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MOK UDKOMMER
SATS MÅNEDSMØDE 
ERIK SPISER MAKREL TIL FROKOST. IGEN.

SEXEX MÅNEDSMØDE 
BAMSEHOSPITAL SE S. 11 

KURSUSTILMELDING ÅBNER, FADL 
LANG FREDAGSBAR! 
SPILAFTEN I GOT-KLUBBEN

MO SKAL BAGE BRYLLUPSKAGE
ANDREA SKAL SPILLE KALAHA ALENE

MOK SULTESTREJKER
ERIK SKAL IKKE TIL SIMONS SVIGERINDES FØZ

MOK DEADLINE KL. 12:00
HUSK AT SØG INSUPPLERING I MOK

FADL HOLDER FASTELAVN I KLUBBEN 
RUSVEJLEDNING HOLDER INFOMØDE SE S. 7

Basisgrupper

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

Ugens palindrom

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

TROLDE MED LORT
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Af Jonas/MOK-red
Du er et pragteksemplar af en stud.med. med alt hvad det indebærer 
af karriereplaner og CV-rytteri. Du har tilmed ”bondet” rigtig godt med 
overlægerne i dit klinikophold i drømmespecialet, men mangler blot at 
have noget at tale om og eventuelt foretage dig i fritiden sammen med 
dem. Derfor er det rigtig smart, hvis du lige overvejer, hvilke fritidsin-
teresser, den stereotype speciallæge inden for DIT drømmespeciale 
har. Hvad laver thoraxkirurgen, når han skal koble af? Hvor finder en 
børnelæge afløb for de gruopvækkende oplevelser fra arbejdet? Er ra-
diologer kedelige i fritiden eller er det blot en trait, de viser på jobbet? Vi 
har på MOK lavet en næsten udførlig guide over, om det er på golfbanen, 
klatrevæggen eller i svømmehallen, at du sikrer dig hoveduddannelsen. 
Vi har desuden tilføjet et lille fif til, hvad man bør drikke og spise ved en 
reception, såfremt man er så heldig at  få H-stillingen i hus.

Anæstesiologi: Bedøvelæger elsker to ting. Rampelyset og adrenalin-
kicket. Derfor har de behov for at føle sig i centrum og mærke, hvordan 
småfarlige aktiviteter får dem til at føle sig som Jean Claude van Damme 
i en dårlig actionfilm fra 80’erne. Skal du imponere et ansættelsesudvalg, 
anbefaler MOK, at du forsøger sportsgrene som mountainbike, friklatring 
eller racerløb. De kan også godt lide at lave amatørteater.
Mad og drikke: Müslibar og electrolyt gel.

 
Kardiologi: En kardiolog går 
først og fremmest op i at holde 
på formerne. Derfor behøver 
man ikke nødvendigvis blive 
forpustet for at kalde det en 
sport. Golfbanen er muligvis 
stedet, hvor du kunne mod-
tage det varme håndtryk, der 
baner vejen for, at du kan blive 
specialist i én muskel resten af 
din karriere.
Mad og drikke: Foie gras og 
Dom Perignon.
Radiologi: Radiologens liv 
foregår bag en skærm – også i 
fritiden. De fleste radiologer er 
så fingernemme på tasterne, 
at de aldrig har brugt en dik-

tafon. Derfor har de med deres epic computer-skillz slet ikke behov for 
at mødes AFK. Spiller du derimod League of Legends, Counter-Strike 
eller World of Warcraft, er der chance for, at blive optaget i deres guild 
og være sikret en fremtid uden eksponering for solens stråler.
Mad og drikke: Hvadend mor har lavet og red bull – eventuelt healing 
potions.

Neurokirurgi: Det er en svær nød at knække. Sagen er nemlig den, at 
neurokirurger slet ikke er interesseret i at dyrke andre end dem selv. 
En klog mand sagde engang, at skulle man gemme 500 kroner for en 
neurokirurg, skulle man blot klistre dem fast til et af deres børns pande. 
Så du bliver nok nødt til at starte en religiøs sekt med dig selv som profet 
eller et politisk parti med dig som formand, hvis du skal høste nogen 
form for anseelse. De kan også godt lide at male warhammer-figurer.
Mad og drikke: Jesu kristi legeme og jesu kristi blod.

Dermatologi: Hudlæger kan godt lide skønhed og flotte mønstre. De 
dyrker gerne højkulturelle interesser inklusive men ikke begrænset 
til ballet, opera og klassisk musik. Samtidig er deres skarpe øje aldrig 
mættet, og en sen aftentime lige inden lukketid, kan man som regel finde 
en dermatolog eller to fordybet i et Asger Jorn maleri på Louisiana. Når 
de rigtig skal hygge sig derhjemme, samler de på frimærker og tørrede 
insekter – især sommerfugle.
Mad og drikke: Merlot og franske oste.

Psykiatere: Ud over at være den faggruppe med værst tøjsmag, har 
psykiatere en særlig forkærlighed for at udforske de værste afkroge af 
sindet. At smække en gyserfilm på med blodet fyldt af MDMA eller tage 
en spadseretur på Staden en mørk og regnfuld novembernat med en 
joint i mundvigen forekommer dem normalt. Husk, at det er nemmest 
at lokke dem til at sludre, hvis du selv har spraglet tøj, langt og fedtet 

hår og en mild lugt 
af skimmelsvamp.
Mad og dr ik ke: 
Spids nøgenhat 
og sød, SØD Ver-
mouth.

Almen medicin: 
De praktiserende 
læger elsker penge. 
H o v e d u d d a n -
nelseslægerne ple-
jer quizze hinanden 
i kursen på forskel-
lige udenlandske valutaer, og har som regel en skærm med C20-indekset 
på deres kontor. Hvis du på nogen måde kan komme i praktik hos en 
investeringsrådgiver i en bank omkring Virum, vil du helt sikkert støde 
på en almen mediciner, der gerne vil diskutere rente-swap og F1-lån 
med dig.
Mad og drikke:  Kaffe og småkager.
Ortopædkirurgi: Endnu et speciale, hvor to emner har særlig interesse. 
At konstruere og smadre ting. De mere dannede ortopædkirurger går 
på jagt. Ambivalensen bliver yderligere understreget inden for hobby-
byggeri, hvor både nedrivning af større bygningsværker (gerne med 
sprængstof) og opførsel af overdimensionerede karporte er en disciplin 
hvori ”kødsnedkere” udmærker sig. YODA (Yngre Ortopædkirurger 
Danmark) blev faktisk stiftet en kold november morgen blandt tilsk-
uerne til sprængningen af Valby gastårn. Hvis du skulle være heldig at 
blive inviteret med på jagt af en ortopædkirurg, og er du i stand til at 
nedlægge en buk med et skud lige i thorax, er hoveduddannelsen så 
godt som i hus. Husk at gro en skovsnegl.
Mad og drikke: Alt der kan betegnes som ”helstegt” samt whisky eller 
mjød...

Mave-tarmkirurgi: Der er ikke så mange, der ved det, men mave-
tarmkirurgen er kroppens svar på en opdagelsesrejsende. De er i øvrigt 
også glade for mad, især pølser. De fleste globetrottere rejser til frem-
mede lande, mens mave-tarmkirurgen elsker at udforske huler, grotter 
og andre ting under jorden. Tager du til Dagbjerg Kalkgruber eller en 
tur i Katamatterne på Kronborg slot, og driver du mod turguidens råd 
væk fra resten af gruppen, kan du være heldig at møde en gruppe 
mennesker med pandelamper og hjelme, der er i gang med at studere 
brostensbelægninger eller andre karakteristika af hulernes udformning. 
Minedrift er heller ikke fremmed for dem. Lider du af klaustrofobi, kan 
du eventuelt melde dig til madlavningskurser med FOF – her vil du ud 
fra dine evner til at lave en god fars og skære en steg rigtigt ud eventuelt 
være i stand til at score en af de lækre H-stillinger.
Mad og drikke: Pølser og specialøl.

Pædiatri: Lige børn leger bedst – og børnelæger er barnlige sjæle af 
natur. Derfor kan det nogle gange føles omsonst at forsøge at diskutere 
politik, mellemøstkonflikten og pensionsopsparing med dem. Fami-
lieplanlægning er de til gengæld vilde med. Af fritidsinteresser, kan de 
godt lide at gå til Åh Abe-koncert, tage i BonBon land og i Damhus Tivoli. 
Rygterne har svirret om et hemmeligt årligt møde mellem pædiaterne 
og hospitalsklovnene i kældrene på Rigshospitalet, hvor de hygger 
sig, spiser lagkage og kårer den årlige mester i ståtrold. Skulle du være 
heldig nok til at opstøve denne sjældne begivenhed, er du ”inde i var-
men”- så at sige.
Mad og drikke: Saftevand og fastelavnsboller.

Guiden har taget lidt over 8 år for mig at udfærdige, og som du kan se, 
er den ikke helt færdig. 
Skulle du selv ligge inde 
med ”gode” ”råd” til, 
hvordan man opnår 
hoveduddannelse, er 
du velkommen til at 
skrive til mok@mok.
dk... Vi er faktisk nogen, 
der også har andet at 
tage os til!

Karriefremmende fritid
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Forsknings(halv)årsstuderende søges til projekt om
”Præhospital a-punktur:  
Visitation, triagering og patientforløb”

• Forskningsspørgsmål:  
i. Kan en a-punktur taget præhospitalt optimere visitationen af patienter direkte til: 
1. Intensiv afdeling
2. Lungemedicinsk afdeling
3. Akutmodtagelse
ii. Og kan en a-punktur taget præhospitalt være vejledende for hvilke fagpersoner, der skal 
være tilstede med modtagelsen af patienten? Eller hvilket hospital patienten indbringes til?
Disse spørgsmål forsøges afdækket vha. udarbejdelse af et systematisk review.

Du kommer til at indgå i et forskningsmiljø med professorer, overlæger og Ph.d.-studer-
ende og selve projektet hører under 
CochraneAnaesthesia, Critical and Emergency Care Group.

Hvem er du?
Vi forestiller os at du er kandidatstuderende i medicin på Københavns Universitet, brænder 
for det anæstesiologiske speciale og gerne yder den ekstra indsats det kan kræve at nå i 
mål. Du er glad og udadvendt og deltager gerne socialt i hverdagen på arbejdspladsen ved 
fx frokostbordet. Har du derudover skrevet bachelor-opgave indenfor det anæstesiologiske 
område, er medlem afbasisgruppen SATS eller har lavet andet relevant er dette et plus.

Det praktiske:
Projektet er estimeret med opstart d. 15/8-2016 og forventes at vare et halvt år, men det 
forventes at du allerede i løbet af foråret er med til at skrive projektbeskrivelsen, således 
at der kan søges eksterne midler til aflønning. 
Lønnen kommer til at ligge på 10.000kr/mdr, som er standardløn for forskningsårsstu-
derende og arbejdstiden er 37t/ugen, primært på Herlev Hospital, Forskningsenheden, 
Anæstesiologisk afd.

Ansøgning sendes til Ann Merete Møller på ann.moeller@regionh.dk
Hurtigst muligt og senest d. 28/1-2016 kl. 12.00
Samtaler forventes afholdt d. 29/1-2016 på Herlev Hospital.

FORSKNINGSHALVÅR I ANÆSTESIOLOGISK
FORSKNINGSENHED; HERLEV HOSPITAL

Scholarstipendiat ledigt til medicinstuderende på kandidatdelen, der vil gennem-
føre et kvalitativt interview-studie af patienter med ankelfraktur, der bedøves med 
nerveblokadem.h.p. at afdække patienternes oplevelse af behandlingen.
Studiet skal gennemføres i efteråret 2016 i Anæstesiologisk afdelings forskningsenhed 
og udspringer fra et randomiseret klinisk kontrolleret studie, der varetages af en Ph.D-
studerende.
Du vil modtage vejledning i forskningsmetode og interview teknik.
Studiet forventes at publiceres i internationalt tidskrift.
Stipendiatet er af 6 måneders varighed. Der søges lønmidler til forløbet.

Kort ansøgningsfrist: Torsdag den 4.02.2016
Henvendelse:
Suzanne Herling, Forskningsenheden 65N9
Anæstesiologisk Afdeling I
Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75
2730 Herlev, Danmark
+ 45 38682124
e-mail: suzanne.forsyth.herling@regionh.dk

Euroeyes  søger stud med ér ( én eller to) til patient data indtastning  og til forskningsop-
gave som del af forskningsteam, med kvalitetsundersøgelse og  opfølgning på patienter 
opereret med multifocale iol linser. Derudover er der registrering af operationsbehan-
dlinger. LPR-registreringer.
Euroeyes er en special klinik for  Øjenkirurgi medspeciale i synskorrigerende  behandlinger.
Se www.euroeyes.dk

Det er en fordel hvis du har IT-kundskab og kender patient database. Her arbejdes med 
Emar og statistikmodul. Excel og import af kommaseparerede filer i Acces. Samt Survey-
monkey
Vejledning til forskning gives af Cheflæge L.J. Boberg-Ans.  Der er ikke aflønning af ar-
bejde på projektet og studietid, men decideret dataindtastning og LPR indtastning og 
sekretariats opgaver aflønnes efter alm basis FADL-løn. I en periode af 3 mdr. må påregnes 
en arbejdstid på 20-25 timer per  uge fra 1. februar. Mulighed for forlængelse foreligger.
 Ved succesfuld gennemført studie vil man indgå  som forfatter/medforfatter på  foredrag 
/artikel.

Ansøgning sendes til: (gerne inden 11. februar)
Overlæge Jannik Boberg-Ans
Email: jba@euroeyes.dk
Euroeyes, gyngemoseparkvej 66
2860 Søborg
 
Der  søges om 1-2 stud.med.'er der ønsker at  deltage  i forskning og samtidig have   nogle 
timer  med indtastningsarbejde, database søgning etc.

