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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
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MOK UDKOMMER
DEMOKRATIETS PARADOKS, SE S. 10

SATS FOREDRAG: LÆGE I FORSVARET, SE. S. 5

BAMSE HAR SUND KROP, SE S. 4
HG-WEEKEND STARTER
GUDTJENSTE, SE S. 10

SATS AKUT PATIENT, SE S. 5
HG-HOLDNINGSDISKUSSION
PANUMKORET SYNGER PÅ TYSK

SATS AKUT PATIENT, SE S. 5
HG-HOLDNINGSDISKUSSION SLUTTER

MOK DEADLINE KL. 12:00

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

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

Andrea

MoAnders
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Som selvstændig kvinde i en mandsdomineret verden, har vi mange ting at slås med i 
vores kvindelige hverdag. Nogle af kampene er store og politiske – og nogle af dem er 
bare bitte små hverdagsissues, som kan fuckke en ellers normal tirsdag FULDSTÆNDIG 
op. Her er MOKs liste over ting, der er super op ad bakke ved at være kvinde – og samtidig 
er top meget grund til at vi er stolte over at komme igennem dagen.

1. Spontane udbrud af skedesvamp. NEJ, jeg har ikke lige været i halv-suspekt svømmehal 
på Amager – så HVORFOR lugter jeg af fisk forneden nu?

2. Variationen i tøjstørrelser. Hvorfor kan en størrelse 38 ikke bare altid betyde størrelse 38?

3. Hårfældning. Altså, vi er jo for Guds skyld ikke kattedyr. Alligevel finder jeg lange lyse 
pige-hår alle steder jeg har været. Det er som om min krop har et inderligt og ubevidst 
ønske om at markere territorie, og da der ses en anelse skævt til sjatpissende kvinder, så 
er det blonde hår apparently næst-bedst. Min kæreste kan finde lange lyse hår på hans 
tøj flere dage efter vi har setes - det er altså lidt mærkeligt.

4. Små hænder. Nej, det er altså ikke fordi vi ikke er stærke nok til at åbne det skide asie-
glas – det er bare fordi vi ikke kan få fat om det! 

5. Hår igen. På meget mystisk og uforklarlig vis finder jeg altså hår fra mit hoved, der har 
sat sig lunt i klemme mellem mine balder. Altså for pokker – hvordan sker det?! Det sker 
oftere end jeg egentlig har lyst til at indrømme og hver gang jeg hiver det væk i bedste 
tryllekunstner-hiver-tørklæde-ud-af-ærmet-stil, kommer jeg i tvivl om det er det mest 
ubehagelige jeg nogensinde har oplevet, eller om det egentlig er meget rart. 

Kvinder er lækre. De 
kan godt lide lækre 
mænd også. Ååååh, 
og hvad lækre mænd 
angår, så er der én 
helt bestemt læk-
ker mand, som evig 
og altid kan smelte 
ethvert pigehjerte, gøre 
knæ til smør og give 
rygrad som en porre. 
Ryan Gosling – du 
er ALTID velkom-
men til at komme forbi 
MOK. <3 <3 <3

Pige-listen

Denne smukke, stærke og ikoniske kvinde er næppe et 
fremmede syn - men ved du egentlig noget som helst om 
hende? Det er blevet tid til #faktaboks!

FAKTABOKS
<3 Oprindelig tegnet som propaganga 
af ameriaknske J. Howard Miller i 1943, 
i et forsøg på at øge den amerikanske 
arbejdsmorale.

<3 Billedet menes at forestille en kvinde 
ved navn Naomi Parker

<3 Genopdaget i 80'erne og reproduceret 
i mange former, ofte undre sloganet "We 
Can Do It!" som feministisk budskab.

<3 Blev til amerikansk frimærke i 1999

<3 I dag et internationalt symbol på 
kvindekamp, feminisme og det faktum, 
at kvinder er fucking badd-ass!

MOK Can Do It!

ØSTROGENIALT 
 Denne uges side 3 er skrevet af 2x2 X-kromosomer, og 
er altså all girly. Hvis du efter at have læst denne side 

trænger til noget mere XY, henviser vi til Backside Boys - 
side 12. Mo og Andrea/MOKred.

Sex and the Panum 
Yes - pigebrevkassen kører stadig! Hvis du brænder inde med noget dine fellow Panum-
piger kan hjælpe dig med, skal du bare skrive til pigebrevkassen@gmail.com

Kære brevkassse 
Jeg skulle i sidste torsdags på tinderdate. Jeg havde glædet mig helt vildt, fordi jeg har skrevet 
rigtig længe med den her fyr på tinder. Vi havde nogle fælles venner fra gym, men han har 
gået to årgange over mig, så jeg har aldrig rigtigt set eller snakket med ham. Nå, men jeg vil 
selvfølgelig være kamplækker, og går i matas og køber en masse nyt guf til mit ansigt. Jeg gør 
mig klar før jeg skal se ham, og prøver denne nye mascara af. Hurtigt ud af døren, og vi mødes 
på en cafe. Han er super sød. SOM I SINDSSYGT SØD. 
Vi har det skide hyggeligt, men mine øjne begynder at klø voldsomt. Lige over øjenlåget. Jeg 
syntes nok at han kiggede mig i øjnene, men det er jo bare rart for en gangs skyld. Jeg går på 
toilet, og kigger mig i spejlet, og jeg har det sygest udslæt omkring øjnene. Der er små røde 
plamager rundt omkring mine øjne, og de er begyndt at svulme op. Jeg går ud igen og finder 
en undskyldning for at tage hjem.  
Mine øjne var fucked i sådan to dage efter, og senere samme aften kunne jeg ikke engang åbne 
dem. Men kære brevkasse, hvad gør jeg dog med ham? Jeg løb praktisk taget ud af cafeen med 
mine opsvulmede øjne, men sagde ikke rigtig noget til ham. Jeg vil så gerne se ham igen, men 
skal jeg forklare min mærkelig hyperallergi? Eller tror han bare jeg er grim og har opsvulmede 
øjne? Tror ikke han skriver tilbage foreløbigt.... 

Hilsen, 
Hende med de klamme øjenlåg 

Kære uheldige allergiker, 
Din historie er blot et af de mange eksempler på, hvor meget man skal passe på med sine 
produkter. Det samme gælder intimprodukter - hvor mærkeligt er det ikke lige, at always 
er begyndt at lave de der bind med blomsterduft? Tænk hvis man får en allergisk reaktion 
dernede? Puha. Tjek altid om du er allergisk - lige som med hårfave. Brug produktet på et 
lille område, og observer om du 24 timer efter slår ud. 
Nok om phtalater og andet pis de putter i makeup. Ham den søde! Jamen, du siger bare, 
at du havde fået en allergisk reaktion. Så virker du også lidt sød og sart. 
Og hvis han ikke skriver tilbage til dig, er han en nar. Kæmpe, ånssvag nar (som dem fra 
side 12). Du er en stærk kvinde (med et sindssygt stærkt immunforsvar) , der ikke har brug 
for en mand, der ikke kan håndtere dine allergier.  

