem på www.fadl.dk -->  
Københavns Kredsforeningen -> Foreningens vedtægter.

Gældende formulering i vedtægterne: 
§ 4. Som medlemmer af kredsforeningen optages lægestuderende 
ved Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås af lægestuderende 
ved landets øvrige universiteter, der kan dokumentere at have 
bopæl i kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen 
fastsætter nærmere regler for inddelingen af landet i geografiske 
områder

Ændringsforslag: 
(Ændringer markeret med rødt og understreget)

§ 4. Som medlemmer af kredsforeningen optages personer 
der er tilmeldt lægestudiet ved Københavns Universitets 
Sundhedsvi¬den¬skabeli¬ge Fa¬kultet. Efter ansøgning kan 
medlemskab tillige opnås af lægestuderende ved landets øvrige 
universiteter, der kan dokumentere at have bopæl i kredsforenin-
gens geografiske område. Endvidere kan personer med fast og 
længerevarende tilknytning til Danmark, og som læser medicin ved 
et udenlandsk universitet, ansøge om optagelse som medlem så-
fremt de under ophold i Danmark kan dokumentere at have ophold 
indenfor Kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen 
fastsætter nærmere regler for inddeling af landets i geografiske 
områder og for saglig udmøntning af tilknytningskravet.

Begrundelse:
Der er tale om to ændringer i §4, stk. 1, der muliggør optagelse af 
medlemmer, der ikke tidligere har kunnet optages.
Første ændring gør det muligt at optage vinter-startere allerede 
fra efterårssemestrets start. Disse ”0. semesters-studerende” er 
kommet ind på studiet og har tilmeldt sig til start i februar men er 
endnu ikke formelt indskrevet på KU. Der har hos en række af disse 
studerende været et ønske om at kunne blive medlemmer af FADL 
for bl.a. at kunne gøre brug af en række af FADLs medlemsfordele 
fx forsikring, rabat på bøgerne fra FADLs Forlag, mv. Dette muliggør 
denne ændring.
Den anden ændring vedrører personer, der studerer medicin ved et 
udenlandsk universitet. Har de en fast og længerevarende tilkny-
tning til Danmark og bor i kredsforeningens geografiske område 
under ophold i Danmark, kan de ansøge om at blive medlemmer af 
FADL.
De to ændringer er uafhængige af hinanden og behandles derfor 
hver for sig på generalforsamlingen.

Indstillet af FADL Københavns bestyrelsesmøde den 2.september 2015 
og repræsentantskab den 9.september 2015.

TORSDAGS TEMA

Torsdags tema i FADL København starter den 1.oktober 2015 og 
forløber til og med den 26. november 2015. 

Det bliver 9 eftermiddage med foredrag om stort og småt fra 
kl.16.15-17.45 i FADLs kantine på Blegdamsvej 26 - og det er for alle!

Vi får besøg af Peder Worning som vil fortælle om et gram lort, 
Anna Rasmussen som har engageret sig i globalt sundhedspolitisk, 
forfatter Torben Ishøj, Thomas Thaulov Raab vil fortælle om den 
foranderlige hjerne, Sandra Wulffeld om medicin og patent sys-
temet, Jørgen Lange om de kongeliges død samt Carolina Maier fra 
Alternativet.

Se det endelige program på hjemmesiden og facebook.

Kredsforeningen
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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. 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.

Din ansøgning skal foreligge på mok@mok.dk
eller i MOK’s lokale senest d. 5 oktober kl 12.

Indsupplering


