
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 48, Nummer 9 - 28. oktober 2015

M
E
D I

C I N E R R ÅD
E
T

K

Ø B E N H A V

N

48
  å

rg
.  

•  
20

15
/2

01
6 

•  
IS

SN
 1

90
4-

34
00

I en meget nær fremtid i en provins 
langt, langt væk....
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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
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www.mok.dk
pippi.wordpress.com
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www.puffnet.dk
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freewebsite-service.com/sims
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MOK UDKOMMER
KLUBBEN ÅBNER IGEN EFTER 69
5. SEMESTERS EKSAMEN + FEST

HERTOFT EFTERMIDDAGE SE S. 6
FADL TORSDAGSTEMA SE S. 7
PUC MÅNEDSMØDE SE S. 12
DEMONSTRATION PÅ RÅDHUSPLADSEN

SIMON TAGER I SOMMERHUS
10 ÅRS MENSTRUATIONSJUBILÆUM 

IMCC JUBILÆUM OG GF
VM FINALE I LOL

SIMON ER IKKE LÆNGERE I SOMMERHUS
ALLEHELGENSAFTEN

MOK DEADLINE KL. 12:00
DONAID MÅNEDSMØDE SE S. 9
PIT MÅNEDSMØDE SE S. 11

DER SKER INGENTING, I HVERT FALD FOR 
SEBASTIAN
STUDIENÆVNSMØDE

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

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

Andrea

Dennis Simon Erik

Mille (Ansv.red.) Kasper Aaa

NEVER FORGET

Mo
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En skoletræt medicinstuderendes møde 
med en rigtig patient

Jeg er ikke den type medicinstuderende, der har 
udpræget let ved at sætte mig ned og terpe Bo-
ron and Boulpaep (aka Boring Bullshit) syv timer i 
streg, når jeg er en måned inde i semestret. Jeg har 
faktisk også udpræget svært ved at gøre det op til 
eksamen. Jeg må endda indrømme, at jeg nu efter 
at have overstået bachelordelen på studiet stadig 
har svært ved at se, hvad de mest outrerede de-
taljer fra metabolismekortet nogensinde vil kunne 
bruges til. Fortæl mig heller ikke, at intracellulære 
transportmekanismer fra Geneser eller The Cell var 
nødvendige 
med et sådan 
detaljeniveau, 
at Rain Man 
ville få et mi-
græneanfald. 
Faktisk har 
størstedelen 
af mit studie 
på bacheloren 
været hårdt 
og præget 
af tvivl. Var 
medicin det 
rigtige valg? Er 
resultatet det 
værd? Kan jeg 
overhovedet 
blive en god 
læge, når jeg 
ikke kan huske hukommelsens langtidspotentier-
ing? Jeg har - måske af samme grund - både prøvet 
at dumpe, og jeg har forlænget min bachelor med 
et år. Ikke for at pryde mit CV med studierelevant 
arbejde eller forskning; blot for at rejse og opleve 
noget andet end frustrerende læsepres og fakta, 
der bare ikke ville sidde fast.
Så startede jeg på 7. semester, og den forjættede 
klinik begyndte. Tillad mig at bruge et godt, gam-
meldags udtryk: Holy motherfucking shit.

Ja, det kan godt være, at Fremdriftsreformen har 
bragt universelle forringelser og bør være forhadt i 
både dens intention og implementering, der trods 
de bedste intentioner er en reduktion af kvalitet - 
lad ikke nogen bilde dig andet ind - men det har 
ikke gjort mit møde med den virkelige lægeverden 
mindre fantastisk.

Mandag for to en halv uge siden startede jeg mine 
5 ugers klinik på Herlev Hospital afd. O107 (Lunge-
medicin). Vi deltog fluks i morgenkonferencen, hvor 
en stor flok læger snakkede om diverse patienter, 
hvorefter de indforstået begav sig i alle mulige ret-
ninger for at udføre dagens dont (nu efter snart tre 
uger forstår jeg stadig ikke, hvordan de tilsynelad-
ende instinktivt ved, hvor de skal hen, og hvad de 

skal lave). Dette kunne have været forvirrende, men 
der blev taget godt af os, og en ung læge gav os en 
rundtur og fik os  i lægetøjet. Så langt så godt.
Herefter gik det hurtigt. Hvis vi ville, kunne vi obser-
vere som føl hos rigtige læger stort set så længe, vi 
ville, før vi gav os i kast med de ægte patienter. Hvis 
man var ivrig, var der også rigelig mulighed for at gå 
lige i flæsket på den første, den bedste patient med 
journaloptag, blodprøver, katetre og alt hvad hjertet 
(ej okay) måtte begære. 

For en måske lidt skoletræt medicinstuderende, var 
det det allerbedste, der overhovedet kunne ske. 
Pludselig var  mit studies faglige interaktion ikke 
med imaginære case-patienter i en lille blå boks i 
Basic Immunology men virkelige patienter! Der skulle 
tages A-gasser, blodprøver, ordineres Solu-medrol til 
astmatikere, bestille rtg. på traume.
Pludselig var fokus ikke længere på detaljelæsn-
ing men på rigtige mennesker med rigtige prob-
lemstillinger, der har virkelige løsninger. Borte var 
frustrerende forelæsninger, hvor dygtige forskere 
underholdt i 45 minutter om de proteiner, de har 
brugt 15 år på at forske i - hvorfor de jo nødvendigvis 
må være hamrende relevante for alle studerende og 
helt sikkert bør være på pensum.
I stedet bruger jeg nu 45 minutter på at halte mig vej 
igennem en anamnese og yderligere 45 minutter på 
en  objektiv undersøgelse af en patient, jeg faktisk 
snakker med. Og jeg elsker hvert minut. Det er ham-
rende fedt at rende rundt på hospitalet. Faktisk er jeg 
så glad for at opleve et lille udsnit af virkeligheden 
som læge, at jeg gerne står op kl. 6.10 for at kunne 
nå cykelturen fra Amager til Herlev Hospital og være 
i god tid til morgenkonferencen. Og det siger ikke så 
lidt, for jeg ikke så meget er B-menneske som Zzz-
menneske.
Intet tidligere forløb på studiet har været en større 
faktor for at bekræfte mit valg end de sidste to en 
halv uge, så hvis du er på bacheloren og i samme 
situation., som jeg var, så fat mod og tålmod og glæd 
dig, for det kommer til at give mening!

/ MOK-red. Simon
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Medicinstuderende søges

Til pasning hjemme af dejlig og mild dreng på 6 år, der på grund af en genfejl er 
multihandicappet og har epilepsi. 

Vi søger en kærlig og omsorgsfuld medicinstuderende, der vil være med til at give Frederik 
de bedst mulige betingelser for at trives godt. 
Vi bor ca. 2 km. fra Klampenborg Station og der er bus til døren. Vi bor i meget dejlige 
omgivelser og der er gode muligheder for gå-ture i Dyrehaven og ved vandet.  

Du vil blive trænet op i pasning af vores søn, således at du først kommer til at passe ham 
alene, når du føler dig tryg hermed. I oplæringsperioden forestiller vi os, at du kommer 
hos os ca. 3 timer pr. uge. 

