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Vil du på et klinik- eller forskningsophold nord- eller sydpå? 
Nu har du muligheden med Praktikant i Troperne, IMCC Grønland og 
Exchange & Research Exchange. Hør mere til BLÅ DAG med IMCC’s 

blå grupper torsdag d. 12. nov. kl. 17 i lokale 29.01.30 på Panum. 
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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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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
NYDANSKE KVINDERS LIGESTILLING SE S. 8
PIPPIFOREDRAG SE S. 11
MORTENS DAG

ANSØGNINGSFRIST SE S. 5 (HUSK CV ) (JØRGENSEN)

TORSDAGSTEMA SE S. 7
FOTOGRAFI OG VIRKELIGHEDSHUMMER S. 8 

STUDENTERGUDSTJENESTE SE S. 8
ULLA FÅR ET FØL - JA ET FØL.
SLAGTERLUND FEEDER

MIKROSKOPISK STUDIESAL HOLDER LUKKET
BLIV SEXEPERT SE S. 11 OG DIG SELV I ØJNENE
GRUNDET DYRTIDENE HAR DU FÅET GAGEFOR-
HØJELSE.

JONAS SKAL IKKE UD OG SPISE BRUNCH MED 
NOGEN. OVERHOVEDET. FØRER VALGKAM-
PAGNE I STEDET. 

MOK DEADLINE KL. 12:00

Basisgrupper

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

Jeg elsker umti umti musik!

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

Erik

Jonas

MOK DEADLINE KL. 12:00
GRATIS VAND. OVER DET HELE.

SPØRGETIME? SE S. 8?
FOREDRAG MED FORNIKS SE S. 10
DEADLINE VAR IGÅR - FAT DET.

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

Mo

Ugens sjove indslag

Held og lykke med eksamen til 3. semester 
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For mange år siden var jeg i Paris med mine forældre, og blev skrupforelsket i en lille sump-
skildpadde, der blev udstillet i dyrehandlerens butiksvindue. 
Jeg er super meget enebarn, og var dengang måske en kende forkælet, så derfor fik jeg 
denne lille skildpadde med hjem til Jylland. Den var på størrelse med en 5-krone og var 
seriøst det mest bedårende reptildyr, jeg nogensinde havde set. Skildpadden blev døbt 
Speedy (da den var overraskende hurtig og adræt). Den kom ned i et lille terrarium (akvarie 
med små ’landområder’), og fik rejer og skildpaddetørfodder. 

Og sådan har den levet lykkeligt (dog lidt ensomt) i snart 13 år. 

Nu er jeg blevet en voksen kvinde, flyttet hjemmefra, og bor i lejlighed med kæreste - juhu! 
Og i al den tid hvor jeg har haft det lol og været til 69 og læst og hvad man ellers gør som 
medicinstuderende, har Speedy stadig haft sin stille tilværelse derhjemme hos mine forælde. 
Mine forældre har altid lavet lidt mor/far-jokes om, at Speedy jo skal følge med sin ejer - mig. 
Men jeg har aldrig overvejet seriøst at tage mig af den, fordi jeg har haft travlt med alt muligt, 
og som de fleste per automatik ignorerer far-jokes. 
Men da jeg så var hjemme på besøg, så jeg Speedy svømme elegant rundt i sit terrarium 
(altså den vandfyldte del). Den kunne man da fint have stående derhjemme. 

Og nu til det store spørgsmål - er jeg klar til at tage mig af en teenage (not mutant, not 
ninja) turtle? 
Mange ting er problematiske i forhold til sådan et stort spring i mit voksne liv: at adoptere 
min egen sumpskilpadde.  
Først og fremmest er der fodringsproblemet: 
Hvad nu hvis jeg i en brandert glemmer at fodre den? Forestil dig en sumpskildpaddes døde, 
tomme, sultne øjne møde dig, når du har epic tømmermænd og selv står med pizza-kebab-
dressing i hele ansigtet... Det ville være grusomt.  
Man kan trøste sig med, at den som et super sejt reptildyr i naturen tit springer nogle dages 
mums over. Og hvis jeg er væk i længere tid af gangen, så må jeg ty til venner, der evt. 
kunne passe den. En anden mulighed er også at lave en automatisk fodrestand, men hvis 
den svigter f.eks. midt i rusvejledningen, står jeg tilbage med MEGET døde skildpadde øjne.  

Et andet problem er Speedys ensomhed. Ofte har jeg plaget mine forældre om, at Speedy 
ikke kunne få sig en skildpaddeven, der kunne gøre en ende på dens tydelige ensomhed. 
Problemet er, at jeg ikke har nogen idé om, hvilket køn Speedy har. Worst case scenario er, 
at jeg får et utal af små skildpaddeæg der enten dør eller klækker, og jeg har ingen interesse 
i at oprette hverken en skildpaddefarm eller -kirkegård. Vi fik dengang i Paris ikke helt spurgt 
til kønnet, eller også var svaret noget uforståeligt på fransk. Og jeg har heller ikke lyst til 
at kigge efter, fordi dens kønsorganer gemmer sig under dens lille hale, og skildpadder er 
forventeligt ikke så glade for, at man hiver dens lille hale ud med magt og eksaminerer. Det 
smarte ved skildpadder er, at hvis man trykker (blidt!!) på deres hoved, skubbes numsen 

tilsvarende lidt ud, fordi der ikke er plads til uendelig meget skilpaddemængde under dens 
skjold. Det er i øvrigt også sådan man tjekker, om den er blevet for tyk. Hele skildpadde-
massen skal nogenlunde kunne være indenunder skjoldet. Selv hvis jeg får dens haleparti 
blotlagt, er det svært at se forskel på han og hun. 

Men måske har Speedy ikke brug for en ven. Dens hjerne er mindre end en peanut, og den 
virker ok livsglad, eller... Den havde engang en sugemalle som ven, som den så voldeligt 
slog ihjel ved at bide dens finner af. 
Sumpskildpadder kan som sådan heller ikke kæles med. De kan bide (fordi menneskefingre 
i deres øjne minder om rejer). Desuden har sumpskildpadden salmonellabakterien boende 
på sig, så hver gang man renser terrarium eller rører ved den skal man vaske hænder. Det 
kan også være et problem hvis man har børn på besøg, og de vil slikke på den, eller andet 
dumt børn kan finde på. Så det er altså ikke et pusse-nusse dyr man kan give kærlighed 
til på den måde. 
Og apropos terrarium-rensning er det en epic-nedern tjans, fordi sumpskildpadder på trods 
af deres søde størrelse skider frygteligt meget. Og lorten diffunderer ud i terrariet og gør 
det mega-gustent i løbet af en halvanden uge. 

