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ENDELIG 
OSCAR!

Leonardo DiCaprio holder takketale i
studenterklubben fredag den 4 marts

Udover besøg fra Leonardo DiCaprio er der
også fredagsbar og livemusik. Glæd jer.
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Aktiv Kardiologi for Studerende
Medicinsk etik og filosofi
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook
www.cogitakbh.dk

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

www.imcc.dk

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

www.portos.dk

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

freewebsite-service.com/sims

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

www.soenhks.dk

AKS
Cogita
DSS
Eorta
FORNIKS
GO

IMCC
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MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
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MOK UDKOMMER
SATS OG GO HOLDER FOREDRAG OM AKUTTE 
TILSTANDE HOS DEN GRAVIDE, S. 5
SATS MÅNEDSMØDE, S. 6

SEXEKSPRESSENS MÅNEDSMØDE, S. 4

LAAAAAAANG FREDAGSBAR! HURRAAA!!

MO SKAL VÆRE KLÆDT UD SOM HEKS!
ALBIN SKAL LIGGE DERHJEMME OG SE THE 
KNICK

ALBIN FORTSÆTTER MED THE KNICK
MO HAR TØMMERMÆND

MOK DEADLINE KL. 12:00
DONAID MÅNEDSMØDE, S. 4

SATS ARRANGØRMØDE FOR EMSS16, S. 6
SAKS MÅNEDSMØDE, S. 6.

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

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

Albin

Andrea Mo

Jeg glæder mig til lang 
fredagsbar!!
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MOK skal LEANes! MOK-bladet er blevet alt for ineffektivt! Når vi beslutter os for at lave en ændring, så laver 
vi den bare. Når først man har boltret sig i både det privates, regionernes, og Københavns Universitets bu-
reaukrati, ved man at det med at foretage ændringer i et allerede etableret system, ikke er noget som bare 
gøres sådan lige!

Nedenfor findes tre connect-the-dots-tegninger:
En beslutningsproces går i vores eksempel fra A til B.

Hver enkelt prik symboliserer et step i en beslutningsproces:
F.eks. kunne en prik være en påmindende e-mail eller telefonopkald. Selvsagt bliver mails og telefonopkaldene 
vredere desto længere mod højre, man kommer.

Derfor: Connect the dots, og find ud af hvor nemt det er at navigere i en "fornuftig virksomhed", "det offentlige 
sygehusvæsen", og "KUs bureaukrati"!

(Nedenstående tegninger er baseret på empiriske undersøgelser, samt udpræget bitre erfaringer)

Dennis/MOK-red

En fornuftig virksomhed:

Det offentlige sygehusvæsen:

KUs bureaukrati:
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Poop in a pill – red dine nærmeste med din fæces!

Den 30. marts kl. 17 inviterer Eorta til månedsmøde og denne gang sætter vi fokus på et af de 
hotteste forskningsområder inden for gastroenterologien! 

Gennem de seneste år har forskerne vist stor interesse for tarmfloraens betydning for 
vores trivsel og ikke mindst for udviklingen af mange kroniske sygdomme/tilstande. Og 
hvad er de kommet frem til? At vores egen fæces kan have en helbredende effekt - og 
dermed er fæcestransplantationer altså blevet en af de helt nye og mest omdiskuterede 
behandlingsformer inden forgastroenterologiens verden! Her undersøges der bl.a. for 
virkningen af fæces i behandlingen af fx fedme, alzheimers og ikke mindst voldsomme 
og svært behandlelige infektioner såsom clostrium difficile.

Vi har derfor inviteret den førende forsker inden for området, Anders Munk Petersen, 
overlæge, klinisk lektor, ph.d, fra Gastroenheden, Hvidovre Hospital, til at gøre os alle 
sammen klogere på fæcestransplantationers virkning mod fx behandlingsresistente 
clostridium difficile. 

Så kom og hør om denne uortodokse, men meget opfindsomme behandling, som netop 
kan være et blik ind i fremtiden, hvor antibiotika resistens kan blive en hverdag. 

Efter oplægget vil månedsmødet fortsætte over i Studenterhuset med fællesspisning for 
dem, der har lyst! Alle er som altid velkomne - både nye såvel som gamle :)

Nærmere information følger angående oplæggets lokalitet – følge med på facebook 
eller i MOK. 

Vi glæder os til at se jer allesammen!
/Eorta

ZIKA VIRUS – Kun et bid væk? Myggeoverførte vira i fokus

Eorta inviterer i samarbejde med Public Health Initiatives til semesterets første event og 
endnu en gang dækker vi, hvad der nok er tidens mest omtalte og aktuelle epidemi nemlig 
ZIKA VIRUSSEN. WHO har nu erklæret denne myggebårne virus for en global trussel og 
mens OL i Brasilien står over for en mulig lukning, har virussen lynhurtigt spredt sig til 
mere end 31 lande. Vil du høre mere…?

Så kom og vær med når vi kaster lys over denne frygtede virus samt andre vigtige mygge-
bårne vira herunder dengue, chinkungunya og malaria, der hvert år koster flere end 1,2 
millioner mennesket livet. 

Til dette formål har vi inviteret Anders Koch, der har sin daglige virke på Rigshospitalet 
som infektionsmediciner og på Statens Serum Institut som infektionsepidemiolog, lektor 
Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum samt professor Flemming Konradsen, 
der er afdelingsleder for Global Sunhed på KU og forsker i malariaepidemien. 

Anders Koch vil gøre os alle sammen klogere på Zikavirusen samt de øvrige vira ud fra 
en medicinsk, en dansk og et internationalt perspektiv. Thomas Pape vil belyse de etiske 
overvejelser bag en mulig udryddelse af hele myggearten, hvilke konsekvenser en sådan 
handling kan have, samt klimaforandringernes betydning for Danmarks fremtidsudsigter 
ift. udbredelse af diverse vira. Endelig vil Flemming Konradsen fortælle om strategier for 
kontrol af udbredelse og mulig bekæmpelse af Zika virus, samt om hvilken betydning 
Zika virus har for de lande, der er inficeret. 

Eventet finder sted den 15. marts kl. 17.15 i Hannover Auditoriet og er GRATIS og åbent 
for alle – så tag din læsemakker under armen og kom og bliv klogere. Der vil som altid 
være forfriskninger og lidt godt til ganen, så kom glad!