Vi har foreløbigt brug for, at du tager faste vagter hver onsdag fra kl. 15-18. Vores behov 
vil varierer, men der vil på sigt blive mulighed for nattevagter, ligesom vi har behov for, at 
du indgår i den gruppe af søde stud. med og stud. fys., der i dag også alle er godkendte 
som vikarer for den socialpædagog, der passer Frederik til dagligt herhjemme hos os.

Vi ser gerne, at du ikke er nået længere end 2. år på studiet, da vi meget gerne vil kunne 
regne med, at du indgår i vores faste team flere år frem.

Hvis du kunne tænke dig at passe vores dejlige dreng, bedes du kontakte:  

Pernille Fredslund
Mob 25 10 19 93

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE SØGES TIL KLINISK FORSØG AF 
BP-MRI I FORBINDELSE MED PROSTATA CANCER PÅ 
RADIOLOGISK AFDELING, HERLEV HOSPITAL

Synes du også billeddiagnostik og MR er hammer spændende? Et samarbejde mellem 
urologisk og radiologisk afdeling på Herlev Hospital undersøger nu om bp-MRI er i stand 
til at opdage signifikant prostatacancer.

Der er brug for ekstra hænder til rekruttering af patienter til klinisk forsøg – kan du hjælpe?

Du vil komme til at arbejde sammen med urologisk afdeling og andre forskningsas-
sistenter i selve informeringen og rekrutteringen af patienter, og du skal her forvente 
at rekrutteringen kræver koordinering af vagtplan og mødepligt. Projektet vil afgive en 
masse data, og der er således mulighed for og tid til at begynde på sit eget projekt, som 
gerne skulle ende ud i en videnskabelig artikel. Der er mulighed for et skolarstipendium 
i forbindelse med projektet.

Det forventes at du:
- kan overholde vagtplaner
- er god til at snakke med patienter og pårørende
- holder orlov fra studiet for at fordybe dig i projektet

Vi kan tilbyde:
- mulighed for eget forskningsprojekt og artikel
- skolarstipendium
- erfaring med patientrekruttering til kliniske forsøg
- deltagelse i et aktivt forskningsmiljø

Arbejdsperiode: Januar, 2016 til december, 2016. Tiltrædelse tidligere er også muligt
Arbejdssted: Radiologisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
Ansøgningsfrist: 1. december, 2015

Hvis mere information ønskes eller du ønsker at ansøge stillingen tøv da ikke med at 
kontakte:
Professor., dr. med., Henrik S. Thomsen
Tlf.: +45 3868 3212
E-mail: Henrik.Thomsen@regionh.dk

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende
i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. 

Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne 
børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Prisen anerkender en særlig indsats på 
et højt fagligt niveau.

De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.

Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør 
eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven 
bør desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, at man kan 
mestre disse.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense, 
Ålborg og Københavns universiteter, kan deltage. For at ligestille studerende fra alle fire 
medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitets-
bedømt.

Bedømmelsesudvalget
Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard
Overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
Kontorchef Thomas I. Jensen

Formkrav
•	 Personer der tidligere har deltaget i konkurrencen kan ikke deltage igen.
•	 Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil blive frasorteret.
•	 Opgaven skal kunne publiceres i sin fulde længde, hvis den skal indgå i konkur-

rencen.
•	 Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/anslag inklusiv mellemrum, abstract 

og tabeller/figurer.
•	 Der må maksimalt medtages 40 referencer.
•	 Der må maksimalt medtages 6 figurer/tabeller
•	 Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyttet bedes navnet oplyst.
•	 Er der tale om en opgave med flere forfattere, skal der redegøres for indsenders/ 

indsenderes selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelsen.
•	 Opgaven skal sendes som én samlet PDF

Deadline
Opgaverne indsendes elektronisk senest 4. januar 2016 til: nje@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri
Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til tre måneders bedømmelsestid.
Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige tidsskrifter/nyhedsmedier og på 
Danske Regioners hjemmeside.

Stud.med. søges i lægevikariat, Organkirurgisk Klinik, 
Sygehus Sønderjylland
På organkirurgisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland søger vi 3-4 engagerede 
medicinstuderende der brænder for at prøve kræfter med det kirurgiske speciale! Still-
ingerne slås op til besættelse pr. 1/1/2016 til 15/3/2016 med mulighed for forlængelse.

Organkirurgisk klinik varetager kirurgisk behandling i Sønderjylland med et optageområde 
på ca. 260.000 borgere. Klinikken udgøres af 2 supermoderne operationsstuer, hvor der 
hovedsageligt foretages operationer på colon og rectum på baggrund af cancer, men 
også andre benigne lidelser. Vi foretager ligeledes laparoskopiske cholecystektomier, 
herniekirurgi inklusive laparoskopiske inguinal- samt ventralhernier. Foruden dette råder 
vi over en akutstue, som er døgnåben. Vi har en moderne ERCP-stue samt et velkørende 
endoskopiafsnit, som udover almindelige diagnostiske endoskopier foretager avancerede 
undersøgelser, såsom ERCP med spyglass teknik, EUS, EMR. Endoskopiafsnittet var i øvrigt 
det første i Danmark der begyndte uddannelse af endoskoperende sygeplejersker, hvilket 
efterhånden har bredt sig til mange andre kirurgiske afdelinger i Danmark.

Arbejdet vil hovedsageligt bestå i træning i vurdering af den akutte abdominalkirurgiske 
patient, hvilket sker på den nybyggede matrikel i FAM. Her er der rig mulighed under 
tæt supervision at blive dygtigere til at varetage de kirurgiske problemstillinger, da der 
ligeledes er døgnbemanding med en bagvagt. Af andre spændende arbejdsområder vil 
du blive præsenteret for: 

•	 Ambulatoriearbejde, som overvejende omhandler vurdering af patienter der skal 
indstilles til hernieoperationer samt cholecystektomier, men også andre spændende 
problematikker

•	 Assistance til elektive samt akutte operationer
•	 Stuegangsarbejde 

Du vil indgå i et 9-10 skiftet forvagtslag (2 skiftet tilstedeværelsesvagt) på lige fod med 
andre læger i uddannelsesstilling. Som minimumskrav skal man have bestået 8 semester 
inklusive medicinske og kirurgiske specialer. 

Sygehus Sønderjylland ligger i naturskønne omgivelser med tæt forbindelse til motor-
vejen, og herfra kommer man til København på under 3 timer i bil. Alternativt er der 2 
daglige flyafgange fra Sønderborg lufthavn til København. 20 minutters kørsel mod syd 
ligger byen Flensborg, hvor der er mulighed for shopping, kulturliv og hyggeligt cafeliv. 
På under 2 timers kørsel kommer man til Nordeuropas metropol, Hamborg, hvor der er 
en international lufthavn. Sygehus Sønderjylland råder over topmoderne, nybyggede 
studenterboliger, som kan lejes til en relativ favorabel pris, og som ligger 5-7 minutters 
gå gang fra sygehuset.  

Såfremt du finder ovenstående ansøgning interessant, og ønsker at stifte bekendtskab 
med det kirurgiske speciale, byder vi dig velkommen i en afdeling, som er præget af en 
god omgangstone med et uformelt arbejdsmiljø!
Du kan kontakte Klinikleder Mirjana Komljen (tlf.: 79976287, e-mail: mirjana.komljen2@
rsyd.dk). Der er ansøgningsfrist 1/12/2015. Du er også velkommen til at besøge afdelingen, 
hvor vi vil vise dig rundt og besvare spørgsmål.