Der findes også omfattende terrarium-lir, som mine forældre har investeret i, men som gik 
i stykker på grund af fugt eller andet skildpadde sprøjt. Sumpskildpadder skal helst have 
en masse UV-lys og kalk, så deres skjold udvikler sig smukt og rundt. De fleste har altså en 
UV-lampe, men Speedys har de sidste år været kaput. Speedy har derfor stået i vindueskar-
men, men det har i vintermånederne været tight med de dyrebare UV-stråler, så Speedy har 
udviklet en snært af skjold-engelsk syge. Så hvis jeg nu adopterer dette væsen, så skal jeg 
investere i UV-lamper og kalktabletter til min padde, så den bliver smuk. Og det skal den da. 

Mange ting skal overvejes, og det hele virker meget besværligt, men jeg tror jeg gør det. 
Den lever i 30 år til, og så længe kan jeg ikke få mine forældre til at passe den. Så jeg håber, 
at min franske sumpskildpadde ikke dør af sult eller ensomhed.  
Af Andrea/MOKred.      

 

 

     

Teenage turtle. Not mutant. Not ninja. 

Tillykke til Markus og David! 
De to herrer har længe været på MOKredaktionen, og i sidste onsdags blev de begge læger. 

 Stort tillykke til begge fra redaktionen - vi glæder os til at høre om lægelivet. 



4 |  Annoncer  
Studentermedhjælper søges til udførelse af 
lungefunktionsundersøgelser i Dansk BørneLungeCenter,
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt

Arbejdstid:
Stillingen løber til 30.6.16 med evt. mulighed for forlængelse –15 timer ugentligt

Arbejdsopgaver:
Du har til opgave at stå for afvikling af almindelige og udvidede lungefunktionsmålinger 
i lungeambulatoriet
- modtage børn/unge, deres forældre og voksne, og stå for den praktiske afvikling af deres 
undersøgelser i samarbejde med de tværfaglige kolleger
- foretage måling af iltmætning, højdeog vægt m.m på børnene

Kvalifikationer:
-     Gode samarbejdsevner
-     Evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt
-     Overblik
-     Du er robust og trives med mange bolde i luften
-     Humor

Vi tilbyder:
-     Introduktionsprogram med basisoplæring indenfor specialet
-     Selvstændigt arbejde og teamsamarbejde
-     Stor faglighed og tværfaglighed
-     En spændende og travl hverdag
-     Engagerede kolleger
-     Indblik i forskning, evt som sideløbende projekt

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte 
afdelingssygeplejerske Marianne Gammeltoft på telefon 35450421

Ansøgningsfrist: ansøgningen bedes modtaget senest den 20.11.15 kl 12.00

Ansøgning og CV sendes til mail: marianne.gudme.gammeltoft@regionh.dki et af følgende 
formater: word-dokument (.doc) eller pdf-fil (.pdf ).
Påfør venligst ”studentermedhjælp - LFU ” i emnefelt

Kardiologisk forskningsårsstuderende, Rigshospitalet.

Forskningsenheden for Medfødt Hjertesygdompå kardiologisk afdeling Rigshospitalet 
søger én medicinstuderende på 9. semester eller senere med henblik på gennemførelse 
af et 1 årigt forskningsprojekt, med start 1. februar 2016. 
Der er til vores forskningsenhed aktuelt tilknyttet 3 Ph.d.-studerendeog 1forskningsårss-
tuderende, som arbejder dedikeret med forskning indenfor medfødte hjertesygdomme.

Vi søger en medicinstuderende som er interesseret i medfødte hjertesygdomme hos børn 
og voksne samt de komplikationer disse kan medføre. Dit fokusområde bliver patienter 
født med ét-kammer hjerte såkaldte Fontan patienter eller single ventrikel patienter.
Du skal være interesseret i forskning og ønske at blive oplært i forskningsmetode, herunder 
selvstændig gennemførsel af dataopsamling, dataanalyse og skrivning af videnskabelig 
artikel samt kandidatspeciale/ forskningsårsopgave. 

Studerende som ønsker at investere tilstrækkelig tid til at opnå publicering af en viden-
skabelig artikel som førsteforfatter i et peer-review tidsskrift vil blive foretrukket.
Du kan forvente at få mulighed for at fremlægge dine resultater ved relevante møder 
efter et velgennemført projekt.

Projektet er forventeligt af12 måneders varighedmed start 1. februar 2016 eller snarest 
herefter. Du vil være ansat som prægraduatforskningsårsstuderende med mulighed for 
at skrive kandidatopgave/forskningsårsopgave.

Løn: i henhold til overenskomst

Kort motiveret ansøgning bilagt 1 sides CV, bedes venligst fremsendt elektronisk snar-
est muligt, dog senest 14. dec 2015 tillars.soendergaard.01@regionh.dk og lars.idorn@
regionh.dk.
Ansættelsessamtaler afholdes i januar 2015.

Vejleder på projektet vil være Professor, overlæge, dr.med Lars Søndergaard.

Are you up for a challenge? 
Accelerate your career in clinical research and expand your professional network by ap-
plying to the Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program.  Our exclusive 
10-month fellowship offers comprehensive training in clinical research with ready access 
to the insights and experience of internationally recognized scientists at the University of 
California, San Francisco, Stanford University and California Pacific Medical Center Research 
Institute (a Sutter Health Affiliate). We are seeking six talented and energetic fellows from 
September 1st 2016 to June 30th, 2017. 

Our program based at Innovation Centre Denmark in California’s Silicon Valley offers:
• Hands-on training in clinical research combined with smallgroup 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 fastpaced business ecosystems worldwide.

We look for students with: 
• Excellent communication skills (oral and written) 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. 

Apply by January 10th, 2016 
www.lfcrf.org 
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Innovation Centre Denmark 
is a collaboration between DASTI and 
the Danish Ministry of Foreign Affairs 

The fellowship is 
suppported by a 

generous grant from 
Lundbeck Foundation 

 

 

 

 

Innovation Centre Denmark 

200 Page Mill Road, Suite 100 

Palo Alto, CA 94306, USA 

 

Medicinstuderende søges 
Til pasning hjemme af dejlig og mild dreng på 6 år, der på grund af en genfejl er multi-
handicappet 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 også blive mulighed for nattevagter, ligesom du kommer til at indgå 
i den gruppe af søde stud. med og stud. fys., der i dag passer Frederik.
Vi ser gerne, at vi kan 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
Pernillejrg@hotmail.com

DR3 søger en gruppe medicinstuderende piger der vil lade 
deres tømmermænd obducere. 

Vi forestiller os at de går i byen fredag aften og når tiden er inde til at festen slutter, tager 
de til en klinik DR har lejet til lejligheden og vil de'r under overvågning blive lagt i seng 
af en sygeplejer for derefter sove brandert ud.
Om morgen vil en læge tilse "patienterne" og flere tests vil blive foretaget i forhold til 
hovedpine, mavekneb, humørsvingninger, general forvirring o.s.v.