Vi glæder os til at se jer, 
Public Heath Initiatives&Eorta - Basisgruppen for intern medicin

Bamsehospitalet og Sund Krop

Du har stadig muligheden for at komme med til dette semesters aktionsdag: Vi tilbyder en 
dag med oplæring i både Bamsehospitalet og SundKrop, et super spændende foredrag 
med en foredragsholder fra Psykiatrifonden, der kommer og giver os råd til hvordan vi 
får en god kommunikation med børn omkring psykiatriske lidelser! Desuden vil der være 
masser af hygge, og selvfølgelig fest om aftenen!

Kom med ud med SundKrop til Sortedamsskolen den 8. marts, hvor en 0. klasse skal lære 
en masse om kroppen og udvikl’ dine egne formidlingsevner! 
Du finder event og tilmelding til det hele på vores gruppe: “Bamsehospitalet & Sund-
Krop, København”.

Vær desuden med d. 10. marts når vi holder vores næste månedsmøde!

BLIV UDDANNET SEXPERT hos Sexekspressen!

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

BLIV UDDANNET på vores Actiondag:

SØNDAG D. 6. MARTS KL. 10.00
i Studenterhuset på Panum, se vores facebook event: ”Sexekspressen Kbh. Actiondag”

Komogså forbi til vores næste MÅNEDSMØDE:

TORSDAG D. 3. MARTSKL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum

Der vil være kaffe, kage og andet godtsamt mulighed forat møde sexperter fra alle semes-
tertrin. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst.

Sæt desuden kryds i kalenderen d. 1.-3. april, hvor vi tager på vinterseminar i Hvalsøe! 
Her vil der være mulighed for at blive uddannet Sexpert, høre spændende foredrag og 
have en festlig weekend. Find vores event på Facebook: Vinterseminar Sexekspressen Kbh. 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

DONAID HOLDER MÅNEDSMØDE

Fik du snakket med Donaid til basisgruppebazaren?
Ja, det gjorde jeg: Fedt! Vi håber meget at se dig igen til vores månedsmøde.
Nej, desværre:  Never mind, du er stadig meget velkommen til at komme tilvores 
månedsmøde!

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

Mødet starter med foredrag af sognepræst Helle Viuf, der vil præsentere etiske dilemmaer 
i forbindelse med et donationsforløb. Dereftervil der være en kort præsentation af Donaid 
og selve månedsmødet.

Hvis du synes, Donaid lyder interessant – eller hvis du bare har lyst til kaffe, the og snacks 
– tag din læsemakker under armen og kom til vores hyggelige månedsmøde!
Det foregår d. 7/3 kl.17 i Studenterhuset.
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Infomøde for nye interesserede mandag d. 14. marts klokken 16:00 i studenterhuset.

29. marts - ”Grydeevent”. Kom og køb indisk gryde oghør mere om 3om1. 

1. April – Hungerlunch. Vi sælger lækre wraps i klubben.

Uddannelsesweekend F2016!

Brænder du for førstehjælp, har du lyst til at blive udfordret og lære endnu mere, og 
drømmer du om at undervise i fagligt relevant stof? 

Førstehjælp For Folkeskoler giver dig muligheden for det – og meget mere!
Kom til forårets Uddannelsesweekend, som afholdes weekenden 12.-13. marts i Stu-
denterhuset på Panum!
Ud over denne fffantastiske studierelevante aktivitet, byder weekenden, og din fffremtid 
som FFF’er, på en masse sjov og ballade og social aktivitet med studerende på forskellige 
semestertrin.

Tjek Facebook ”Uddannelsesweekend FFF København - F2016” og tilmeld dig OG din 
læsemakker!

Vi glæder OS til at se DIG!

SÅ ER DET PÅ ONSDAG AT SATS OG GO HOLDER FOREDRAG OM 
AKUTTE TILSTANDE HOS DEN GRAVIDE!

Så er det på onsdag at Anæstesilæge Kim Lindelof fra Roskilde Hospital og Obstetriker 
Anna Pors fra Rigshospitalet sammen vil forsøge at gøre os klogere på håndtering af 
akutte tilstande hos den gravide.
Foredraget er gratis for alle medicinstuderende, man behøver ikke være medlem af SATS 
eller GO. 

Efter foredraget holder både SATS og GO hver sit månedsmøde hvor alle er velkomne.
Det kommer til at foregå: 
Onsdag d. 2. Marts
Lokale: 29.01.30
Klokken 16.00
Vi glæder os meget til at se jer! /GO og SATS

GO MÅNEDSMØDE, PIZZA OG ØL
Efter foredraget holder GO et kort månedsmøde og da vi 
sikkert er sultne på det tidspunkt, bestiller vi nogle pizzaer 
og drikker en øl eller to sammen! GO giver et tilskud til pizza 
og medbringer øl. 

Så det eneste DU skal gøre er at møde op, hygge dig og spise noget pizza. Du er selvfølgelig 
velkommen, uanset om du har kunnet deltage i foredraget eller ej og vi glæder os til at 
snakke med gamle som nye GO'ere :)

ONSDAG d. 2/3
Lokale: 29.01.32
 Klokken cirka 18.30

Vi håber at I har lyst til at komme! /GO

GO WEEKENDSEMINAR 2016
Så er tiden kommet til, at vi gentager succesen fra sidste forår!

GO København inviterer alle lokalafdelinger til en weekend fyldt med sociale og faglige 
aktiviteter. 
Weekenden finder sted:

Fredag d. 1. april til søndag d. 3. april 2016
Polarhytten nær Stenløse

Weekenden vil byde på et spændende program med både faglige foredrag og praktiske 
workshops, hvor der vil være mulighed for at lære håndtering af fødsler, gynækologisk 
ultralyd, gynækologisk undersøgelse og meget mere. 

Tilmeldingen åbner tirsdag d. 1. marts kl. 12.00 og pladserne bliver tildelt efter først-til-
mølle-princippet, så skynd dig at få en plads før din læsemakker  

Linket til tilmeldingen kan du finde på vores Facebookside eller vores facebookevent 
“GO weekendseminar 1.-3. April 2016”. Husk at du skal være medlem af GO for at deltage. 

Det koster 200 kr. at deltage og prisen inkluderer:
• Fælles transport til og fra Polarhytten fra hhv. Århus, Aalborg, Odense og København
• To overnatninger inkl. måltider
• Middag og fest lørdag aften
• Et spændende og lærerigt gyn-obs program 

Vi glæder os til at se jer alle
De bedste hilsner fra 
GO København 

Evidensbaseret kost - foredrag med IMCC Integreret Sundhed og Månedsmøde
"Let foodbethymedicine and the medicinebethyfood"

Kan man blive syg af det man spiser? Kan man blive rask hvis man spiser noget andet? 
Hvad er der egentlig evidens for når det gælder ernæring?