•	 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

Læs mere på jobportalen på Sams.dsam.dk
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Bliver du læge til vinter?

Lægeforeningen

Så vil Lægeforeningen gerne 
invitere dig til kandidatfest 
og overlevelseskursus.

På overlevelseskurset får du 
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.

Det er gratis at deltage i arran-
gementerne, og det kræver, at 
du melder dig til. 

Gå ind på www.laeger.dk 
og kig nederst på siden.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger
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Student assistant for LEO Pharma Centre of Excellence Scientific 
Affairs
Interested in helping hundreds of thousands people around the world and curious what 
it takes to work in a leading pharmaceutical company?
Working with medical communication in an international environment 
As a student assistant in the Center of Excellence Scientific Affairs at LEO Pharma, an 
important task will be to perform literature searches, draw clear conclusions and make 
them accessible. You will become part of an international team which focuses on medical 
communication to both internal and external stakeholders. You will gain insights into the 
dermatological disease area as well as an understanding of the newest dermatological 
treatment opportunities across the world.

The Centre of Excellence Scientific Affairs is stationed at the LEO Pharma headquarters in 
Ballerup, Denmark along with the marketing, research and development departments. 
We take part in numerous projects that combine science, communication and market-
ing	–	always	with	the	patient’s	needs	as	our	main	focus.	

We are looking for a colleague who can help us with:
•	 Summarizing and communicating scientific data
•	 Reference upload
•	 Microsoft Office, especially PowerPoint and Excel
•	 Various literature research
•	 Participating in and presenting your own work at meetings
•	 Descriptive statistics
•	 Participating in workshops and upcoming exciting international projects
•	 Solving practical ad hoc assignments

You have the opportunity to combine medical knowledge and commercial understanding
If you are considering a career with a pharmaceutical company and are inspired by the 
idea of working in a dynamic company, where everyone aims towards the same goal, you 
are potentially the new student assistant we are looking for.

In addition it is important, that you:
•	 Are proactive, flexible, positive and curious
•	 Have passed 120 ECTS (equivalent to two years)
•	 Are interested in scientific research in general
•	 Have at least two years left of your study
•	 Write and speak fluent English

In LEO Pharma you will get the opportunity to work with nearly 5,000 dedicated colleagues 
all working towards empowering patients and allowing them to control and manage their 
disease in the best way possible.

You will become a part of the Center of Excellence Scientific Affairs, which consists of 31 
people, of which six of your closest colleagues will also be student assistants.

If the above has caught your attention and you have the opportunity to work 10 hours 
a week at LEO Pharma in Ballerup, we would very much like to hear from you.  We look 
forward to receiving your application.
You can upload your application following this link:
https://leopharma.easycruit.com/intranet/intranet/vacancy/application/1520615/127
513?iso=gb

Deadline: Monday the 9th of November – 2015.

Contact person:
Thorsten Erik Ramsing, Senior Global Scientific Affairs Manager.
Mail:
thorsten.ramsing@leo-pharma.com
Cell phone: 
+45 4173 65406

Studentermedhjælper – Centre of Excellence Scientific Affairs, 
LEO Pharma

Vil du gerne vide mere om, hvordan det er at arbejde i en lægemiddelvirksomhed og 
have indblik i nogle af de fremtidsmuligheder, man har som læge eller med en naturvi-
denskabelig baggrund? 

Er du også 3-4 år fremme i dit studie, og har du mulighed for at arbejde ca. 8 timer om 
ugen, så er du måske den studentermedhjælper, vi søger.
Er du god til at kommunikere og holde overblik?

I dermatologisektionen i Scientific Affairs i LEO Pharma har vi brug for en studentermed-
hjælper til at holde overblik og facilitere fremdriften i arbejdet med at publicere væsentlige 
videnskabelige artikler. Du vil blive oplært i elementerne i processen og de praktiske 
opgaver, der skal løses for at drive processen. Samtidig vil du opnå en rigtig god indsigt 
i dermatologiske sygdomme og nye behandlingsmuligheder. 
Det er vigtigt, at du er fleksibel, positiv og nysgerrig, og at du er rigtig god til at kom-
munikere og koordinere arbejdet med de andre i teamet.

Du kan kombinere medicinsk viden og kommerciel forståelse
Scientific Affairs indgår i mange projekter, der binder videnskab, kommunikation og 
markedsføring sammen – altid med patienternes behov i fokus. Afdelingen består af 31 
medarbejdere, heraf 6 andre studentermedhjælpere.  På verdensplan vil du få næsten 
5000 kolleger, der alle arbejder for at give patienter de bedste muligheder for at håndtere 
og behandle deres sygdom.

Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøg senest den 10. november 2015. 
https://leopharma.easycruit.com/intranet/intranet/vacancy/application/1520617/127
513?iso=dk

Yderligere oplysninger fås hos: 
Global Publication Manager Johan Söderström
Telefon: +45 4188 3061
Vi ser frem til at byde dig velkommen i vores team! 

Om LEO Pharma 
LEO Pharma er en uafhængig, forskningsbaseret lægemiddelvirksomhed stiftet i 1908. Virksom-
heden udvikler, producerer og markedsfører lægemidler til behandling af dermatologiske 
lidelser samt forebyggelse og behandling af blod¬propper. LEO Pharma sælger lægemidler i 
over 100 lande og har egne salgsenheder i 61 lande. Globalt beskæftiger LEO Pharma mere end 
5.000 medarbejdere. LEO Pharma er 100 % ejet af LEO Fondet og har hovedkvarter i Danmark. 
Læs mere på www.leo-pharma.com.

Hertoft eftermiddage
29. oktober

Hans Bonde

J.P. Müller – en pionér inden for sexologi og kropskultur

Sportsmanden J.P. Müller (1866-1938) udgav i 1904 en bog om hjemmegymnastik med 
titlen ”Mit System”. Bogen blev en international bestseller oversat til 26 sprog og solgt i 
halvanden million eksemplarer. Også inden for æstetik og nøgenkultur blev Müller bane-
brydende, hvilket markeredes ved, at han i 1903 vandt Dansk Atletunions Konkurrencer for 
smuk Legemsbygning. I 1908 kickstartede han dansk sexologi med bogen ”Kønsmoral og 
Livslykke”. Heri argumenterede han stærkt imod den kristne kirkes seksualmoral og argu-
menterede for fri prævention og det legitime i sex før ægteskabet mellem de to, der elsker 
hinanden. Typisk for Müller begrundede han den ”sunde” seksualitet ud fra hygiejnen, idet 
han hævede, at driftsafkaldet rummede en fare for at udvikle perversioner, herunder ho-
moseksualitet. Oplægsholderen er professor i idrætshistorie ved Københavns Universitet.
 
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører:  Dansk Forening for Klinisk Sexologi, Sex & Samfund og 
 Sexologisk Forskningscenter (AAU)
Kontakt: www.sexogsamfund.dk og www.klinisksexologi.dk
Adgang: Gratis

Har du lyst til at arbejde med epidemiologisk forskning?

Så er du måske vores nye forskningsårsstuderende. 

I samarbejde med Klinisk-biokemisk afdeling på Herlev Hospital skal vi i gang med pro-
jekter som handler om alkohol og blødning. Datagrundlaget er Østerbroundersøgelserne 
og Herlev Østerbroundersøgelsen. Vi søger 1-2 medicinstuderende, som vil arbejde på 
projektet i 6-12 måneder i 2015.