Herfra vil en læge og en hjerneforsker, eller anden ekspert, kommentere på de forskellige 
tests og yderligere udfordre jer. .

Planen er at optage en weekend i november.

Går du ofte i byen og kan du nikke genkendende til én eller flere af disse?

- En voldsom, dundrende hovedpine?
- Maven der laver krumspring, og føles som om bunden er slået ud?
- Intet kan holde i dig af vådt eller tørt?
- Synes du det hele er noget lort og har du the blues dagen derpå?

Og vigtigst af alt, er du villig til at lade eksperter tage dine gå-i-byen vaner under mik-
roskopet og lade dine tømmermænd obducere med den videnskabelige skalpel, for at 
vi alle kan blive klogere på, hvad der sker med kroppen?

KH
Martin Heurlin
DR-Cast

DR
Emil Holms Kanal 20
0999 Kbh C
T +45 3520 3040
M +45 9178 3134
heur@dr.dk

Vil du stifte bekendtskab med ørekirurgi? 

10 medicinstuderende fra alle semestertrin søges til træning med den nyeste Visible Ear 
simulator i Simulationscenter Rigshospitalet i Teilumbygningen. Som deltager skal du 
komme i alt 5 gange i løbet af november, december og januar. Første gang bliver du intro-
duceret til simulatoren og proceduren. De efterfølgende gange skal du bore i simulatoren 
i ca. 1 time. Samlet tidsforbrug er 8-10 timer fordelt over de 3 måneder.  Planlægning af 
træningstider er meget fleksibelt og hver gang vil en studentermedhjælper være til stede 
og yde teknisk assistance. 
Efter gennemført træning får du et kursusbevis. 
OBS: Du kan ikke deltage, hvis du tidligere har trænet i simulatoren. 

Interesseret? 
Så skriv til stevenarild@gmail.com snarest muligt. 
Eventuelle spørgsmål kan også rettes til ovenstående email. 
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Stud.med. søges - Studentermedhjælper på
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Stud.med.’ere søges som studentermedhjælpere på Kompetencecenter for Transkulturel 
Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup. Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuder-
ende, der søger 3 nye medlemmer fra slutningen af november 2015. Holdets arbejde på 
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri er i forbindelse med flere randomiserede 
kliniske undersøgelser, som har til formål at beskrive det komplekse symptombillede 
hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt samt undersøge patienttilfredshed. Målet 
er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke og effektivisere indsatsen over for 
en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper. 

Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og 
depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, 
og er således ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld får 
man stor erfaring i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange meget 
dårlige patienter.

Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som 
hold meget vellidte på afdelingen og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved 
tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en 
fællesrating samt to aflønnede følgevagter. 

Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og fredag fra 9.00 - 16.00, samt 
undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. 
Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også 
forventes at alle på holdet deltager.

For at ansøge kræver det, at man aktuelt er stud.med. på 3.-10. semester. Desuden skal 
man kunne komme til fællesratingonsdag d.2. december 2015 kl. 13-15, samt tage to føl-
gevagter i løbet af november og december (evt.januar). Det forventes, at du kan tage dine 
første selvstændige vagter fra januar 2016, og at du kan blive på holdet i minimum 1 år.

Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt 
arbejde blive prioriteret højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes 
til hamteam@gmail.com.

Ansøgningsfristen er 12. november kl. 12.Du får svar på din ansøgning senestd. 15. no-
vember. Der vil være ansættelsessamtalerd. 18. november ca. kl. 17-20.

Position as research year student/forskningsårsstuderende in 
in vivo models and molecular biological research in
hematological cancer

We are a research unit (Epigenom laboratory) at the Department of Hematology at Rig-
shopitalet, working with translational research in a variety of hematological malignancies. 
The research project aim at identifying new pathways involved in treatment resistance/
tumor relapse in Mantle Cell Lymphoma. A broad variety of techniques will be used in 
the study, from luminescent in vivo murine cancer models to various cellular/molecular 
techniques such as flow cytometry, gene/protein expression analysis, cell culture, genetic 
modification of cell lines and analysis of clinical data.

We are looking for a “forskningsårsstudent” who has great interest in cancer biology, in 
vivo models, molecular biology and laboratory work. The selected applicantwill learn 
to work with mouse models, various cellular/molecular methods,  must not be afraid to 
learn new things and want to write a scientific article in English. It is an advantage to have 
previous laboratory experience, but is not a requirement, since you will be educatedby 
laboratory members. We will apply for a 1 year scholarship for you.

If you want to expand your medical study with research experience in the field of cancer 
biology and be part of a dynamic research with national and international collaboration, 
please send your motivation application and transcript, via e-mail to Professor Kirsten 
Grønbæk and postdoctoral Christophe Côme (kirsten.groenbaek@regionh.dk, christophe.
come@bric.ku.dk). Please write also concerning issues for the position.
Please submit your application by November 9th, 2015

The position is expected to start in January or february 2016.

Metabolismecentret på Københavns Universitet søger raske 
mænd i alderen 18 – 35 år til deltagelse i et videnskabeligt 
projekt.

Projekt-titel: Effekten af drikkevands pH på tarmens bakteriesammensætning.

Samspillet mellem tarmens bakterier og menneskets genetik påvirker udviklingen af
livsstilssygdomme som eksempelvis hjerte-kar sygdom og type-2 diabetes. Vores hypo-
tese er, at det vand vi drikker, påvirker tarmens bakteriesammensætning og derved kan 
påvirke risikofaktorerne for disse sygdomme. Vi vil teste, hvordan alkalisk drikkevand 
ændrer tarmens bakteriesammensætning og påvirker dit stofskifte.

Projektet strækker sig over 7 uger, hvor du skal møde på Frederiksberg Hospital til i alt 4 
undersøgelser af ca. 2,5 times varighed. I løbet af de 7 uger vil du i 2 perioder af 2 ugers 
varighed henholdsvist skulle indtage alkalisk og pH neutralt vand. Vi vil blandt andet i 
blodprøver undersøge blodsukker, kolesterol, nyre- og leverfunktionen, og vi vil foretage 
en sukkerbelastningstest. Du vil derudover få målt højde, vægt, hofte- og talje vidde, 
fedtprocent og blodtryk.

Du vil modtage en kompensation på 3000 DKK efter gennemførelse af projektet. Beløbet er
skattepligtigt.