En central del af integreret medicin er at se på de mulige årsager til sygdommen fremfor 
et fokus på symptom behandling, for at forsøge at fjerne de udløsende faktorer. Kostreg-
ulering er en essentiel del af integreret medicin, da en markant del af den globale såvel 
som danske sygdomsbyrde skyldes det vi spiser.

Sygdomme, som hjerte-kar-sygdomme og type 2 sukkersyge, er for alle praktiske formål, 
kostsygdomme. Andre sygdomme som kræft, inflammatorisk sygdomme og depression 
har også kosten som en vigtig faktor. 

I foredraget vil vi dække, hvorfor der er så meget forvirring om kost samt gennemgå de 
forskellige mekanismer, hvorved kost påvirker vores helbred blandt andet ved at se på 
oxidativt stress, insulin-resistens, overvægt og inflammation.

Et overordnet fokus vil være på kostens betydning for hjerte-kar-sygdom, kræft og type 
2 diabetes. Der vil dog være rig mulighed for at se nærmere på, hvordan kostændringer 
kan udgøre en vigtig del af en integreret tilgang til en lang række andre sygdomme.

Læge Tobias Schmidt Hansen er inviteret til at holde sit foredrag "Evidensbaseret Kost"
Hvornår? Torsdag d. 10. marts kl 16.00
Hvor? Auditorium 29.01.31 Panum Instituttet (i kælderen)
Hvem?  Om Tobias Schmidt Hansen:
Er uddannet læge fra 2014 fra Købehavns Universitet. Har taget kursus i integreret medicin 
ved Dr. Andrew Weil i Arizona i 2011. Arbejder nu som selvstændig og giver konsultationer 
med udgangspunkt i integreret medicin. Arbejder derudover som skribent og patien-
trådgiver i Scleroseforeningen med vejledning i alternativ og komplementær medicin.
Efter foredraget vil der være månedsmøde i Integreret Sundhed. 
Spørgsmål? Find eventet på facebook:”Evidensbaseret kost – Foredrag med IMCC Inte-
greret Sundhed” eller facebook-gruppen ”Integreret Sundhed København”

Kære Medstuderende,
Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med andre medicinstuderende, 
læger og personer med en sundhedsvidenskabelig uddannelse? Og i den forbindelse 
komme til Barcelona? Så er AMEE-konferencen lige noget for dig. Konferencen byder på 
en masse forskellige oplæg med forskellige målgrupper, og man kan for eksempel lære, 
at Spanien mangler flere ansøgere til stillinger i pædiatri, at man kan tegne kropsdele på 
sig selv som en del af anatomiundervisningen, hvordan folk reagerer i akutte situationer 
eller hvordan man kan forbedre udvælgelsen af nye medicinstuderende og få flest mulige 
studerende igennem studiet på bedste vis. Man kan selv vælge imellem de flere hundrede 
forskellige oplæg, foredrag og workshops eller man kan tage ind i hallen, hvor udstillerne 
viser modeller af dukker og andet computerbaseret ”legetøj” til blandt andet scanning af 
babyer, gynækologisk undersøgelse, anlæggelse af dræn, intubation, suturering etc. etc.

Hovedformålet med denne tur er deltagelse i selve konferencen d. 26.-31. aug. 2016. Der 
vil ligeledes være sociale, turistede arrangementer, hvor vi blandt andet lærer de andre 
studerende at kende samt ser lidt af byen. Selve konferencen, fly samt hotel er hoved-
sageligt finansieret af fakultetet, men man skal regne med, at der kommer en egenbetaling 
alt efter hvor mange vi bliver.

Vi forbeholder os retten til et depositum på 1500 kr., som også er loftet for, hvor stor egen-
betalingen kommer til at blive. Bliver rejsen billigere, vil man naturligvis få overskydende 
penge tilbagebetalt umiddelbart efter konferencen.

Lyder dette som noget for dig skal du:
• Skrive en ansøgning på max 250 ord om dig selv.
• Du må gerne skrive om undervisningsmiljøet på SUND.
• Du skal fortælle os, hvad du regner med at kunne tage med hjem fra AMEE.
• Navn, semestertrin, KU-mailadresse, mobilnr., skal ligeledes stå i ansøgningen.
• Ansøgningen skal sendes til ameeudvalg@gmail.com senest mandag d. 16. marts 
2016. Man vil få endelig besked om deltagelse senest d. 31. marts 2016.

Turen her er arrangeret af MedicinerRådet, men alle medicinstuderende kan søge. I ud-
vælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på at man blandt andet har sat sig ind i hvad 
AMEE er. Yderligere oplysninger kan findes på www.amee.org. 
Vi glæder os til at høre fra jer!
Kærligste hilsner,
AMEE-udvalget under MedicinerRådet.

Chefredaktøren er blevet til en prinsesse!!
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Exchange og Research Exchange søger boliger og buddies til 
udvekslingsstuderende i april!

Skal du rejse i april? Eller har du et ledigt værelse? 
København modtager 2 udvekslingsstuderende i april i perioder er 03/04 til 01/05. Hvis 
du udlejer et værelse til en udvekslingsstuderende i disse 4 uger, får du et honorar på 
2300,- . De eneste krav er, at den studerende har adgang til køkken, bad og selvfølgelig 
en seng/sofa. 
Hvis du er hjemme i april, kan du blive buddy for en udenlandsk medicinstuderede  I 
skemaet nedenfor kan du se, hvor de studerende er fra. 

April 1  Japan 1 Østrig
Køn Male Male

Ud over en ny ven eller 2300 kr. får du fordel til næste ansøgningsrunde af IMCC Exchange 
Klinik og Research Exchange udvekslingsophold, når du selv skal ud.

Hvis du har en bolig, du vil udleje, så hører vi gerne fra dig på bolig.exchange.copenha-
gen@gmail.com 

Har du lyst til at være buddy? Så skriv til 
buddy.exchangecph.gmail.com

Mange hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København

Så er det tid til månedsmøde i IMCC Exchange og Research Ex-
change.
Mødet vil foregå tirsdag den 29. marts kl. 17.15 i IMCC-lokalet i studenterhuset. 

Kom og hør, hvad vi laver i basisgruppen og om mulighederne for, at du kan komme på 

udveksling :) Der vil som altid være lidt  godt til ganen. Vi glæder os til at se dig! 

SAKS har masser af fantastiske tilbud at byde på i den kommende 
tid:

• Den 8. marts vil der være månedsmøde kl. 16.15 med fokus på Læger uden Grænser 
ved Ebbe Thinggaard
• Den 9. marts bliver det første Sutur 2 kursus skudt i gang. Husk at billetsalget allerede 
starter d. 2. marts kl. 16.