Vi er en enhed, Voksnes sundhedsadfærd og helbred, på Statens Institut for Folkesund-
hed, Syddansk Universitet, som primært arbejder med epidemiologisk forskning inden 
for foreskellig sygdomme og livsstilsfaktorer som rygning, alkohol og fysisk aktivitet. 

Den rette person er analytisk minded. Det er en fordel at have lavet andre kvantitative 
projekter før, men ikke et krav. Sigtet er at skrive mindst 1 videnskabelig artikel.
Statens Institut for Folkesundhed er en god og spændende arbejdsplads, med dygtige 
og engagerede medarbejdere og et godt arbejdsmiljø.

Hvis du er interesseret, så send en mail til forskningsleder Janne Tolstrup (jst@si-folkesund-
hed.dk), med cc til Camilla Knudsen (mlmo@si-folkesundhed.dk) med din motivation for 
at søge, evt. erfaring, tidsramme, og dit karakterudskrift vedhæftet inden 15. november 
2015. Det er også muligt at rekvirere en projektbeskrivelse fra Camilla Knudsen, så du kan 
se nærmere på hvad det drejer sig om. Det vil blive ydet 10.000 kr/md i scholarstipendium.
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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)

Meddelser fra APU
FADLs Arbejdsmarkedspolitiske Udvalg (APU) arbejder for at sikre FADLs 
medlemmer nye og relevante arbejdspladser. APU er et udvalg under FADLs 
Hovedforening, og er derfor et nationalt udvalg. Op til en gang om måneden 
mødes udvalget, der består af repræsentantskabsmedlemmer fra alle 3 kredse, 
samt Hovedforeningens jurist. APU opstod umiddelbart, da en aftale med PLO 
(Praktiserende Lægers Organisation)  skulle forhandles vedrørende en arbejd-
srolle i almen praksis. 

I det forgangende foreningsår har APU set på jobmulighederne i lægemiddelin-
dustrien. Medicinalindustrien er et område som universiteterne ikke underviser 
i, så kendskab til dette felt, ville gavne formentlig både de medicinstuderende 
og medicinalindustrien. 
Vi har været til møder i Lægemiddelindustriforeningen (LIF), hvor både FADL og 
LIF udviste stor interesse for at engagere medicinstuderende i industrien. Det 
blev drøftet hvilke roller de medicinstuderende kunne udfylde. LIF skitserede, 
at grunden til, at de medicinstuderende var attraktive for industrien, er at vi 
taler ”lægesproget”, og at vi derfor bl.a. kunne lette kommunikationen mellem 
medicinalvirksomhed, forskningsenhed og hospital. Dette kunne bl.a. være i 
den rolle der tager sig af bivirkningsrapportering. Derudover er den fleksibilitet 
som de medicinstuderende udviser en stor fordel, hvis rollen som eksempelvis 
projektsygeplejerske fra gang til gang kunne varetages af et FADLvagthold. 
Dog viste det sig, at den finansieringskilde LIF først havde forestillet sig, ikke 
var mulig alligevel, og derfor er det et projekt, der pt. står lidt stille, men som 
APU vil følge op på i det kommende foreningsår. 

Derudover har vi nu netop taget emnet omkring, at bruge tosprogede 
medicinstuderende til en del af den tolkebistand, som hospitalerne har brug 
for, op. Emnet har været offer for en del mediebevågenhed, da det kom frem 
at der på landets afdelinger blev brugt pårørendes børn, til ulovligt at tolke for 
deres pårørende. Derfor synes vi i Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg, at vi skulle 
begynde at arbejde i denne retning, da der på medicinstudiet ofte er mange 
tosprogede studerende. Der ligger her, en forholdsvis uprøvet arbejdsopgave 
for de medicinstuderende, som kunne være spændende at åbne op for. Det vil 
vi i APU i løbet af det kommende foreningsår arbejde på, bliver muligt. 
APU vil også i det kommende foreningsår arbejde på, at finde endnu flere 
relevante arbejdsmarkeder. 

Har du en ide, som du synes at APU skal høre om? Så mail til os på apu@fadl.dk.

På vegne af Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg.
Kristian Mosfeldt Jeppesen, formand APU.

Ny formand i Fadl København 

FADL København har fået ny formand.  Efter et tæt kampvalg blev det Ossian 
Gundel, som løb med det ærefulde hverv. 

STORT TILLYKKE til vores nye formand. 

FADL ansætter nye tillidsrepræsentanter (TR)  
Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsentant i FADL?  
TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsentanter, som ansættes for 1 år adgangen. 
Tillidsrepræsentanterne er ansat af kredsforeningen og Repræsentantskabet i 
København til at varetage FADL medlemmernes interesser, og har bl.a. følgende 
faste arbejdsopgaver:  
•	 Assistance til FADL-medlemmer i håndtering af eventuelle klager eller 

anmærkninger.  
•	 Hjælp til medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at gå 

direkte til arbejdsgiveren.  
•	 Halvårlig deltagelse på holdmøderne på FADLs faste hold for at drøfte 

ansættelsesmæssige emner.  
•	 Deltagelse i Modul C-holdmøder for nyuddannende SPV'er.  

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er problemer med sikkerheden i arbe-
jdsmiljøet, og har jævnlige møder med vagtbureauet og kredsforeningen for 
at diskuterer vagttagernes arbejdsforhold. Vi mødes 3-4 gange i løbet af et 
semester, hvor vi planlægger arbejdet og drøfter aktuelle sager. Arbejdsbyrden 
er ca. 30-60 timer pr. semester, men kan variere alt efter, hvor mange projekter, 
vi har gang i. Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant selvfølgelig 
har tavshedspligt.  
Aflønning sker efter FADLs studentermedhjælpsløn med kvalifikationstillæg, 
og udgør per 1. april 2015 156,50 kr./time.  

Krav til ansøgere
Du skal:  
•	 Være medlem af FADL  
•	 Have bestået SPV-kursus  
•	 Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde og overenskomst-

spørgsmål er en fordel men ikke et krav.  
Semestertrin er underordnet  
Send din ansøgning til tillid@fadl.dk. Ansøgningsfristen er onsdag den 4. 
november kl. 16:00
Med venlig hilsen  
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter 
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Bureaukrati bureaukrati bureaukrati

Politikernes nye skældsord, når universiteterne skal stå til regnskab 
for deres udgifter. 
Jeg kunne kaste op. 
Jeg er helt enig i, at der er for meget bureaukrati på universiteterne, 
men hvor bliver jeg træt, når politikerne skal forsvare nedskæringer 
på universiteterne ved at sige, at vi bruger alle vores penge på 
bureaukrati. Så vidt jeg husker, er det ikke mere end to år siden, at 
samtlige partier i folketinget, bortset fra Enhedslisten og Alternativet, 
der ikke var i folketinget på daværende tidspunkt, blev enige om at 
indføre den dybt bureaukratiske fremdriftsreform. 
En reform, der betyder, at administrationen nu skal bruge tid på at 
sørge for, at samtlige studerende er tilmeldt 30 ECTS point pr. semester. 
Hvis man som studerende dumper sin eksamen skal administrationen 
sørge for, at man bliver tvangstilmeldt næstkommende reeksamens-
forsøg. Administrationen skal bruge ressourcer på, at alle nye studer-
ende med en tidligere uddannelse skal søge om tvangsmerit, selvom 
de ikke ønsker det. Har du fx læst teatervidenskab og gerne vil læse 
medicin, helt bevidst om, at du ikke kan få merit for noget, skal du 
alligevel søge merit og studienævnet skal behandle denne ansøgning. 
Administrationen skal sørge for, at alle studerende, der ønsker et 
anderledes studieforløb eller af den ene eller den anden grund ikke 
kan tage 30 ECTS point skal have behandlet deres dispensationsan-
søgning i studienævnet. 
Det er blot få eksempler på, hvad fremdriftsreformen har medført af 
bureaukrati på universiteterne. 
Så lad Jer ikke narre, når politikerne og uddannelsesministeren så 
elegant foreslår at universiteterne sparer i bureaukratiet. 
Det ville hjælpe gevaldigt, hvis politikerne tog ansvar og rullede frem-
driftsreformen tilbage med alt det medførte bureaukrati og begyndte 
at skrue ned for deres forventning om, at presse de studerende igen-
nem uddannelsessystemet.