Er du interesseret i pædiatri og klinisk forskning? 

Forskningsår i Enheden for Overvægtige Børn og Unge.
Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger to 
forskningsårsstuderende til ansættelse i et år med start hurtigst muligt, gerne 1. februar 
2016. Begge forløb er fuldt finansierede. 

Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker 
for overvægtige børn, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende 
forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. 
Som forskningsårsstuderende i Enheden for Overvægtige Børn og Unge vil du indgå i et for-
sker-team af bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, studerende, forskningssekretærer 
og forskningsassistenter, som alle samarbejder om egne og fælles projekter. Det er derfor 
essentielt, at du er god til samarbejde og til at have mange bolde i luften. 
Vi forventer, at du er pligtopfyldende og imødekommende samt god til at kommunikere 
med børn. Det er en fordel, hvis du er på kandidatdelen, men det er ikke et krav. 

Er det dig, vi skal bruge, så send din ansøgning og CV hurtigst muligt. Ansøgningsfrist 
er 10. februar. 

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

Lægesekretær Frederiksberg 

Almen praksis på Frederiksberg skal opstarte et hold på 4 medicinstuderende til at dække 
lægesekretærvagter alle ugens fem dage. Arbejdstiderne vil være mandag, tirsdag og 
torsdag kl. 9-14, onsdag kl. 15-18 samt fredag kl. 8-16. Holdet står selv for planlægningen 
af vagterne. Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af tidsbestillinger, receptfornyelser 
samt forefaldende arbejde. Du vil få mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor 
kommunikation og visitation, samt lære at beherske programmer som XMO og FMK. 
Lønnen er 189 kr. i timen med start hurtigst muligt.
Din profil:
• Bestået 4. semester
• Erfaring som lægesekretær er en fordel, men ikke et krav
• Du er lærenem, energisk og ansvarsbevidst
• Du kan arbejde 1-2 dage om ugen i de angivne tidsrum
Skriv en kort ansøgning med angivelse af semestertrin og eventuel tidligere erfaring. 
Relevant CV kan vedhæftets. Ansøgningen sendes til læge Eva Olsen eva.a.o@hotmail.
com. Eventuelle spørgsmål besvares på telefon 36463747.

PANUMKORET SØGER NYE SANGERE

Panumkoret starter snart nyt semester op, og i den forbindelse søger vi nye sangere. Dette 
semester søger vi kun mandestemmer (tenor og bas), og desværre ikke kvindestemmer.  
Har man som pige/kvinde lyst til at søge ind i Panumkoret, så hold øje med opslag her i 
MOK eller på vores hjemmeside, når efterårssemestret nærmer sig i september.
Vi øver hver tirsdag kl. 18:15-21:00 i Karmel på Vedbækgade 12, Nørrebro, og vi starter op 
tirsdag d. 16. august kl. 18:15. Vi anbefaler, at man synger med fra denne dato og frem til 
foresyngningen for at få en fornemmelse af koret. 
Der vil være forsyngning/audition efter korprøven d. 9. februar 2016 i Karmel.
Mere information om koret findes på vores hjemmeside www.panumkoret.dk.
Vel mødt og venlige, sangbare hilsner.

Vil du blive bedre til ultralyd?
Til et forskningsprojekt søges 15 medicinstuderende der vil afprøve vores nyindkøbte 
ultralydssimulatorer. Vi har på CAMES (simulationscenteret, Rigshospitalet) fået to nye 
ultralydssimulatorer til diagnostisk ultralyd af maven og søger frivillige uden (eller med 
meget lidt) ultralydserfaring som vil scanne på simulatoren. Det vil tage maksimalt 1,5 time 
og foregår på CAMES (det gamle CeKU) i Teilum bygningen i januar, februar og marts 2016.

Glæder os til at se dig: Tilmelding med navn og telefonnummer via mail til Mia Louise 
Østergaard: mlo@dadlnet.dk

Øjenlægepraksis i Hvidovre søger medicinstuderende
 
Personalet består af en læge, to øvrige klinikpersonale samt en skeleterapeut.
Jeg søger 1-2 studerende til at assistere med fortrinsvis sekretærarbejde, men også til 
at varetage forskellige oftalmologiske forundersøgelser. Fokus på udadvendthed, god 
patientkontakt, fleksibilitet og at man har lyst til at yde en indsats i en ofte travl hverdag. 
Studerende på anden del af studiet foretrækkes, men det er ikke et krav. Det ugentlige 
timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.

Ansøgning med beskrivelse af hvem du er og hvor du er i studiet til peter@ojenlaegen.dk
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Fadl’s Forlag

H ensigten med denne bog er at gøre udenadslæren på medi

cin   studiet nemmere samt at tilbyde en anderledes måde at 

læse og repetere stoffet på.
Som eksempel kan nævnes faget anatomi, hvor den store mængde 

information nærmest er umulig at lære udenad. Her kan en husk

eregel, enten fordi den rimer eller er sjofel, blive et lyspunkt i erin

dringens lumre mørke.Bogen er inddelt efter de respektive fag, som huskereglerne er 

hen  tet fra. Formålet er, at den skal være nem at bruge for læseren, 

uanset hvilket universitet eller semester han/hun frekventerer.

Der er huskeregler til alle fag undtagen intern medicin og kirurgi 

samt sundhedspsykologi.
Der gøres opmærksom på, at flere af de huskeregler, der optræder i 

bogen, kan være af stødende karakter …

A. thyroidea superiorA. lingualisA. facialis
A. pharyngea ascendensA. occipitalisA. auricularis posteriorA. temporalis superficialisA. maxillaris

ISBN 9788777496196

PASSER 
TIL ALLE
SEMESTRE!

Featuring 500 recipes that constitute the legacy  
of master chef Paul Bocuse, who was named

Chef of the Century
by the Culinary Institute of America in 2011

Legendary chef Paul Bocuse is the authority on classic French cuisine, with 

multiple awards, three Michelin stars, and numerous bestselling cook-

books to his name. In this volume, he shares 500 simple, traditional French 

recipes for sweet and savory dishes that emphasize the use of fresh, wholesome, 

and widely available ingredients—from soups to soufflés, by way of terrines, fish, 

meat, vegetables, cakes, and pastries. 

Intended for the amateur home chef—and providing a wealth of inspiration 

for the experienced cook, too—these recipes are designed to be prepared with ease 

at home, allowing readers to recreate and reinterpret iconic mainstays of French 

cuisine in their own kitchen.

Paul Bocuse is widely regarded as the father of modern French cuisine. A leading 

light in the culinary world for over forty-five years, he has held three Michelin stars 
since 1965 and received the Legion of Honor in 1975.

Photographer Jean-Charles Vaillant contributes regularly to French culinary 
magazines and his photographs have appeared in Flavors of the Mediterranean 
and Olive Oil.

Food stylist Éric Trochon has collaborated on numerous books on gastronomy, 
including Bocuse in Your Kitchen and Pierre Gagnaire: 175 Home Recipes with a Twist.
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KÅL
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Vi elsker kål! Kål er lækkert. Og sundt. Kål findes i et 
utal af sorter og variationer, den er fuld af smag, smuk 
og i sæson stort set hele året. Og så er kål billig og til-
gængelig for alle. I køkkenet er der mange variations-
muligheder med kålen. Den kan koges, bages og steges. 
Sauteres, dampes og blancheres. Og braiseres, saltbages 
og syltes. 

Opskrifterne i denne bog er tilgængelige og anvendelige 
i alle køkkener. Det er ærlig mad. Du får over 80 opskrift-
er på hovedretter, forretter, tilbehør – og sågar kåldes-
serter! Som noget unikt får du i bogen her også kålens 
historie: Hvordan kål er blevet opdyrket og spist gennem 
tiden i Danmark og i udlandet.

Tag med på en kulinarisk kålrejse!

Asmus & Peter

ISBN 978-87-7749-792-6
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Kompendium i ALmen HistoLogi

4. udgave

Kompendium i Almen Histologi er en relativ kortfattet og koncentreret indføring i den  

mikroskopiske anatomi. Stoffet er helt koncentreret om pensum.

Kompendiet supplerer de større lærebøger og kan med fordel benyttes til eksamenslæsning.

Læs dette kompendium sammen med Kompendium i Speciel Histologi.

Ellen Holm Nielsen: Født 1934 i Kerteminde. Veterinæreksamen fra Den kgl. Veterinær- og 

Landbohøjskole (KVL), København, i 1961. Ansat som videnskabelig assistent ved Afdeling 

for Normal Anatomi, KVL, fra 1961-1969. Dr.med.vet. 1968, og fra 1969-2002 afdelings-

leder på Afdeling for Anatomi og Neurobiologi, IMB, Syddansk Universitet, Odense. Pensio-

neret september 2002.

Kompendium i 
Almen Histologi

ISBN: 978-87-7749-424-6

Ellen Holm Nielsen

OMSLAG KOMPENDIUM i almen hist.indd   1 29/10/12   10.48
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tekst & atlas

Martin Faurholdt Gude
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Erik Hippe
Linda Hilsted

Anne-Lise Kamper

Laboratorieundersøgelser
– blodprøver og mere!
Denne 5. udgave af Laboratorieundersøgelser er gennem-

gribende revideret og udvidet med øget vægt på den prak-

tiske anvendelse af klinisk biokemiske analyser. 

Første del af bogen indeholder beskrivelser af en række 

sygdomsgrupper og kliniske problemstillinger. I bogens 

anden del gennemgås de enkelte analyser i alfabetisk 

rækkefølge:

Blodprøver•	

Urinprøver•	

Cerebrospinalvæskeprøver•	

Fæcesanalyser•	

Overskueligheden har været i højsædet i denne praktisk 

anlagte kittelbog, som kan være til hjælp for yngre læger 

og medicinstuderende, men også for fx sygeplejersker, 

lægesekretærer og bioanalytikere.

Forfattere:

Linda Hilsted
dr.med., overlæge, speciallæge i Klinisk biokemi

Erik Hippe
dr.med., speciallæge i Intern medicin og Hæmatologi

Anne-Lise Kamper
dr.med., overlæge, speciallæge i Intern medicin og 

Nefrologi

Blodprøver og mere! 
Gennemgang af analysesvar på 
blodprøver, urinprøver, cerebrospinal-
væskeprøver og fæcesanalyser. 
Også stort afsnit om sygdomsgrupper.9 !HSSHRH#Y^Z[V]!

ISBN 978-87-7749-561-8

Jan Pødenphant, 
Søren Jacobsen, 
Claus Manniche, 
Kristian Steengaard-
Pedersen og 
Ulrik Tarp (red.)
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Redigeret af
Niels Høiby og 
Peter Skinhøj
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ISBN 978-87-7749-781-0

FADL’S FORLAG

 Kompendium i 

mikrobiologi 
og infektions-
medicin

KOMPENDIUM I  MIKROBIOLOGI 
OG INFEKTIONSMEDICIN

Dette kompendium er skrevet af de samme forfattere, 

som er ansvarlige for lærebogen Klinisk mikrobio-

logi og infektionsmedicin, 4. udgave, FADL’s Forlag 

2014. Kompendiet er en forkortet version af den store 

grundbog, hvor de vigtigste fakta er trukket frem.

Bogen imødekommer et behov hos de studerende på 

de danske medicinske fakulteter for en komprimeret 

tekst og mnemotekniske oversigtsskemaer, som kan 

bruges til at få det hurtige overblik over stoffet.

Dette gør kompendiet til en uundværlig ledsager fx i 

forbindelse med eksamensforberedelserne.

Niels Høiby: Professor, overlæge, dr.med.

Peter skiNHøj: Professor, overlæge, dr.med.

Kompendium-mikrobio_OMSL_4K.indd   1 17-03-2015   15:34:52
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AKUTTE KIrUrgISKE TILSTANDE

Akutte kirurgiske tilstande er en klinikbog til medicinstuderende, 

yngre læger og andre med behov for viden om akut kirurgi. Denne 

2. udgave er fuldt opdateret, så du kan træffe de rette beslutninger 

baseret på den nyeste praksis. 

Bogen er en praktisk anlagt brugsbog, der vejleder dig i spørgsmål 

som: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbil-

leder skal der tages? Og hvad gør jeg i forhold til en septisk patient? 

Den kan være en hjælp i situationer, hvor du skal tænke og handle 

hurtigt. Det ene øjeblik står man med en rask, upåvirket patient med 

en lille byld, det næste med en multimorbid patient i septisk shock.

Akutte kirurgiske tilstande omfatter både generelle emner om 

akut kirurgi og sygdomsspecifikke kapitler, blandt andet mave-tarm-

kirurgiske, karkirurgiske, urologiske og thoraxkirurgiske sygdomme. 

Bogen er rigt illustreret og brugervenligt opbygget. Den er også for-

synet med en liste over relevante telefonnumre og internetsider.

Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge, Gastroenheden,

Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital
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Respirationsfysiologi
er læren om, hvordan lungerne ved hjælp 

af ventilationen forsyner organismen med oxygen 
og fjerner karbondioxid. Blandt andet beskrives i bogen 

de udfordringer, der opstår som følge af fysisk arbejde,  
ændrede omgivelser, stigende alder og sygdom.
Denne pensumrettede og velillustrerede lærebog er den 

første af sin slags på dansk. Der er lagt vægt på at kæde den 
fysiologiske teori sammen med den kliniske virkelighed. For at 
lette indlæringen er bogen forsynet med mange figurer, tabeller,  
kliniske blokke samt øvelsesspørgsmål, der er besvaret sidst i 
bogen. Dette gør også bogen yderst eksamensrelevant. 
Respirationsfysiologi er primært målrettet medicinstude-

rende. Den dækker læringsmålene i lungernes fysiologi 
ved de medicinske fakulteter på universiteterne i Køben-

havn, Odense og Århus. Også fysioterapeuter og  
sygeplejersker kan med fordel benytte 

sig af bogen.