Kh., 
En forstående Panumpige fra brevkassen 

8. marts - fik du fejret the crap out of it? 
Kvindernes internationale kampdag! I visse lande er det en national helligdag. I Kina 
markeres dagen ved at kvinder har en halv fridag den 8. marts. Dagen markeres også af 
FN, der i 1977 vedtog en resolution som anbefaler fejring af en international kvindedag.

I en del lande fejres dagen ved at kvinder får gaver og blomster og et "tillykke med 
kvindedagen" – en gestus som mange feminister dog finder malplaceret, da de ikke finder 
at der er grund til at ønske til lykke med en dag, som har til formål at rette opmærksom-
heden mod kvinders manglende ligestilling. (Wiki)

Og så er der sikkert nogle der ruller med øjnene, og mener, at der er lige præcis den 
perfekte mængde ligestilling og måske endda for meget. Og hallo, hvorfor er der så ikke 
værnepligt til kvinder? Ja og hvorfor skal mænd ikke føde, hallo? Ok, nu må jeg ikke blive 
vred. Men sagen er, at det er en international kampdag, og der er mange kvinder i verden, 
der ikke har det lige så fedt som os i Danmark. 

Så MOKs damer håber du, at du på din helt egen måde fik markeret dagen. Ikke for din 
egen skyld, ikke for facebooks skyld, men for dig og dine søstre ude i verden.   

Og nu vi er på din feministiske side, så tjek lige Emma Holten ud. Hun er for sindssyg, 
og forklarer på en god måde, hvordan feminisme er et begreb, som mænd (og kvinder 
ligeledes) skal tage til sig og italesætte.   Emma Holten <3 : 
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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 Vinterseminar:

D. 1.-3. APRIL
i Hvalsø, se vores facebook event: ”Vinterseminar Sexekspressen Kbh”

Der kommer til at være masser af fest og hygge – og allerede uddannede sexperter får 
fornøjelsen af spændende foredrag og workshops!

Komogså forbi til vores næste MÅNEDSMØDE:

TORSDAG D. 7. APRIL KL. 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.

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Du har chancen for at komme ud med både Sund Krop og Bam-
sehospitalet denne uge!
Sund Krop skal ud og undervise to 3. klasser om kroppen på Randersgade Skole på fredag 
d. 18. marts, hvor du stadig har mulighed for at tilmelde dig.
Du kan også komme med ud og redde bamser på lørdag d. 19. marts skal Bamsehospitalet 
ud til Dragør Bibliotek fra ca. 9-14
Du kan komme med ud til begge arrangementer uanset om du har været til oplæring 
eller ej - vi skal nok sørge for noget på dagen. Du kan finde events og tilmeldinger til 
begge arrangementer, samt se alle forårets andre arrangementer, i vores facebookgruppe: 
“Bamsehospitalet & SundKrop, København”. 

NEJ TAK til stress på SUND

Kunne du godt tænke dig et studieliv med mere fællesskab og sparring og mindre pres 
og konkurrence? 

Pusterummet er en nyoprettet, frivillig, non-profit organisation, der drives af engagerede 
medicinstuderende fra KU. Der ses desværre en udvikling blandt studerende, hvor passion 
og fordybelse erstattes af stress, præstationsangst og et stadigt højere forventningspres. 
Vi ønsker at finde bæredygtige måder hvorpå vi, i samarbejde med de studerende, kan 
forebygge stress og forbedre trivslen på SUND på KU.
Stress blandt studerende på SUND er et anerkendt problem. KU offentliggjorde i 2014 en 
rapport om de studerendes trivsel og tilfredshed, der viser, at 47 procent af de studerende 
på SUND i dagligdagen oplever fysiske stress-symptomer som hjertebanken, ondt i maven, 
nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. i forbindelse med deres uddannelse, 
mens helt op til 70 procent oplever fysiske stress-symptomer op til eksamen. 
På trods af at dette problem er veldokumenteret, er det i høj grad stadig tabuiseret. 
Pusterummet vil derfor gå i front og italesætte de udfordringer, som mange studerende 
oplever, og som kan føre til stress - og vi håber, at I har lyst til at følge trop, så vi kan 
skabe et studiemiljø, der er mindre præget af konkurrence og pres og mere præget af 
fællesskab og sparring. 

Pusterummets arbejde
Vores arbejde er overordnet bygget op omkring tre søjler:

1. Bedre oplysning, så man let tilgængeligt kan opnå relevant viden om de forskel-
lige muligheder og tilbud vedrørende håndtering og forebyggelse af stress samt 
andre udfordringer.

2. Foredrag og kurser med fokus på håndtering og forebyggelse af stress, så man får 
mulighed for at udforske og arbejde med forskellige tilgange til dette.

3. Mentorordning, hvor man som studerende kan få et fortroligt rum til at tale frit om 
de forskellige udfordringer, som man møder undervejs på studiet, sammen med 
en mentor på et højere semestertrin. Mentorordningen bliver udrullet i efterårsse-
mestret 2016, hvor vi i samarbejde med psykologer fra Studenterrådgivningen 
uddanner 20 mentorer. 

Pusterummet er en organisation af studerende for studerende, og det er centralt for os, 
at organisationens arbejde skal afspejle de studerendes ønsker og behov.

Har du lyst til at høre mere?
Så kom med til vores introduktionsarrangement tirsdag d. 19. april i Hannover audito-
rium på Panum instituttet kl. 16.30, hvor både Studenterrådgivningen og Formand for 
Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing kommer og fortæller mere om betydningen af 
stress - både under og efter studiet. 
Se mere her: https://www.facebook.com/events/789705481134926/
Vi har oprettet en side, som du kan følge, hvis du vil have løbende information om bl.a. 
foredrag, kurser, mentorordning og meget mere :) https://www.facebook.com/puster-
ummetsund

TOUR DE CHIRURGIE GYN/OBS

SÅ er det blevet tid til endnu et foredrag i rækken, denne gang med fokus på gynækologi 
og obstetrik.

Christian Rifbjerg Larsen, overlæge på Herlev,  kommer og fortæller os om hverdagen 
som kirurgi på gynækologisk afdeling. Vi skal høre om specialet og hvordan en typisk 
dag forløber. Derudover vil Christian selvfølgelig dele en masse spændende kirurgiske 
cases med os.

Så kom og bliv klog sammen med GO og SAKS. Der vil være forfriskninger og dejlig 
stemning.

Det hele løber af stablen den 
Tirsdag den 15/3 kl. 17 
Lokale 29.01.30 (miniauditorium).

/GO og SAKS

I den kommende uge bliver der holdt masser af SAKS kurser:

På onsdag d. 16. april bliver det første kursus i Basale Kirurgiske Færdigheder holdt. Der er 
stadig billetter til salg, så hiv din læsemakker med og få pudset håndknudeteknikkerne.

Fik du ikke billetter til Sutur 1 kurset, så fortvivl ej. SAKS er klar med semesterets anden 
udgave af Sutur 1. Kurset bliver holdt den 22. marts. Husk at billetsalget allerede starter 
d. 15. marts kl. 16.

Mere info findes på SAKS facebookside under begivenhederne.