Du kan deltage, hvis du:
o Er mand
o Ikke ryger
o Er mellem 18 og 35 år gammel
o Har haft stabil vægt de sidste 2 måneder
o Har BMI mellem 20,0 – 27,0 kg/m2

Du kan ikke deltage, hvis du:
o Har taget lægeordineret medicin inden for de sidste to måneder
o Lider af kronisk eller akut sygdom
o Tidligere har fået foretaget operationer i maveregionen fraset fjernelse af blindtarm
o Drikker mere end 1 liter kunstigt- eller sukkersødet læskedrik om ugen

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (protokol nr. H-15011825). Ansvarlig for 
forsøget er Professor, Speciallæge Oluf B. Pedersen.

Hvis du er interesseret i at vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at ringe 
på tlf. 21 84 96 83 på hverdage mellem kl. 10.00 – 12.00. Du kan også sende en e-mail til 
drikkevand@sund.ku.dk og oplyse navn og telefonnummer, så vil vi kontakte dig.

Spændende studiejob 
Assistent hos øjenlæge

Øjenklinik centralt beliggende på FRB søger 
stud med til at indgå i hold med 4 andre stu-
derende.

Arbejdstid er en formiddag om ugen på skif-
tende ugedage; ca. 8-12.30; løn er efter aftale.
Arbejdsopgaverne veksler mellem at fo-
rundersøge patienter og udføre synsfeltstest 
og OCT-skanninger. Du vil blive godt oplært i 
både patienttilgang og i undersøgelserne- og 
du vil løbende få feed back.

Du vil udover at rigtig blive god til øjensyg-
domme således også få masser af patient-
kontakt. Det er en fordel hvis du har bestået 
3. semester og er lidt fleksibel  i forhold til 
vagtplanlægning.

Hvis du synes det lyder spændende så send 
en kort ansøgning + cv til 
pfahmy@gmail.com
Peter Fahmy, Øjenklinikken Bulowsvej
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De første besparelser rammer 
medicinuddannelsen

Universiteterne skal spare penge. Fakulteterne forbereder sig og be-
gynder at stramme skruen, hvor de kan. 

Det første område, hvor dekanatet på SUND har besluttet at spare 
penge er på deca 12,5 mio kr., som vi årligt bruger på ekstern censur.

Hvad er ekstern censur?
Ekstern censur er en betegnelse for udefrakommende lektorer, der er 
censorer til eksaminerne. Både mundtlige og skriftlige. Modsat intern 
censur, som er lektorer fra eget institut. 

Hvor meget skal der skæres?
I uddannelsesbekendtgørelsen er det et minimumskrav, at ekstern 
censur udgør 33 pct, hvilket skal inkludere bacheloropgaven og kan-
didatopgaven. På SUND udgør ekstern censur lige nu ca 75 pct. Målet 
er at vi skal ned på bekendtgørelsesniveau. Altså en ret stor besparelse. 

Hvad betyder det?
Da det ikke sparer fakultetet penge at ændre censurformen fra ekstern 
til intern betyder det, at rigtig meget af den nuværende eksterne 
censur skal erstattes med ingen censur. Det vil sige, at studienævnet 
har ansvar for at udvælge en masse eksaminer, som fremadrettet kun 
skal vurderes af én person. Ved alle mundtlige eksaminer kommer der 
trods dette altid til at være en censor. 

Hvad er MedicinerRådets holdning?
MedicinerRådet mener, at dette går stærkt udover de studerendes 
retssikkerhed. Vi mener IKKE, at det er hensigtsmæssigt, at vedkom-
mende som har lavet eksamensopgaverne alene kan give karakter 
og alene vurdere sagen, hvis den studerende klager over sin karakter. 

Vi er også ret sikre på, at de fleste eksaminatorer synes det er rart at 
kunne diskutere besvarelserne med en censor. 

Og vi mener også, at det er godt for et fag, at der er sparing mellem 
lektorer på tværs af landet. 

Hvad gør vi så ved det?
Vi må desværre acceptere dette slag. SUND skal spare rigtig mange 
penge, og hvis det ikke bliver her, skal pengene formentlig tages fra 
undervisningen. MedicinerRådet vil sammen med ledelsen arbejde 
på at kunne indføre stikprøver og måske bevare ekstern censur til 
eksaminer, hvor dumpeprocenterne er høje. 

Tak til folketinget

Så når uddannelsesministeren og andre mener, at besparelser ikke går 
ud over kvaliteten må vi i MedicinerRådet erklære os lodret uenige. 
Og dette bliver ikke den første besparelse vi kommer til at se. 

PANUM TRAVELLER              Af Mo/MOKred. 
Beredt med 2 liter Cola og en ualmindeligt lille blære, har undertegnet bevæget sig 
ud på en tisse-mission. For med al den tid vi tilbringer på Panum, da bruger vi alle en 
væsentlig del af den på toilettet. Det er alment kendt, at godt arbejdsmiljø er vigtig for 
sund læring, men af en eller anden grund bliver toiletforhold bare sjældent italesat på lige 
fod med støj og mangel på læsepladser. Her kommer derfor den uofficielle anmeldelse 
af 3 toiletmuligheder.

Ved hovedindgangen
Her findes toiletter, som er yndet at gøre brug af på vej til/fra fredagsbarkøen. Murstene 
lokker med deres rustikke look, men til gengæld deles toiletterne med alt fra personalet i 
Academic til tandlæge-patienter. Ja, så hvis du er af de bakterie- eller tandlægeforskrækk-
ede typer, så er disse toiletter nok ikke noget for dig.

I klubben
Drengetoilettet er fint. Der er et pissoir, som giver anledning til en smule small-talk (især 
når man som pige vælger at benytte sig af det) og generelt opleves god stemning derinde. 
Men pigetoiletterne… Åååh, kære læser – der må du ALDRIG gå hen! Gennem den sidste 
måned har der med pulsativ udbredning spredt sig en dunst af noget derude, som hører 
til i kompostbunken og så bestemt ikke på et toilet. Det er lidt våd hund møder glemt 
madpakke og det gør toiletoplevelsen straks mere feltudflugt end nødvendigt. Så for 
guds skyld! Tag en tur på drengetoilettet eller smut op under bib.

Ved tandlægekantinen
Begge køns toiletter gemmer sig bag smagløse 
orange døre (70’er Panum længe leve) men efter 
der er kommet lister op til adskillelse af båsene 
så man ikke længere kan holde øje med sin tis-
sende nabo, ja så er kvaliteten af tisseoplevelsen 
betydeligt højnet.
I modsætning til klubbens, så er drengetoiletterne 
så til gengæld stukket lidt af fra pigernes. En kreativ 
sjæl har i bedste festival-stil budt ind med det så 
poetiske rim ”Bend over and touch your toes – I’ll 
show you where the monster goes” på bås-væggen 
og hvis den tanke ikke bare instinktivt tillader 
relaksation af de nedre sphinctere, så ved jeg da 
snart ikke hvad.