Respirationsfysiologi

Søren Lyager
2

Formelsamling

Fraktion af gas
  tOHB

GAS
GAS

2
PP

P
F

÷
=

 

Partialtryk i gas    

Oxygenoptagelses- 
hastigheden    

Korrektionsfaktor til brug i 
formlen ovenfor, når R ikke 
er 1,0   

 

Karbondioxideliminations-
hastigheden    

Den respiratoriske udveks-
lings kvotient og den metabo-
liske  udvekslingskvotient   

 

 
(oftest = RQ)

Den alveolære ventilation    

Det alveolære volumen    

Det anatomisk skadelige rum 
  

 

Det totale skadelige rum
  

 

Shuntfraktionen
  

 

Alveoleluftligningens 
simple form   

 

Alveoleluftligningens 
udvidede form   

 

Korrektionsfaktor for lun-
gevolumina og flow   

 

Korrektionsfaktor for 
oxygenoptagelseshastighed 
og karbondioxideliminations-
hastighed

  
 

Hjertets minutvolumen
  

 

Lungediffusionskapaciteten
  

 

Eksempler på de mest anvendte respirationsfysiologiske ligninger.

Den forcerede eksspiration

Oversigt over betegnelser, der anvendes ved 
 beskrivelse af den forcerede eksspiration

Pmus Den del af det drivende tryk, der skabes af 
 eksspirationsmusklerne.

Pst (w) Den del af det drivende tryk, der stammer fra 
 thoraxvæggens elastiske recoil.

Pst (l) Den del af det drivende tryk, der stammer fra 
 lungernes elastiske recoil.

Palv Alveoletrykket er det drivende tryk lig med Pmus  
+ Pst (w)+ Pst (l)

Ppl Pleuratrykket: Pmus + Pst (w). Det er det ekstralu-
minale tryk i forhold til Pil.

Poes Øsofagustrykket, der oftest måles i stedet for Ppl.

Pil Trykket intraluminalt i bronkietræet lig med 
Palv ÷ Pfr.

Ptm Det transmurale tryk over bronkievæggen: Pil ÷ Ppl.

Pfr Generelt: Tryk, der skal bruges for at overvinde 
 strømningsmodstanden (fr: friktion).

Pfr = Palv ÷ Pil Trykfald fra alveole til et sted i bronkietræet fx  
EPP eller atmosfæren.

Pfr = Palv ÷ Patm 
eller Palv ÷ Pao

Det drivende tryk under eksspirationen fra alveo-
lerne til atmosfæren (Patm) eller til mundhulen 
(Pao) (airway opening)

EPP Equal pressure point: det sted, hvor Pil og Ppl er lige 
store.

Flowbegrænsende 
segment

Den del af luftvejene, der strækker sig oralt fra EPP 
og  inddrager resten af bronkietræets intratorakale 
forløb.

Choke point Det sted i det flowbegrænsende segment, hvor 
tværsnits arealet er mindst.

Symboler, der vedrører volumen-tryk-kurver, flow-volumen-kurver og 
respirationssløjfen.

Søren Lyager
Læge, pensioneret, og lektor 
ved Fysiologisk Institut ved 
Aarhus Universitet. 
Har undervist medicinstu-
derende, sygeplejersker 
og fysioterapeuter og holdt 
foredrag på sygehuse over 
hele landet. 

Lærebog i respirationens fysiologi. 

Mange illustrationer, kliniske 

blokke og øvelser. Pensumrettet 

og eksamensrelevant
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Vibeke Diness Borup

BIOKEMI

Dansk grundbog i biokemi. 

Velillustreret og med kliniske bokse. Tilstræbt 

pensumdækkende på medicinstudiet i 

København, Aarhus, Odense og Aalborg.

 2 .  U D G A V EOPDATERET OG VELILLUSTRERET

Hermed foreligger 2. udgave af den populære lærebog i biokemi 
på dansk. Alt i bogen er blevet gennemgående bearbejdet: Tek-
sten er opdateret, illustrationerne er revideret eller nytegnet, 
mange emner er blevet uddybet, og nye afsnit, bokse og figurer 
er blevet tilføjet. Bogen har eksempelvis fået et helt nyt kapitel 
om knogleomsætning og calciumhomeostase. 

BIOKEMI giver en opdateret og pædagogisk beskrivelse af den 
klassiske biokemi samt af flere biokemiske principper i de emner, 
der traditionelt henregnes til molekylær-, celle- og vævsbiologi. 
Vægten er lagt på en beskrivelse af de biokemiske grundprin-
cipper som et grundlag for forståelsen af kroppens funktioner. 

Den grundlæggende opbygning og udformning af bogen er bibe-
holdt fra 1. udgaven, og alle 51 kapitler er blevet udvidet med et 
afsnit om supplerende læsning. For at lette tilegnelsen af stoffet 
indeholder bogen over 500 illustrationer, ligesom der er mange 
kliniske bokse. Efter hvert kapitel er desuden inkluderet et re-
sumé samt defineret læringsmål inden for emnet for at styrke 
overblikket.

Bogen henvender sig specielt til medicinstudiet i København, 
Aarhus, Odense og Aalborg, men kan med fordel læses af alle med 
interesse for biokemi i en medicinsk sammenhæng. Bogen kan 
således benyttes af læger, biologer, molekylærbiologer samt ved 
postgraduate kurser. Alle kapitler er revideret af fageksperter.

9 788777 497605
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Med 2. udgave af IMMUNOLOGI – EN KORT-

FATTET LÆREBOG er det intentionen at

præsentere et præcist, velillustreret og systema-

tisk overblik over immunologiens fysiologiske

grundprincipper. Fokus er på det dynamiske sam-

spil mellem de mange molekylære og cellulære

processer. Denne 2. udgave af bogen er blevet

opdateret og udvidet med nyeste viden, og der er

kommet flere pædagogiske illustrationer med. 2.

udgaven er desuden tilpasset pensum for immu-

nologiundervisningen ved de tre danske medicin-

ske fakulteter.

Hvis man supplerer bogen med forelæsnings-

noter og e-lærings-materiale, vil man være

godt dækket ind med både detaljer og overblik.

Immunologi – en kortfattet lærebog er således

særdeles velegnet til repetition og eksamens-

læsning. Bogen er derfor et uundværligt red-

skab for den medicinstuderende, men også

den færdiguddannede læge, der har brug for at

repetere basale immunologiske fakta, kan

have stor glæde af bogen.

2. UDGAVE

Med opdateret viden 

og flere pædagogiske 

illustrationer.

Velegnet til repetition 

og eksamenslæsning
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SYGT VÆV – RASK VÆV

Inden for patologien kigger man efter forandringer, men det kan være 

svært at vurdere, hvad der er forandret, hvis man ikke har den normale 

tilstand som kontrast. Løsningen i Patologisk atlas er unik: For hvert 

patologisk præparat er der et billede af det tilsvarende raske væv.

Pædagogiske beskrivelser, som er direkte kædet sammen med instru-

erende pile og ringe, samt et billede af det raske væv, giver den studer-

ende grundlæggende forudsætninger for at kunne genkende en pa-

tologisk tilstand. Alt sammen leveret i et kort og præcist sprog. Bogen 

forklarer desuden betydningen af patologiske begreber. Dette er en 

hjælp for den studerende og findes sjældent i andre lærebøger. 

Bogen fokuserer på den almene/basale patologi. Derfor begyndes der 

med en gennemgang af de cellulære adaptationsmekanismer. Disse 

efterfølges af celledødstyperne. Herefter følger betændelsestilstandene 

og heling af skade samt påvirkninger af blodkredsløbet. Sidst findes pa-

tologens fokusområde: neoplasi. Fokus ligger på at adskille de god- og 

ondartede tilfælde. Kapitlet om malignitetskriterier fylder derfor en del. 

Hermed er den almene patologi afsluttet. For at du kan lære at iden-

tificere neoplasi i forskellige typer væv, er der inkluderet et kapitel om 

hyppige typer af godartede neoplasier og et kapitel om kræft. 

Hensigten er, at du til sidst både kan genkende neoplasier samt adskil-

lige af de godartede fra de ondartede.

Målet med atlasset er således simpelt: Det vil ikke blot fortælle den 

medicinstuderende, hvad det egentlig er, hun skal kigge efter ved de 

forskellige almenpatologiske tilstande, men især også at vise det. 

Patologisk atlas er således et vigtigt supplement til lærebøger i patologi.
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Vibeke Diness Borup

BIOKEMI

Dansk grundbog i biokemi. 

Velillustreret og med kliniske bokse. Tilstræbt 

pensumdækkende på medicinstudiet i 

København, Aarhus, Odense og Aalborg.

 2 .  U D G A V EOPDATERET OG VELILLUSTRERET

Hermed foreligger 2. udgave af den populære lærebog i biokemi 
på dansk. Alt i bogen er blevet gennemgående bearbejdet: Tek-
sten er opdateret, illustrationerne er revideret eller nytegnet, 
mange emner er blevet uddybet, og nye afsnit, bokse og figurer 
er blevet tilføjet. Bogen har eksempelvis fået et helt nyt kapitel 
om knogleomsætning og calciumhomeostase. 

BIOKEMI giver en opdateret og pædagogisk beskrivelse af den 
klassiske biokemi samt af flere biokemiske principper i de emner, 
der traditionelt henregnes til molekylær-, celle- og vævsbiologi. 
Vægten er lagt på en beskrivelse af de biokemiske grundprin-
cipper som et grundlag for forståelsen af kroppens funktioner. 

Den grundlæggende opbygning og udformning af bogen er bibe-
holdt fra 1. udgaven, og alle 51 kapitler er blevet udvidet med et 
afsnit om supplerende læsning. For at lette tilegnelsen af stoffet 
indeholder bogen over 500 illustrationer, ligesom der er mange 
kliniske bokse. Efter hvert kapitel er desuden inkluderet et re-
sumé samt defineret læringsmål inden for emnet for at styrke 
overblikket.

Bogen henvender sig specielt til medicinstudiet i København, 
Aarhus, Odense og Aalborg, men kan med fordel læses af alle med 
interesse for biokemi i en medicinsk sammenhæng. Bogen kan 
således benyttes af læger, biologer, molekylærbiologer samt ved 
postgraduate kurser. Alle kapitler er revideret af fageksperter.
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A Practical Guide to Medical Research is a useful 
guide for all students and professionals in the field of
medicine, who wish to pursue medical research.

The main theme of the book is to provide inside
information on how to avoid the frustrating experience
of wasting precious research time.

The reader will be provided with knowledge that will
help him or her reach the crucial level of being able to
efficiently publish results. 

In brief, this book is a must for anyone who plans to
launch a career in medical research. 

The three authors, Thomas Andersen Schmidt, Jan
Bech and Keld Kjeldsen are all M.D.´s that have 
focused research careers of their own.

Clinically the authors span from various aspects of
cardiology to cardiac surgery. They practice in hospitals
in Copenhagen, Denmark.

The authors all have extensive experience in research
and teaching, and have published substantially in inter-
national journals.
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AKUTTE KIrUrgISKE TILSTANDE

Akutte kirurgiske tilstande er en klinikbog til medicinstuderende, 

yngre læger og andre med behov for viden om akut kirurgi. Denne 

2. udgave er fuldt opdateret, så du kan træffe de rette beslutninger 

baseret på den nyeste praksis. 

Bogen er en praktisk anlagt brugsbog, der vejleder dig i spørgsmål 

som: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbil-

leder skal der tages? Og hvad gør jeg i forhold til en septisk patient? 

Den kan være en hjælp i situationer, hvor du skal tænke og handle 

hurtigt. Det ene øjeblik står man med en rask, upåvirket patient med 

en lille byld, det næste med en multimorbid patient i septisk shock.

Akutte kirurgiske tilstande omfatter både generelle emner om 

akut kirurgi og sygdomsspecifikke kapitler, blandt andet mave-tarm-

kirurgiske, karkirurgiske, urologiske og thoraxkirurgiske sygdomme. 

Bogen er rigt illustreret og brugervenligt opbygget. Den er også for-

synet med en liste over relevante telefonnumre og internetsider.

Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge, Gastroenheden,

Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital
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KLINISK NEUROLOGI OG NEUROKIRURGI, 6. UDGAVE

Udviklingen inden for de neurologiske fag har, siden 5. udgave udkom 
for fem år siden, fortsat været omfattende, ikke mindst hvad angår 
behandling af adskillige sygdomme. 
 6. udgave af Klinisk neurologi og neurokirurgi er således revideret 
på flere punkter, men bygger på samme principper som de tidligere 
udgaver. Der er et helt nyt kapitel om akut neurologi, og andre kapitler 
er revideret i væsentlig grad. Nye figurer og oversigter er tilkommet,  
og tabeller er omarbejdede i en grad, som medfører, at tilegnelsen af 
stoffet vil blive lettere.
 Bogen henvender sig til medicinske studerende, der her får en 
hensigtsmæssig introduktion til de neurologiske fag og en hjælp til 
indlæring af principperne ved de diagnostiske og terapeutiske over-
vejelser. Samtidig giver bogens sygdomsorienterede kapitler et godt 
indblik i de hyppigt forekommende neurologiske og neurokirurgiske 
sygdomme. Bogen kan derudover tjene som et væsentligt opslagsværk 
under det senere lægelige arbejde, både for læger i ikke-neurologiske 
specialer og for læger under uddannelse i neurofag.

Redigeret af Olaf B. Paulson
 Flem

m
ing Gjerris

 Per Soelberg Sørensen

Cover_Klinisk_neurologi_og_neurokirurgi.indd   1 23-07-2015   12:44:15

AKUTTE 
MEDICINSKE 
TILSTANDE

11. UDGAVE

Nina Skavlan Godtfredsen
Christina Rostrup Kruuse
Andreas Munk Petersen

Jacob Tfelt-Hansen
Tina Vilsbøll

FADL’S FORLAG

 

Sigurd Benjaminsen (red.)