I den kommende uge bliver der holdt masser af SAKS kurser:

På onsdag d. 16. april bliver det første kursus i Basale Kirurgiske Færdigheder holdt. Der er 
stadig billetter til salg, så hiv din læsemakker med og få pudset håndknudeteknikkerne.

Fik du ikke billetter til Sutur 1 kurset, så fortvivl ej. SAKS er klar med semesterets anden 
udgave af Sutur 1. Kurset bliver holdt den 22. marts. Husk at billetsalget allerede starter 
d. 15. marts kl. 16.

Mere info findes på SAKS facebookside under begivenhederne.
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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)

SATS – IV-kursus

Beskrivelse:
Formålet ved dette kursus er at lægge et perifert venekateter (PVK, også kendt som 
”venflon”).

Dette er noget, enhver læge skal kunne. Denne færdighed kan ikke øves nok, og træningen 
i det kan ikke komme for tidligt på studiet.
Kurset giver både teoretisk og praktisk undervisning i, hvordan man anlægger og anvender 
et PVK, samt de komplikationer der kan opstå ved anlæggelse og brug.

Ved den praktiske del anvendes en specielt designet arm, som der kan stikkes i – derved 
indøves teknikken. Derefter vil der være mulighed for at øve på hinanden, således at i får 
den bedste oplevelse af hvordan det føles at stikke i en rigtig vene.

Tid og sted:
30. marts kl. 16.30-20.00 – Lokale 42.1.12

Deltagere:
Kurset har plads til 12 deltagere – medlemskab af SATS er påkrævet

Pris:
50 kr. Pr. deltager

Tilmelding:
Tilmeldingen åbner d. 9 marts kl. 16.00 på www.sats-kbh.dk

Kursusansvarlige:
Anne Sofie Madsen: annesofiem@live.dk
Anna Mygind Wahl
Christian Gantzel

SATS – Introdag

Beskrivelse:
Har DU en anæstesiolog i maven? 
Så er det DIG vi disker op for d. 12. april, hvor SATS København, holder åbent hus! 

Kom forbi og lær at lægge en intravenøs adgang og lad dig rive med, når vi opsætter live 
simulationer og afholder workshops i spændende selskab!

I Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske selskab, SATS København, keder vi 
os aldrig. Vil du vide mere om:

1) Hvad man laver som anæstesiolog? 
2) Hvordan man bliver anæstesiolog?
3) Hvad SATS er for en forening? 
4) Hvad SATS laver i det kommende semester? 
5) Hvad dine muligheder er som medlem?
6) Hvordan man kan engagere sig i SATS? 

Er du nysgerrig på nogle af disse punkter, så er der god sandsynlighed for, at SATS lige 
er basisgruppen for dig!

Så kom og hør mere og glæd dig til programmet for dagen kommer! 
Med det rette håndelag og en god portion nysgerrighed kan du være den heldige vinder 
af Anæstesibogen udgivet og sponsoreret af FADL’s Forlag. 

Vi ses til en dag i anæstesiens og traumatologiens tegn! 

Tid og sted:
12. april kl. 16 - Området foran læsesalen og Studieservice på Panum

SATS - Foredrag: Læge i Forsvaret

Beskrivelse:
SATS får besøg af tidligere SATS'er og reservelæge i Forsvaret, Martin Vedel, som bl.a. vil 
komme ind på:

• Hvordan man bliver læge i Forsvaret
• Hvad man laver som læge i Forsvaret
• Udsendelser til Irak med Hæren
• Sejlads med Søværnet i Nordatlanten omkring Grønland
• Tjeneste som SAR-læge ved Flyvevåbnets redningshelikoptere

Tid og sted:
Torsdag d. 16. marts kl. 17:00-18:00 - Mini Auditorium Lokale 29.01.32.

SÅ tag din læsemakker i hånden og kom og bliv klogere på, hvordan man også kan bruge 
sin lægeuddannelse! 

SATS sørger for lidt sødt til ganen, og alle er velkomne.
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Emergency Medicine Summer School 2016
Gik du glip af EMSS15? Så har du nu muligheden for at booste dine akutmedicinske skills, når 
SATS endnu en gang afholder den succesrige internationale Emergency Medicine Summer 
School! Så sæt kryds i kalenderen fra den 16. juli til 25. juli, og forbered dig på 10 dage med 
intens læring og masser af sjov i selskab med medicinstuderende fra hele Europa.

I år sætter vi fokus på livet som ung læge, og de udfordringer du møder i akutmodtagelsen 
med patienter fra vugge til grav. Vi er netop ved at lægge sidste hånd på programmet – et 
program fyldt med interaktive toolbox sessioner og full-scale simulationstræning. Og for 
at forberede dig på det virkelige liv, kommer du nok ikke uden om at skulle på vagt uden 
at vide, hvad der er i vente…. Hold øje med www.emss16.sats-kbh.dk, hvor vi løbende 
opdaterer programmet. 

Men for at det ikke bliver alt for seriøst, og vi kan lære hinanden at kende, har vi arrangeret 
både små hyggeaftener hjemme i hytten, udflugter til København og ikke mindst en festlig 
gallamiddag! Stay tuned – du vil snart kunne se mere om det sociale program på vores 
hjemmeside.

Sommerskolen bliver igen i år afholdt på CAMES på Herlev Hospital. Prisen er 4500 kr. og 
inkluderer undervisning, kost, logi og sociale aktiviteter, dog med visse undtagelser.
Har du spørgsmål, så send en mail til emss@sats-kbh.dk, og følg os på facebook for sidste nyt.

Er du blevet overtalt?! Vi åbner for ansøgninger mellem 21. marts og 3. april og glæder 
os til at modtage din :-)

Vil du gøre en forskel for kræftramte unge og deres søskende?
Vi søger frivillige til to rehabiliterings-camps. Og vi har brug for dig!

Må vi heart-hunte dig?
ExcaliCare Children’s Organisation søger lige nu 15 frivillige til Danmarks eneste aktiv-
itetsbaserede rehabiliteringscamp - Cool Camp - for ca. 20 kræftramte unge. Vi søger også 
15 frivilige til Danmarks første rehabiliteringscamp for ca. 20 unge, der er søskende til 
kræftramte børn.

Cool Camp for kræftramte unge løber af stablen den 25. juni til 1. juli 2016 på Skovly nær Ribe.
Cool Camp for søskende finder sted den 29. juli til 5. august 2016 samme sted.

De to camps bliver realiseret på baggrund af et vellykket pilotprojekt samt en generøs dona-
tion fra Børnecancerfonden. Projektet er bakket op af læger og sygeplejersker på landets 
fire børnekræftafdelinger.

Kort om det frivillige arbejde 
Som frivillig på campene vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt team bestående af 
sundheds-professionelle (læger og sygeplejersker med stor erfaring inden for børnekræftom-
rådet), aktivitets-ansvarlige og Rasmus og Heidi, som er hovedansvarlige for gennemførslen 
af campen. Du vil få mulighed for at oparbejde dine kompetencer i at kommunikere med 
alvorligt syge unge og deres søskende samt få et grundigt indblik i den vigtige og stadig 
mere prioriterede del af et behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen, som ikke 
kun omfatter det syge barn, men hele den kræftramte familie. Og selvfølgelig venter der 
også en masse udfordrende, sjove og personligt udviklende oplevelser sammen med de 
unge og det øvrige team.