Take home message fra min toilet-crawl må dog konstateres at være, at hvis du ser mu-
ligheden, så gå dog for pokker på handikaptoilettet! Der er både en bedre lydisolering + 
det giver anledning til at vaske menstruationskop uden alle de blik af afsky, som dine med-
studerende vil have tendens til at sende dig, hvis det sker i plenum. 2 fluer med ét toilet!

    JONAS 
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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)

Nye rabataftaler for FADL-medlemmer i København

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

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

KURSUS OM PSYKOLOGISK CHOK- TRAUMEKURSUS

FADL vagter og lægevikarer bliver ofte udsat for voldsomme hændelser, som kan være 
blødninger, trusler, selvmordsforsøg, død og vold.
 
Det reagerer vores nervesystem på, uanset om vi er bevidste om det eller ej. 

Derfor afholder FADL et kursus for dig, hvor vi kommer ind på essensen af hvad man selv 
kan gøre, når man rammes af traumer, og hvordan man kan hjælpe andre. 

Kurset veksler mellem teori byggende på bl.a. Peter A. Levine, som har taget doktorgraden i 
medicinsk og biologisk fysik fra University of California Berkley samt doktorgrad i psykologi 
og hands on. FADL har hyret 2 undervisere som arbejder med chok traumer.

Kom fredag den 27. november 2015 fra kl. 16 - 21 og lørdag den 28. november fra 
10 - 16 i Odense. En vis transport udligning kan finde sted.

Kurset er gratis for alle FADL medlemmer.

Tilmeld dig til Torben Conrad: toc@fadl.dk

FADL kan nu tilbyde dig en markant forbedret og billigere forsikring, som vi kalder FADL Forsikring. 
FADL Forsikring er tilpasset livet som lægestuderende. Derfor dækker den rejser, der inkluderer klinikophold, studieophold i udlan-
det og frivilligt humanitært arbejde. Den har også forhøjet dækning på ulykke og den inkluderer naturligvis lægeansvar i fritiden. 
Derudover har vi gjort det muligt at tegne enkeltstående ulykkesforsikring, hvis du er under 21 år. 

Vi har også sørget for, at cykelforsikringen bliver markant billigere. 

Det eneste, du skal gøre for at få den nye FADL Forsikring, er at gå ind på FADLforsikring.dk, så er du nogen få klik væk fra din nye forsikring, 
der dækker dine behov som lægestuderende.

TEGN FADL FORSIKRING I NOVEMBER OG VIND 1000 KR TIL FADLS FORLAG 

Har du allerede en forsikring og ønsker du IKKE at gå over til den nye FADL Forsikring, kan du fortsætte med den forsikring, du 
har i dag. Vi vil blot gøre dig opmærksom på, at det ikke vil være muligt at ændre noget på denne forsikring (opgradering eller 
nedgradering). Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til kkf@fadl.dk

Billigere forsikring til FADL-medlemmer! 
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 46, 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.

NYDANSKE KVINDERS LIGESTILLING 2015
Tid: onsdag 11. november kl. 17-19
Sted: CSS, Kommunehospitalet, lokale 18-01-11

Er kulturelle udfordringer som social kontrol og æresvold en del af danske kvinders fællessag? 

I 100 året for danske kvinders stemmeret kæmpes der om kønssammensætningen i bestyrel-
ser og ledelser. Samtidigt findes der på kvindekrisecentre og hemmelige adresser i Danmark 
en stærk overrepræsentation af mellemøstlige kvinder på flugt fra vold og gennemgribende 
social kontrol. De har ikke råderet over egen krop, tankefrihed og fremtid. Berke kalder i 
’Tavshedens Pris’ dette det sidste tabu i Danmark; ligebehandling – ikke misforståede kul-
turelle hensyn – er løsningen. Den danske kvindebevægelse bygger på søstersolidaritet og 
oprør fra kvinderne selv: Hvornår kommer det oprør? Og hvordan overkommer kvindesagen 
kulturelle tabuer, så kampen for danske kvinders frihed bliver trans-etnisk?

Mødet ledes af Studentermenighedens medarbejder på CSS, antropolog Katja Kvaale

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

TEMA: Fotografi og virkelighedshunger
Tid: torsdag 12. november kl. 20-22
Sted:TeoBar, Købmagergade 44, over gården

Foredrag ved professor Mette Sandbye

Forholdet til virkeligheden har altid været fotografiets styrke – og dets problem som 
billedform og anerkendelse som kunst. Ikke desto mindre er det den hurtigst udbredte 
billedform i historien.

Med afsæt i betegnelsen ”virkelighedshunger” sporer Mette Sandbye fotografiets fascina-
tionskraft fra nyere kunstprojekter af bl.a. Christian Boltanski, Shimon Attie og Nan Goldin, 
der handler om historie, tid og erindring, til familiealbummet som filosofisk erkendelsesform 
og amatørfotografiets digitale forandringer på det seneste.

Studentergudstjeneste ved. studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tid: fredag den 13. november kl. 12.15-13
Sted: Trinitatis Kirke v. Rundetårn, Købmagergade

Prædikenteksten handler bl.a. om helbredelsen af en kvinde, der havde lidt af blødninger i 
tolv år og om opvækkelsen af en død pige. Kan tro helbrede? Gøre de døde levende igen? 
Er teksten symbolsk? Eller udlægger Nicolai teksten på en helt anden måde? Kom og hør!

Efter gudstjenesten serverer vi en lille fredagsforfriskning i våbenhuset. I denne uge er det 
den økologiske Jacobsen Extra Pilsner: Jacobsen Extra Pilsner tækkes ikke de humleforskrækk-
ede, tværtimod. Den markante bitterhed og høje fylde gør den perfekt som tørstslukker og 
modspil til de klassiske danske retter. Den har en dyb gylden farve og udvikler et tæt hvidligt 
cremet skum. Duften er præget af noter af korn og malt, fulgt af fine strejf fra den tilsatte 
Spalter Select-humle, der bidrager med en blomstret frugtighed.(Fra www.jacobsenbryg.dk)

-----------------------------------------------------------------------------------------
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 

Åbningstider
MikroskopiskStudiesal - lokale 15.2.10og 15.2.18
     
    Emne:     Demonstrator:
NOVEMBER    
2.           16.00 -    20.00  Nervevæv: 16.30 – ca. 17.30     Thomas Hadberg Lynge
4.           14.00 -    19.00  Bindevæv: 14.30 – ca. 15.30 + 16.30- ca. 17.30)  Thomas Hadberg Lynge
10.           16.00 -    21.00  Knogledannelse: 16.30 – ca. 17.30  (+ evt. 18.30-19.30) Thomas Hadberg Lynge + Jakob Bank Kodal
11.           10.00 -    16.00  Kirtelvæv: 12.30 – ca. 13.30 + 14.30-15.30)  Thomas Hadberg Lynge
12.           15.00 -    20.00  Blodogknoglemarv 15.30 – ca. 16.30 + 17.30-18.30 Thomas Hadberg Lynge
17.           16.00 -    20.00  Spørgetime     Jakob Bank Kodal + evt. Thomas Hadberg Lynge
   
23. 2. SEM. SKRIFTLIG EKSAMEN  
     
DECEMBER    
17           13.00   -     16       Dan Niclas Høffner Kjærup
21           13.00 -    16       Dan Niclas Høffner Kjærup
      
JANUAR    
6. 3. SEM. SKRIFTLIG EKSAMEN 

Mikroskopisk Studiesal er et tilbud til studerende på 2. semester om hjælp til histologi. 