Morten Jørgensen 
Formand for MedicinerRådet

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 44, 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.
________________________________________
TEMA: Psykollaps (Bo Snedker Boman)
Tid:onsdag den 28. oktober kl. 20.00-22.00
Sted:Sankt Johannesgården, 1. sal, Blegdamsvej 1b

I det 20 århundrede triumferede psykologien: psykologiens løfter om at forstå, at ændre, at 
helbrede og udvikle lyder også godt. Men måske kan løfterne ikke holde? Måske er disse 
løfter årsag til snarere end svar på mange af de lidet attraktive sindstilstande, der hører 
hverdagslivet til: tristhed, skam, ligegyldighed, træthed osv. Og hvad gør vi så?

Foredrag ved Cand. Psych. Roskilde Sygehus: Bo Snedker Boman

________________________________________
FOREDRAG MED DEBAT: Er danskerne racister? Eller er forskerne ideologer?
Tid:onsdag den 28. oktoberkl. 17.00-19.00
Sted:CSS/Kommunehospitalet, lokale 18-01-11

Når påstande om danskernes udbredte racisme, fremmedhad og diskrimination fremsættes 
i offentligheden og i medierne – som det er blevet almindeligt i senere årtier – henvises der 
ofte	til,	hvad	’forskerne’	og	de	’videnskabelige	undersøgelser’	siger	om	emnet.	Der	er	ingen	
tvivl om, at der forekommer racistiske holdninger hos nogle danskere. Men er problemet så 
stort, som det gøres til i den offentlige debat? Bech og Necef har undersøgt og analyseret, 
om der er videnskabelig dokumentation for påstandene om danskernes udbredte racisme 
ved at gå i dybden med en række forskeres og eksperters udtalelser på området. Kom og 
hør – og kom og debattér – de to sociologers resultat fra forskningen i racisme-forskning.

Professor emeritus ved Sociologi, KU, Henning Bech og lektor ved Mellemøststudier, SDU, 
Mehmet Necef holder foredrag med efterfølgende debat på baggrund af deres bog 'Er 
danskerne racister? Indvandrerforskningens problemer'. 

________________________________________
SAMTALEFORUM: Religion, virkelighed og videnskab
Tid:torsdag den 29. oktober, 5. november, 12. november kl. 16.30
Sted:Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. sal

På baggrund af korte oplæg vil vi tale om, hvordan man i dag kan forstå forholdet mellem 

religion og videnskab. Begge dele ser ud til at være en uudryddelig og måske uundværlig 
del af vores verden. Begge dele har såvel gode sider som mere problematiske sider. 

Religion og videnskab har også forskellige syn på og relation til virkeligheden, hvilket har 
forskellige filosofiske grunde og implikationer. Videnskaben har traditionelt promoveret 
et objektivt begreb om virkelighed, hvorimod religion måske mere har holdt på, at virke-
ligheden også var subjektiv.

Der vil i forløbet også være mulighed for at drøfte ens personlige forhold til religion og 
videnskab. 

Samtaleforum er forbeholdt studerende.Tilmelding og information til studenterpræst Nicolai 
Halvorsen på praest@sund.ku.dk
________________________________________
Sidst-på-måneden-frokost: Halloween - når livets og dødens virkeligheder flyder sammen
Tid:fredag den 30. oktober kl. 13.15 (efter studentergudstjenesten i Trinitatis Kirke kl. 12.15)
Sted:Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. sal

Det er næsten Halloween (Allehelgen), og efter sigende står porten mellem livets og dødens 
riger åben. Vi uhygger os med en to-retters frokost, der kredser om græskar, Johnny Depp, 
Stingy Jack og hovedløse ryttere...

Det koster kr. 20 at spise med. Drikkevarer kan købes til en fornuftig pris.

BONUS! Til frokosten trækker vi lod om fem billetter til forestillingen ”Who killed Bambi” med 
Søren Ulrik Thomsen og sekstetten Det glemte Kvarter. Forestillingen finder sted i Den sorte 
Diamant den 4. december kl. 19.30.

________________________________________
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 

MedicinerRådet holder månedsmøde på onsdag d. 28/10 kl 17 i 
studenterhuset. 
Vi skal diskutere spændende emner som dumpeprocenter, kandidat-
studieordningen og besparelser. 
Alle er velkomne, så kom og få indflydelse. 
Vi glæder os til at se Jer.

Dagsorden:
1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Tilbagemelding fra udvalg
4) Univalg og foto
5) Studienævnet
 - Besparelse på ekstern censur
 - Gennemgang af dumpeprocenter i foråret 2015
 - Kursusbeskrivelser på 2015 kandidatstudieordningen
 - Indlejring af HealthZup på 2015 kandidatstudieordningen 
 - Undervisning på specialistperspektivet
6) Nyt fra StudenterRådet
 - Demonstration 29/10
7) Nyt fra SundRådet
8) IT – info v/ Theis Bjerre-Christensen
9) Meddelelser
10) Eventuelt
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SATS månedsmøde med oplæg om FOAM (Free Open Medical 
Education) onsdag d. 4. november kl. 16.15 i lokale xxx. 

'Er du nysgerrig på Twitter? Kender du til vejen fra et tweet til at gøre din egen uddannelse 
sjov OG lærerig? Trænger du til at supplere forelæsninger og tekstbøger ved at nytænke 
indlæring, så den tager vare på DIN tid og favoriserer DINE behov?

Så kom til månedsmøde med SATS. Formandinde Sandra Viggers holder oplæg om, 
hvordan du kommer i gang med og er aktiv på twitter. FOAM (Free Open Access Medical 
Education) består b.la. i blog posts, podcasts og videoer som formidler pensum på dine 
præmisser. Sandra Viggers fortæller om, hvordan den lille blå fugl kan give adgang til 
FOAM og øge DINE muligheder for at styrke din karriere. 

Til dette månedsmøde flipper SATS det konventionelle classroom. Læs twitteralgoritmen 
nedenfor	og	vær’	beredt	på	at	prøve	kræfter	med	twitterkunsten.	Månedsmødet	er	relevant	
for alle semestre og mødet er åbent for alle med interesse for anæstesi, traumatologi, 
akutmedicin, smertebehandling og
præhospitalt arbejde. HUSK alle er velkomne. Nye som gamle og medlemmer som 
ikke-medlemmer. Glippede du EMSS15 og livestreaming med Victoria Brazil, så er dette 
månedsmøde din mulighed for at få del i FOAM generationens medvind.