Omkostningsfrit for dig
Alle omkostninger til kost og logi i forbindelse med campen vil blive dækket. Alle 
frivillige skal deltage i en træningsdag, hvor bl.a. principperne bag Terapeutisk Rekrea-
tion, som campene er opbygget efter, vil blive gennemgået. Træningsdagene vil blive 
afholdt i Aarhus og vil bl.a. indeholde oplæg fra relevant fagpersonale. Træningsdagen 
for søskendecampen og campen for de kræftramte afholdes hver for sig, og datoerne 
fremgår af hjemmesiden.

Søg om at blive frivillig og få mere info om campene, holdet bag og arbejdsopgaverne 
som frivillig på:

www.excalicare.dk/frivillige/bliv-frivillig

Ansøgningsfristen for begge camps er fredag den 15. april 2016 kl. 12:00

Da jeg meldte mig som frivillig til Cool Camp, havde jeg ikke i min vildeste fantasi kun-
net forestille
mig, hvad der ventede forude. En uge fyldt med inspirerende mennesker og helt unikke 
oplevelser
og øjeblikke. Fra første minut kan man mærke, at det er noget helt specielt, og der opstår 
hurtigt
et enestående fællesskab. Man lever i en magisk boble, hvor alle støtter hinanden og kun vil
hinanden det bedste. Der opstår venskaber mellem både frivillige og deltagere, som 
bygger på
stor forståelse og respekt for hinanden.
Man kan se, at de unge virkelig udvikler sig i løbet af campen, og det er en helt unik 
oplevelse at

være en del af. Man er ikke i tvivl om, at man som frivillig gør en forskel for de unge. Det 
er utroligt
bekræftende, og jeg har i løbet af campen lært meget om mig selv som person. At være 
frivillig på
Cool Camp har været en helt fantastisk oplevelse.
Citat fra frivillig, Cool Camp 2015

Kort om baggrunden
I efteråret 2015 afholdte ExcaliCare sit pilotprojekt Cool Camp 2015 for 16 kræftramte danske 
unge i alderen 11-17 år. Cool Camp var en stor succes. I den forbindelse har ExcaliCare netop 
fået fornyet sin støtte fra Børnecancerfonden med et sekscifret beløb til at fortsætte dette 
vigtige projekt for hele den kræftramte familie.

Derfor afholder ExcaliCare i 2016 to camps. Pilotprojektet og planerne for 2016 udgør de første 
eksempler på en række af tiltænkte camps for kræftramte børn og unge samt deres familier. 
Når et barn bliver ramt af kræft, er det nemlig hele familien, der bliver berørt og dermed også 
hele familien, der har brug for støtte til at komme tilbage til livet efter behandlingsforløbet.

Læs mere om ExcaliCare
Bliv frivillig excalicare.dk/frivillige/bliv-frivillig
Citater excalicare.dk/frivillige/frivilliges-beretninger
Camp-info excalicare.dk/camps/camp-oversigt
Billeder excalicare.dk/billeder
Nyhedsbrev excalicare.dk/nyhedsbrev
Facebook facebook.com/excalicare

Kontakt
Har du spørgsmål angående dine frivilligmuligheder, så kontakt os venligst på mail:
kontakt@excalicare.dk

Mvh
Lægestuderende ved Aarhus Universitet
Heidi Kristine Støve &
Rasmus Thøger Christensen
Grundlæggere og daglige ledere af ExcaliCare Children’s OrganisationXCALICARE.DK

Som optakt til påske opfører Panumkoret Brahms’ ”Ein deutches Requiem” – Londoner 
Fassung for firehændigt klaver samt værker af Morten Lauridsen og Carl Nielsen.
Solister: Klara Ek og Andreas Landin
Pianister: Kristoffer Hyldig og Manuel Esperilla
Dirigent: Jon Hollesen
Tid: Lørdag d. 19. marts kl. 20:00
Sted: Sankt Jakobs Kirke, Østerbrogade 59, 2100 København Ø
Pris: 100 kr. og 60 kr. for studerende.
Billet kan købes på forhånd på www.place2book.com
Link til billetter findes på www.panumkoret.dk og 
www.facebook.dk/panumkoret
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Undervis i sundhed og ernæring i Zambia

Kunne du tænke dig at komme til Zambia og indgå i et dansk setup med fantastiske 
rammer og unikke oplevelser hver dag? Nu har du chancen!

Vi søger kompetente frivillige undervisere i Sundhed og Ernæring på efterskolen Northern 
Star Academy ved Lake Tanganyika i det nordlige Zambia. Sundhed og Ernæring er et 5 
ugers modul, der løber fra den 16. maj til den 18. juni i år. I løbet af de 5 uger berøres 
emner som forståelse af 
kroppen, seksualundervisning samt grundlæggende indføring i ernæring og generel 
sundhed. 

Som hovedunderviser forventes du at have en relevant faglig baggrund til at strukturere 
modulets gennemgående temaer og sikre en god faglig progression gennem hele modu-
let. Kontakt os og hør mere om mulighederne!

Læs mere på www.eventure.dk
Kontakt foreningen Eventure på aske@eventure.dk

Tidligere undervisere siger…

Anja, sygeplejerske
“At undervise eleverne på Northern Star Academy har været en fantastisk oplevelse. De 
er ubeskriveligt engagerede, høflige, taknemmelige og hjertevarme. Jeg VED, at jeg har 
gjort en forskel for disse elever, og ingen penge i verden kan måle sig med den følelse, 
jeg nu sidder tilbage med.”

Sidse, medicinstuderende
“At være sundhedslærer har været en kanon oplevelse uden sidestykke! Eleverne er 
topmotiverede og spørgelystne, og de accepterer på ingen måde at få 10 minutter før 
fri, hvis dagens stof er gennemgået. I stedet finder de lige på en masse ting, som de også 
gerne vil vide noget om.”

Samantha, sygeplejerske
“Det har været fantastisk at undervise dette års elever, og det er ikke kun store kryb, der 
har måtte lade livet; også myter om sundhed og sygdom er blevet begravet, i takt med 
at viden om kroppens anatomi og fysiologi, ernæring, seksualundervisning, hygiejne og 
tropiske sygdomme er blevet delt.”

Summer Course 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 plan-
lægningsmøder (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 kursus koordina-
tor Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk inden 14. marts 2016.

Vi glæder os til at høre fra dig!

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 eller 
begge kurser. Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern medicin-
ske 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 gæsteforelæserne 
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

FREMDRIFTSREFORMEN VOL 2

I den nye udgave af fremdriftsreformen er det nu blevet universiteternes 
ansvar at fastsætte de regler, der skal gøre, at vi som universitet får nedsat 
studietiden. Hvis universiteterne ikke formår at løfte den opgave vanker der 
en bøde. Københavns Universitet har nedsat et 
12-mands udvalg, der i løbet af de næste måneder skal lave nye regler for tvang-
stilmelding, aktivitetskrav, dvs. hvor mange ECTS-point man skal bestå om året. 
Maksimale studietider,  1-årsprøver og orlovsregler. Derudover skal udvalget 
diskutere, om der er andre tiltag, der kan få de studerende hurtigere igennem. 