Vi opsætter spotprøver i form af billeder, så du kan teste dine færdigheder. 
Vi håber, du vil benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din læsemakker eller få afklaret spørgsmål hos demonstrator. 
Medbring din computer og få hjælp til tolkning af Virmik-præparater. Der er mulighed for benyttelse af mikroskoper for interesserede.

Op til eksamen sætter vi fokus på specifikke, udvalgte emner, som erfaringsmæssigt har voldt problemer.
På de 5 fokusdage vil der være en kort gennemgang af disse emner. På grund af stor efterspørgsel og deraf følgende pladsmangel 
vil der nogle dage blive afholdt samme gennemgang 2 gange.

Vi holder ligeledes åben for 3. semester i december
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SE HER
BESØG I TRAUMECENTERET PÅ RIGSHOSPITALET D 26/11 kl 16.00
SATS afholder i samarbejde med Rigshospitalet et foredrag om TraumeCenteret og akuthe-
likopteres, med efterfølgende besøg i TraumeCenteret.
Overlæge Anne Marie Sørensen, anæstesi- og operationsklinikken ved Rigshospitalets 
TraumeCenter, vil fortælle om livet som en del af traumeteamet, herunder udfordringer i 
behandlingen af traumatologiske og akutmedicinske problemstillinger. Der vil være udvalgte 
cases fra det virkelige liv. Efter foredraget er der en rundvisning i TraumeCenteret.

Arrangementet er gratis, men forbeholdt medlemmer af SATS. Der er begrænsede pladser, 
og tilmelding foregår efter først til mølle princippet med start fra d. 11/11 kl. 16.00 på 
http://sats-kbh.dk

Vi ses! 
De bedste hilsener,
SATS

IV KURSUS
SE HER
Vil du være ferm når det gælder anlæggelse af perifere venekatetre, også kendt som et 
''venflon'', så er det nu du har chancen for at dygtiggøre dig. Enhver læge skal kunne det og 
øvelsen kan ikke overdrives eller startes for tidligt på studiet. 

På IV-kursus får man teoretisk og praktisk undervisning i, hvordan man anlægger og anvender 
et PVK samt de komplikationer, der kan opstå i anlæggelse og brug. 

Torsdag d. 23. november kl. 16.30-20 i 42.1.11 og mandag d. 7. december kl. 16.30-20 i 
42.1.04 afholder SATS kursus i PVK anlæggelse. I den praktiske del anvendes en specielt 
designet arm, som kan stikkes i, så teknikken indøves. Dernæst er der mulighed for at øve 
på hinanden, så I kan få følelsen af, at stikke i en rigtig vene.

Medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding. Der er plads til 12 deltagere pr. hold og 
prisen er 50 kr. pr. deltager Tilmelding åbner d. 9/11 og gøres via. vores hjemmesidewww.
sats-kbh.dk. Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til Anne Sofie 
Madsen som er kursusansvarlig for kurset d. 23 nov. på annesofiem@live.dk eller til Sebastian 
Langhans Bennetsen som er kursusansvarlig for kurset d. 7 dec. på seblangben@gmail.com.

Vi ses! 
De bedste hilsener
SATS

AKUT LUFTVEJSHÅNDTERING
SATS’s kursus i akut luftvejshåndtering er et teoretisk og praktisk kursus, der afholdes d. 
12 november kl. 16.30 i år og gennemgår håndtering af den akut truede luftvej.Nærmere 
angivelse af lokale følger pr. mail. 

Kurset starter med en teoretisk gennemgang af logaritmer og handlemuligheder til håndter-
ing af akut truet luftvej samt gennemgang af hvorledes procedurerne udføres.
Herefter fortsætter kurset med praktisk udførsel og hands on på dissektionssalen. Der er 
således rig mulighed for at prøve kræfter med den praktiske udførsel.

I den praktiske del af kurset bliver de studerende undervist i og får selv lov til at prøve kræfter 
med håndgreb og teknikker i forbindelse med akut luftvejshåndtering. Disse kan øves på 
donationsmateriale (mors) og omfatter:
• Anlæggelse af tungeholder 
• Anlæggelse af larynxmaske og intubationslarynxmaske
• Traditionel intubation
• Intubation med moderne teknologiske hjælpemidler
Kurset koster 100 kr. 
TILMELDING SKER VIA. VORES HJEMMESIDE, sats-kbh.dk, PÅ TORSDAG D. 5 NOV. KL. 17.00 og 
mere info om dette kan findes på vores event for kurset på SATS'sFacebookside.

Vi ses!
De bedste hilsner
SATS

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

Vi ses!
De bedste hilsener
SATS

SATS HOLDER FOREDRAG OM SMERTEBEHANDLING onsdag d. 25 
november kl. 16.15 i lokale 42.0.01
Kunne du tænke dig at blive bedre til at behandle kroniske og akutte smerter? Så kom til 
foredrag om smertebehandling med overlæge Anders Rothe fra smerteklinikken på Bispe-
bjerg Hospital. Det hele løber af stablen onsdag d. 25 november kl. 16.15.
Anæstesien har 4 funktionsområder: anæstesi og perioperativ medicin, intensiv medicin, 
traume- og præhospitalsmedicin – og sidst men ikke mindst smertebehandling, som vi vil 
sætte fokus på med dette foredrag! 

Under foredraget vil  Anders Rothe komme ind på: 

- smertefysiologi
- smerteperception
- akutte vs. kroniske smerter
- smerters sociale kontekst
- anæstesi og smerter
- anæstesi til patienter med en særligt udfordrende smerteproblematik

Foredraget er gratis og åbent for alle – både medlemmer og ikke-medlemmer på alle 
semestertrin er velkomne! 