Dagsorden for selve månedsmødet:

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 
2. Siden sidst 
- Akutte procedurer
- Akut patient 
- Hjertestarterdagen 
- EMS16 kongressen 
3. Kommende arrangementer 
- Akutte pædiatriske procedurer
- Arrangørmøde for EMSS16 
4. Eventuelt
5. Oplæg om FOAM (Free Open Access Medical Education)/ ‘How twitter saves my patients 
lives’	ved	Sandra	Viggers'	

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER

Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin og børn, eller bare i tvivl om, 
hvordan du skal klare de pædiatriske procedurer i modtagelsen - så er dette uden tvivl 
et kursus for dig!
Akutte pædiatriske procedurer bliver afholdt d. 17/11 kl. 16-21.30 på CAMES, Herlev 
Hospital.
På kurset vil der være teoretisk, og ikke mindst praktisk gennemgang og træning af 
emnerne:
•		Pædiatrisk	basic	life	support	(BLS)
•		Neonatal	genoplivning
•		Luftvejshåndtering	hos	pædiatriske	patienter.
•		Anlæggelse	af	intraossøs	adgang	hos	børn.
Der er 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-medlemmer på kandidatdelen. Pris 
for deltagelse er 75 kr. Tilmeldingen åbner d 3/11 kl. 16.00. Tilmeld dig og læs mere på 
www.sats-kbh.dk

Medarrangør af kursus i akut luftvejshåndtering søges. 
Er det dig?

Kære	alle	SATS’ere.

Vi mangler en medarrangør til kurset i akut luftvejshåndtering nu hvor en af de gamle 
arrangører Niklas Ingemann snart er færdig.
Arbejdet involverer at arrangere dato, tid og sted, aftale med foredragsholdere, finde 
redskaber og så selvfølgelig at være der på selve dagen, som næste gang er den 12. no-
vember, og være med til at kurset forløber som planlagt. Kurset afholdes en gang om året 
i november og den kommende gang vil du være med på sidelinjen som en slags oplæring.

Hvis du er interesseret i at prøve kræfter med at arrangere et af de fedeste kurser på 
Panum, så skriv en mail til christian_on@hotmail.com og skriv lidt om hvorfor det netop 
skal være dig der skal være med til at arrangere kurset.

De bedste hilsner
SATS

Har du interesse for radiologi?

Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på kongres, møde nogle flinke 
radiologer og høre nogle spændende indlæg? Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab 
(DRS) nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde i Odense 27.-29.-januar 2016. Vi betaler 
kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv 
for evt. transport og overnatning. 
Hvem kan søge: Medicinstuderende med interesse for radiologi
Krav: Du har interesse for radiologi og 
sender en motiveret ansøgning om 
hvorfor vi
skal vælge dig. Ansøgning sendes til 
formand@drs.dk med frist 1. December.
Der uddeles to legater pr universitet. 
Se mere om Årsmødet på 
http://2016.drs aarsmoede.dk/
M.v.h. Bestyrelsen i DRS og MIRA

DONAID HOLDER MÅNEDSMØDE

Har du en lille underviser gemt i maven?
Så læs med her!

Donaid er en IMCC undergruppe, der ønsker at skabe mere fokus på organdonation og 
som opfordrer folk til at tage stilling. Dette gøres primært ved undervisning på gymnasier, 
hvor vi diskuterer hjernedød, transplantationsproces og etik. Derudover har vi tidligere 
arrangeret foredrag og deltaget i events såsom international donordag. 

Hvis du synes, Donaid lyder interessant – eller hvis du bare har lyst til kaffe, the og snacks 
– tag din læsemakker under armen og kom til vores hyggelige månedsmøde!

Det foregår d. 2. november kl. 17 i Studenterhuset.

Neurologisk vikariat 101!

Overvejer du at tage et neurologisk vikariat?
Tag det første skridt og kom til FORNIKS' oplæg om det 
at tage et neurologisk vikariat! Vores oplægsholder har 
haft over 1 års vikariat på henholdsvis Bispebjerg Hospital 
og Vejle Sygehus. Der vil kommes ind på, hvad man kan 
forvente af arbejdet som lægevikar, hvad man får lov til, 
hvilke forskelle der er på fx. Bispebjerg Hospital og Vejle 
Sygehus, hvilke overvejelser man skal gøre sig inden og 
tips til at få et godt ophold.

Under oplægget vil der være kaffe og kage, så kom glad!

Efterfølgende fortsætter vi med månedmøde.

Vi glæder os til at se dig!

Intro til studenterforskning med Studievejledningen.
PUFF afholder oplæg i, hvordan man kan komme godt ind i studenterforskning.
Dato og sted: 4. november kl 16-18 i Haderup Auditoriet.
Oplægget vil omhandle, hvilke områder PUFF mener man bør være opmærksomhed på 
før man kaster sig ud i studenterforskningens verden.
Oplægget suppleres af Studievejledningen, der bl.a. kan fortælle om hvordan fremdrift-
sreformen berører mulighederne for at påbegynde et prægraduat forskningsår.

Husk at holde dig orienteret på puffnet.dk!

Basisgrupper
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Kære SAMS'er (eller interesserede)!

Det er blevet tid til endnu en gang at 
vende bladet i vores kalender og det er 
blevet tid til endnu et månedsmøde. 
Denne gang vil det primært omhandle den store kommende begivenhed Lægedage. Vi 
får således folk fra ledelsen af Lægedage ud at fremlægge et informationsslideshow så 
man kan blive fristet/inspireret/lokket med til dette storslåede arrangement.

Derudover vil der selvfølgelig snakkes fremtidige arrangementer og spist pizza. Vi håber 
på at se så mange af jer som muligt!

Mødet vil blive afholdt hvor vi plejer (store lokale i pavilionen), 42.0.01.

Bedste hilsener på vegne af bestyrelsen
-Mads

Kom gratis til Lægedage 
9.-13. november 2015 i Bella Center.
Lægedage er de praktiserende lægers efteruddan-
nelseskongres, 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 efteruddannelsesbegivenhed. 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

Startup Weekend Copenhagen Health d. 13.-15. nov.
Panum Instituttet 
Medicinstuderende med ideer til hvordan fremtidens sundhedsvæsen kan forbedres søges 
til en udfordrende konkurrence! Kom gratis med til Startup Weekend Health!

Er du én af dem som har fået en idé til en medicinsk opfindelse eller behandlingsmetode 
fra et klinikophold? Sidder du med en idé til en ny og bedre diagnostisk metode, men 
aner ikke hvordan du skulle få realiseret din idé? 

D. 13.-15. november kan du sammen med op til 125 studerende, klinikkere, forskere, 
opfindere, iværksættere, designere og it-folk skabe løsninger på de udfordringer vi har 
i sundhedssektoren.  Det er her du kan kan lave din næste App, prototype eller finde en 
gruppe som vil arbejde sammen om din idé. Alle ideer er gode ideer og alle kan være med!