12-mandsudvalget består af rektor, prorektor, dekanen fra teologi, dekanen fra 
SAMF, studiechefen fra SCIENCE og Hans Henrik Saxild, prodekan for uddan-
nelse på SUND. Derudover er vi 6 studerende i udvalget, der repræsenterer de 
forskellige fakulteter. Hvor jeg selv skal repræsentere de studerende på SUND.

I løbet af de næste par uger vil fakultetet holde dialogmøder, hvor de studer-
ende kan komme og få en status på forhandlingerne og give deres inputs til, 
hvordan vi får de studerende hurtigere igennem og ikke mindst, hvad vores 
prioriteter måtte være. 
Det er ikke uvæsentligt, om der kommer nogle til disse dialogmøder eller ej. 
Det er vigtigt, at vi får sendt et signal til ledelsen om, at vi ikke er ligeglade, 
men faktisk ret interesseret i, om vi må holde orlov eller ej, om vi skal tilmeldes 
30 eller 60 ECTS point hvert år, osv. 
Man kan også sige, at det stiller mig i en ret dårlig forhandlingsposition, hvis 
jeg råber ledelsen ind i hovedet, at de studerende virkelig går op i det her, vil 
bevare deres faglige stolthed, mulighed for differentiering og retten til at tage 
vikariater og forske, og det så viser sig, at de studerende ikke gider dukke op, 
når ledelsen (endelig) inviterer til dialog. 
Følg med på KU-net og facebook for at finde ud af, hvornår datoerne ligger. 

Jeg håber på at se nogle oplagte studerende til dialogmøderne på SUND. 

Morten Jørgensen 
Formand for MedicinerRådet
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Medicinstuderende til behandlersygeplejerskefunktion - til Fælles Akutmodtagelse 
(FAM), Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

I perioden 1. april til 30. september 2016 søges medicinstuderende til behandler-sygeplejerskefunktion, da vi 
åbner op fra 52 – 63 sengepladser. Du vil udelukkende blive tilkoblet behandler sporet, hvor du skal modtage 
og behandle visiterede patienter. Der er mulighed for at supervision ved de tilknyttede læger i FAM.

Fælles Akut Modtagelse (FAM)
FAM er sygehusets døgnåbne indgang for akutte patienter, med medicinske og kirurgiske lidelser samt skader. 
FAM modtager ca. 51.000 patienter om året, hvoraf ca.30.000 er skadepatienter. 
FAM er en relativ ny organisation og vi har fuld fart på udviklingen og med realisering af de principper, der 
er bærende for FAM.
Typisk modtages patienterne direkte i en FAM-seng og forbliver på den tildelte en-sengsstue til man udskrives 
eller videreflyttes til en specialafdeling. Dog vil kritiske syge patienter og multitraumatiserede patienter 
modtages i Akut-zonen. 
Patienterne tilses hele døgnet og derfor foregår, observation, undersøgelse samt pleje og behandling samt 
evt. udskrivelse ligeså døgnet rundt.
Der er 5 teams i FAM, der hver ledes af en teamleder, som er speciallæge med tilknytning til et af sygehuset 
specialer. Teamleder har sammen en sygeplejerske – tovholder ansvaret for flow og logistik i det enkelte team.
Hele FAM’ens logistik og sygehusets sengestyring sker via et koordinationscenter i FAM. Derudover har FAM 
i Esbjerg ansvaret og funktionen ift. hele Region Syddanmarks visitering af skadepatienter i dagtimerne på 
hverdage.
FAM er personalemæssigt tværfagligt sammensat. I alt er der 230 medarbejdere ansat i FAM. Således er der 
bl.a. sygeplejersker, læger, social-og sundhedsassistenter, lægesekretærer og serviceassistenter ansat i FAM. 
Derudover har FAM – årligt - et større antal uddannelsessøgende igennem, herunder sygeplejestuderende, 
SSA-elever, redder-elever, lægesekretær-elever samt lægestuderende.
Kan du lide at arbejde selvstændigt med fart og spænding og er korte patientforløb noget for dig, så vil vi 
meget gerne høre fra dig. 
 
Du har lyst til:

• at være en del af paradigme skifte.
• at bryde gamle traditioner og dyder
• at udfordre og udvikle dig selv både fagligt og personligt 
• at holde dig løbende – fagligt - opdateret
• at gå ind i et bredt tværfagligt samarbejde
• at være i en afdeling i rivende udvikling, samt deltage aktivt i kvalitets og udviklingsarbejde.
 
Vi forventer at,

• du har afsluttet 10. semester som medicinstuderende
• du er team-orienteret
• du kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
• du kan kommunikere og samarbejde på flere niveauer
• du er opsøgende og kan lide, at blive udfordret 
• du, både fysisk og psykisk, kan håndtere en travl hverdag, hvor tingene ikke nødvendigvis går efter ”bogen” 
og hvor patientforløbene til tider kan være særlig barske

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger,
Yderligere oplysning om stillingerne kan fås ved henvendelses til:
Ledende Oversygeplejerske Christian Jørgensen tlf. 51 77 88 06
Afdelingssygeplejerske Ina Andersen tlf. 20 75 14 69
Afdelingssygeplejerske Jette Tobiasen tlf. 20 75 14 53
 
Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist er den 27. marts 2016.
Vi afholder ansættelsessamtale onsdag d. 30. marts 2016.

Annoncer
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Studentermedhjælper til lønnet arbejde søges – med mulighed 
for forskningsår og kandidatopgave!

Vi er en dynamisk forskergruppe, der søger en engageret medicinstuderende til ind-
samling af materiale vedrørende genetisk projekt i migræne. Arbejdet foregår på Dansk 
Hovedpinecenter/Neurologisk afd., Glostrup Hospital og består fortrinsvis i kortlægning 
af store familier med migræne, blodprøvetagning og diagnostisk interview af patienter og 
familiemedlemmer. En del interviews vil foregå pr. telefon.  Blodprøvetagningen foregår 
på Hovedpinecentret eller i patientens/familiens hjem. Arbejdet kræver derfor, at du har 
kørekort. Arbejdstiden er fuld fleksibel (dag/aften/weekend). Efter en kort indlæringspe-
riode vil du selv kunne tilrettelægge din arbejdsuge som du har lyst. Vi forventer dog en 
gennemsnitlig arbejdsuge på min. 10 timer. Aflønnes som studentermedarbejder efter 
FADL’s overenskomst.
Der vil være mulighed for at udvide ansættelsen til et efterfølgende forskningsår med 
mulighed for at skrive din kandidatopgave.

Vi skal have ansøgningen i hænde senest d. 31. marts 2016, hvorefter du evt. vil blive 
indkaldt til en ansættelsessamtale. Ansættelsen starter d. 18. april 2016.

Du skal have fuldført 7. semester og gerne have klinisk erfaring udover selve studiet. 
Samt kørekort. 

Skriv en kort motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift og send den til neden-
stående e-mail. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. mail for mere 
information.

Med venlig hilsen
Læge/ klinisk assistent Mona Ameri Chalmer  
E-mail: mona.ameri.chalmer@regionh.dk eller telefon: 28794577.