Vi glæder os til at blive klogere på smertebehandling sammen med jer
De bedste hilsener
SATS
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Boganmelderne
OBSERVATION: Du berører en overflade. Den er glat og kølig mod din hud. Ved applicering 
af let tryk fornemmer du, at materialet er stift og kun lidt eftergiveligt. En glidende bev-
ægelse med din hånd giver dig indtrykket af, at der er tale om et objekt med dimensioner 
på ca. 20 x 30 x 3 cm. Du mærker en spids kant. Og så endnu en. I kontrast er de to andre 
noget mere bløde og behagelige. Du fatter objektet i din hånd. Det er ikke så tungt at 
du ikke kan løfte det, men dets vægt ville belaste dig efter nogen tid. Du applicerer din 
anden hånds fingre over objektet – objektet indeholder meget tynde elementer som 
flagrer forbi dine fingre!

ANALYSE: Størrelsen... det passer med den geometriske rektangel. Den glatte overflade 
med kun ringe eftergivelighed... det må være udvundet fra træ. Den flagrende fornem-
melse... papir? Vægten... meget papir? 

VURDERING: Meget papir omgivet af et andet træderiveret materiale? Det kan kun være 
en BOG! En slags objekt som du kommer til at se meget til over de kommende år. Din 
database fortæller at bøger indeholder information. Men også at FORSKELLIGE bøger 
indholder viden om de samme emner?! Det virker absurdt. Qua man ikke kender bogens 
indhold, hvordan skal man dog vælge? Din database giver dig noget mere information. 
Der er et produkt kaldet ”SEMESTERBESKRIVELSER” forfattet af såkaldte ”Boganmeldere”. 
En hurtig søgning i den delte datasfære fortæller at dette produkt indeholder beskrivelser 
af både bøger og semestre på ”Medicinstudiet”. 
Derudover står der også at disse ”Boganmeldere” er frivillige studerende. Og at de på 
nuværende tidspunkt søger flere medlemmer. Og at de ovenikøbet snart holder et 
hyggeligt møde, som man kan deltage i! Man skal blot skrive til dem på deres Facebook-
side eller per mail.

KONKLUSION: Denne enhed må anbefale egen og andres interesse i ”SEMESTERBESKRIV-
ELSER” samt deltagelse hos ”Boganmelderne”, således at produktet kan blive endnu bedre! 
Aktivering af deltagelse til møde DATO: D. 17. NOVEMBER, TIDSPUNKT: kl 19. Kontakt 
Boganmelderne for sted. 

Så er det tid til AKS’s spændende ekkokardiografi kursus! 

Kurset er målrettet studerende på 8. semester og derefter, så hvis der er en lille kardiolog 
gemt i dig, så er dette lige noget for dig! 

Kurset vil foregå d. 25/11-2015 fra 16.00-20.00 på Gentofte hospital, opgang 8, 3. etage. 
Kurset vil tage udgangspunkt i basal ekko-teknik med fokus på systolisk dysfunktion. 
Det vil bestå af tre dele: 
1. Teori 
2. En praktisk del, som vil fylde størstedelen af kurset 
3. Case-baseret undervisning. 

Kurset er åbent for alle AKS medlemmer og det er først til mølle princippet, så det er om 
at være hurtig på tasterne, da der kun er 12 pladser. 
Hvis man ikke er medlem af AKS, kan det hurtigt arrangeres for 50 kr.
Medlemskabet vil betyde at man har første ret til alle AKS’s kurser, som dette semester 
inkluderer:
Basalt EKG kursus
Arytmi kursus 
Røntgen af thorax kursus 

Tilmelding sker ved at sende en PM til AKS-Aktiv AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende, 
med oplysninger om navn, semester og oplysning om medlemskab. 

Vi glæder os til at se jer til en spændende og hyggelig aften og da det er et AKS event, vil 
der selvfølgelig være lidt godt til ganen.

Kom til månedsmøde i FFF
onsdag d. 18. November !

Kære interesserede, og FFF’er med lang som kort anciennitet – det er tid til novembers 
månedsmøde. Det løber af stablen onsdag d. 18. nov kl. 17.15 i Panums studenterhus.

På programmet står;
- Retningslinjer og ny 2015-strategi for FFF
- Målsætninger for FFF, udarbejdet på "Open Space"
- Hygge og snacks!

Tag en pause fra læsningen og kom med til snacks og hygge, kombineret med et lyttende 
øre – og gerne indbydende kommentarer – til månedsmødet.

Hold dig opdateret om denne og andre begivenheder på –

Facebook: IMCC FFF København +

Vi glæder os til at se dig!

Kom til FORNIKS-foredraget “Klinikeren, Forskeren og Patient-
en - Multipel Sclerose”! 

Som medicinstuderende lærer vi ofte kun om sygdomme ud fra lærebøgerne. Af og til 
kan det være rart at sætte sig ud over dette og lære om en sygdom fra alle dets perspek-
tiver gennem de mennesker, som har den tæt inde på livet - hvad end man lider af den, 
behandler den eller forsker i den til daglig.

Derfor inviterer FORNIKS til foredraget ”Klinikeren, forskeren og patienten” ved multipel 
sclerose mandag d. 16/11 i Hannover Auditorium.  

Program:
16.00: Kaffe og (masser!) kage

16.15: Klinikeren Reservelæge Thor Chalmer Rasmussen, Neurologisk Afdeling, Herlev 
Hospital. Fortæller om det kliniske aspekt af MS - hvilke symptomer er karakteristiske for 
MS? Hvordan diagnosticeres den og hvordan kan den behandles?

16.45: Forskeren Læge, ph.d-studerende Anja Thormann, Dansk Multipel Sclerose Center, 
Rigshospitalet. Vil fortælle om, hvordan sclerose er blevet udforsket tidligere, hvad for-
skningen koncentrerer sig om nu, og hvad man kan forvente sig af fremtidig forskning.

17.15: Patienten Nathascja Nepper Brylds oplæg, informatør hos Scleroseforeningen, 
og sclerosepatient igennem 8 år. Nathascja lider primært af de sensoriske og kognitive 
symptomer ved sklerose, og hun vil fortælle om sit perspektiv på sygdommen.

17.45: Afslutning og evt spørgsmål fra publikum. 

Husk at tilmelde dig på facebook, så vi er sikre på, at vi har nok kage og kaffe til alle. 
Vi glæder os til at se dig! 

FORNIKS

I november inviterer GO til temamånedsmøde om præeklampsi!

Præeklampsi, også kendt som svangerskabsforgiftning, er den hyppigste årsag til for tidlig 
fødsel, og er forbundet med adskillige komplikationer for mor og barn, men opdages ofte 
for sent i graviditeten pga. de mangeartede og diffuse symptomer.

Overlæge Jacob Lykke fra Rigshospitalet er blandt de førende på området, og han 
glæder sig til at komme og fortælle om sin kliniske erfaring; hvordan opdager man præ-
eklampsi, hvordan kvinderne behandles, hvilke komplikationer der er samt hvad den 
nyeste forskning viser os!