Få unik erfaring med konceptudvikling og løs sundhedssektorens største udfordringer. 
Startup Weekend Health er et 54 timers intensivt forløb med alle elementer der skal til for at 
få realiseret din idé. SUNDidé har mulighed for sponsorer gratis deltagelse til et begrænset 
antal medicinstuderende. Få mere info omkring dette og hele weekenden ved at kontakte 
os på info@sund-ide.co med kontaktoplysninger. Læs mere på: http://goo.gl/BZttdG

* = 

Foredrag med PIPPI om pædiatri

PIPPI byder indbyder til et rigtigt spændende foredrag med Victoria de Knegt, som er ung 
læge på Hvidovres pædiatriske afdeling. Hun vil blandt andet fortælle om hvad man laver 
som pædiater og hvad man ser i sin hverdag, hun vil fortælle om pædiatri generelt samt 
om hvordan specialet er opbygget. 

Dato: D. 11. november 2015 
Tid: kl. 16.30.
Sted: Lokalet vil blive oplyst når vi kommer tættere på dagen. Hold øje med MOK, PIPPIs 
opslagstavle på Panum og på facebook: https://www.facebook.com/pippipaapanum

Vi byder alle interesserede medicinstuderende 
velkommen og glæder os til at møde netop dig til 
dette spændende foredrag! Som altid står vi klar 
med lidt sødt til ganen og lidt kaffe til at varme 
sig på.

Mvh. PIPPI

Piiiiist Humørikonet smile* Husk, at PIPPI også er 
med inde over arrangementet “Særligt Sensitiv” d. 
3. nov. kl. 17. i Haderup Auditoriet. Kom endelig 
Humørikonet smile*

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, homoseksualitet og 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. 5. NOVEMBER KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum
Find vores event på Facebook: "Månedsmøde i Sexekspressen November"

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

Sæt allerede 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

Masser af arrangementer i november 

Der er så småt ved at være styr på november arrangementerne i Bamsehospitalet og 
Sund Krop! 

Vi glæder os allerede helt vildt til BAMSEHOSPITALET PÅ PANUM og der er allerede helt 
booket med børnehaver! Så skynd jer at tilmeld jer arrangementet, det hele kommer til 
at foregå fra den 18-20 november og der er selvfølgelig en kæmpe bamsefest om aftnen 
den 20! Det kommer til at blive sjovt det lover vi jer, så find eventet på facebook ”Bamse-
hospitalet på Panum” og meld jer til en dag eller to!

Så kommer der til at være mulighed for at komme med ud med Sund Krop den 24/11 
eller den 25/11 (eller begge dage!) I Sund Krop underviser vi de yngre folkeskole klasser 
om den sunde krop, og det er altså en oplevelse man ikke vil gå glip af! Det kommer til at 
foregå på Heilberskolen fra 9-13! Tilmelding skal ske på facebook ! 

OG ej at forglemme så har vi 
månedsmøde den torsdag den 
12/11! Så sæt et kryds i kalenderen 
!  Det bliver hyggeligt med kaffe og 
kage som altid! 

Masser af kærlighed fra Bamserne 
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Research Exchange
Landeliste 2016-17 Ansøgningsfrist 1. December 2015 kl. 23.59

Vil du gerne styrke din internationale profil og på udveksling i 2016?
Med IMCC Exchange og Research Exchange kan du komme på et klinisk hospitalsophold 
eller et forskningsophold på 4 uger, når det passer dig. Hvis du synes, at vores landelister 
og et Research Exchange ophold lyder spændende, så gå ind på www.ifmsa.net/public 
og se hvilke forskningsprojekter, du synes passer til dig.

Er du interesseret i udvekslingsophold? Så kom til BLÅ DAG 
med Exchange og Research Exchange :D 
Torsdag den 12. november kl. 17.00 i lokale 29.01.30 afholder Exchange og Research 
Exchange blå dag. Vi holder informationsmøde for alle, der kunne være interesserede i 
at komme på klinik- eller forskningsophold i udlandet i 2016-17. Vi vil fortælle om alt det 
praktiske omkring ansøgningsprocessen, og der vil være flere medicinstuderende, der 
fortæller om deres erfaringer med Exchange og Research Exchange ophold. Lokale følger. 
Vi byder selvfølgelig også på kaffe og kage!

De bedste hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København

Som udgangspunkt er alle pladser bilaterale, med 
mindre der står andet under de særlige betingelser.

Exchange Landeliste 2016-17
Ansøgningsfrist 1. December 2015 kl. 23.59

Månedsmøde i PIT d. 2. november
Er du interesseret i tropemedicin og ønsker at være aktiv i en basisgruppe?
Og vil du gerne møde medicinstuderende på tværs af semestrene?
Så er PIT noget for dig!
Vi håber at se dig til vores månedsmøde mandag d. 2. november kl. 16.00 i IMCC-lokalet 
i Studenterhuset.

Ny i PIT?
Som ny i PIT kommer du med i en undergruppe – der er mange forskellige, og du kan 
selv få lov at vælge! Hospitalsgruppen arbejder med at vedligeholde kontakten til hospi-
talerne og til de udsendte. Foredragsgruppen arrangerer foredrag om tropemedicinske 
sygdomme. PR-gruppen sørger for at lave opslag og reklame for månedsmøder, foredrag 
og events. Til månedsmøderne hygger vi os med kaffe og kage og gennemgår alle un-
dergruppernes arbejde. 
Vi glæder os meget til at se dig!
Med Venlig Hilsen
PIT

Vil du med PIT til Afrika eller Indien?

Nu har du muligheden, for PIT har nemlig restpladser i efteråret 2016!
Restpladser:
Mpwapwa District Hospital, Tanzania:  2 pladser i perioden sep-nov.

St. Francis Naggalama Hospital, Uganda:  1 plads i perioden sep-nov.
Siaya District Hospital, Kenya:   2 pladser i perioden sep-nov.
Salvation	Army’s	Chikankata	Mission	Hospital,	Zambia:	2	pladser	i	perioden	sep-nov.
Mungeli Hospital, Indien:   1 pladser i perioden sep-nov.

Derudover har vi som noget nyt to måneders sommerophold sommeren 2016!
Mungeli Hospital, Indien:   2 pladser i perioden juli-aug.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse hos-
pitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal 
du sende en mail til podio.pit@gmail.com.
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr hvoraf man får 300 kr igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.
Sidste frist for ansøgning er d. 22. november 2015. Ansøgere bliver prioriteret efter evt. 
aktibvbevis fra PIT samt højt semestertrin.

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

Make medicines for people not for profits - negotiate a global R&D agreement now!

UAEM's Access to Medicines Week is coming up 

Hvad er den såkaldte R&D Agreement?
Det er en aftale der skal forpligtige WHO medlemslande til at investeret 
i forskning og udvikling (R&D), der adresserer 
globale sundheds behov 

Hold øjne og ører åbne den 2.-9. november 
– meget vil ske…
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Det er nok en velkendt tendens, at der bliver uddannet flere dykkere under sydens sol, end 
der gør herhjemme. Der er altså et stigende antal danske dykkere, der aldrig har dykket i 
Danmark. Og det er ganske enkelt synd. Dykning hvor du bor, byder på mange oplevelser. 
Hvis du holder af at dykke, hvorfor så kun gøre det én uge om året? Hvorfor ikke også 
dykke herhjemme og tage et fyraftensdyk en gang i mellem? Det danske undervandslands 
byder på et spændende udvalg af maritimt liv og massevis af mystiske vrag! 