Summer School in Global Health Challenges 
2016!
Brænder du for global sundhed? Har du lyst til at bruge to intensive, lærerige uger i selskab 
med andre ’global health’-entusiaster fra over hele verden? Så er sommerskolen i Global 
Health Challenges helt sikkert lige noget for dig!

Hvert år arrangerer Copenhagen School of Global Health en sommerskole i Global Health 
Challenges i København. Dette kursus er en 2 ugers vidensrejse i sundhed og globalisering 
med fokus på bl.a.: international sundhedspolitik, strukturering og finansiering af sund-
hedssystemer, globale aktører indenfor sundhed, global økonomi, menneskerettigheder, 
katastrofer og nødhjælp, mental sundhed, migration og meget, meget mere! Emnerne vil 
blive dækket af forelæsninger, gruppearbejde og case studies om for- og eftermiddagen, 
samt af valgfrie workshops i løbet af eftermiddagen.

TID: 8.-19. august 2016
STED: Københavns Universitet (CSS)
MÅLGRUPPE: Størstedelen af vores ansøgere har typisk medicinsk eller folkesundheds-
videnskabelig uddannelse, men alle faglige baggrunde med interesse for emnet er ve
lkomne!                                                                                           
CERTIFIKAT: Gives ved fremmøde på min. 80 % (kan bruges som VKO)
ANSØGNINGSFRIST: 1. april 2016
ANSØGNINGSSKEMA: http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/global_health_chal-
lenges/
KONTAKT: Se mere på vores hjemmeside (ovenstående link) eller kontakt kursuskoordina-
tor Sirin Haddad på sirin@sund.ku.dk 

Personer med migræne uden aura søges til forsøg med MR-scanning

Vi søger forsøgspersoner, der har migræne uden aura til et nyt projekt, hvor vi vha. en 
speciel form for hjernescanning, en såkaldt MR-scanning, vil undersøge forekomsten af 
en betændelsestilstand omkring hjernens hinder og omkring hjernens kar.
Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mellem 18 og 50 år gammel. 
• Er kvinde
• Vejer mellem 50 og 100 kg. 
• Har migræne uden aura mindst 1 dag om måneden
• Har migræne som oftest kun opleves i den ene side af hovedet. Hovedpinen må gerne 
skifte mellem højre og venstre side fra anfald til anfald
• Ikke har andre sygdomme
• Anvender sikker prævention (f.eks. p-piller, minipiller, spiral)

Hvor?
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende?
Du skal først møde til en forundersøgelse og testes for, om man kan provokere et mi-
græneanfald hos dig (ca. 2 timer). Herefter vil studiet strække sig over 2 dage af ca. 8-10 
timer den ene dag, og 1 time den anden dag. 
Ubehag
En eventuel hovedpine, der fremkommer ved provokation kan behandles med lægemidlet 
Phenergan. MR-scanningen er ufarlig og du bliver ikke udsat for skadelig stråling. Mellem 
scanningerne vil du få indsprøjtet et kontraststof. Kontraststoffet er ufarligt, men i meget 
sjældne tilfælde kan der opstå en allergisk reaktion. 
Der gives en ulempegodtgørelse på 200 kr. pr. time (skattepligtig B-indkomst). Vi dækker 
desuden transportomkostninger.
 
Kontakt
Hvis du er interesseret i at deltage eller har spørgsmål, kan du kontakte den forsøgsans-
varlige læge, Sabrina Khan, på 
Mobil: 30 31 05 16
Eller mail: sabrina.khan@regionh.dk
Godkendt af Videnskabsetisk Komite, protokolnummer H-15005669

Så søger Supku nye undervisere, så hvis du har en drøm om at undervise så er det her 
et opslag for dig !
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 excitable cellers biofysik
• 5. semester farmakologi
• 5. semester immunologi

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 onsdag den 23. marts kl. 14. Jobsamtaler vil blive afholdt den 29. marts. 
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

Fredagsbaren d. 1/4-16 bliver til PANUM ELECTRIC VOL. IX. 
For 9. gang slår Studenterklubben dørene op for Panum Electric, denne gang i forlængelse af fredagsbaren d. 
1/4, og med "SPACE" som tema! 

Baren vil byde på lidt ekstra end vanligt, der vil blive kælet mere for drinkskortet og der vil blive serveret MatéMaté-
drinks i loungen fra lillebar. 

Programmet er booket og tæller DJs med baggrund inden for alt mellem disco, deep house, bedroom rave og techno. 

LINE UP:    UNKWON   LOU VAN  LOUIS PETRI   CPH DEEP (Kipp & James Moor) 

Residents:   CALLESEN        SKARN ADAM FEMERLING     TOILET   STREET FREET  KASPER ALSING

Find eventet på facebook for løbende updates om bar, drinkskort, tracks fra kunstnerne mm.:  
Laaang Fredagsbar Goes PANUM ELECTRIC VOL. IX : SPACE EDITION

Annoncer
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 11, 2016

Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter. I dette semester vil en del af 
vore arrangementer kredse om temaet ”Grænser”. 

Du kan finde alle studentermenighedens aktiviteter på Facebook (www.facebook.com/
smikbh/events) eller på den nye app Ublend (www.ublend.co), der samler alle aktiviteter 
for studerende på de højere læreanstalter i København.   

_____________________________________________________________
Demokratiets paradoks - Selvafskaffelse
Tid: onsdag 16. marts kl. 17-19
Sted: CSS, Kommunehospitalet, lok. 18-01-11
Pris: Gratis
BEMÆRK: vi begynder kl. 17.00 UDEN akademisk kvarter

Foredrag ved MF, Naser Khader, og professor i statskundskab, KU, Christian Rostbøll. 
Bagefter debat med salen.
Med ytrings- og forsamlingsretten rummer demokratiet principielt også kræfter, der vil 
afskaffe demokrati. Hvor går grænsen i praksis?

Den Grønne Kuppel - Studentermenigheden i København på CSS.
_____________________________________________________________

Studentergudstjenester
Tid: hver fredag i semesteret kl. 12.15
Sted: Trinitatis Kirke ved Rundetårn
Pris: Gratis
Hver fredag står en studerende eller en studenterpræst på prædikestolen og udlægger 
den kommende søndags prædikentekst i en kort gudstjeneste. Efter gudstjenesten 
serverer SMiK en forfriskning i våbenhuset, og der vil være lejlighed til at møde dagens 
prædikant. Forfriskningen består af et lille glas gourmetøl eller en god, gammeldags kop 
kaffe. Alle er velkomne!

_____________________________________________________________

Filosofisk fugletur
Mødetid: lørdag 16. april kl. 8.30. Regionaltog afgår 8.44 fra Nørreport. 
Mødested: Nørreport Station
Pris: Turen er gratis, men du skal selv betale for rejsen
Tilmelding og info: senest torsdag 14. april til Nicolai på: praest@sund.ku.dk Husk at angive 
studie og navn, når du tilmelder dig. 