AKUTTE 
PSYKIATRISKE 
TILSTANDE

4. UDGAVE

AKUTTE PSYKIATRISKE TILSTANDE 
Akutte psykiatriske tilstande er her i 4. udgave igen i lomme
format og forkortet i forhold til forrige udgave. Denne nye udgave 
er opdateret med de seneste lovændringer inden for psykiatriloven, 
og behandlingsvejledningerne er i overensstemmelse med de nyeste 
evidensbaserede kliniske retningslinjer og publicerede metaanalyser.

Bogen giver vejledning i diagnostik, behandling og visitation af pa
tienter med akutte psykiske lidelser. Et stort antal psykiske lidelser 
beskrives med symptomer, differentialdiagnoser, diagnostisk udred
ning, akut behandling og visitation. 

Bogen beskriver også vurdering og behandling af specielle akutte 
psykiatriske tilstande. Der er kapitler om akut behandling af selv
mordsadfærd, akut agitation, voldsadfærd, akut intoksikation med 
psykoaktive stoffer, abstinenstilstande og stofpsykose.

Den akutte psykiatri er en integreret del af de somatiske hospitalers 
fælles akutmodtagelser. Derfor har delir og demens en fremtrædende 
plads i bogen, og der er kapitler om psykiske symptomer ved soma
tiske sygdomme. 

Bogen beskriver de aspekter af lovgivningen, som er nødvendige at 
kende i den akutte psykiatri. Der drejer sig især om psykiatriloven og 
sundhedslovens regler om patienters retsstilling. Et kapitel beskriver 
retspsykiatriske patienter. 

Et kapitel giver en oversigt over psykofarmakologisk behandling.

Akutte psykiatriske tilstande er beregnet til hurtige opslag og er sær
deles nyttig for enhver læge, som får kontakt med patienter med akutte 
psykiske lidelser. Bogen er også velegnet for lægestuderende under 
deres klinikophold. Sygeplejersker vil tillige kunne anvende bogen. 

9 788777 498008

ISBN 978-87-7749-800-8

AKUT PSYKIATrISK JOUrNAL
Anamnese

Henvendelsesårsag: Henvisende instans. Indlæggelsesmåde og årsag. 
Familiær disposition: Psykiske lidelser, misbrug, selvmord og somatiske 
lidelser.
Sociale forhold: Opvækstforhold, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, 
erhverv, indkomstgrundlag, civilstand, børn, bolig, husstand, fremmedsprog
lig og aktuelle støtteforanstaltninger. 
Somatiske sygdomme: Væsentlige, tidligere sygdomme, aktuelle somati
ske lidelser og symptomer samt aktuel somatisk behandling.
Misbrug: Alkohol, cannabis, sedativa/hypnotika, opioider, kokain, amfetami
ner, hallucinogener, tobak og andre stoffer. Ved misbrug angives for hvert 
psykoaktivt stof: debut, varighed, konstant/episodisk brug, intravenøs indta
gelse, abstinenssymptomer og stoftrang. Psykiske, sociale og somatiske 
komplikationer. Tidligere og aktuel behandling. 
Aktuel medicinsk behandling: Præparat, dosis og behandlingsvarighed. 
Tidligere psykiske lidelser: For genindlagte anføres ikke oplysninger, som 
allerede er skrevet i patientjournalen For førstegangsindlagte beskrives kort 
tidligere indlæggelser, ambulant behandling og behandling hos privatprakti
serende psykiater eller klinisk psykolog. 
Aktuelle psykiske symptomer: Symptomer og subjektive klager. Debut, 
udvikling og varighed. Psykosociale belastninger. Oplysninger fra pårørende. 
Tidligere behandlingsforsøg og effekt på aktuelle lidelse. 

Objektiv psykiatrisk undersøgelse

Vågen eller bevidsthedssvækket. Bevidsthedsklar eller uklar. Auto og 
allopsykisk orientering. Stemningsleje. Psykomotorisk tempo og aktivitet. 
Tænkningsforstyrrelser (samlet/usamlet tankegang, formelle tænkningsfor
styrrelser). Hallucinationer. Vrangforestillinger. Korttids og langtidshukom
melse. Tegn på intelligensdefekt. I fremtoning tegn på affektforstyrrelser 
(dysfori, eufori, affektlabilitet, aggressivitet, apati, anhedon, ambivalens). 
Kontaktform (formelt og emotionelt). Kooperation (åben/tillukket, tillidsfuld/
mistillidsfuld, venlig/fjendtlig, imødekommende/afvisende, appellerende, 
styrende, manipulerende, aggressiv). Realitetsopfattelsen. Sygdomserken
delse. Psykosevurdering. Tegn på selvmordsfare. Selvmordstruet.

Objektiv somatisk undersøgelse

Almen medicinsk og en grov neurologisk undersøgelse. 

Behandlingsplan

Konklusion og plan: Kort resumé med alder, køn, indlæggelsesårsag, 
indlæggelsesmåde, tidligere diagnose og væsentlige aktuelle symptomer. 
Diagnostiske overvejelser, herunder psykosevurdering. Aktuel somatiske 
sygdom. Selvmordsfare og voldsrisiko. Formål med indlæggelsen. Plan for 
observation og undersøgelser. Retslig status, restriktioner og udgang. Der 
dikteres særlige foranstaltninger ved selvmordsfare. Der afsluttes med 
tentativ diagnose og ordinationer.
Information, samtykke og aftaler med patienten: Informationer givet 
til patienten eller de pårørende (eller værge), og patientens/pårørendes 
forhåndstilkendegivelser. Informeret samtykke og aftaler. Næste behand
lingsplan.

Psykiatrisk skadejournal

Skadejournalen skal være kort (2030 linjer).

Årsag til henvisningen/henvendelsen: Skrives kort.

Aktuelle sociale forhold: Skrives kort og kun med det aktuelle og 
væsentlige.

Somatisk sygdomme: Anføres kun, hvis det er relevant for aktuelle 
kontakt.

Misbrug af alkohol og psykoaktive stoffer: Beskrives kort.

Tidligere psykiske lidelser: Der anføres kun hoveddiagnoser. 

Aktuelle psykiske lidelse: Kort resumé af samtalen. 

Objektiv psykiatrisk undersøgelse: Kort, men bør altid indeholde 
vågenhedsgrad, bevidsthedsklarhed, orientering, stemningsleje, psyko
motorisk tempo og aktivitet, hallucinationer, vrangforestillinger, andre 
tegn på psykose og selvmordsfare. Andet beskrives kun, hvis relevant. 

Objektiv somatisk undersøgelse: Kun, hvis relevant.

Konklusion og behandlingsplan: Psykosevurdering, selvmordsfare, 
voldsrisiko, tentative diagnoser, ordinationer, behandling, behand
lingsforslag og visitation. Informeret samtykke og aftaler. Patientens 
forhåndstilkendegivelser.

Epikrise

Epikrisen skal være kort (1520 linjer) og kun indeholde de for almen 
praksis relevante oplysninger. Udgangspunktet er, at patientens egen 
praktiserende læge kender patienten i forvejen og har alle oplysninger, 
bortset fra informationer vedr. aktuelle indlæggelse. Epikrisen skal ikke 
være et resumé af hele journalen.

Diagnoser med diagnosekode: Aktionsdiagnose og bidiagnoser, inkl. 
somatiske.

Medicinstatus ved udskrivelsen: Tilrådet medicinsk behandling efter 
udskrivelsen.

Årsag til indlæggelsen og indlæggelsesforløb: Henvisende instans, 
årsag og måde. Kort resumé af forløbet, effekt af behandlingen og status 
ved afslutningen. 

Plan for efterbehandlingen: Dette punkt er det vigtigste. Der beskrives 
efterbehandling, kontrol og opfølgning, samt hvilken information der er 
givet til patienten.

Undersøgelser: Beskrives kort, fx skanninger og psykologiske tests. 
Manglende undersøgelser oplyses. Kun laboratorieværdier, der afviger fra 
normalværdier anføres. Serummonitorering af medikamentel behandling 
angives.
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Akutte kirurgiske tilstande er en klinikbog til medicinstuderende, 

yngre læger og andre med behov for viden om akut kirurgi. Denne 

2. udgave er fuldt opdateret, så du kan træffe de rette beslutninger 

baseret på den nyeste praksis. 

Bogen er en praktisk anlagt brugsbog, der vejleder dig i spørgsmål 

som: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbil-

leder skal der tages? Og hvad gør jeg i forhold til en septisk patient? 

Den kan være en hjælp i situationer, hvor du skal tænke og handle 

hurtigt. Det ene øjeblik står man med en rask, upåvirket patient med 

en lille byld, det næste med en multimorbid patient i septisk shock.

Akutte kirurgiske tilstande omfatter både generelle emner om 

akut kirurgi og sygdomsspecifikke kapitler, blandt andet mave-tarm-

kirurgiske, karkirurgiske, urologiske og thoraxkirurgiske sygdomme. 

Bogen er rigt illustreret og brugervenligt opbygget. Den er også for-

synet med en liste over relevante telefonnumre og internetsider.

Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge, Gastroenheden,

Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital
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A Practical Guide to Medical Research is a useful 
guide for all students and professionals in the field of
medicine, who wish to pursue medical research.

The main theme of the book is to provide inside
information on how to avoid the frustrating experience
of wasting precious research time.

The reader will be provided with knowledge that will
help him or her reach the crucial level of being able to
efficiently publish results. 

In brief, this book is a must for anyone who plans to
launch a career in medical research. 

The three authors, Thomas Andersen Schmidt, Jan
Bech and Keld Kjeldsen are all M.D.´s that have 
focused research careers of their own.

Clinically the authors span from various aspects of
cardiology to cardiac surgery. They practice in hospitals
in Copenhagen, Denmark.

The authors all have extensive experience in research
and teaching, and have published substantially in inter-
national journals.
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Intensiv
medicin

Anders Larsson og Sten Rubertsson

Intensiv Medicin er den første intensivlærebog på dansk og dækker bredt det kom-

plekse arbejdsfelt på intensivafdelingen. Den bygger på den succesfulde svenske lære-

bog, som er blevet opdateret og bearbejdet til danske forhold af danske eksperter med 

specifik viden indenfor området.

Bogens målgruppe er primært læger og sygeplejersker, der har deres daglige arbejde 

på intensivafdelingen, men alle som behandler eller plejer kritisk syge patienter vil kunne 

bruge bogen til opslag og fordybning. Dette gør Intensiv Medicin til en uundværlig bog 

på de danske intensivafdelinger og til en glimrende lærebog i uddannelsen af læger og 

sygeplejersker.

Anders Larsson er professor i anæstesiologi og intensiv medicin ved Århus Universitet 

og overlæge på Intensivafdelingen på Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus. Sten 

Rubertsson er professor i anæstesiologi og intensiv medicin ved Uppsala Universitet 

og overlæge på Intensivafdelingen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Anders Perner 

er klinisk lektor i anæstesiologi ved Københavns Universitet og overlæge på Intensiv 

Terapiklinik på Rigshospitalet.
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Klinik og biokemi
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Erik Hippe
Linda Hilsted

Anne-Lise Kamper

Laboratorieundersøgelser
– blodprøver og mere!
Denne 5. udgave af Laboratorieundersøgelser er gennem-

gribende revideret og udvidet med øget vægt på den prak-

tiske anvendelse af klinisk biokemiske analyser. 

Første del af bogen indeholder beskrivelser af en række 

sygdomsgrupper og kliniske problemstillinger. I bogens 

anden del gennemgås de enkelte analyser i alfabetisk 

rækkefølge:

Blodprøver•	

Urinprøver•	

Cerebrospinalvæskeprøver•	

Fæcesanalyser•	

Overskueligheden har været i højsædet i denne praktisk 

anlagte kittelbog, som kan være til hjælp for yngre læger 

og medicinstuderende, men også for fx sygeplejersker, 

lægesekretærer og bioanalytikere.

Forfattere:

Linda Hilsted
dr.med., overlæge, speciallæge i Klinisk biokemi

Erik Hippe
dr.med., speciallæge i Intern medicin og Hæmatologi

Anne-Lise Kamper
dr.med., overlæge, speciallæge i Intern medicin og 

Nefrologi

Blodprøver og mere! 
Gennemgang af analysesvar på 
blodprøver, urinprøver, cerebrospinal-
væskeprøver og fæcesanalyser. 
Også stort afsnit om sygdomsgrupper.9 !HSSHRH#Y^Z[V]!
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Rusvejledning 2016
Endnu en gang er tiden oprunden og vor venten er forbi! 5 lange måneder har henslæbt 
sig, sneglet sig af sted, som var hver dag den 24. december, som var hver en time en 
uforberedt eksamination i diencephalon og regiochurlishposterior! 5 måneder uden 
rusvejledningen. Ikke godt nok! 
Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusvejledere, som studiet kan opdrive. Intet 
mindre! Måske at det er dig? 
Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende, at der er nogle talenter, som rusvejledere 
bør besidde for at kunne leve op til opgaven. 

Man behøver ikke at:
• Kunne spille tohændigtrumsterstang (etærværdigt gøglerinstrument) mens man 

reciterer døveudgaven af ”HMS Pinafore” og frembringer en 7 dages madplan for 
veganere.

• Finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt.
• Være officer fra jægerkorpset, så man kan styre de skrigende masser. 
Derimod skal man: 
• Være ekstremt socialt indstillet. 
• Være mere interessant end dem fra Paradise Hotel. 
• Være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både på seminarerne og på rusturen. 

Man kan ikke lave den store free-rider. 
• Være indstillet på at bruge hele august måned på rusvejledningen 
• Ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til at lave oplæg 
• Være i stand til at styre sin sladdertrang og sin mobiltelefonitis. 