Så kom torsdag d. 26. November
Kl. 16.00 på panum

GO vil som altid sørge for kaffe, the og kage til de fremmødte og vi håber, at så mange 
som muligt har lyst til at blive til det korte månedsmøde, som vi afholder umiddelbart 
efter oplægget.

Hold jer opdateret enten i MOK eller på vores FACEBOOK-gruppe eller event!
Vi glæder os til at se jer!
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PIPPI holder foredrag
Vil du gerne vide lidt mere om hvad pædiatrispecialet egentlig går ud på? 

PIPPI 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 kl. 1630
Sted: lok. 42.0.15

Vi vil som altid sørge for lidt sødt til ganen og lidt kaffe/
the til at varme sig på. 
Så hvad enten du er sukkerkold, videns begærlig eller 
bare trænger til at se noget andet end læsesalen så 
kom forbi. Som altid er alle velkomne!

Kærlig hilsen PIPPI <3 

Vil du med PIT til Afrika?

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.

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

Interesserer du dig for plastikkirurgi? 
Har du allerede været til SAKS’ suturkurser?
Vil du lære lap-plastikker og andre seje plastik-teknikker? 

Så har basisgruppen SAKS et kursus netop til dig! 

INTRO TIL PLASTIK-KIRURGI
Onsdag d. 18. november, kl. 17:00
 

P.S. når du læser dette i MOK er tilmeld-
ingen allerede åben, så skynd dig at se 
om der er flere ledige pladser. 
Det koster 50,- og du skal være 
medlem af SAKS og have sutur-
erfaring

Nu har du mulighed for at blive Sexpert 
Sexekspressen afholder endnu engang actiondag, og du er inviteret. Det bliver en lærerig 
og underholdende dag i godt selskab, så sæt kryds i kalenderen: 

LØRDAG D. 14. NOVEMBER

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

Dagens program:
10-11 foredrag med Morten Frisch om mandlig omskæring
11-12 diskussion og implementering for gamle/opstart af undervisning for nye
12-13 brunch
13-17.30 undervisning af nye/sessions eller workshops for gamle
17.30-18.30 opfølgning på sessions og workshops
18.30 aftensmad og fest natten lang!

Alle disse herligheder foregår i Studenterhuset ved Panum og koster blot 20 kr.

For at tilmelde dig actiondag skal du gøre to ting: 
- log ind på IMCC’s hjemmeside og tilmeld dig eventet (er du helt ny, skal du først blive 
medlem)
- udfyld det tilhørende tilmeldingsskema med dine oplysninger

Se vores facebook-event: Sexekspressen København ANDEN actiondag.

Vi glæder os til at se dig i den hyggeligste basisgruppe på Panum!
Husk, vi holder månedsmøde torsdag d. 3. december kl. 17 i Studenterhuset ved Panum. 

Fremtidens plejerobotter med CPH:DOX. Efterfølgende gener-
alforsamling 
SUNDidé og nye tiltag på KU.

I forbindelse med SUNDidé generalforsamling sætter vi fokus på fremtidens teknologier 
og spændingsfeltet mellem robot og menneske.
Kan man designe en socialt intelligent robot? Og hvordan kan vi, ved hjælp af teknologien, 
løse fremtidens store sundhedsmæssige udfordringer?

Dette tema belyser CPH:DOX med filmen Alice Care, og efterfølgende debat med rel-
evante aktør.

Efter arrangementet afholder SUNDidé generalforsamling.
Vi skal have nye kræfter til, det kommende år bliver kun mere spændende!
Der åbner en SUND Hub med fokus på sundhedsinnovation og studenterdrevet tiltag. 
– Det bliver fantastisk!

Programmet:
Vi mødes kl 16.15 på Grand Teater

16.30-18.30 Alice Care samt efterfølgende debat

19.00-20.00 Året der gik og generalforsamling (Se facebook for lokation, SUNDide)

Der er reseveret 12 billetter til forestillingen og SUNDidé ser frem til en god generalfor-
samling! Tilmelding via Facebook.

Vel mødt!
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Fire venner fra dit SAU-hold

To iskolde øl

Halvvissen rusvejleder med stiv dolk

Promiskuøs urtekusse 

Grådig FADL- repræsentant

Selvretfærdig døransvarlig

Din frække anatomi-underviser

Kedelig, ædru 3. semesters pige

Persisterende ex-HG læge

En du ik ka huske navnet på

lægger åbenlyst  an på 

køber hurtigt en flaske Fernet til

vælter 30 kasser bajere med

indkræver nådesløst kontingent for

har uforbeholden ret til 

baner småhidsigt vej for 

har en lang og kedelig samtale med

insisterer på at købe dig 

glemmer at vedkommende ikke er

formår at hive med sig hjem

komatøs  1. semesterstuderende

Steen Rubens  mor 

skakten

din lækre veninde 

en shandy på beløbet 

Calabrias stakkels pizzamand

en tragt med Grøn Gajol

en uforstående Panum-vagt

hysterisk og aggressiv opførsel

drengetoilettets pissoir

Sådan kan det gå i Klubben til din næste fest
<Forbind selv de tre udsagn>
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DEN STORE MENSTRUATIONSQUIZ 

1. Hvilke andre dyr end mennesker får menopause? 
2. Hvordan markerer en kvinde, at hun har sin menstruation i visse dele af indien? 
3. Hvad troede man i middelalderen beviste at et barn var blevet undfanget under 
menstruation? 
4. Hvornår er sangen Bleeding Love af Leona Lewis fra? 
5. Hvem opfandt menstruation? 
6. Hvor gammel er Taylor Swift, kunstneren bag sangen “Bad Blood”? 
7. Hvem har skrevet sangen “PMS Blues” fra 1994? (Udgivet på albummet Heartsongs: 
Live from Home) 
8. Hvad er saltholdigheden max i det røde hav? 
9. Hvornår kan den næste blodrøde supermåne ses?  
10. Hvor er Flo Rida fra? (Har bl.a. lavet sangen Spin Me Round) 
11. Hvad kan bruge som bind/eller tampon hvis man er løbet tør? 
12. Hvilken dag mener U2 er virkelig blodig? 

  

SVAR: 1. Elefanter og pukkelhvaler. 2. Bærer et halstørklæde om halsen, der er døbt i hendes 
menstruationsblod. 3. Rødt hår 4. 2007 5. Lars Von Trier.  6. 25 år 7. Dolly Parton 8.  42.5 
promille. 9. 2033 10. Florida, USA 11. Vat. Eller Sebastian. 12.  Søndag 

MOK har lavet lidt på bagsiden