Ud-i-naturen med studenterpræst Nicolai Halvorsen og lektorerne Claus Emmeche og 
Flemming Ekelund

Den filosofiske fugletur går over grænsen til Sverige. Vi drager til Falsterbo, et hotspot 
for trækfugle. Vi vil filosofere over, hvorfor de egentlige bekvemmelighedsflygtninge – 

trækfuglene – kan rejse frit over grænserne, mens mennesker ikke kan. 

Der vil være chance for at se spændende fugle og som vanligt gå en tur i godt selskab. 
Der vil også være en opbyggelig tale fra præsten. Tag madpakke med; vi spiser frokost 
undervejs. Husk godt fodtøj og tøj til vejret, samt gerne kikkert.

Læs mere på www.facebook.com/smikbh/events 
_____________________________________________________________

Studietursoptakt: Jerusalem fra oldtiden til 1948
Tid: tirsdag 17. maj kl. 19.30
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1.
Pris: Gratis
Foredrag med lektor Søren Holst. Om Jerusalem fra oldtiden til staten Israels begyndelse 
i 1948.

Lektor Søren Holst deltager som guide på SMiKs studietur til Jerusalem.

Alle studerende er velkomne.

Studietur til Jerusalem 2016
Tid: 15.-22. oktober 
Sted: København-Jerusalem t/r
Pris: fra kr. 5600

I efterårsferien - fra 15. til 22. oktober – tager SMiK på en studietur til Jerusalem, et his-
torisk og nutidigt brændpunkt, et rituelt og mytologisk centrum og pilgrimsmål for tre 
verdensreligioner, hvoraf kristendommen er den ene. Studieturen vil primært fokusere 
på den jødisk-kristne historie.

Studenterpræst Nicolai Halvorsen er den ene af to rejseledere.

Læs mere på www.facebook.com/smikbh/events 
________________________________________
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Kontakt studenterpræsten på telefon (28 75 70 94) eller mail (praest@sund.ku.dk) – eller 
find ham på kontoret (Panum Instituttet, Lokale 15.2.1).
Træffetid: 
Ti: 13-14 
On: 12-14
To: 12-14
Fr: efter aftale
Facebook: facebook.com/smikbh 
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 

Studentertilbud
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UDDANNELSESPOLITIK
Herunder kan du læse om de vigtigste emner, der 
bliver arbejdet med for tiden i UPU.

Studieundersøgelsen
Vi er nu gået i gang med forberedelserne til genud-
sendelse af Studieundersøgelsen på de fire universite-
ter. Vi regner med udsendelse i sidste uge af april. Det 
er vigtigt for os, at lave så få ændringer i spørgsmå-
lene, som muligt. På den måde kan man få det bedst 
mulige sammenligningsgrundlag.

Den lille lilla for studenterforskere
Arbejdet med at lave en pjece til medicinstuderende, 
der forsker eller har planer eller tanker om det, er nu i 
sin slutfase. Pjecen skal guide til, hvordan man opnår 
de bedste rettigheder og arbejdsvilkår, og indeholder 
faktuelle forhold og regler, gode råd inden man går i 
gang, faldgruber i forskningsarbejdet osv.

Heldagsmøde
Lørdag d. 9. april afholder UPU et heldagsmøde, hvor 
vi skal diskutere og arbejde med nogle spændende 
emner, heriblandt de nye SU-regler, problematik-ker/
begrænsninger for den prægraduate forskning og 
Public Affairs.

Hvad mener FADL om lægevikarer?
Vi er også i gang med at udarbejde en politik på 
området lægevikarer. Hvad synes FADL egentlig om 
brugen af lægevikarer? Er det måske lige her, at fag-
foreningen og interesseorganisationen ramler sam-
men?

Med venlig hilsen

Mads Marstrand Helsted
Formand for Uddannelsespolitisk udvalg
Foreningen af Danske Lægestuderende

Vidste du, at du som noget nyt får en 
gratis lægeansvarsforsikring, når du 
er medlem af FADL? 

Forsikringen dækker dig, hvis du 
bliver gjort ansvarlig for lægelig 
rådgivning eller behandling, og den 
dækker både i din fritid og i dit ar-
bejde som FADL-vagt.  

Det er Lægeforeningen og FADL, 
der tilbyder forsikringen som led i 
samarbejdet mellem foreningerne.

Du kan læse mere om forsikringen 

på www.fadl.dk/laegeansvar

SNART 
KBU

Foredrag med Nynne Lykke Christensen 
fra Yngre Læger.

Giv dig selv den bedste start på lægelivet – kom til 
foredrag i Lundsgaard-auditoriet på Panum 

Den 3. maj kl. 17:15 til senest 19:45

Se mere på facebook.com/fadlkbh/

GRATIS LÆGEANSVARSFORSIKRING

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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ILD. 
Fedt og farligt. Kontrollen af ild er en af de ting der skiller manden 
fra dyret. Uden ild, inden bomber, ingen revolvere, ingen granater 
– mildest talt ingen sjov. 
Vidste du eksempelvis, at et ganske almindeligt stearinlys brænder 
ved 1000 grader celcius?  Tænk engang – det er 10 gange varmere 
end kogende vand! FARLIGT. 
Ild er i sidste også det der driver mange slags motorer, der er en form 
for kraftmaskine, der kan få eksempelvis tanks, eller helikoptere til 
at flytte sig. Forbrændingsmotoren, er netop drivkraften bag dem. 
Tanks og helikoptere kan kun fungere på baggrund af ild, og ild er 
på den måde grundlaget for næsten alt krig. En krig uden ild er som 
en softice uden vaffel – det fungerer bare ikke i praksis. En bombe 
er som udgangspunkt også kun farlig, fordi den skaber meget ild. 
Ild er uden tvivl det mest mandede element!

I DENNE UDGAVE AF MOKS MANDESIDE LÆRER REDAKTIONENS GARVEDE REDAK-

TØR OG NYE ÜBER-MASKULINE INDSUPPLERING HVORDAN DU, DEN GENNEM-

SNITLIGE MANDLIGE LÆSER, KAN VÆRE XTREME-TO-THE-MAX-3000 MACHO.

SLÅS!
DET ER EKSTREMT MANDIGT AT SLÅS! MANGE SYNES FOLK, DER SLÅS, ER DUMME, MEN 

DE HAR NOK IKKE PRØVET DET. FOR DET ER RIGTIG FEDT. SOM MAND PÅ MEDICINSTUDIET 

HAR DU DEN ALLERBEDSTE FORUDSÆTNING FOR AT SLÅS: START ET SLAGSMÅL PÅ EN 

PATIENT, DU ER FASTVAGT PÅ. DET ER RIGTIG SVÆRT AT TABE. MEN IKKE UMULIGT, OG 

MAN SKAL IKKE VÆRE BANGE FOR NEDERLAG. DET ER EN AF MANGE VIGTIGE LEKTIER, 

SOM SLAGSMÅL KAN LÆRE DIG.

BYG TING
HVIS DU LIGE STÅR OG MANGLER ET RIGTIGT MANDEPROJEKT, SÅ VÆR EN MAND OG BYG 

EN HYTTE I SVERIGE PÅ EN GRUND, DU IKKE EJER, ELLER LAV EN SÆBEKASSEBIL (BONUS 

FORDI BILER ER HERRE MANDIGE). HVIS DU IKKE ER SÅ HANDY SÅ START EVT. I DET SMÅ 

OG BYG EN REOL FRA IKEA. MANDIGT!