Datoer
Rusvejledningen inkluderer to weekendseminarer: 
d. 11.-13. marts 
d. 22.-24. april 
Tre stormøder: 
Tirsdag d. 16 februar kl. 20.00 i Studenterklubben 
Onsdag d. 27 april kl. 18.00 i Studenterklubben 
Onsdag d. 21 september kl 18.00 i Studenterklubben 
Ét ugeseminar: 
d. 5.-12. august 
Og sidst, men absolut ikke mindst, én rustur:
d. 19.-25. august 
Herudover holder de enkeltegrupper og undergrupper møder gennem hele forløbet. 
Dette inkluderer bl.a. en sommerhustur fra omkring d. 22-29. juli. 
Kryds det af i din kalender – det er vigtigt at man kan være der til det hele! 

Tilmelding
I år afholder vi tre informationsmøder, hvor det er obligatorisk, at man møder til ét af 
dem. Når man har været til et informationsmøde, vil der være aktiv tilmelding, hvor man 
møder op og bekræfter sin tilmelding endeligt. Hvis man tidligere har været vejleder, er 
det nok bare at møde op og tilmelde sig aktivt. 

Obligatoriske informationsmøder (et af følgende):
Tirsdag d. 9/2 kl. 16 i 29.01.30
Torsdag d. 10/2 kl. 16 i 29.01.30
Mandag d. 15/2 kl. 16 i 29.01.30

Aktiv tilmelding: 
Mandag d. 15/2 kl. 17-18 foran tør studiesal 
Tirsdag d. 16/2 kl. 16-17 foran tør studiesal 

Vi glæder os til at se jer! 
Hilsen OvervintringsGruppen

F O R   M E D I C I N

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet 
opslår et 6 mdr. forskningsstipendiat med start 1. august 
2016.
Du vil få ansvar for et projekt, som består af en retrospektiv opgørelse af dødsårsager 
for patienter med tonsil- eller tungerodskræft (også kendt som mundsvælg eller oro-
pharynxcancer). 
Dvs. vi ønsker at undersøge hvad patienterne rent faktisk dør af (er det denne kræft? en 
anden kræft? medicinske lidelser? eller noget helt fjerde?). Derudover vil du blive tilknyttet 
andre eksisterende projekter alt efter interesse og tid. 

Inden projektstart sørger vi for nødvendige tilladelser og godkendelser (datatilsyn, 
Sundhedsstyrelsen mv.).
Arbejdsopgaver vil omfatte: Gennemgang af journaler og patient registre (primære 
opgave),Databaseindtastning og analyse, Litteratur søgning, Artikel skrivning og Statistik.
Løn:Du vil blive aflønnet med et skolarstipendium svt. 10.000 kr/måned. Midlerne er søgt.
Læs mere på Puffnet.dk om krav, frister mv.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2016. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.
Kort motiveret ansøgning med CV og studiekarakterer fremsendes til Ph.d.-studerende 
Christian Grønhøj (christian.groenhoej.larsen@regionh.dk). Hovedvejleder på projektet 
vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald. 

Annoncer

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på 
Københavns Universitet

Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
  
Kursus 1: 25. juli - 5. august 2016
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme og infektionsmedicin
 
Kursus 2: 8. august- 19. august 2016
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi
 
Københavns Universitet tilbyder for tredje år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, som 
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
 Kurset består af to intensive kurser af hver to ugers varighed, og du kan deltage i ét el-
ler begge kurser. Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern 
medicinske sygdomme,samtidig med at gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste 
forskning inden for blandt andet demens, hjertesygdomme og fremtidens onkologiske 
behandling.
På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele 
verden og opbygge et internationalt netværk.
 
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde 
og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse og dialog. 
Underviserne er læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæ-
serne er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  
 
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen og er godkendt som 
VKO af Københavns Universitet. Kurset kan dog også tages, selvom man har gennemført 
VKO.  
 
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2016. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine/
 
Kontakt:
Tobias Bomholt, 
Hoveduddannelseslæge i nefrologi
CopSum@dadlnet.dk
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Prægraduat forskningsår: Effektiv og sikker smertebehandling til hoftekirurgi

Forskning er basis for al lægelig evidens, og ingen er bedre til at vurdere evidens end de, 
der selv har prøvet at lave forskning! Vi kan tilbyde dig at komme ind i et attraktivt og 
aktivt forskningsteam. Du vil blive involveret som medhjælper i et større projekt, samt få 
dit eget projekt under supervision fra flere i forskningsteamet. Vi tilbyder således minimum 
et medforfatterskab og et førsteforfatterskab. 

Vi søger en lægestuderende med interesse i klinisk forskning, gerne inden for anæste-
siologi eller kirurgi. Vi forventer, at du er samvittighedsfuld, systematisk arbejdende og 
villig til at lære.

Endvidere ønsker vi en lægestuderende, der 
• Kan starte primo februar (eller snarest derefter) eller fra sommeren 2016.
• Ønsker at være en del af et dynamisk forskningsmiljø i et år

Ansøgningsfrist: 1. februar 2016 kl. 12.00
Se mere på PUFF’s hjemmeside.

Statistikkyndig studentermedhjælp søges til registerstudie om brugen af astma-
medicin hos tidligt fødte

Neonatalklinikken, Rigshospitalet søger en studentermedhjælp med start 15. februar 
2016 eller efter aftale. 

Projektet omhandler brugen af astmamedicin hos børn, der er tidligt fødte, dvs. før uge 
37. Man ved, disse børn hyppigere har behov for astmamedicin i barndommen, men 
nyere studier tyder på, at dette behov svinder ind med alderen. Studiet søger at bekræfte 
dette med registerdata fra Landspatientregistret og Lægemiddeldatabasen. Studiet 
forventes at have et longitudinelt design der følger børn fra 1995 og frem til nu. Data 
håndteres via Danmarks Statistiks servere, og der foreligger allerede alle nødvendige 
godkendelser og udtræk. 

Studerende indenfor folkesundhedsvidenskab, medicin eller IT og sundhed opfordres til 
ansøge. Der forventes et vist kendskab indenfor følgende områder:
• statistik, inkl overlevelsesanalyser
• almindelige statistikprogrammer og helst SAS.
Det er ingen forudsætning at have forudgående kendskab til neonatologien eller astma-
behandling, men en vis interesse for området vil være at foretrække. 

Der vil i udgangspunktet vil tale om en projektbaseret stilling med 8 timers arbejde 
ugentligt. Projektet vil alt efter ansøgers kvalifikationer og interesser give mulighed for 
1.- eller medforfatterskab på den resulterende artikel. 

For yderligere informationer, mere detaljeret projektbeskrivelse eller anden relevant 
litteratur kontakt:
Læge,  Anne Louise de Barros Damgaard: aldamgaard@me.com

Ansøgningsfrist er 11/02-2016 kl 17.00, samtaler vil blive afholdt den følgende uge. 

Ansøgninger sendes til professor Gorm Greisen: gorm.greisen@regionh.dk

Går du med en drøm om at undervise medstuderende, så kig nærmere her. 

Kære potentielle underviser

Vi søger i Supku nye undervisere. Supku består af en gruppe af medicinstuderende, der 
laver billige eksamensforberedende kurser til vores medstuderende. Formålet er at klæde 
de studerende på til eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af 
pensum. Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning 
før.  Kursuspriserne holdes lavest muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden 
forberedelsestid. Foruden at vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er 
vi en social gruppe, der laver forskellige hyggelige arrangementer. 
Vi søger i øjeblikket undervisere i følgende kurser emner: 
• 1. semester kemi 
• 2. semester biokemi

Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til logistik@supku.dk
Ansøgningen skal indeholde:
• Max 1 sides motiveret ansøgning
• CV max 2 sider
Ansøgningsfrist søndag den 14. februar kl. 12. Jobsamtaler vil blive afholdt den 18. 
februar fra kl 16.00. 
Vi er med stor succes begyndt at starte kurser op på andre studier. Har du en ven/veninde 
du tænker er en brandgod underviser, men studerer noget andet end medicin eller medicin 
ved en af de andre fakulteter må du meget gerne sprede budskabet og vi vil være glade 
for at høre fra vedkommende. 
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk

Vi glæder os til at høre fra dig. 
   Mvh. SupKu

Stud.med. søges til forskningsår per 01/09/2016

Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt, der er velegnet til at søge KU´s og Lundbeck 
Fondens stipendier – vi mangler blot en egnet forskningsårskandidat. 

Forskningsprojektet vil være baseret på de danske landsdækkende registre og undersøge, 
hvorvidt forbrug af antibiotika under graviditeten øger risikoen for psykisk sygdom hos 
barnet. Antibiotikaforbrug indikerer tilstedeværelsen af en infektion, der kan påvirke 
fosterets hjerne og gøre fosteret mere vulnerabelt overfor senere psykisk sygdom. Poten-
tielt kan antibiotika også i sig selv have en skadelig indvirkning på fosteret. Det primære 
studie forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig 
som førsteforfatter. Ud over dette projekt tilbydes der også tid til at du kan hjælpe med 
og dermed opnår medforfatterskab på en systematisk review og meta-analyse artikel 
omkring studier der undersøger sammenhængen mellem inflammation og depression. 

Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver 
vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, 
og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende 
miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. 
Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning 
og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt 
at være september 2016, hvilket giver os god tid til at skrive protokol sammen og søge 
finansiering ved både KU´s samt Lundbeck Fondensscholarship-stipendier.
For yderligere information, kontakt venligst læge, Ph.d.-studerende Ole Köhler (karkoe@
rm.dk), eller Seniorforsker, læge og Ph.d. Michael Eriksen Benros (benros@dadlnet.dk).

Psykiatrisk Center København

Forskningsenheden
Gentofte Hospital
Kildegaardsvej 28
Opgang 15, 4. sal
2900 Hellerup

Øger infektioner under graviditeten barnets risiko for psykisk 
sygdom?

Kære studerende på 3. semester,
Radiologisk Klinik på Rigshospitalet 
og Copenhagen Academy for Medical 
Education and Simulation (CAMES; 
tidligere CEKU) vil gerne invitere jer til 
at deltage i et undervisningsforskningsprojekt om brugen af ultralyd til indlæring af 
anatomi.

Kort fortalt giver vi 2 ud af 3 deltagere mulighed for at bruge en ultralydsstudiesal til at 
skanne hinanden for at undersøge og øve deres anatomi. Ultralydsstudiesalen vil have 
8 ultralydsscannere og vil være åbent 2 timer om ugen indtil spoteksamen. Nogle delt-
agere vil blive vejledt af en læge fra radiologisk afdeling med stor erfaring med ultralyd.
Man forpligter sig ikke til at bruge ultralydssalen, hvis man deltager, men man skal nå at 
melde sig inden på torsdag d. 4/2.
I kan læse mere om projektet og finde en tilmeldingsblanket her:

http://goo.gl/klCxO7

Blanketten udfyldes, underskrives, scannes  
(alternativt kan den udfyldes med Acrobat
 Reader og udnerskrives digitalt) og sendes til 
mailadressen derpå. Hvis du har spørgsmål så 
hold dig ikke tilbage fra at kontakte os.

Med venlig hilsen,
Sebastian Krog, Forskningsårsstuderende
Radiologisk Klinik, Rigshospitalet
Tlf 27211923
Email sebastian.krog@sund.ku.dk

SummerCourse in International Health
8.-26. August 2016

Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed 
(tidl. ”Tropekurset”)?

Så meld dig som medarrangør!
Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke arbejde før og under kurset.

De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af ansøgere, 
planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal kunne deltage i 4 
planlægningsmøder (19/4, 19/5,23/6 kl. 15.00 og 5/8 hele dagen) samt et opsamlingsmøde 
med middag efter kurset.Der vil derudover være ad hoc møder af kortere varighed.
Der vil være undervisning hver dag fra ca. 9-16 fra d. 8-26. august, hvor det forventes at 
du er til stede størstedelen af tiden. 
Du får en værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber 
og kontakter inden for feltet. 
Kurset er velorganiseret – har eksisteret siden 1967

www.globalhealth.ku.dk/ssih

Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommer kursuskoor-
dinator Birgitte Gantriis påbig@sund.ku.dk inden 14. marts 2016.

Vi glæder os til at høre fra dig!
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STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA
i enten efteråret 2016 eller foråret 2017

Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2016 eller i foråret 2017 hos 
en af vores partneruniversiteter i Norden eller Europa, skal du huske at søge senest 
den 1. marts 2016  kl. 12:00. Derudover udbydes en enkelt restplads til Texas på et 
delt 3. semester KA (2009-kandidatstudieordning)/delt 2. semester KA (2015-kan-
didatstudieordningen) i efteråret 2016.  

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 3. og 5. semester på kandidatdelen 
af medicinstudiet, hvis du er indskrevet på 2009-kandidatstudieordningen, og på 2. og 
5. semester på kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen. 