DYK MED PANUM UNDERWATERCLUB!
PUC er en fuldt udstyret dykkerklub af studerende for studerende (og ikke-studerende), 
og din mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Vi er 35 medlemmer der tager 
ud og dykker i de danske farvande. Skriv til info@puc.nu hvis du vil høre mere eller gå ind 
på vores hjemmeside www.puc.nu. Der kan du læse mere om indmeldelse og kontingent 
samt se billeder og fortællinger fra vores seneste dykkerture! 

KOM OG HØR MERE PÅ MÅNEDSMØDET D. 29. OKTOBER
Vi holder næste månedsmøde torsdag d. 29. oktober 2015 kl. 17 på Panum Instituttet 
(der er afhentning ved hovedindgangen til Panum Instituttet kl. 16:55, hvorefter vi går 
ned I kælderlokalet), hvor du kan møde de andre dykkere i PUC og se og høre om vores 
faciliteter, og hvilke muligheder vi kan give dig. 
    - Skriv til info@puc.nu og aftal afhentning ved indgangen til Panum 

DYKKERCERTIFIKAT I MAJ 2016
Panum	Underwaterclub	(PUC)	har	samarbejde	med	’DykkerGitte’	planlagt	et	begynder-
dykkerkursus (PADI certificeret Open Water Diver) for alle der kunne være interesserede. 
Kurset er tilrettelagt til den travle studerendes samlet i en uddannelsesweekend d. 6., 7., 8. 
maj 2016. Der kommer mere information om dette i løbet af 2015 I MOK, på hjemmesiden 
og som opslag på Panum. 
    
Skriv gerne til kurser@panumunderwaterclub.
dk, hvis du er interesseret og vil høre mere!

Vi glæder os til at dykke med dig! 

Basisgrupper/ Gøgl 

Hvorfor finalen i den store 
bagedyst er så fucking spændende  
Af Andrea/MOKred. 

Der er nu kørt 7 afsnit af den store bagedyst (DSB), og tilbage står 3 finalister. 

Sidste afsnit var især vildt, fordi smukke, perfekte Ditte fik et los i røven af dommerne, da 
hendes kage lignede lidt mere lort end de andres, og fordi  hendes mousse var stivnet tilpas 
meget til at det stadig ikke lignede Mette Blomsterberg balders konsistens. 

Ditte havde endvidere klokket i det, og havde kun produceret halve chokolade-æg i den 
super svære hemmelige konditorudfordring. Det skal lige siges, at Ditte i foregående afsnit 
havde været perfekt, og vundet et par mesterbagertitler. Det var brutalt...  

Og der fik vi ligesom understreget, at dommerne er hårde, og kun kigger på deltagernes 
præstation i pågældende afsnit. Så hvis der er fatale mousser eller glacefejl i næste runde, 
er det ud.  

Reddet af Dittes katastrofemousse var semi-sindssyge Pernille, der gik helt amokka og 
lavede strækøvelser samtidig med at hun græd og grinte og var rigtig matematik-lærer 
mærkelig. 

Pernille har i foregående afsnit ofte formået at lave mudderkager der har lignet lort (sådan 
chokolade diarré) i forhold til de andres, så det var heldigt for hende, at der var en anden 
der fejlede tilpas meget. Desuden er Pernille så super kreativ, at hendes grin aldrig er hørt 
før, og helst aldrig skal høres igen. 

De andre deltagere i felten er Micki (Miki, Mickie, Miky, Micky, Maykay?), der ligner ham 
kineseren	fra	Pixars	film	’Up!’	.	Micki	bruger	sin	tid	i	bagedysten	på	at	leve	i	intens	kaos	og	
stress,	men	han	er	sød	at	se	på,	og	så	er	der	lidt	’American	Dream’	over	ham.	

Og så er der min personlige favorit, Liv, der har Ålborg skrevet ud over panden og accenten, 
og som faktisk er meget sjov. Hun har desuden noget heavy baking-machinery derhjemme, 
og hun bruger tit nye teknikker. F.eks. sådan noget kagegraffiti, hvor man sprayer kagen 
og så ser det professionelt ud.    

Spændende bliver det også, hvor kikset Timm Vladimir bliver i sidste afsnit. Timm har i hvert 
afsnit overgået sig selv i at lave håbløse far-jokes. Boller op, boller ned, hold nu kæft Timm. 

Det bliver overhovedet ikke spændende om Mette bliver lummer, for det gør hun.   

Det hele bliver afgjort på onsdag, og jeg skal sidde klistret til skærmen (selvom jeg er til 
min egen eksamensfest, så skal man liiiige have prioriteterne i orden). 

Hvis du ser med, så er der lidt lol du kan lave før og imens - du kan oddse ved at skrive til 
25825824. Under den episke finale har MOK redaktionen også kommet med et forslag til 
tidsfordriv. Hvis du altså overhovedet kan lave andet end at råbe af skærmen. 

Den store bagedyst odds 
Liv vinder     1,5 
Ditte vinder på et sygt wildcard       30
Micki vinder     2
Pernille vinder      3
Mette slår vinderen og tager selv trofeet   100 
Timm Vladimir bliver så kikset, at der åbner sig et stort hul i jorden, og han bliver suget 
væk for evigt.       1000
Pernille vinder og eksploderer   11 
Ham den anden dommer snaver Micki  4 
En eller andens mousse stivner ikke rigtigt  1 
Udtrykket	’god	krumme’	bliver	brugt	3	gange		 2

Den store bagedystfinalen drukleg
Drik hvergang:
Der	bliver	sagt	’god	krumme’
Der	bliver	sagt	’flot	snit’	
Der	bliver	sagt	’afbagning’	
Mette er lummer 
Den anden dommer lesper lidt 
Chokolade temperering gone wrong
Nogen løber hen til køleskabet 
Timm Vladimir laver et dumt ordspil 
Nogen siger fondant, finish eller glace 

MOK redaktionen har indsuppleret! 
Vi siger et stort varmt velkommen til Mo Haslund Larsen. 

Mo går pt. på 5. sem og ser sådan ud (dog ikke til daglig): 

Mo er god til at danse og kan godt lide at skrive ting. Vi glæder os til at opleve begge. 

Angelina Jolie's forehead vein 
Af Andrea/MOKred.

Vi  kender hende alle som værende superstjerne-over-guddommelig-smuk. Derudover 
har hun den smukkeste vene, der buler ud midt i panden. Denne vene er ikke til at overse, 
og der er ikke nogen foundation i verden der kan redde den fra at være 'all out there.'  
Enjoy den smukkeste pande-vene verden endnu har set. 

v. angelina jolias facialis: 

Dette års 69
MOK redaktionen har i år desværre ikke det store billedmagasin at vise mht. 69. Hvis du 
ikke har gjort det endnu, opfordrer vi dig til at kigge din telefon igennem for random 
fulde-billeder. Der er helt sikkert nogle. 69 timers bar var dog som hvert år: Super epic. 

KIDD var der i sådan ca. 3 min. CityBois var mega cutesies, og ville gerne have nogle vagter 
til at sikre deres overlevelse. De havde nok overvurderet hvor vilde PATums (ja, det var det 
de søde små pus skrev på insta) piger og drenge var med dem.  
Der var også en brandalarm der gik midt i det hele lørdag, hvilket resulterede i at folk fik 
lidt dagslys og luft. 
Næste år kommer der masser af billeder og mere lol fra MOK! 