RØDT KØD
SÅ LÆNGE DER HAR EKSISTERET RIGTIGE MÆND (OVER 2000 ÅR) HAR MAN SPIST RØDT 

KØD. RØDT KØD ER DEN BEDSTE KILDE TIL PROTEINER, SOM ER DET MEST MASKULINE 

NÆRINGSSTOF, BETRAGTELIGT MERE MACHO EN F.EKS. KULHYDRATER, SOM MAN FÅR 

FRA FRUGT OG ANDRE FØDEVARER MED MANGE X-KROMOSOMER.

TROSKAB
RIGTIGE MÆND HAR NOK I EN KVINDE, OG DE FORGUDER HENDE, SÅ HUN HVER DAG 

VÅGNER OP OG FØLER SIG ELSKET SOM EN DRONNING.

UTROSKAB
DEN ULTIMATIVE MAND KAN OPNÅ DET OVENSTÅENDE MEN MED MERE END EN KVINDE 

SAMTIDIG. DET KRÆVER DOG RET SYGT GAME AT HOLDE DET KØRENDE LÆNGE. BYG 

EVT. EN IKEA-REOL FOR AT IMPONERE KVINDEN.

VÆR NØGEN MED ANDRE MÆND I HOLDSPORTS-REGI
DETTE VIRKER LIDT KONTRAINTUITIVT, DET VIL JEG GODT INDRØMME, MEN DET ER 

ÅBENBART EN RET INTEGRERET DEL AF MEGET MANDLIG HOLDSPORT AT BADE SAM-

MEN NØGEN, ALTIMENS MAN KOMMENTERER PÅ HINANDEN, HAR UBEHAGELIGT MEGET 

FYSISK KONTAKT OG OPFØRER SIG SOM 15-ÅRIGE. MACHO X-TREME!

VÆR FØLELSESMÆSSIGT AFSTUMPET
”JEG KAN GODT LIDE AT TÆNKE OVER TILVÆRELSEN,OG JEG HAR DET BEDST, NÅR JEG 

ER I KONTAKT MED MINE FØLELSER, SÅ JEG IKKE BLIVER STRESSET ELLER TRIST” – CITAT: 

INGEN MAND NOGENSINDE! RIGTIGE MÆND TAGER DERES FØLELSER, NÅR SOM HELST 

DE OPSTÅR, OG PAKKER DEM NED I EN LILLEBITTE, METAFORISK KASSE, HVORPÅ DER 

STÅR ”LIGEGYLDIGE TING” OG GEMMER DEN LANGT VÆK I DERES UNDERBEVIDSTHED. 

EN TYPISK SAMTALE OM FØLELSER BLANDT RIGTIGE MÆND GÅR TYPISK SÅDAN HER: 

BRO 1: ”HEY BRO, JEG HAR DET EGENTLIGT DÅRLIGT PGA. MIT BRUD MED MARIE, DEN 

TREDJE AF DE PIGER, JEG DATER FOR TIDEN,” BRO 2: ”NÅ OKAY MAYN, ÆRLIG SNAK, HVAD 

SÅ?” BRO 1: ”JA, JEG FØLER BARE, AT JEG MÅSKE-” BRO 2: ”HAHA, ’FØLER’, NICE ONE BRO!” 

BRO 1: ”HAHA, FIK DIG! :’(”

MOK’s MANDESIDE 3000 XL

BILER
LIGE SÅ LÆNGE, DER HAR EKSISTERET MÆND, HAR 
DER EKSISTERET FEDE BILER. MEN DET KAN VÆRE 
SVÆRT FOR EN RIGTIG MAND AT SÆTTE SIG IND 
I, HVAD DER ER FEDE BILER, NÅR MAN SAMTIDIG 
SKAL LAVE ILD, SLÅS, VÆRE TRO MOD SINE ELSKERE 
OG MEGET ANDET. HER ER MOK-REDAKTIONENS 
HJÆLPENDE HÅND TIL AUTO-JUNGLEN, RIGTIGE 
MÆND BOR I!

FEDE BILER:
1. FERRARI: INTET SIGER VELHÆNGT, MA-
CHO, KONGEFYR SOM EN LYNHURTIG, RØD MIS 
AF EN SUPERSPORTSBIL. DU HAR NOK IKKE RÅD 
TIL DEN SOM RIGTIG MAND, MEN DU KAN ALTID 
TAGE TIL DET LEGENDARISKE OG MEGET MANDIGE 
BILSHOW ”DHB” – DANMARKS HURTIGSTE BIL OG 
KIGGE PÅ ANDRES FERRARI.
2. TOYOTA CELICA: DEN ER IKKE LIGESÅ 
DYR SOM FERRARIEN, MEN DEN KAN SÆNKES 
MERE END KVALITETEN AF MEDICINSTUDIET EFTER 
FREMDRIFTSREFORMEN, OG SÅ KAN MAN SMIDE 
EN UNØDVENDIGT STOR SPOILER PÅ, SÅ FOLK VED, 
MAN IKKE HAR NOGET AT KOMPENSERE FOR!
3. HUMMER H1: DEN STØRSTE CIVILE UD-
GAVE AF DEN KLASSISKE MILITÆRBIL FRA ALLE DINE 
YNDLINGSFILM. INTET SIGER MAND SOM EN 2 TONS 
DRÆBERMASKINE, DER KØRER TO LITER PER KILOM-
ETER OG SKIDER PÅ MILJØET I SAMME GRAD SOM 
FAKULTETET SKIDER PÅ DE MEDICINSTUDERENDE

NEDTUR BILER:
1. FIAT MULTIPLA: FOR DET FØRSTE, SE PÅ 
DEN. FOR DET ANDET, SE PÅ DEN. JA, JA, DU ER 
FAMILIEFAR. OG DU HAR SEKS AIRBAGS. MEN HVAD 
HJÆLPER DET, NÅR PIGERNE LØBER SKRIGENDE 
VÆK, OG DIN FAMILIEFÆRGE HAR FOR FÅ HES-
TEKRÆFTER TIL AT HALE IND PÅ DEM???
2. TOYOTA PRIUS: 23 KM PER LITER? HVAD 
GØR DET? DET REDDER MILJØET. HVEM GÅR OP I 
MILJØET? DET GØR KVINDER OG HIPPIER,  OG DER 
ER ET OVERLAP PÅ 100 % BLANDT DE GRUPPER. EN 
NEDTUR MANDEBIL.
3. TESLA: OKOKOK, BILEN ER SOM SÅDAN 
FLOT NOK, MEN DEN ER ELEKTRISK. EN ELEKTRISK 
BIL. DEN KØRER IKKE PÅ EKSPLOSIVT BRÆNDSTOF, 
DER LAVER ILD OG FYRER DIN BIL FREMAD. HVIS 
DU SOM MAND VIL HAVE EN EL-BIL, VED DU SÅ, 
HVAD DER OGSÅ KØRER PÅ STRØM? DET GØR DIN 
VIBRATOR NOK.