Hvortil:
Fakultetet råder over 40 aftaler i 13 forskellige lande i Norden/Europa:

EUROPA:
•	 Belgien: UniversitéLibre de Bruxelles. Sprog: fransk. 
•	 Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg og Åbo. Sprog: finsk og svensk.
•	 Frankrig: Université de Nice Sophia Antipolis,Université Pierre et Marie Curie, CHU 

Henri Mondor et Université Paris XII, Universite Paris Descartes, Université de Poitiers, 
UniversitéLoiusPasteur Strasbourg I.. Sprog: fransk

•	 Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
•	 Italien: Universitadeglistudi di Firenze, Universitadeglistudi di Roma. Sprog: italiensk
•	 Nordirland: Queens University, Belfast. Sprog: Engelsk
•	 Norge: Universitet i Bergen, Oslo Universitet, Tromsø Universitet,Trondheim Uni-

versitet. Sprog: Skandinavisk. 
•	 Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: fransk /Universität Zürich. Sprog: Tysk
•	 Slovenien: University of Ljublana: Sprog: engelsk
•	 Spanien: Universitat de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla, 

Universidad de Malaga, Autonomous University of Madrid.Sprog: Spansk
•	 Sverige: Uppsala, Linköping, Lund, Umeå, Stockholm. Sprog: Skandinavisk  
•	 Tyskland: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Rheinische Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Westfälische Wilhelms 
Universität Münster. Sprog: tysk

•	 Østrig: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universität Wien. Sprog: tysk 

EN RESTPLADS I EFTERÅRET 2016 I USA: 
•	 USA: The Methodist Hospital, Texas Medical Center, Texas. (Studieplan: Delt 3. semes-

ter. Fag i udlandet er klinisk kursus i kirurgi II og klinisk kursus i anæstesiologi) på 3. 
semester KA (2009-kandidatstudieordning) og 2. semester KA (2015-kandidatstudie-
ordningen)., hvis du har haft klinisk kursus i kirurgi på 1. semester KA. Sprog: Engelsk.

Hvordan:
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte universiteter, kan 
du finde påKUnet:  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/udlandsophold og i selv ansøgn-
ingsskemaet. 

Hvornår:
Ansøgningsfrister og skemaer
Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på KUnet https://intranet.ku.dk/
medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. februar 2016.

REJS-UD ARRANGEMENTER
Hvis du er særligt interesseret i et udvekslingsophold ved University of Sydney, så har du 
mulighed for at komme til et uformelt møde torsdag den 18. februar kl. 16:00 – 17:00 i 
mødelokale 21-1-21a (på Panum), hvor tre udvekslingsstuderende fra University of Sydney 
vil være parate til at besvare dine spørgsmål.

Derudover afholder Sektion for Internationalisering et arrangement om udvekslingsmu-
ligheder ved Tokai University, Kanagawa, Japan for studerende, som er interesserede i 
at høre om mulighederne for udveksling til Japan. Mødet vil blive afholdt i mødelokale 
31.01.48akl. 9.45. til kl. 11.15 mandag den 22. februar 2016, hvoren underviser og 10 stu-
derende fra Tokai University, Kanagawa, vil holde oplæg om universitet og det japanske 
sundhedssystem mv. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplæggene. 

RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning er:
• Tirsdag: kl. 15-17 
• Torsdag: kl. 10-13 
Lokale 21.1.18 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Fem medicinstuderende søges til prægraduat
forskningsår indenfor kardiologi.

Vi søger 5 medicinstuderende til deltagelse i flere større registerbaserede undersøgelser 
på Rigshospitalet. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem 
forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.

Du vil få tildelt et eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for, 
samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige 
udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab 
på mindst en anden publikation.

De studerende forventes at starte juni/juli 2016.

Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.
Arbejdstiden vil være ca. 35 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om 
måneden.

Har du eksamen i juni/juli 2016, planlægger vi os ud af det!

Vi vil gerne have at du:
• Er fleksibel og kan tage ansvar
• Er interesseret i forskning
• Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe

Vi kan tilbyde:
• Vejledning af erfarne speciallæger indenfor Kardiologi
• Forskningserfaring inden for både store og små projekter
• Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
• To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.

Ansøgningsfristen er 14/3 inden klokken 20. Der afholdes ansættelsessamtaler den 6/4.
Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@
regionh.dk

Projektgruppen består bl.a. af
Professor Dr.med Lars Køber, Rigshospitalet.
Ph.d Emil Fosbøl
Ph.d. Søren Lund Kristensen
Ph.d Ulrik Mogensen

Forskning 

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsstipendiat med 
start 1. august 2016. Du vil få ansvar for et projekt, som består af en retrospektiv opgørelse 
af dødsårsager for patienter med tonsil eller tungerodskræft (også kendt som mundsvælg 
eller oropharynxcancer). Dvs. vi ønsker at undersøge hvad patienterne rent faktisk dør 
af (er det denne kræft? en anden kræft? medicinske lidelser? eller noget helt fjerde?). 
Derudover vil du blive tilknyttet andre eksisterende projekter alt efter interesse og tid. 
Projektet tager udgangspunkt i vores unikke samling af mundsvælgskræft på over 1500 
patienter, og vi vil inden du starter have sørget for nødvendige tilladelser og godkendelser 
(datatilsyn, Sundhedsstyrelsen mv.).

Arbejdsopgaver vil omfatte:
• Gennemgang af journaler og patient registre (primære opgave)
• Database indtastning og analyse
• Litteratur søgning
• Artikel skrivning
• Statistik
Hvad får du ud af forløbet:
• Del af en stor og meget aktive forskningsenhed
• Forskningserfaring til dit CV
• Forfatterskab ved en eller flere publikationer
• Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer 

studier
• Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Løn
Du vil blive aflønnet med et skolarstipendium svt. 10.000 kr/måned. Midlerne har vi al-
lerede så der skal ikke søges om penge.

Krav
Medicinstuderende, der er på 5. semester eller derover, kan ansøge. Forskningsinteresse, 
ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel. Bemærk ansættelsen er 
fuldtid (dvs 37 t/uge).
Ansøgningsfrist: 1. marts 2016. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.

Kontaktoplysninger:
Kort motiveret ansøgning med CV og studiekarakterer fremsendes til Ph.d.-studerende 
Christian Grønhøj (christian.groenhoej.larsen@regionh.dk), hvortil spørgsmål også kan 
rettes evt på 35457650. Hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von 
Buchwald.
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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)

FADL-KURSER ÅBNER SNART 

FADLs Kursusudvalg tilbyder et stort udvalg af opkvalificerende kurser til vores medlemmer. 
Formålet med kurserne er, at du som medlem kan få en række praktiske værktøjer med 
ud i dit møde med klinikken som supplement til den teori, du allerede har erhvervet dig. 
Vi tilbyder kurser inden for en række forskellige områder og specialer, så vi er sikre på, at 
der er et kursus, som falder i lige præcis din smag og interesse;
• Akut medicin
• Kardiologi
• EKG
• Infektionsmedicin
• Sår og sutur
• Radiologi
• Stetoskopi
• Skadestue- og ortopædkirurgi
• Psykiatri
• Væske- og elektrolytbehandling
• Klinisk farmakologi
• Blodprøver 
• Nefrologi
• Neurologi
• Akut abdomen
• Akut pædiatri
Vi arbejder hele tiden på at udvikle og oprette nye, spændende kurser og forbedre dem, 
vi har i forvejen. Har du forslag til ændringer eller nye kurser, er du velkommen til at skrive 
til kkf-kursus@fadl.dk

På fredag den 5.februar åbner kl.12.00 åbner vi op for kursustilmelding på mit.fadl.dk.
Kurserne forbereder dig til lægevikariater er aktuelle for dig som går på 6-12 semesters.

Kursustilmeldingen er åbent fra den 5. februar 2016 kl.12.00 til 11. februar 2016 og det er 
først til mølle! Kurserne løber fra den 22. februar til 7. maj 2016.
Det er muligt at tilmelde sig max. fire kurser, hvorefter den 17. februar kl.12.00 vil foregå 
tilfældig lodtrækning med uddeling af kursuspladser. E-mails med information om tildelte 
pladser sendes i løbet af eftermiddagen.
Der bliver leveret en sandwich fra SundSult til hver kursusdag og du kan afkrydse, hvis du 
ønsker vegetarmad. Der er et administrationsgebyr på 75 kr. pr. kursusdag, til gengæld er 
der gratis sandwich og sodavand

Kandidat-reception
I onsdags blev den traditionsrige kandidatreception afholdt i FADL-huset. Det var en 
god dag med glade unge læger, bobler og ikke mindst premiere på panumkorets sang 
til nye læger.

Tillidsrepræsentanterne
Kontakt Tillidsrepræsentanterne hvis:
• Du har spørgsmål omkring overenskomst, arbejdsmiljø eller lignende du ønsker 

svar på.
• Du er i tvivl, om du er blevet retfærdigt behandlet af vagtbureauet eller en anden 

arbejdsgiver, og ønsker vejledning i at komme videre i sagen.
• Du er i tvivl, om du får udbetalt den rigtige løn.
• Du er blevet indkaldt til en klagesamtale eller tjenestelig samtale, og ønsker råd og 

vejledning. Tillidsrepræsentanten kan også tage med til samtalen som din bisidder.

Tillidsrepræsentanterne kan kontaktes på tillid@fadl.dk – og har selvfølgelig tavs-
hedspligt.
De bedste hilsner fra dine tillidsrepræsentanter
Patrick, Abdullah og Marius

FADL holder fastelavn!  

Kl. 16-20 i studenterklubben tirsdag d. 9. februar. 

I år har vi skruet op for hyggen, og der vil som hvert år blive kronet en katte-
dronning og -konge, samt præmieuddeling til bedst udklædte. 
Vi serverer varm kakao og fastelavnsboller. Vi laver også små quizzer under-
vejs, og der er selvfølgelig også en præmie til vinderne! 

Husk dit studiekort med fadl klistermærke 
og vigtigst af alt - husk udklædning! 

Vi ses! 
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Bamsehospitalet og Sund Krop starter godt ud i 2016!

Vi glæder os helt sindssygt til at starte op igen efter en god julepause! og vi glæder os 
til at se alle se søde bamsehjælpere fra de tidligere år, men ikke mindst også møde en 
masse nye bamsehjælpere i 2016. 
Vi starter ud med et styregruppevalg den 4. Februar kl. 16.30 – her vil den nye styregruppe 
blive valgt, og der er plads til alle der ønsker at have indflydelse på hvordan Bamsehospi-
talet og Sund Krop skal se ud! Man behøver ingen tidligere erfaring, man skal blot skrive 
til vores formand og fortælle man ønsker at stille op! Alt info kan findes på vores facebook 
event ”1. Styregruppemøde og styregruppevalg” 

Sund Krop starter ud med semesterets første arrangement den 9/2 – hvor der skal 
undervises om den sunde krop i en 1. Klasse på Randersgade skolen – det bliver super 
fantastisk så skynd jer at meld jer til! Tilmelding på facebook ”Sund Krop undervisning, 
1.v Randersgade skole”

Bamsehospitalets første arrangement dette semester er på 1-1-2 dagen hvor Bamsehos-
pitalet hjælper Brandvæsnet med at få en fantastisk dag – det finder sted den 11/2 og 
tilmelding skal ske på facebook eventet ”Bamsehospitalet til 1-1-2 dagen” Det er altid 
sjovt når vi er ude med brandmændene, så det er ikke et arrangement man vil gå glip af ! 

Vi glæder os til at se gamle som nye
bamselæger dette semester! 

Kæmpe Bamse Kram

FOREDRAG OM AKUTTE TILSTANDE HOS DEN GRAVIDE

Har du før overvejet hvordan man giver hjertemassage til en gravid kvinde? Hvornår 
prioriterer man barnet frem for mor? Og hvordan er det nu lige med det der postpartum 
blødning?
GO og SATS har slået sig sammen om et spændende foredrag om akutte tilstande hhv. 
før, under og efter fødslen – til at gøre os klogere på dette kommer Anæstesilæge Kim 
Lindelof og Obstetriker Anna Pors :)
Sæt kryds i kalenderen: 
Onsdag d. 2. Marts
Klokken 16.00
Lokale: 29.01.30
Der kommer mere info, når vi nærmer os. Hold øje med facebook, 
hvor der snarest kommer et event.
Vi glæder os meget til at se jer!
/GO og SATS

VELKOMMEN TIL NYT SEMESTER MED GO!

Vi glæder os rigtig meget til at starte et nyt og spændende semester, der blandt andet 
byder på temaforedrag om akutte gravide i samarbejde med SATS, GU-kursus, sociale 
arrangementer og ikke mindst vores weekendseminar i starten af april med foredrag, 
workshops og en masse andet sjov :)

Vi glæder os til at se nye som gamle GO’er! 

SATS - Månedsmøde d. 3 februar

SATS indleder året med et kort månedsmøde, hvor vi byder nye medlemmer og 
ikke-medlemmer velkommen ved at fortælle lidt om SATS som forening og de mange 
muligheder, som SATS giver medlemmerne i form af forskellige kurser & foredrag m.m.
Efter det korte månedsmøde håber vi, at så mange som muligt kunne have lyst til lidt 
oprydningshygge i studenterhuset, hvor SATS efterfølgende kvitterer med pizza og øl.

Månedsmødet finder sted i 3/2 – kl. 16.00 i lokale 42.0.01
-Vi glæder os til at se jer!
Dagsorden for selve månedsmødet:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 
2. Siden sidst 
 • Akut ultralydskursus 
 • IV kursus 
3. Kommende arrangementer 
 • 8. arrangørmøde for EMSS16 møde (8.februar)
 • Akut patient (13.-14. februar)
 • Besøg på Akutlægebilen (17. februar)
 • Traumekaldsforedrag (17. februar)
 • Introduktionsdag til SATS (25. februar)
 • Akutte tilstande hos den gravide (2.marts)
4. Eventuelt

SATS - kursus i Akut Patient

Beskrivelse:
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår de hyppigste og mest livstruende medicin-
ske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken.
Kurset er opdelt i en teoretisk og en praktisk del. På den teoretiske del gennemgås de 
patoanatomiske og –fysiologiske årsager bag førnævnte tilstande, ligesom akutte behan-
dlingstiltag, algoritmer og procedurer diskuteres.
Den praktiske del af kurset består af simulationstræning vha. DIMS’ avancerede dukker, 
der kontrolleres af uddannede operatører fra DIMS. Under simulationstræningen trænes 
kursisten i at diagnosticere og iværksætte behandling af en akut kirurgisk eller medicinsk 
tilstand, ligesom der er stor fokus på at træne kursisten i at påtage sig rollen som kom-
munikator og teamleder i et behandlingsteam.