Mere info findes på SAKS facebookside under begiven-
hederne.

SAKS sælger selvfølgelig stadig instrumentsæt til 175 kr, 
henvend jer ved at sende os en besked på vores facebookside

SATS – Kursus i Akutte Procedurer

Beskrivelse:
Kursus i aflastning af trykpneumothorax, anlæggelse af pleuradræn, intraossøs adgang 
og nødtracheostomi på donationsmateriale (mors).
Der forventes en basal forståelse for de anatomiske forhold svarende til indgrebene.
Husk endvidere at medtage egen kittel.

Vi glæder os til at se jer!

Undervisere:
Bo Laksafoss Holbek, Camilla Strøm, Mathias Hjort (opdateres)

Tid og sted:
10. marts kl. 16.00-20.00, Panum.

Deltagere:
Der er plads til 18 kursister. Medlemskab af SATS, samt bestået 3. Semesters anatomiek-
samen er et krav

Pris:
Kurset koster 100 kr. heri er der inkluderet snacks, drikkevarer og lidt aftensmad.

Tilmelding:
Tilmelding åbner d. 25. Februar kl. 17.00 på www.sats-kbh.dk

Kursusansvarlige:
Christian Ballegaard, Mads Lønnee og Anders Granholm

SATS – Månedsmøde

SATS holder månedsmøde og foredrag om akutte tilstande hos den gravide i samarbejde 
med GO. Foredraget varer fra ca. 16-18.30, hvorefter der vil være normalt månedsmøde 
i SATS.
Både foredrag og månedsmøde er gratis og åbent for alle, såvel medlemmer som ikke-
medlemmer eller kommende medlemmer.

Tid og sted:
Onsdag 2. Marts, kl. 18.30 i lokale 29.01.30 (Tandlæge auditorium)

Dagsorden for månedsmødet:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 
2. Siden sidst 
- Akut Patient kursus
- Basisgruppebazar
- Traumekaldsforedrag
- Besøg på Akutlægebilen
3. Kommende arrangementer 
- Arrangørmøde for Emergency Medicine Summer School 16 (8. marts)
- Kursus i Akutte Procedurer (10. marts)
- Foredrag: Læge i forsvaret (16. marts) 
- Akut Patient kursus (19+20. marts)
4. Eventuelt

SATS -9. 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 

Tid og sted:
d. 8. Martskl. 16.30 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 - 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 19.-20. Marts 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 24 kursister. Der er intet krav om semestertrin, men niveauet er til-
rettelagt 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. 3. marts kl. 17:00 på ww.sats-kbh.dk.

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

Basisgrupper
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Vil du med PIT til Afrika eller Indien?

Nu har du muligheden, for PIT har nemlig restpladser til sommer og i efteråret 2016!
Der er kommet en ledig plads i sommerferien på vores hospital i Indien!
• Mungeli Hospital, Indien: 1 plads i perioden juli-aug.

Andre restpladser:
• MpwapwaDistrict Hospital, Tanzania: 2 pladser i periodensep-nov.
• SalvationArmy’sChikankata Mission Hospital, Zambia: 2 pladser i perioden sep-nov.
• Siaya Hospital, Kenya: 2 pladser i perioden sep-nov.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse hos-
pitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal 
du sende en mail til podio.pit@gmail.com.

For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr hvoraf man får 300 kr igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.

Frist for ansøgning er først til mølle. Ansøgning forudsætter at man kan deltage på 
Tropemedicinsk Weekend Kursus den 30. april til 1. maj i Århus, hvis man ikke tidligere 
har været på dette eller lignende kursus.

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

Sims Siger: ”Kom til månedsmøde”

Månedsmøde i Sims den 14 marts

Sted: 42.1.12

Hvis du har interesse for det idrætsmedicinske fagområde så kom 
forbi og se hvordan et normalt månedsmøde forløber.

Vi starter som sædvanlig med et kort foredrag omkring noget interessant, en person fra 
SIMS har hørt om. Herefter vil vi diskutere diverse events, vi har planlagt samt brainstorme 
over ideer til kommende events, så hvis du har en ide, så kom endelig med den!"

Mvh Sims Siger 

Ps. Vi håber at se nogle nye ansigter som syntes at idrætsmedicin er et spænde Subspe-
ciale :) Mvh SIMS

SØNHKS’ kursus i hoved-, hals- og plastikkirurgi!

Vil du prøve kræfter med hoved-hals kirurgi? Mandag den 14. marts klokken 17afholder 
vi i SØNHKS igen vores populære hands-on kursus i hoved-hals- og plastikkirurgiske 
færdigheder på grise! 

Kurset består af to dele:
- 1 time med gennemgang af anatomi og de operationelle indgreb i praksis
- 2 timers hands-on kirurgi med fjernelse af gl. parotis og gl. thyroidea samt træning i 
lapkirurgi på grisene

Undervisningen varetages overlæge Thomas Frisch fra Rigshospitalets Øre-næse-hal-
skirurgisk Klinik, samt to reservelæger i plastikkirurgi. Samtlige undervisere vil ligeledes 
assistere og guide ved kursets praktiske del.

Kurset vil løbe af stablen på Afdeling for Eksperimentel Medicin på Panum, hvor vi får 
stillet en operationsstue til rådighed.
Kirurgiske instrumenter vil blive leveret af Karl Storz.

SØNHKS stiller handsker til rådighed, men du skal medbringe egen kittel og dissektion-
spincet (hvis du har sådan en tilbage fra 3. semester). 

Pris: 100 kr. inkl. forplejning!
Antal deltagere: 12 studerende.

Tilmeldingen åbner onsdag den 2. marts kl. 17:00 på vores hjemmeside,www.soenhks.
dk, og foregår efter førsttil mølle-princippet. 
Tilmeldingen lukker når der er tilstrækkeligt antal tilmeldte, eller senest kl 16 søndag den 
6. marts. Her efter bliver der udsendt en mail om mødested og yderligere informationer 
til de heldige deltagere.

Alle kan deltage i kurset, men SØNHKS-medlemmerhar fortrinsret. Du kan melde dig ind 
i SØNHKS via vores hjemmeside.

Vel mødt!

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
7. marts – 1. april 2016 

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

UGE 10 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.7/3   DK DK DK DK DK DK   
Tirs. d. 8/3           
Ons. d.9/3           
Tor. d.10/3     DK DK DK DK   
Fre. d. 11/3           

 
UGE 11 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.14/3   DK DK DK DK DK    
Tirs. d.15/3     TL TL TL TL TL TL 
Ons. d.16/3           
Tor. d.17/3           
Fre. d.18/3     DK DK DK    

 
UGE 12 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.21/3 MR MR MR MR TL TL TL TL TL  
Tirs. d.22/3  SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT  
Ons. d.23/3  MR MR MR MR MR MR MR MR  
Tor. d.24/3           
Fre. d.25/3           

 
UGE 13 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.28/3           
Tirs. d.29/3 MR MR MR MR TL TL TL TL TL  
Ons. d.30/3   MR MR MR MR MR MR   
Tor. d.31/3     DK DK DK DK   
Fre. d.1/4     DK DK DK    

 
 

Den 22/3 er der hyggespot, hvor spotevnerne kan testes 9-17 (MR) 
Vi ses i kælderen 
 
Mvh studiesalsvagterne 
 
Martin (MR), Dan (DK), Thomas (TL) 

Basisgrupper/Studievejledningen

T

Så er der fest igen! Og vi glæææder os! Hvis man gik glip af første fredagsbar i semesteret på grund 

af det kolde vejr, og den lange kø - så frygt ej! Endnu engang åbner studenterklubben dørene for 

laaaaaaaaaang fredagsbar!

Studenterklubben byder velkommen til lang fredagsbar fredag d. 4. 
marts kl. 1100-2345!!

HG-intro er desværre udskudt fra d. 7. til 
14. marts!

Udover den lange fredagsbar, kan I altid 
komme forbi og få gratis kaffe osv i 
vores almindelige åbningstider:

Normale åbningstider 

Mandag - kl. 1100-1500

Tirsdag - Fredag - kl. 1100-1700

Studenterklubben

Fryser du i køen til fredagsbaren, Albin?

Fan nej! Jag är jo svensk!
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Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer School 2016

 
Igen i år afholder Dansk Psykiatrisk Selskab Summer School for psykiatri-interesserede 
Medicinstuderende og Yngre Læger.

Tid: Uge 34 fra mandag den 22. august til og med torsdag den 25. august.
Sted: Strandboulevarden 96 (5. sal) over Distriktspsykiatrisk Center Østerbro,   
 2100 København Ø.
Pris:  Gratis inklusiv forplejning.
Tilmelding:  Mail til Helen.Gerdrup.Nielsen@regionh.dk med angivelse af navn, uddan 
 nelsesniveau og evt. medlemskab af en af psykiaterorganisationerne for  
 medicinstuderende eller yngre læger. Du må gerne skrive noget om dine  
 forudsætninger og planer karrieremæssigt.
Frist: 1. juli 2016. Begrænset antal pladser.
 Indholdet bliver som de tidligere år præsentationer med patienter og fore  
drag, der repræsenterer bredden i dansk psykiatrisk forskning. Der er håbet,   
at kursisterne får eksempler på forskellige karrieremuligheder som psykiater.

Programmet vil være at finde på www.dpsnet.dkprimo maj.

DPS Summer School er finansieret af et unrestricted grant fra Lundbeckfonden.

Kursusledere: 
Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge, Ph.D., formand for DPS
Anders Jørgensen, 1. reservelæge, Ph.D.

Dansk Psykiatrisk Selskab
www.dpsnet.dk

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

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger 
nye lægevikarer med start i April.

Vi er et lægevikarhold på 19 lægevikarer der dækker aften/nat i Bispebjergs Psykiatriske 
Akutmodtagelse alle ugens dage, hele året rundt.
Som holdmedlemhar man 2-3 vagter per måned.Vagterne er skiftevis ”korte” vagter (kl. 
15-22 i hverdage, kl. 13-22 i weekender) og lange vagter (kl. 16-09).
Vi indgår i vagtlaget sammen med en for-, mellem- og bagvagt. Arbejdet er varieret og 
lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
akutte som mindre akutte. 
Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision af den tilknyttede special-
læge i front, men forventer samtidig at man som lægevikar kan takle travle perioder, og 
arbejde selvstændigt.

Oplæring: tilbydes ved 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de 
andre lægevikarer. Endvidere skal Region Hovedstadens introduktionsforløb på 5 dage 
med bl.a. hjertestop- ogbrandkursus gennemføres. Dette forløb ligger i starten af hver 
måned og har en varighed på 4-5 dage. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet 
fra 08.30 til ca. kl. 15.00.

Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Krav:
• Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) 

og forventer at bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøderdenførste mandag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi 

hjælper hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) samt inden første vagt.
• Mulighed for at afholde introforløb hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 11.marts 2016, kl. 12.00
Samtaler afholdes 15/03/2016 tidsrummet mellem kl. 17-19.

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder på: holdleder.bbh@gmail.com.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.

Student søges til stor øjenlægepraksis

Vi er 5 læger, 4 sygeplejersker og 4 lægesekretærer. Dit job bliver primært at tage fotos 
af øjenbaggrunden, måle øjentryk og evt. synsprøver. Andre opgaver kan evt. følge og 
aftales senere.

Du skal kunne arbejde struktureret og effektivt, og vi forventer at samarbejdet skal strække 
sig over mindst 2-3 år. Arbejdstiderne er fleksible, og kan i stort omfang tilrettelægges 
efter dine ønsker. Konkurrencedygtig løn.

Aktuelt har vi brug for dig flg. dage cirka fra kl. 15-19: onsdag d. 16/3, torsdag d. 31/3, 
torsdag d. 28/4, torsdag d. 12/5. Du vil være alene i klinikken i en del af tidsrummet.

Det er en forudsætning at du kan dække disse dage. Herefter kan aftales en fast ugentlig 
dag, cirka 4-5 timer/uge.

MVH,
Øjenlægerne Glostrup Centrum
Stationsparken 21
2600 Glostrup
www.ojenlaegerne.dk
ojenlaegerne@live.dk
Tel. 4352 2051 (spørg efter Anja Lorentzen)

Studentermedhjælper søges til Ortopædkirurgisk special-
lægeklinik i København City

Vi søger en stud.med., der har bestået 3. semester og ikke er længere end 8. semester. 

Arbejdet foregår i tidsrummet 9 til 16 ca. 1 gang om ugen, og du vil indgå i et team af 5 
studerende, der hver måned selv lægger vagtplan. Arbejdet består af forskelligt forefal-
dende arbejde som operationsforberedelse, klargøring og opvask af instrumenter samt 
med meget tæt patientkontakt. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være venlig og 
omgængelig.

Timeløn 160 kr.

Ansættelse hurtigst muligt. Du oplæres grundigt i form af 3 lønnede følgevagter, inden 
første selvstændige vagt.

Ansøgning sendes til info@lassegarde.dk
Evt spørgsmål på tlf.: 36 46 97 70

Ortopædkirurgisk klinik
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Er du interesseret i at prøve at forske? 

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed forsker i folkesundhed, herunder epide-
miologisk forskning i sygdomsforekomst og årsager: www.fcfs.dk

I den epidemiologiske forskning kombinerer du din viden om sygdomme og samfund/
livsstil/miljø ved hjælp af tal og statistik. Arbejdet omfatter også praktisk dataindsamling, 
fx måling af blodtryk, blodprøver og spørgeskemaer. Vi har 50 års erfaring og adgang til 
et kæmpe datamateriale, så der er store muligheder for at du kan teste din egen idé eller 
bare prøve hvad epidemiologisk forskning er. Er du interesseret i et forskningsår (eller 
halvår), kan der søges om finansiering af dette. Vi har aktuelt brug for interesserede til 
dataindsamling med start lige efter sommerferien. 

Kontaktperson: 
Allan Linneberg, sektionschef, overlæge, professor
E-mail: allan.linneberg@regionh.dk

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden; 
Rigshospitalet, Glostrup; Københavns Universitet; 
Nordre Ringvej 57, bygning 84/85, 2600 Glostrup. 

Rejsebeskrivelse af Marie-Louise Hansen, Cecilie Okholm og 
Martin Peckham, januar 2016

Massachusetts Eye and EarInfirmary (MEEI) i Boston er et universitetshospital tilknyttet 
Harvard Medical School. Hospitalet er specialiseret udelukkende i øre-næse-hals- og 
øjensygdomme og er inden for dette område det mest anerkendte og førende hospital 
i USA og deler matrikel med Massachusetts General Hospital. 

De heldigere, der får muligheden skal have bestået deres eksamen i ØNH-sygdomme og 
man ansøger om opholdet hos professor, Christian von Buchwald, Øre-næse-halskirurgisk 
og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet, som har etableret dette samarbejde med MEEI. 
Det internationale kontor på Sund støtter samarbejdet. 

To til 3 studenter bliver sendt af stedfra Danmark i juni og i januar-måned og vi bliver 
hver især integreret i deres ugentlige skema, således at alle lægerne er opmærksomme 
på, hvem der skal have en studerende med under vingerne den pågældende dag. Op-
holdet har en varighed på i alt 4 uger, hvor man to af ugerne er tilknyttet lægerne i de 
forskellige ambulatorier inden for subspecialerne og de andre to uger er tilknyttet det 
hoved-hals-kirurgiske afsnit/operationsgangen. Dog er der rig mulighed for at snakke 
med uddannelseskoordinatoren, hvis man har et bestemt interesseområde. 

En typisk dag startede mellem kl. 05-06 med pre-rounds og efterfølgende stuegang 
sammen med hele hoved-hals teamet, bestående af residents, chief-resident og medicin-
studerende. Efterfølgende startede ambulatorierne kl. 8.30 og fortsatte som oftest med 
patienter til langt ud på eftermiddagen. I ambulatoriet fulgte vi speciallæger indenfor 
diverse subspecialer. Effektiviteten var imponerende og nogle læger nåede at se 50-60 
patienter på otte timer, så man måtte holde tungen lige i munden, for ikke at blive hægtet 
af. Langt størstedelen af lægerne havde også fokus på at undervise og eventuelt kunne 
man selv få mulighed for at undersøge patienterne.

De to uger på hoved-hals-kirurgisk afsnit startede operationerne typisk 7.30 efter stue-
gang. På operationsstuerne var vi med enten som første assistent, men oftest som 2. eller 
3. mand. Repertoiret af operationstyper udført på MEEI er meget bredt og spænder fra 
mindre indgreb som tonsilektomier og adenotomier til thyroidektomier, kraniotomier, 
samt avanceret cancerkirurgi med halsdissektion og fri lap transplantationer. 
Der var flere forelæsninger og undervisningssessioner som var spændende at være med til. 
Som regel slutter man dagen med aftenstuegang ved 17-18-tiden, når den sidste operation 
er overstået. Her foregår også overlevering til den yngre læge der har aften/nattevagten. 
Som en del af opholdet skulle vi forberede en mindre præsentation indenfor ØNH, som 
vi fremlagde den sidste dag. 

Opholdet giver mulighed for at udvikle sig sprogligt, teoretisk og praktisk. Der er en 
stor diversitet i subspecialer og patienter inden for ØNH-specialet, og det amerikanske 
hospitalsvæsen er en oplevelse i sig selv. 

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, dækker udgift til flybillet, 
hvilket er en stor hjælp økonomisk set, da Boston er en meget dyr by. Alle andre udgifter 
som kost, logi, rejseforsikring samt malpracticeinsurance, transport mv. dækker man selv. 
Man kan evt. forsøge at søge fonde om støtte. 

Vi kan varmt anbefale opholdet for alle studerende med interesse inden for ØNH. Opholdet 
er en fantastisk mulighed for at få foden inden for i et forsknings- og læringsmiljø som 
selv amerikanske studerende kan have svært ved at komme ind i.

HENAD

3. Celletype, som findes i hudens stratum basale og gør, at folk, der ikke ligner mig, bliver 
flotte og solbrune
5. Latin for saddel
6. Anionen i mælkesyre
8. Bilirubinophobning i vævene med gulfarvning af hud og slimhinder til følge
9. Mistanke om bakteriæmi + SIRS
11. Et tidligt stadie i fosterudviklingen, hvor fosteret egentlig bare er en klump celler omgivet 
af zona pellucida
14. Ved rhabdomyolyse er plasmakoncentrationen af dette enzym stærkt forhøjet
15. Protein, som transporterer lipider i plasma og lymfe
16. Modermærke
17. Almindelig årsag til perifer neuropati

NEDAD

1. "Hård hud"
2. Leversygdom ofte forårsaget af alkoholisme m. betændelse og fibrose
4. Differentieret B-lymfocyt, som bare sidder og skider antistoffer
7. Penis arcuatus
10. Forstørrelse af thyroidea
12. Protein, som hæfter actinfilamenter til indersiden af cellemembranen
13. Denne form for anæmi er forårsaget af malabsorption af B12-vitamin sekundært til 
sygdom i mavesækken

Ugens KRYDSMASTER!!
PJB!!
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Første akt:

1. Kammerater i skrig
Introen var som vanligt god, og en kreativ måde 
at bede folk om at slukke mobiltelefonen. Ind 
på scenen vandrer revy-”stammen”, bestående 
af en masse smukke skuespillere klædt ud som 
maorier, med en høvding, som stod og råbte 
på et fremmed sprog. Ved siden af stod to 
turister med skilte, med oversættelser af hvad 
høvdingen råbte. Der blev opfordret til at købe 
gin & tonic i pausen – det kan vi godt lide på MOK!

2. Et mø’ested
MOKs egen Jonas Olsen sad som en smuk Fru Fernando-Møe i en rullestol. Der var en 
masse fantastiske politiske jokes, som måske hældede en smule til den røde side af fløjene, 
men så igen: Inger er altid sjov, når hun sammenlignes med en hamburgerryg! Hurra for 
revy’ens photoshopskillz.

3. Patient Dex
Ge-ni-alt!

4. Lykkesmed
Endnu en fantasisk politisk sketch – en dejlig sang om Lars Løkke, som alt i alt var den 
skindbarlige sandhed. Det var rigtig flot sang, man kunne høre hvad der blev sunget, og 
teksten gav særdeles god mening, især vedr. mere-mindre-talen! Dygtige piger!

5. Utidig patientkontakt
Klassisk fald-på-halen humor, som delte vandene en del i salen. Ida var sindssygt god til 
at holde masken og udpræget god til at lave åndssvage grimasser!

6. Tårnhøje forventninger
Hooligans møder skak. Helt genialt, at få en gruppe idioter til at stå og råbe og skrige 
omkring et skakspil! Dog led sketchen af den store fejl, at modsat på Brøndby Stadion, 
så kunne man rent faktisk forstå hvad de råbte! #kongerokade!

7. Mad Habits
Revyens take på Slaget ved Little Bit Uprock – det var fedt, at der kom et twist på den 
klassiske intro med en kedelig parmiddag.

Dennis: Det var lidt en skam, at vegetaren (som i virkeligheden) kun kan vinde argumentet 
om kød vs bøzz, ved at være fej.

Mo: Det er en skam, at Dennis bruger min egen kommentar imod mig. Desuden er veg-
etarer altså ikke bøsser. Kom nu, Dennis!

8. Madspild
Krasnik inviterede ham den svenske gøgler med æblerne ind, for at forklare om frem-
driftsreformen. Dette illustrerede han ved at have et hårdkogt æg, samt et blødkogt æg. 
Hele interviewet blev gennemført på fjolle-svensk. Det fjollede svenske bar fuldstændigt 
sketchen, som egentlig var ret sjov.

9. Kunstnerisk Befrugtning
Dennis: Fuldstændig genialt! Det bedste dansenummer, som nogensinde har været med 
i revyen! Hysterisk morsomt!

Mo: Min begejstring for mænd i tætsiddende stretchstof er ganske stor – men nok ikke 
på niveau med Dennis’. Dog var det fantastisk med alle de løft og især move’et hvor én 
dreng strålede som en vippe ud fra skrævet af en anden fyr var særligt imponerende!

10. Den der tier samtykker
Her blev temaet nailet – det var dødsygt! Afslutningen med den stakkels FADL-vagt, som 
skulle være fast vagt på et lig, var dog fantastisk.

11. En håndsrækning
Rigtigt god ide! Det var en rigtig god sang, en smuk fortolkning af Adele’s sang! Det var 
en virkeligt underholdende tekst, som vi gerne vil give en hånd! (Ba-dum-tisch)
Det var udpræget frustrerende for øjet, at de to stormtroopers havde forskellige størrelser 
hjelm! Den ene af dem var tydeligvis Luke! – Derudover er Julius altid smuk som en pige! 
Rockin’ those buns!

Anmeldelse af medicinerrevyen 2016

For 22. år i træk skruede Medicinerrevyen ned for loftslyset men op for charmen og præsenterede en revy i absolut topform - sprængfuld af 
originale sketches, bredt musikrepetoire og alverdens skæve indslag. Som sædvanligt kunne der meldes udsolgt på lige omkring 10 sekunder, 
så hvis du var en af de uheldige, der ikke fik skaffet dig en billet til årets revy, så får du her MOKs bedste bud på en cheatsheet, så du kan tale om 
det hele med vennerne alligevel.

Præmissen, som revyen var bygget op om i år, var en Robinson Ekspedition-inspireret tur ud til fjernt tropeland, og publikum blev da også mødt 
af både turister og hulla-bulla-mænd i indslusningen forbi baren. MOK var særligt imponerede over den store papmachévulkan! Ved enkelte af 
sketchesne var der dog delte meninger blandt de to MOKere, hvorfor vi har skrevet hver vores anmeldelse.
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Anden akt:

1. Sort på hvidt
Rigtig god ide, og meget flotte visuals! Det var et rigtigt 
godt danse-nummer – det er dog sindssygt svært at 
komme efter dansenummeret fra sidste år, som var så 
hjernedødt imponerende at det uden tvivl vil skulle 
konkurreres med de næste mange år.

2. Papirnusseri
Den klassiske Daisy-parodi. I nytårsgave gav hun os dog 
noget helt nyt at lol’e over, og det går ikke revyens næse 
forbi. Der var dog lige godt mange terrorjokes til MOKs 
smag – men vi er selvfølgelig også så evigt politisk 
korrekte her på redaktionen... 

3. En kort, en klam, en træmand, en stang
Sindssygt sjov sketch! På trods af at man på laaaang 
afstand kunne se punch-linen komme, var den 
hysterisk morsom hele vejen igennem! Fantastisk 
gensyn med Tobias som Frodo – og lækkert med 
en udpræget vammel reference til Prinsesse 
Leia.. Ærgeligt for Dennis at han nu i lang tid har 
Julius som Leia i en vammel film, brændt ind 
på nethinden.

4. Sløv i optrækket
Original, og virkelig tragi-komisk sang! Enten var 
MOKerne for langsomme, eller også kunne budskabet 
være gået tydeligere igennem, da vi først fattede hvad 
sangen handlede om ca. halvvejs inde i sangen.

5. Tålmodighed er en dyd
It’s sad, because it’s true... Oh-kaaaaay??

6. Presseetik
Fantastisk! Udover  at selve sketchen var rigtigt under-
holdende, og de mindre subtile jokes om at folk hos 
Joe & the Juice er mindre begavede, var MOKerne 
sindssygt imponerede over at Albin overhovedet 
ikke lød svensk!

7. Djobsøgning
Dennis: Fuldstændig genialt! Bekræfter 
ALLE fordomme om hvad man laver på 
et job-center! Jeg har nu tænkt mig at 
blive arbejdsløs, så jeg langt om længe 
kan komme med i en seriøs gang pen 
and paper!

Mo: Altså, ehm... Hvad?! Det tog mig 
ualmindeligt lang tid før jeg forstod 
hvad i alverden der foregik. Som 
ikke-gamer sad jeg tilbage i fuld forvirring og 
forstod ikke rigtig noget, andet end at jeg da for intet i verden 
har lyst til at ende på et jobcenter. 

8. Ikke gørelsen men størrelsen
Dennis: Når nu der absolut skal mere 
end to danse-numre med, så var 
det lækkert at det var kombineret 
med humor!

Mo: KLAP KLAP KLAP. Skide godt, 
altså! Drenge, der danser, kan 
hurtigt give nemme point (*host 
host Kunsternisk Befrugtning*), 
men i denne sketch var de mere 
end bare på scenen for billige 
grin – de dansede jo røven ud af bukserne! Pigerne 
dansede så tight, at det var en fryd at se på og kostumerne var vildt 
flotte. Super godt dansenummer!

9. Sådan er kapitalismen
Igen et lille politisk stik. De blå fik sig en rusketur og særligt slutreferencen til, at Inger 
altså ikke bryder sig om børn, der kaster med slik i biografen, kastede en masse grin af 
sig fra salen.

10. Det sidste stik
Sindssygt god sang! Genialt med ironien i at 60 
medicinstuderende står og synger, at man ikke 
skal vaccinere sine børn! Svært at forstå så super 
mange sangere på én gang, hvorfor der gik lidt 
tid, før det gik op for os, hvad sangen handlede 
om. Rigtig god måde at tage nogle tidligere 
karakterer ind i afslutningen, og på den måde runde 
hele revy-festen rigtigt godt af!

Det spillede for det fangedragtsiklædte band. Det eneste ærgelige 
vi har at sige om dem, var at deres dragter ikke sad lige så tight som deres musik lød – for 
det er altså seks flotte musikanter! Selvom der blev hamret O.C. og Southern Comfort som 
var det postevand efter tørke, så kunne publikum ikke ane en eneste slinger i 'Allerede 
Is' salsaen. Det er jo for så vidt også helt efter bogen, for som de selv siger: ”Det er okay 
at være stiv når man optræder - så længe man også er det når man øver.” …eller noget.

Bandet forstod bestemt også at komplementere solisterne. Det sås 
særligt, da den meget overraskende blokfløjte/violin-duo bestående 
af henholdsvis Josefine Pech og Cecilie Jespersen pludselig blevet 
revet ud af revy-røven i en ren omgang hvor-fanden-kom-detder-
dog-fra!? Her bevistes det endnu en gang, hvor meget vild talent 
medicinstudiet går og gemmer på. Bandet og duoen fik sat 
riverdance-ild i hele klubben med The Corrs’ ”Toss the Feathers”og 
undertegnedes sidemand sad med åben mund og opspærrede 
øjne hele nummeret igennem.

Igen i år havde der sneget sig et par reklame-jingles med ind i 
arsenalet af tæppetrækkere. Særligt den lille omend storladne 
Miracle Whip reklame fik fanget publikum. Absurditeten i de tre 
solisters mimik parret med deres fab-80’er tøj og den catchy’e 
melodi, samlede sig til et sikkert hit.

Af andre musikalske indslag bliver vi nødt til at fremhæve Rasmus Blaabjergs fremføring 
af 1612, for fuck hvor det svingede. Også Bo Madvigs guitarsolo var lækker som altid og 
så var det skide hyggeligt, at få et genhør med Bob Ricketts.

Alt i alt en opfindsom og underholdende revy. Vi glæder os til næste år!

/Dennis og Mo MOK-red
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Den er god nok. Efter en hel del forhandlinger kan FADL nu 
(som de eneste i Danmark) tilbyde en ansvarsforsikring, når 
du er på klinik i udlandet.

Vi har naturligvis sørget for, at den er billig, fleksibel og 
dækker i hele verden.

Du kan læse mere om forsikringen på www.FADL.dk/klinik

KLINIK I UDLANDET

I FADLs Arbejdsmarkedspolitiske Udvalg (APU) står 
vi i dette år overfor rigtig mange spændende mulig-
heder, for at afsøge nye jobmuligheder for medicin-
studerende i hele landet. Her følger en kort beskri-
velse af nogle af de projekter, som vi allerede har sat i 
søen, eller projekter, der fortsat er på tegnebrættet. 

Vi har tidligere arbejdet meget med idéen om, at få 
en overenskomst med Praktiserende Lægers Organi-
sation (PLO), omkring medicinstuderendes arbejde i 
almen praksis. Dialogen med PLO er desværre gået 
lidt i stå, men vi har langt fra opgivet idéen. 

Fra APUs side, ser vi en aftale med PLO som en 
gevinst for begge parter. En sådan aftale vil være 
helt i tråd med FADLs vision om fortsat at udbyde et 
voksende og mere alsidigt arbejdsmarked for vores 
medlemmer. En aftale vil dog, også være gevinst for 
rigtig mange praktiserende læger. Her tænkes særligt 
på de praktiserende læger i Vandkantsdanmark, som 
får sværere og sværere ved at afsætte deres private 
praksis. Ved at få medicinstuderende ud og arbejde 
i deres praksis, vil den medicinstuderende stifte 

bekendtskab med arbejdsgange, område og patien-
ter, og sandsynligvis være mere tilbøjelig til at vende 
tilbage efter endt studie. 

Et andet projekt vi arbejder på, er at få formaliseret 
brugen af tosprogede medicinstuderende til at vare-
tage en del af den tolkebistand der foregår på landets 
afdelinger. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge 
potentialet, i form af, hvor mange tosprogede medi-
cinstuderende vi har, på de forskellige universiteter. 

Slutteligt vil jeg også nævne et helt nyt skud på stam-
men, nemlig muligheden for at medicinstuderende 
kan arbejde på landets privathospitaler. Dette er en 
mulighed, som vi skal mødes med privathospitalerne i 
den nærmeste fremtid. 

Hvis du har en god idé til et nyt arbejdsområde hører 
vi meget gerne fra dig,- skriv en mail til apu@fadl.dk

Mvh. 
Kristian Mosfeldt Jeppesen
Formand, Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg

FADL KURSER 
De første kurser er startet, men hold øje med rest-
pladser på mitFADL og facebook.com/fadlkbh/

OVERFLYTTER INFO
Onsdag den 2. marts 2016 kl.16.30 vil der være infor-
mationsaften for overflyttere i FADL huset på Bleg-
damsvej 26.

ARBEJD ARBEJD

cw

klinik
FADLs klinikforsikring dækker 
dit klinikophold i udlandet
  

Ta’ FADL med på 

FADL.dk/klinik

FADL.DK/blivmedlem

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk

Kredsforeningen