Undervisere:
Består af undervisere i form af læger i KBU- eller introduktionsstilling.

Tid og sted:
Den 13.-14. februar på Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation (CAMES), 
Herlev Hospital. Kurset afholdes over weekenden fra 9.00-17.30 begge dage.

Deltagere:
Kurset har plads til 18 kursister. Der er intet krav om semestertrin, men niveauet er tilrette-
lagt efter 12. semesters eksamen i akut patient.

Pris:
100 kr. Kaffe og snacks er inkluderet i prisen. Medlemsskab af SATS er påkrævet for 
deltagelse.

Tilmelding:
Tilmeldingen åbner torsdag d. 4. februar kl. 17:00 på ww.sats-kbh.dk.

Kursusansvarlig:
Anna Søndergaard (akutpatient@sats-kbh.dk)

SATS - 8. arrangørmøde for EMSS16

EMSS16 er en international sommerskole i akutmedicin der afholdes af SATS-København. 
Der vil deltage 60 studerende fra hele verden og derudover et større hold af dedikerede 
arrangører. EMSS16 bygger på EMSS15 der løb af staben i starten af august 2015. 

Kunne du tænke dig at bidrage som arrangør - og ikke mindst udvikle dine organisatoriske 
og faglige kompetencer – så mød op til arrangørmødet d. 8. Februar på COBIS, Ole Måløes 
vej 3, 2200 (kun 5 minutters gang fra Panum).
Alle er velkomne, nye som gamle, uanset semestertrin.

Dagsorden til mødet:

1. Velkommen til nye
2. Nyt om protokol, fond og budget
3. Opdatering fra sidst - Hvad skal vores hospital hedde?
4. Dannelse af indkvarteringsgruppe
5. Dannelse af SoMe gruppe
6. Dannelse af forplejningsgruppe
7. Hjemmesidegruppe
8. Undervisergruppe sættes i gang
9. Materiale / sponsering

SATS - Besøg på akutlægebilen

Beskrivelse:
SATS besøger Akutlægebilen ved Københavns Hovedbrandstation, hvor en af stationens 
kyndige akutlæger vil fortælle om rationalet for en akutlægebil, om arbejdet som akutlæge 
og om de oplevelser, der følger med. Efterfølgende vises der rundt på Hovedbrandsta-
tionen, og akutlægebilen og dens udstyr fremvises.

Tid og sted:
Onsdag d. 17. februar fra 16.15-18.00 på Københavns Hovedbrandstation, H.C. Andersens 
Boulevard 23, 1553 København V. Vi mødes foran porten ind til Hovedbrandstationen 
og lukkes samlet ind. Mød op i god tid – porten lukkes præcis kl. 16.15 og åbnes ikke 
efterfølgende, hvis man kommer for sent.

Deltagere:
Arrangementet har plads til 20 deltagere. Intet krav til semestertrin. 

Pris:
Gratis. Medlemsskab af SATS er påkrævet for deltagelse.

Tilmelding:
Opstartes mandag d. 8. februar kl. 17.00 via www.sats-kbh.dk. 

Kursusansvarlig:
Andreas Ravn (ravn.med@gmail.com)

SØNHKS månedsmøde og semester kick-off

Kære dig der også er interesseret i øre-næse-hals-specialet,
Du er herved inviteret til semesterets første månedsmøde med SØNHKS. Kom og hør 
om vore kommende kurser og arrangementer, og drik kaffe sammen med andre ØNH-
entusiaster!
Hvornår: Tirsdag 9. februar klokken 17:00
Hvor: Sønhks lokaler i studenterhuset (1. sal)
Hvem: ALLE er velkomne, nye ansigter som gamle gengangere!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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IMCC Grønland

Der er nu åbnet for ansøgning til ophold april 2016 – marts 2017!
IMCC Grønland arrangerer klinikophold af én måneds varighed i Grønland for medicin-
studerende, der har bestået 2. semester kandidat.
Ved fordelingen lægger vi vægt på semestertrin, tidligere ansøgning med afslag og den 
motiverede ansøgning. Se meget mere på http://imcc.dk/aktiviteter/imcc-gronland/
klinikophold-med-imcc-gronland/.

Ansøgningsfristen er mandag d. 8. februar kl. 12. 
 
Her ses antallet af pladser, der kan søges for perioden April 2016 –  Marts 2017 fordelt på 
denne sæsons kliniksteder

For alle pladser gælder: Logi 850 kr/måned.* Derudover 400 kr i 
gebyr til IMCC, hvoraf 200 kr refunderes ved aflevering af erfaring-
srapport og evalueringsskema efter endt ophold.

Interesseret? Find mere information og ansøgningsskema på 
imcc.dk.

*) Logi gælder kun for den udsendte studerende. Ønskes ekstra ledsagere i boligen, skal 

dette ske efter aftale med sygehuset/sundhedscentret ellers skal der selv arrangeres bolig.

Fremdrift, orlov, besparelser.
Hvad foregår der? Og hvad er status?

Velkommen tilbage til et nyt og fra starten kaotisk semester. Og velkommen til alle nye 
studerende på 1. semester. 
Som de fleste af Jer har hørt blev fremdriftsreformen genforhandlet i efteråret. Det endte 
ud i, at folketinget besluttede at trække reformen tilbage i den form vi kender den. Det 
betyder, at folketinget fremover ikke vil diktere, hvor mange ECTS point de studerende 
skal tvangstilmeldes. Det i sig selv er en sejr for os studerende. Bagsiden af medaljen er 
desværre, at folketinget ikke vil ændre i kravet om, hvor meget hurtigere de studerende skal 
færdiggøre deres uddannelse. De har blot lagt ansvaret over på universiteternes skuldre. 
Københavns Universitet har nedsat et 12-mandsudvalg, der sammen med rektor skal 
komme frem til, hvilke regler, der skal gøre sig gældende på Københavns Universitet. 
Der er udvalgt 6 studerende til denne forhandlergruppe, hvor jeg selv er én af dem. Min 
rolle bliver at repræsentere de SUND-studerende i forhandlingerne. Min hovedprioritet 
bliver helt klart at kæmpe for vores muligheder for at holde orlov. Men også at nye regler 
ikke skal skrues så rigidt sammen, at vi tvangstilmelder studerende til eksaminer og reek-
saminer til de ikke orker mere, eller ikke kan være fleksible med deres egen uddannelse. 
Hvad var det så for noget med besparelserne?
Regeringen har i finansloven lagt op til, at der igennem de næste 4 år skal spares 8,7 mil-
liarder på uddannelse og forskning. Der er blevet argumenteret med, at besparelserne 
ikke vil gå ud over uddannelseskvaliteten, men til gengæld vil ramme bureaukratiet på 
universiteterne. Det kan jeg afsløre er en stor løgn. SUND skal alene i 2016 spare 28 millioner 
på administration og drift, hvilket nødvendigvis vil gå ud over servicen for de studerende. 
Derudover skal SUND alene i 2016 spare 18 millioner på uddannelse og forskning. 
Hvordan besparelserne på uddannelse skal gennemføres skal tages op i studienævnet, 
hvor vi studerende har stor indflydelse. Derfor vil MedicinerRådet snart invitere hol-
drepræsentanter til stormøde om, hvordan vi på medicin kommer bedst igennem 
sparerunden. 
Heldigvis har de studerende i Akademisk Råd fået igennem, 
at Institut for Klinisk Medicin friholdes, så der ikke skal spares 
i klinikken. 

Endnu en gang velkommen tilbage til at meget spændende 
semester. Vi i MedicinerRådet vil prøve at holde Jer opdateret 
på, hvordan Jeres uddannelse kommer til at se ud i fremtiden. 

Morten Jørgensen
Formand for MedicinerRådet

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I SAMS KØBENHAVN
TORSDAG D. 11. FEBRUAR 2016 KL. 17.00
I MØDERUM 1 (42.0.01)

Dagsorden:
- Velkomst ved Pernille Brunsgaard
- Valg af ordstyrer og referent
- Bestyrelsen aflægger beretning
- Regnskab og budget
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Evt.

KÆRLIG HILSEN SAMS KØBENHAVN
For nærmere info tjek facebookbegivenhed under FB-gruppen ”SAMS København” eller 
skriv til en af bestyrelsens medlemmer

• Lægehuset Hedehusene søger akut 1-2 Stud.med
• Lægepraksis på Vesterbro søger akut stud.med
• Samarbejdspraksis tæt ved Amagerbro metro søger stud.med
• Lægepraksis ved DR-byen søger stud.med
• Lægepraksis på Frederiksberg søger stud.med
Læs mere på jobportalen på Sams.dsam.dk

Kom til månedsmøde med Sexekspressen!

Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde 
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det 
sjovt undervejs!

Kom forbi og hør mere til vores næste månedsmøde:

TORSDAG D. 4. FEBRUAR KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 
Se vores Facebook-event: "Månedsmøde Sexekspressen København Februar"

Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle 
semestertrin. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst. 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

T

Velkommen til de nye studerende! I studenterklubbens lokaler drives der til hverdag café hvor der 

serveres gratis kaffe. Det er muligt at låne spil eller læse dagens avis. Og så kan man jo også altid få 

et gratis spil bordfodbold! Studenterklubben er dog meget mere end bare en café. Der afholdes hver 

måned en lang fredagsbar, hvor vi fester til kl. 24. Desuden er der en masse andre fester i løbet af året.

 Hvis du kunne tænke dig at være aktiv i HG så holder vi HG intro senere i marts. Info følger - hold øje 

med MOK! 

Studenterklubben byder velkommen 
til semesterets første lange fredagsbar 
fredag d. 5. februar kl. 1100-2345!!

Fra d.14 feb.-28. feb. holder klubben 
lukket i forb. med Revy forestillinger. 
Normale åbningstider 

Mandag - kl. 1100-1500

Tirsdag - Fredag - kl. 1100-1700

Studenterklubben
VELKOMMEN TIL NYT 
SEMESTER MED GO!

Vi glæder os rigtig meget til 
at starte et nyt og spændende 
semester, der blandt andet by-
der på temaforedrag om akutte 
gravide i samarbejde med SATS,
 GU-kursus, sociale arrange-
menter og ikke mindst vores 
weekendseminar i starten af april 
med foredrag, workshops og en 
masse andet sjov.

Vi glæder os til at se nye som 
gamle GO’er! 
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard 
feat. Frk. Maier, ugens stjerneven. 

En ny uge er oprindet. Wupti, der faldt den 
første åbenbaring lige. Stjernerne taler til 
mig og fortæller mere om ugen der kommer. 
Læs mere hvis du gerne vil være på forkant 
med begivenhederne.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Efter en uge med halsbetændelse og andre  
ubehageligheder har du spist så mange 
halspastiller at du har det frygteligt. Du må 
bide smerten i dig. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du taber et væddemål og ender med at 
skulle gå med en pose med tis til første 
fredagsbar. Du får det dog sjovt, med at få 
folk til at drikke det. ret ulækkert. 

Vædderen
20. marts - 19. april
Du vil opleve ... Nå nej. 

Tyren
20. april - 20. maj
Du vil spille für elise rigtig mange gange på 
klaver, indtil din familie får nok og bliver 
trætte af dig. Ude i kulden, ser du en fremtid 
for dig som gademusiker. Det bliver du. 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du beslutter dig for at overleve ved foto-
syntese, og det går super dårligt. Først og 
fremmest er der ikke særligt meget sollys 
(det er februar), og du mangler grønkorn. Til 
gengæld kører dine mitokondrier derudaf. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Stjernerne står godt for dig. Faktisk lidt for 
godt. Alle dine venner bliver misundelige 
på dig, og du får smidt så meget jantelov i 
hovedet, at du kaster op og får influenza.  

Løven
22. juli - 22. aug.
Du er en farlig lile mis, og når du googler 
kattebilleder, ser du dem langsomt forandre 
sig til dig. YOU HAVE BECOME A CAT. 
Hurtigst muligt, før verdens undergang, 
bør du finde dig en læderdragt og pisk, og 
lege catwoman. Verden stoler på dig og 
dine evner.   

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du bliver helt besat af babymajs. Stjernerne  
er også crazy med babymajs. Det er også en 
mærkelig ting, ikke? Sådan en majs der bare 
er skrumpet og smager lidt spøjst. Hvem har 
fundet på det? Fuck hvor sygt.  

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du føler dig draget mod Utterslev mose, 
og vil virkelig gerne ud og kvæle nogle af 
de der flabede svaner. Hvide og smukke, 
som stjernerne har skabt dem, kan du ikke 
fordrage dem. De skal dø. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du føler dig sexet på en business-agtig 
måde, typisk skorpion. Denne uge virker 
det så bare for dig. Satans.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du finder en katteagtig person at hænge ud 
med. Vedkommende vil rigtig gerne redde 
verden, og du føler dig draget af dettte 
væsen. Bol det. Endvidere er du næsten ved 
at glide i februars lortesjap. Men du bliver 
reddet. Af hvem? Havde vedkommende 
spidse øre og en lang hale? 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du vågner pludselig ved siden af en pool. 
Der er varmt og rart, og der er en læk-
ker drink ved siden af dig. Til gengæld er 
poolen fyldt med døde køer. Stjernerne har 
røvrendt dig bare en smule, meeeeen - drik 
nu bare din drink. 
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TIPS TIL DE HELT NYE STUDERENDE!
Først og fremmest tillykke! Du er kommet ind på medicin. Du er cremen af danske blomster. 
Du er den bedste. Sammen med 500 andre startende. Hvor unikt. Anyways. Studiet er super 
hårdt! Men takket være en flok garvede medicinstuderende på MOK, får du hermed en 
flok gode tips, der kan lette processen betragteligt!

1. Start med læsningen tidligt på semestret!
Mange medicinstuderende laver den afslappede start, hvor de venter en eller to, måske 
nogen gange tre måneder, før de går i gang med eksamenslæsningen. Det bliver altid 
presset til sidst, hvis man gør sådan - og ærligt talt, det bliver for presset. Start eksa-
menslæsningen tidligt og disciplineret. Find i løbet af første uge en læsemakker eller 
-gruppe og lav en læseplan umiddelbart herefter, som I følger indtil eksamen. Heldigvis er 
undervisningensbyrden ikke så stort på 1. og 2. semester (man har sjældent mere end 5-6 
timer om dagen), hvorfor man snildt kan læse 3-5 timer derudover. Det giver ro i sjælen, 
hvis man bare holder sådan et roligt tempo hele vejen igennem.

2. Engager dig i basisgrupper!
Basisgrupper er vejen frem. Både socialt og karrieremæssigt. Man står meget stærkere, 
hvis man på sit CV kan skrive "Kasserer" eller "Upartisk revisor" for en basisgrupppe, der 
har med ankelfrakturer i ældreplejen - eller hvad du nu falder for! Der er ingen grænser 
for, hvad du kan engagere dig i, og det bør der heller ikke være. Ikke mindst fordi tiden 
på 1. og 2. semester er stort set uendelig. Brug det; fordyb dig og gør dit CV flottere!

3. Dyrk dit nye fællesskab!
Endnu en gang: Velkommen til medicin! Det kan godt være, at du har en god kerne af 
gamle venner, men for at få det optimale ud af dit studie, er du nødt til at kaste dig ud 
i det sociale her. Også selvom det er på bekostning af din bedste ven fra Esbjerg (eller 
hvor fuck du er fra). Dyrk dine nye venner. Det kan godt være, at du kan regne med din 
gamle bestie, som du har fulgtes med siden børnehaven, men let's face it, kommer han 
eller hun nogensinde til at kunne have dybsindige samtaler om sundhedsvæsenets 
tilstand med dig? Næppe.

4. Læs alt materialet på absalon, og som din forelæser anbefaler!
I starten af hvert semester er du til den evindelige forelæsning, hvor en oldgammel nisse 
af en professor anbefaler dig at læse alt det, der står i bøgerne - og første semester er 
ingen undtagelse. Her er en hemmelighed: Nissen har ret! Din tid er givet meget bedre 
ud ved at læse Hole's fra ende til anden, end den er ved at øve gamle eksamenssæt og 
multiple choice-opgaver. Det sikrer dig også en meget bedre forståelse, som vil komme 
dig til gode, når du engang er blevet læge.

5. Tag orlov og rejs eller lav forskning!
Dette punkt er udgået pga. Fremdriftsreformen.

6. Brug din rusvejleder!
Seriøst, din rusvejleder elsker dig. Det er ikke for sjov, at vedkommende har brugt 5 uger af 
sin ferie på at forberede Danmarks (sandsynligvis verdens) fedeste rustur for dig. Tjansen 
som rusvejleder stopper ikke, bare fordi du er begyndt på studiet og selve rusturen er 
overstået. Det er et privilegium for dine "studieguides" at lede dig igennem alle de prob-
lemer, du måtte have på studiet, og de elsker det! Hvad enten det drejer sig om pensum, 
kærlighedskvaler, problemer med at finde et sted at bo eller at forstå orlovsreglerne, står 
de gerne til rådighed. Kontakt dem på Facebook eller find deres private numre på krak.
dk og ring til dem uden for arbejdstiden, så du er sikker på, de er hjemme.

7. Køb mad i kantinen!
Kantinen har et dårligt ry, fordi den er blevet udliciteret og "fordyret". Men hvis man 
kigger objektivt og kritisk på det et øjeblik, vil man hurtigt finde, at det ikke er tilfældet. 
Maden er god, nærende og, ærligt talt, ikke specielt dyr. Specielt ikke, hvis man tænker 
på al den tid, der normalt går med indkøb, madpakning og grundig søgning på nettet for 
at finde de bedste bestanddele til en nærende frokost, der er ægte brain-food. Kantinen 
klarer det for dig.

8. Accepter ændringer i studiereformen og evt. nedlæggelser af studiemiljø som 
f.eks. tør studiesal mm.
Dette er måske lidt kontroversielt, men det bør det nu ikke være: Beslutninger om at for-
ringe vores studiemiljø eller fratage os vores mulighed for at holde orlov, forskningsår eller 
blot at rejse og se verden, før vi bliver låst fast i en stressende verden i et af de fag med 
den største overdødelighed, bliver trods alt varetaget af voksne mennesker, der har tænkt 
længe over det. Godt nok har de ingen anelse om, hvordan vores hverdag er, eller hvad 
det kommer til at betyde for os - eller resten af samfundet - og de har selvfølgelig allerede 
deres eget på det tørre og ville aldrig blive påvirket af deres halvhjernede beslutninger, 
men de må da have tænkt over det, ikke?

9. Snak højlydt lige uden for læsesalen!
Studiet er langt og hårdt, som det er. For at bløde oplevelsen lidt op, kan du snakke høj-
lydt med dine venner i nærheden af læsesalen. Det er også rart for alle dem, der sidder 
limet til sæderne med hovedet i Boron & Boulpaep på biblioteket. Mange af dem er så 
koncentrerede om læsningen, at de helt har glemt, at der findes afslapning ved siden af. 
Ved at forstyrre deres læsning med din hensynsløse røvhulsagtige snak lige foran den 
automatiske dør, kan du minde dem om, at det er meget sjovere at lade være, og at du 
er en populær type, der har så mange venner, at du ikke kan være i nærheden af bib uden 
at holde fucking teselskab med dine studie"venner".

MOK-red Simon

Gøgl
Nekrolog for Kasper Aagaard Andersen

MOK-redaktionen er kede af at meddele, at et af redaktionens medlemmer ikke længere 
er iblandt os.

Lidt om Kasper: Kasper blev fundet efterladt på en ø i Sortehavet omkring år 1856. Han 
har siden da været en succesfuld pelsjæger i Norditalien, indtil han indstillede karrieren 
og i 2008 begyndte at studere medicin ved Københavns Universitet. Kasper blev i eft-
eråret 2011 en del af MOK-redaktion. Her spredte Kasper sin helt egen form for glæde på 
redaktionen - i form af bitterhed og had. Vi takker ham for den medium arbejdsomme 
ånd han altid udviste, når han var på redaktionen om mandagen.

Derudover vil vi gerne takke ham for alle de ting, han har givet til MOK:
I de tidlige år, og inden Kasper blev indsuppleret på MOK, lavede Kasper ugentligt vampe-
vasere til bladet – Disse var en liste over ord, som endnu ikke var integreret i det danske 
sprog. Nedenfor ses nogle af de mest klassiske vampevasere:

Haffelaf (noun.):
Betegnelse for et parforhold, hvor man ikke er kærester, men så alligevel. Benjamin og 
Olivia var i lang tid haffelaffer.

Katöffe (verb.):
At tilbyde sin hjælp netop, når der ikke er mere at lave. Kan også bruges som navneord 
(at lave en katöf ).

Katöfail (noun.):
Mislykket katöf

Ømund (noun.):
En mand der sidder mellem to andre mænd i isterningeleg.

Da Kasper var en visionens mand, som kunne læse stjernerne, var det Kasper som stod for 
de (næsten) ugentlige horoskoper. Eksempel på disse kan ses andetsteds i bladet. Kasper 
vil til den dag han dør, fastholde at der ALDRIG sker noget interessant for vædderen.

I samme tråd med sine horoskoper, beskrev Kasper også i en artikel-
serie diverse terminale fremtidsscenarier. Heriblandt var en ny istid 
samt Mesocricetus Superior. – Især den sidste er ganske læseværdig, 
og kan findes på http://mok.dk/mesocricetus-superior/

Slutteligt skal det nævnes, at Kasper også var 
udpræget interesseret i historie, og derfor 
ofte skrev historiske indslag til MOK.

Vi på MOK-redaktionen kommer til at savne 
Kasper, og alle hans glimrende indlæg! Vi 
må nu selv til at kigge mod stjernerne og 
finde ud af, hvad fremtiden bringer for de 
forskellige stjernetegn.

Vi ønsker Kasper et godt og langt liv som 
læge!  Husk; Sigt mod månen. Selv hvis du 
rammer ved siden af, ender du ude blandt 
stjernerne.

MOK-red Dennis

Nyt år - Ny ansvarshavende!
Tiderne skifter; '15 er blevet til 16' og Amalie Szigethy er blevet gravid. Ja, der sker store 
omvæltninger ude i verden i øjeblikket. Herhjemme hos MOK sker der også nye spæn-
dende ting og sager (omend Jonas stadig laver dårlige jokes og Erik prøver at hustle'e 
sig udenom opvasken). 

Den store Chefredaktør-Frisure er nemlig nu givet videre fra én Andrea til den næste. An-
drea Maier (aka. Lady Kravitz) står nu for enden af MOK-roret og skal styre MOK udenom de 
væreste politiske ukorrektheder og navigere 
i et hav af basisgruppe-logoer.

Her på hendes første dag som kaptajn er 
hun ufrivilligt blevet taget i at nynne med 
på op til flere Jan Bittermand-sange - så det 
er sikkert at MOK-ånden og Andrea nok skal 
komme godt overens.

Vi andre på redaktionen glæder os til at blive 
hunset rundt af vores nye selvstændige kvin-
de i den mandsdominerede MOK-verden.

MOK-red Mo
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Henad:
3. Blad, der udkommer hver onsdag
5. Navnet, du aldrig må sige 3 gange, når du 
står foran et spejl
9. Vaccine udvilket af Jonas Salk i 1952
10. Har du for meget dopamin i kraniet lider 
du af...
12. Asbest forårsager denne sygdom
14. Sted, hvor man kan få kræft af stråler
15. Dette kan du betale med i Studenterk-
lubben
16. Største fisk, der findes
17. Hurtigste måde at komme til Riget
18. Største auditorie på Panum
19. Hovedstaden i Burkina Faso
22. Symbol, som har været et brugt af kristne 
riddere siden det første korstog. Det består af 
fire lige store V-formede arme, som mødes i 
den smalle ende.
23. Pseudovidenskabelig behandlingspraksis, 
hvor fortyndede væsker har den modsatte 
effekt. Fx er fortyndet chili smertestillende... 
NOT!

26. Største planet i solsystemet
27. Det grundstof med det laveste atomnum-
mer, der ikke har en stabil isotop
29. Danmark måske største offentlige arbe-
jdsplads
31. Kroppens største organ
35. Kendt dansk anatom, som har fået opkaldt 
albuen efter sig
36. Navn på hemmelig orden i Harry Potter 
universet, der forsøger at stoppe Du-Ved-
Hvem
37. 53 skrevet ud
39. ...Også kendt som dummeskat...
40. Speciallæge i øre-næse-hals
42. Obituary på dansk
44. Årsagen til Mesoteliom
45. Ikke pharynx
46. Forening, der holder rusture på medicin-
studiet.
47. Efternavnet på vores dekan
48. Din søns kone

Nedad:
1. Gal læge fra Nazityskland
2. Verdens første hjertetransplantation 
fandt sted i dette land
4. Palindromnavn
6. Person, der tænder på døde mennesker
7. Navn på svensk redaktionsmedlem 
på MOK
8. Mand, der opfandt tandinddelingssys-
temet og har fået et auditorie opkaldt 
efter sig
10. Vandmasse, der dækker omkring 32% 
af jordens overflade
11. Gonokok
13. Navn på nissens kat i sangen: "Søren 
Banjomus"
16. Sted i hjernen, der er formet som en 
søhest
20. Efternavn på nyligt afdød musiklegende
21. Uddannelsessystemets svar på Volde-
mort
24. Sted, hvor man går hen, når man er 
ensom

25. Her bor FADL
28. Gut med gratis bønner
30. Gammel kendt læge, der har fået 
opkaldt ørespytkirlens udførselsgang 
efter sig.
32. Gammelt ord for gammeldags res-
pirator
33. Slot i Helsingør, hvor Gorm Den Gamle 
sidder i katamatterne
34. Den ligger ved siden af trykkammeret 
på Riget, og ingen ved helt, hvad den kan...
38. Kage bestående af en gærdej som 
smøres med en remonce lavet af pudder-
sukker og margarine eller smør.
41. Videoformat, som tabte kampen til VHS, 
fordi pornobranchen valgte side
43. MOK's nye redaktrise



16 |  INDSUPL-HERRING!
Er du ligeså fortvivlet over 
mandage som Niller? Fortvivl ej - 
gør mandag til ugens bedste dag!

MOK redaktionen indsupplerer! 
Lige meget om du ikke ligner en kendt eller har siddet i kommunalbestyrelsen 
i din fædrende stad, så er du velkommen til at sende en ansøgning om indsup-
plering til MOK-redaktionen. Vi mangler frisk blod. Den skal foreligge på mok@
mok.dk eller i MOK’s lokale senest d. 15.02.16 kl 12. Hvis du skriver dit navn, 
lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være med - og vi tænker, nå ja hvorfor 
ikke? - så kommer du til en hyggelig samtale, hvor der måske er en kop the 
og lidt kage. 

Om MOK:
MOK udkommer alle uger i semesteret. Vi laver det i fællesskab om mandagen fra kl 12. At være en del af redaktionen indbærer 
både, at man er en del af opsætning af opslag udefra såsom basisgrupper og annoncer. Men også de lidt sjovere dele, så som at 
lave artikler om relevante ting eller gøgl. 
MOK bliver lavet i Adobe InDesign, som du vil blive sat ind i, hvis du ikke allerede kender det bedre end resten af redaktionen. 
Det vil være en fordel, hvis du kender til grundlæggende computerbrug f.eks. brugen af ctrl+C og ctrl+V. Men det er ikke et 
ufravigeligt krav. 

Som medlem af MOK kan du se frem til:


