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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
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www.imcc.dk
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www.mok.dk
pippi.wordpress.com
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MOK UDKOMMER
IMCC PALESTINE HOLDER DEBAT, S. 6

DENNIS RULLER TERNINGER, SOM EN RIGTIG 
NØRD

FEST FOR AFRIKA VOL. 5, SE SIDE 7
DENNIS SPILLER PANDEMIC, SOM EN RIGTIG 
NØRD
ANDREAS MOR ER PÅ BESØG

ANDERS PUMPER JERN
ANDREAS MOR ER STADIG PÅ BESØG

ANDREAS MOR TAGER HJEM
DENNIS RULLER TERNINGER IGEN

MOK DEADLINE KL. 12:00
SPLAS MÅNEDSMØDE, SE SIDE 6
ØRE-NÆSE-HALSUNDERSØGELSE, SE SIDE 6

GO INVITERER TIL ETISK DEBAT, SE SIDE 5
IMCC NEPAL HOLDER INFO-DAG, SE SIDE 6

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

YES! Jeg blev
Mr. MOK 2016!

Umti-umti!

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

Anders Erik
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Kedsomhed er den menneskelige grundfølelse. Dagligt spildes timer på kedelige 
gøremål: 
Gåen ned ad trapper, cykeltur, indkøb, spisning, opvask,  rengøring, defækation, stirren ud 
i luften,  gåen op af trapper, tandbørstning, løbetur.  
Man keder sig blot ved at læse denne alenlange liste af tidsspilde. 

Men er der noget at gøre spørger du mig? – må man ikke bare acceptere, at livet er en 
summation af ligegyldigheder? 
NEJ! 

Vil du gøre trivialiteterne til en leg, bør du begynde at lytte til podcasts. 

Men hvad kræver det? Hvordan kommer man igang? 
Jo, først og fremmest skal du have en smartphone. På Iphone har du allerede installeret 
den uslettelige app ”podcasts”. På android skal du selv installere en app; ”Pocket Casts” 
er den mest anvendte.
Hernæst kan du abbonnere på forskellige podcasts og få dem ind på dit newsfeed. 

Hvad skal jeg så lytte til? 
Hvis du er uinspireret, er der er her en række af klassikere. Listen er knap nok 

Gode historier:
 Serial:  Verdens mest lyttede podcast handler om den selvudleverende 
journalist Sarah Koenigs efterforskning. Første sæsons 12 afsnit om mordet på Hae 
Min Lee og den efterfølgende (u)retfærdige retsag mod Anan Syed er så god, at den 
næsten er mere end blot ørefyld. Den nyligt afsluttede sæson 2 omhandlende soldaten 
Bowe Bergdahl, der forlod sin sin camp i Afghanistan og blev taget til fange, løfter sig 
til storpolitiske højder. 
 This American Life: Podcast-verdens grand old lady tager hver uge et let-
tere abstrakt emne op og udforsker det med lærerige, overraskende og spændende 
historier. De udforsker ikke kun det amerikanske samfund men også mennesker og 
deres historier. Ira Glass er manden bag podcasten, der aldrig skuffer! 
 Third Ear: Den ultimative danske podcast, der producerer gådefulde og 
utroligt spændende ørehængere. I sin hedengange form er det programmet bag 
nævneværdige afsnit som ”Riper-Holm-sagen” og ”I et forhold med” omhandlende en 
legendarisk svindler, og ”Farfars to liv” der igen viser, at ikke alt altid er som det ser ud. 
Third Ear er fornylig genopstået i samarbejde med Politiken og har allerede produceret 
adskellige ultraspændende serier, bedst eksemplificeret ved ”Ringbinds-attentatet”
 Nattens Dronning: En telefonstønner chikanerer den danske klassiske 
slagtøjsspillerstand. I den utroligt velproducerede DR P1 serie fra starten af 2016 eft-
ersøger freelance-journalisten Thomas Smedegaard en meget mystisk kvinde. Lyt til 
den, hvis du vil høre en usædvanligt velproduceret podcast-serie med både sex, klassisk 
musik og massere af mystik.

Sport:
 Sportsugen: Få en times ugentlig opdatering på den kommende sportsuge 
med sportsjournalist-notabiliteter såsom Andreas Kraul og Henrik Fallesen. Sportsugen 
kommer rundt om mange forskellige sportsgrene og snakker om mulige udfald af den 
nærmeste sportsfremtid (omend selv Danmarks fremmeste sportsjournalister er over-
raskende dårlige)!
 Fitness M/K: Ph.d. i muskelbiologi Anders Nedergaard er en legendarisk 
formidler, der hver uge tager et emne op, af interesse for alle der går op i træning. 
Spændvidden er bred og ”Dr. Muskel” snakker både om olympisk vægtløftning, mus-
kelbiologi og periodisk faste – altsammen bakket op af  tidens fremmeste publicerede 
forskning og med besøg af både relevante og spændende gæster.
 Fodbold FM: 2 timers ugentlig fodboldnørderi udkommer hver mandag 
aften efter superligaens sidste spillerunde. Første time handler om superligaen og 
anden time om udlandet. Hver uge er der besøg af forskellige gæster og ikke sjældent 
store diskussioner om boldspillets ædlere finurligheder. Selv de mindre kyndige kan 
være med og få indsigt i både stillinger, resultater, taktik og sensationer.

Viden:
 Radiolab: Den muligvis bedst producerede podcast udforsker hver uge et 
mere eller mindre videnskabeligt emne. Hvis man ikke vidste, at borebillens sexliv, CRISPR  
eller krybskytteri er spændende, bør man høre Radiolab-gutterne nørde over det i op til 
en time.
 Kongerækken: En journalist og en historiker gennemgår den danske 
kongerække fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe d. II – i skrivende stund er de 
nået til nummer 26, Christoffer af Bayeren (hvis I ellers kendte til ham). Muligvis synes I 
det lyder en smule steneren, men de to yngre herrer formår at formidle historien med 
indlevelse og relevans, så man ender med at blive lidt træt af det nutidige kongehus’ 
mangel på mord, sex og drama.
 Politiken skyggekabinettet: Sigge Winter-Nielsen inviterer hver  torsdag 
et alsidigt panel ind i politikens lydstudie og snakker med dem om ugens gerninger og 
misgerninger i dansk politik .  Det er både indsigtsfuldt og sjovt. Jeg kan anbefale Uge 
13, hvis man gerne vil høre to voksne mænd blive rygende uvenner over tal.

Kultur: 
 Det vi taler om: Ditte Okman inviterer hver fredag forskellige sladderjour-
nalister og andet godtfolk ind i Radio 24syvs lokaler for at snakke om alt det, vi alle 
smalltalker om; kongehuset, kendisser, hvem, hvad, hvor og alskens drama. Jeg hader 
mildest talt de fleste i panelet... men kan ikke lave være med at lytte til de uhyrligt 
spændende ligegyldigheder om alt fra Lars Løkkes tøj til the Kadashians.
 Dårligdommerne: Der findes gode film, film der får dig til at føle at du 
lever – og så findes der dårlige film. Jacob Hinchley og co. får virkeligt en til at indse, 
hvorfor Rich Kids ikke var ligeså god som du muligvis husker det. Det er ret grineren. 
 Politikens Poptillæg: Lucia Odoom (bare smag på navnet) inviterer til en 
ugentlig snak om kultur, lad det være sig X-factor, porno, Hollywood og eventyr.  Pop-
tillæget udvider ens viden om populærkultur - jeg vidste eksempelvis ikke, at jeg skulle 
ende som Kanye West-ekspert.

Medicinsk interesse
 Det psykiatriske hospital – 24syv:  To Journalister fra Radio 24syv besøgte 
Amager lukket psyk i 2012. Det kom der en udsendelse på fire afsnit ud af. Man får et 
rørende og morsomt indblik ud af programserien, og selvom alle stud.med’ere nok 
føler at man kender psyk-patienter, er det alligevel anderledes, når de snakker med to 
journalister. Lidt henne i serien møder man desuden en skitzofren patient, der har sit 
helt eget syn på verdenen.  
 Ugeskrift for læger: En kort ugentlig podcast, der giver lidt indsigt i den 
nyeste forskning, udvikling af lægefaget eller et andet læge-relevant emne. Værten er 
Ugeskriftets chefredaktør Torben Kitaj.  
 NEJM This Week: For de ægte nørder udgiver New England Journal of 
Medicine også en ugentlig podcast om den ny-publicerede forskning. Niveauet er 
højt, men hvis man har det mentale overskud, kan man hurtigt blive opdateret på den 
nyeste cutting edge-extreme-edition research.

Underholdning:
 Den korte Radioavis: Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og Rasmus 
Bruun laver det bedste daglige radiosatireprogram i nyere tid. En time dagligt kan du 
forvente at få et genialt indsigt i livet på en meget livlig radioavis-redaktion på Radio 
24syv. Kirsten Birgit4prez.
 Genialos: De sidste tre år har Radio 24syv inviteret Reality-stjernen Sidney 
Lee og kendis-fysiker-rainman-type Holger Bech Nielsen ind i forbindelse med årsskiftet 
til at snakke med hinanden om årets gang og om forventningerne til det nye. Ild møder 
vand. Man har ingen idé om hvor samtalen ender, men det er spændende på flere planer.
 Spørge Jørgen: Hvad er Jørgen Leths ynglingsbil?, Kan Jørgen Leth lide 
katte?, Hvad er Jørgen Leths ynglingsmusik? – brevkassen om alting gav i en måned 
en lang række poetiske og gode svar på alverdens spørgsmål. Selv om Radio 24syv ikke 
længere sender programmet, kan jeg stadig anbefale programrækken bare for at høre 
Jørgen Leth fortælle om godt og dårligt. 

MOK'S FEDE LILLE PODCAST-GUIDE

*

*Husk, at man ikke hoerer podcasts paa radioen, men paa smartphonen

Det var hvad der var plads til i denne uges MOK. Måske er der intet af det, der kommer til 
at interessere dig (selv jeg er tvivl om du ikke også bliver tryllebundet af Third Ear, Serial 
eller  den korte radioavis). Når det så er sagt, så kan du starte her, og så ellers selv begive 
dig i kast med en helt ny verden; du kan finde noget om alt - lige fra NBA til Kæledyr
God tur!
- Anders 
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Kom til månedsmøde i Sexekspressen! 

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

Kom forbi og hør mere til vores næste MÅNEDSMØDE – som også er semesterets sidste:

TORSDAG D. 12. MAJ KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 

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

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

SÆT ALLEREDE nu kryds i kalenderen d. 8.-12. august, hvor vi tager på SOMMERSEMINAR 
med sexperter fra hele landet! Det bliver fem hyggelige, festlige og lærerige dage på Fyn 
med en flok dejlige mennesker – hold øje med MOK for mere info senere.

 Kommende arrangementer i AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende. 

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale. 
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste forårets events. 

Kommende arrangementer: 
 
Mandag den 25. April - Praktisk kursus i Ekkokardiografi. 
Vores meget efterspurgte kursus er desværre allerede fyldt op, og vi har lang venteliste. 
Hold øje med vores facebookside ”AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" da vi afholder 
kurset hvert semester. 

Torsdag den 26. Maj - Kursus i Basal EKG tolkning. 

Lær at tolke et EKG!

Sebastian Wiberg, læge og Ph.D fra Kardiologisk Afdeling, Rigshospitalet, vil den d. 26. 
maj kl 17:00 – 21:00 give en introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde 
øje med som stud.med. i klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og 
er eksamensrelevant for blandt andet 4. Semester og 7. Semester. 

Kurset kræver medlemskab af AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Stu-
derende" for indmeldelse. Send en privat besked til gruppen så får vi meldt jer på kurset. 
Vi kan maksimalt have 50 deltagere på dette kursus og der gælder først-til-mølle mht. 
tilmelding. Lokale 42.0.01 i pavilion. 

Torsdag den 2. Juni – Kursus i avanceret EKG tolkning. 

Dette kursus i EKG-tolkning er for studerende der har erfaring med basale EKG'er. - Det 
henvender sig derfor til dem som har været på EKG I-kurset eller på anden måde kender 
til basal EKG tolkning. 
Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG'er og er 
således yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til 
en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!

Igen er undervisningen varetaget af læge og Ph.D Sebastian Wiberg fra RH. Kurset foregår 
torsdag den 2 juni fra kl 17-20 I lokale 42.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemskab af AKS,  
se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.

Torsdag den 9. Juni – Kursus i Praktisk Kardiologi. 
Dette kursus i praktisk kardiologi er for studerende der har lyst til at vide mere om akutte 
tilstande og behandling af disse.  Kurset vil bestå af en gennemgang af AKS, hjertesivgt 
og farlige arytmier, således yderst eksamensrelevant for både 7., 8. og 9. semester, samt 
andre der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!

Undervisning bliver ved Læge og Ph.D-studerende Martin Frydland, som er ansat på 
kardiologisk afd. på Rigshospitalet. 
Hvor: Panum lokale 42.0.01, (pavillonen). 
Hvornår: Torsdag den 9. juni kl. 17-20

Vi kan maksimalt have 30 deltagere på kurset, og tilmeldingen 
følger først-til-mølle-princippet. Det kræver medlemskab af 
AKS for at kunne deltage.

Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

Bamsehospitalet på Panum!
Nu er det tid til Bamsehospitalet på Panum og DU kan stadig nå at være med! Tag din 
læsemakker i hånden og kom med én eller flere dage:
Onsdag d. 27/4
Torsdag d. 28/4 
eller fredag d. 29/4.
Så slutter vi ugen af med et brag af en fest for vores bamsehjælpere om fredagen, som vi 
også meget gerne vil se jer til. Desuden er I meget velkomne til at give en hånd med til 
opsætningen tirsdag sen eftermiddag. 
Vi vil gerne se så mange interesserede som muligt, så kom hvis du har lyst til en hyggelig 
dag hvor du lærer at snakke med børn om sygdom. Hvis du ikke har været med til oplæring, 
er det intet problem - vi giver en kort og grundig oplæring på dagen.

Hvis du ikke har tid den uge, eller bare vil træne dine bamselæge-skills før BH på Panum, 
kan du komme med til Bamsehospitalet til Science i Forum. Det foregår søndag d. 24/4 
fra ca. 13-19.

Sund Krop:
Til de SundKrop-interesserede er der 2 muligheder for at komme med ud i dette semester: 
d. 10. og 13. maj hvor vi skal undervise børn på hhv. Sortedamsskolen og Heibergsskolen 
her i København. Man kan sagtens komme ud selvom man ikke har været til aktionsdag - vi 
sørger for at du bliver godt forberedt alligevel.

Alle arrangementerne kan findes på vores facebookgruppe “Bamsehospitalet & SundKrop, 
København”, hvor du også finder tilmelding.

IMCC Exchange og Research Exchange søger bolig og buddy til 
juli og august 

Skal du rejse i sommerferien? Eller har du et ledigt værelse? 
I København modtager vi udvekslingsstuderende fra hele verdenen. Der kommer op til 
20  internationale medicinstuderende, og derfor har vi brug for din hjælp! Hvis du har 
et ubrugt/tomt værelse i perioderne 03.07-30.07.2016 eller 31.07.-27.08.2016, vil vi 
mægtig gerne høre fra dig! Hvis du udlejer dit værelse i disse 4 uger, får du et honorar på
2300 kr. 

Kravene til værelset/lejligheden er følgende: 
- Skal have en seng eller sovesofa
- Adgang til bad
- Adgang til køkken

Ud over de 2300 kr , får du:
- En ny, internationel ven 
- Fordel til næste ansøgningsrunde for  Exchange Klinik og Research Exchange udvek-
slingsophold. 

Hvis du er hjemme i sommerferien, kan du blive buddy/kontaktperson for en studerede 
og lære mere om andre kulturer :)

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
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It could be Lupus – Bliv klogere på SLE’s mange facetter

”It could be Lupus?”…. “It’s not Lupus. It’s never Lupus!”
Du har sikkert hørt dette adskillige gange, når du liiige skulle se et ekstra afsnit House i 
stedet for at læse til eksamen;)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en sjælden autoimmun sygdom. Den overvejende 
grund til, at SLE bliver brugt som en joke i House, er, at sygdommen er så vanskelig at 
diagnosticere. Sygdommens forskelligartede symptomer overlapper nemlig med mange 
andre autoimmune, infektiøse og maligne sygdomme, og så kan den endvidere komme til 
udtryk i rigtig mange organsystemer. SLE indgår således hyppigt i differentialdiagnostiske 
overvejelser i hverdagen som kliniker, hvorfor sygdommen er vigtig at have kendskab til 
uanset specialefelt.

Vi har derfor lokket Christoffer Tandrup Nielsen, læge og PhD ved Afsnit for højt Special-
iseret Reumatologi/Copenhagen Lupus and Vasculitis Clinic og Videnscenter for Reuma-
tologi & Rygsygdomme på Rigshospitalet, til at gøre os alle sammen lidt klogere på SLE. 
Foredraget vil fokusere på sygdommens mange facetter både de kliniske, biokemiske og 
serologiske og vil give praktiske redskaber til håndtering af patienter man kunne mistænke 
for SLE. Derudover berøres SLE's patogenese samt de forskellige forskningsområder 
indenfor SLE på Rigshospitalet.

Foredraget finder sted den 26. april kl. 16.30 og vi vil om sædvanligt byde på lidt for-
friskninger og andet godt til ganen. Efterfølgende fortsætter vi i Studenterhuset med 
vores månedsmøde.

Vel mødt,
/Eorta

Eortas kursus i objektiv undersøgelse

Den 20. april inviterer Eorta til vores efterspurgte kursus i objektiv undersøgelse, hvor vi 
her vil lære dig de basale færdigheder, som hører med til enhver god undersøgelse. Kurset 
er især oplagt for dig som skal i TKO til vinter/sommer, i klinik eller hvis du blot gerne vil 
lave noget andet end kun at have næsen i bøgerne.

Kurset består af 5 poster, hvor du lærer at lytte til lunger og hjertet, undersøge abdomen, 
tjekke halsen, mundhulen og øjne samt kigge på ekstremiteter.

Hver post tager ca. 20 minutter foruden en intro, så regn med ca. 3 timer. Men bare rolig, 
det bliver ikke kedeligt og gennemgående for vores kurser er, at folk blot efterlyser mere tid.

Join os til et sjovt arrangement og hold øje med MOK for evt. ændringer. Eventet er KUN for 
medlemmer, så meld dig ind i Eorta i dag ved at betale kun 49 kr. på følgende Nordea konto:
Reg. nr.: 2115
Konto nr: 8977979979

Husk: At angive dit KU-bruger navn(eks. abc123) i beskeden til modtageren og send en 
e-mail til eortagruppen@gmail.com, hvor du blot gør opmærksom på din tilmelding.
Indenfor nogle dage vil du så have modtaget en bekræftelses-email om, at du nu er 
tilmeldt, og du kan nu frit tilmelde dig kurserne.

Vi byder dig hjerteligt velkommen!
Eorta – basisgruppen for intern medicin

Eortas stetoskopikursus

Et af lægens vigtigste og mest basale kundskab er at kunne håndtere et stetoskop – men 
alligevel er dette ikke noget vi har nok fokus på i løbet af studiet! 
Derfor har vi i Eorta lavet dette kursus til dig, som vil lære at mestre stetoskopiens kunst 
uanset, om du bare er en flittig SPV’er, der vil blive bedre til sit job eller, at du måske snart 
skal i klinik og vil have færdighederne i orden. 

Vi har fået Hedvig Andersson fra Foreningen af Yngre Kardiologer til at undervise i basal 
stetoskopi af hjertet og lungerne og kurset vil bestå af følgende elementer: 

- Introduktion til stetoskopet med relevant terminologi
- Grundlæggende stetoskopi af hjerte og lunger - normale og patologiske forhold
- Grundlæggende praktiske færdigheder: teorestisk gennemgang og fokus på praktisk 
udførelse

Kurset tager cirka 2 timer og er målrettet studerende på 4. semester og derefter. Et basalt 
kendskab for hjerte og lunge anatomi er en fordel, men ikke et krav. Relevant anatomi vil 
dog blive gennemgået hurtigt.

Der er desuden sørget for lyde, så vi også kan lære at høre efter patologiske tilstande, 
stetoskoper (men medbring endelig dit eget, hvis du har et) samt forfriskninger til ganen!

Så tag din læsemakker under armen og join os den 11. maj til et sjovt og lærerigt arrange-
ment. Eventet er gratis, men KUN for medlemmer (se ”Eortas kursus i objektiv undersøgelse” 
for vejledning til indmeldelse i Eorta).  

Vi byder dig hjerteligt velkommen!
Eorta – basisgruppen for intern medicin

GO København og Praktikant I Troperne præsenterer: 
KURSUS I BASAL OBSTETRIK 
– bliv klar til at arbejde på fødegangen i et u-land

Er du vild med obstetrik?
Går du og drømmer om at tage et klinikophold i et u-land? 
Har du lyst til at lære brugbare håndgreb ved fødsler? 
Vil du blive klar til en dag på fødegangen i et ressourcefattigt land? 

Så kom på et heldagskursus med en masse hands-on workshops i håndgreb, forløsning 
og komplikationer. 

Kurset vil primært omhandle basal obstetrik ved den normale fødsel inkl. de hyppigste 
komplikationer. Teorien vil fylde så lidt som muligt, og praktisk træning i håndgreb og 
øvelser på fantomer, så meget som muligt! 

Kursets undervisere er: 
Carsten Lenstrup; pensioneret overlæge i obstetrik og ALSO-instruktør 
Ulla Lenstrup; tidligere uddannelsesansvarlig jordemoder 
Julie Helmer Nielsen, Lærke Heidam Juul Andersen og Karen Halse – alle tre læger ved 
Gynækologisk og Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital.

Kurset foregår på Hvidovre Hospital lørdag d. 14. maj 2016 kl. 10.00-17.00

Kurset henvender sig til generelt obstetrik-interesserede og til studerende, der ønsker 
at tage klinikophold i et u-land, fx med PIT. Da fokus som nævnt vil ligge på praktiske 
færdigheder, forventes et vist fagligt niveau, og man skal derfor minimum have påbeg-
yndt 8. semester. 
Desuden skal man være medlem af enten PIT(IMCC) el. GO. 

Bemærk: Begrænset antal pladser – blot 16 deltagerpladser, pladserne uddeles efter 
først-til-mølle-princippet!
Billetsalget starter d. 15. april kl. 17.00!
Deltagergebyret er 100 kr. inkl. frokost.

Vi glæder os til at se jer til en super fed og lærerig dag! 
Mvh. GO København og PIT København.

KURSUS I GYNÆKOLOGISK UNDERSØGELSE

Igen i år afholdes vores populære kursus i gynækologisk undersøgelse og nu er datoen 
endelig fundet. Det kommer til at foregå torsdag d. 5. Maj fra klokken 16-20 på CAMES. Der 
er 12 pladser – der er ingen semesterbegrænsning, det eneste krav er at du medlem af GO  

Hold øje med med Facebook, hvor der i starten af den her uge vil komme event og yder-
ligere information om tilmelding mm. 

/GO – Gruppen for medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik.

GO INVITERER TIL ETISK DEBAT OM SVÆRE SAMTALER OG DILEM-
MAER I FOSTERDIAGNOSTIKKEN

Kom til semesterets sidste temamånedsmøde om etik og den svære samtale i fosterdi-
agnostikken.

Hvordan fortæller man et kommende forældrepar, at deres barn har misdannelser, er 
handikappet eller har andre alvorlige sygdomme? Hvordan rådgiver man i forhold til abort 
eller fortsættelse af graviditeten? Hvordan agerer man som læge? Og hvordan tager man 
i det hele taget disse svære samtaler?

Dette vil overlæge Helle Zingenberg med speciale i føtalmedicin gøre os klogere på. Hun 
vil fortælle om etik og håndtering af svære samtaler og vanskelige dilemmaer i fosterdi-
agnostikken. Derudover vil hun lægge op til debat af relevante cases.

Det foregår tirsdag den 19. april klokken 17.00 på Panum, nærmere info om lokale følger.

Der vil som altid være kaffe og lidt sødt.
Vi holder et kort månedsmøde efter oplægget.

Alle er velkomne, så kom glad :)

Kh GO
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IMCC Nepal holder info-dag
Tirsdag d. 19/4 kl. 17.00 i studenterhuset (Loungen på 1. sal) 
Interesserer du dig for internationalt arbejde? Nepal? Sundhed? Organisatorisk kapacitet-
sopbygning i udviklingslande og empowerment?
Så kom til info-møde og hør mere om IMCC Nepals arbejde.  
Alle er velkomne – uanset semester og studieretning. 

Se facebook-event for mere info: ”Intromøde i IMCC Nepal - kom og vær med (eller hør mere) 
// Introduction meeting in IMCC Nepal - come and join”

Hvordan er det lige situationen i Palæstina, Israel og resten af verden hænger sam-
men? Hvad sker der i Palæstina lige nu og hvad skal der ske i fremtiden? Hvordan skaber 
vi forandring i et land, der virker låst? 
Som sundhedsaktør og frivillige i Palæstina smider IMCC Palestine bolden op til en aften 
fyldt med visioner og ideer til at skabe forandring, fællesskab og bæredygtige projekter. 
Leila Stockmarr, Rasmus Brygger og Yonatan Goldsteihn vil hjælpe os til en nuanceret 
debat. 
Aftenen vil blive faciliteret af IMCC-Palestine i samarbejde med to palæstinensere fra 
vores partnerorganisation Shahid. Alle er velkomne, også selvom man ikke har kendskab 
til situationen i Palæstina.
 
Der vil være gratis palæstinensiske øl og lette forfriskninger undervejs.
Kom og vær med til en aften fyldt med inspiration og gode debatter. Vi glæder os!

Dato og tidspunkt : d. 13 april fra kl. 17-20

Lokale: 29.01.30 -> Bare rolig, vi hænger palæstina flag op, så du kan finde vej

Adresse: Panum Instituttet på Nørre Allé nr. 20, København

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 ledige pladser i sommerferien!!!!
• Mungeli Hospital, Indien: 1 plads i perioden juli-aug.
• St. Francis’ Hospital, Zambia (OBS! dyrt hospital) 2 pladser i perioden juli-aug.
Andre restpladser:
• Salvation Army’s Chikankata 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 hospi-
talsbeskrivelser 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. 

Kære alle jer på 3. semester!

Ryster du i bukserne ved tanken om nært 
forestående eksamen? Frygter du ledun-
dersøgelsen? Har du aldrig rørt ved en figurant, 
og hvor er det nu lige, at knæet sidder?

Frygt ej, SAKS hjælper dig!

Den 20. april kl. 17.00 afholder vi ledundersøgelseskursus til den nette sum af 20 kr., 
og vi gentager successen den 22. april. Kurset forbereder dig til undersøgelses- og 
palpationsspørgsmålene til eksamen, og der vil være massere af undervisere til stede, 
så ingen bliver overset.

Husk billetterne kommer i salg fra d. 13. april. Så hiv fat i din læsemakker og mød op til en 
sjov, hyggelig og lærerig dag. Kurset har plads til 22 kursister, og forfriskninger er inklu-
deret – what’s not to like? Mere info findes på SAKS’ facebookside, under begivenhederne. 

Psst!! Husk vi holder månedsmøde med et spændende fokus den anden tirsdag hver 
måned.

Til vores kommende månedsmøde kan vi inspirere med et spændende oplæg ved 
Netværk for Integreret behandling (NFIB). De vil fortælle om deres erfaringer med 
integreret behandling; med de muligheder og udfordringer det indebærer, og der vil 
være mulighed for diskussion og spørgsmål.  
Se mere på deres hjemmeside: www.nfib.dk  
 
Oplægget afholdes indtil kl 17:00 hvorefter vi holder vores 
månedsmøde. 
 
Vi glæder os til at se så mange som muligt! 

Lapplastik kursus d. 27. April kl. 16.00-20.00

Skynd dig at meld dig til vores populære kursus i lapplastik! 
Vi starter kurset med en teoretisk gennemgang og derefter vil der være rig mulighed for 
hands-on træning på grise. Underviseren på dagen er plastikkirurgi og der vil være meget 
tid til at lege med forskellige suturteknikker på grise og samtidig få god supervision.
Der er MEGET få pladser, så skynd dig at melde dig til, hvis du vil have en plads.

Sted: Vi mødes kl. 16.00 i informationen på Panum og går sammen til lokalet vi skal være i.

Sådan tilmelder du dig:
1. Indmeld dig i SPLAS, hvis du ikke allerede er det. Det koster 50kr. pr. år. Som mobilepayes 
til tlf. 60479086 (husk at skriv ”Indmeldelse SAKS”). Send samtidig mail til info@splas-kbh.dk
2. Meld dig til kurset ved at sende en mail til info@splas-kbh.dk + mobilepay 50kr til tlf. 
60479086 (Husk skriv ”lapplastik”)

OBS! Du er først tilmeldt når vi har modtaget din betaling! Allerede SPLAS-medlemmer 
har førsteprioritet.

info@splas-kbh.dk

Kom til månedsmøde i Studerendes Plastikkirurgiske Selskab 
(SPLAS) mandag d. 18. april kl 16.30!

ALLE er velkomne, ikke-medlemmer såvel som gamle medlemmer - 1. semester som 12. 
semester! Kom og hør om de spændende kurser vi har planlagt for semestret. Og kom 
og hør om mulighederne for at blive aktiv i vores basisgruppe!

LOKALE: 42.1.01

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, SPLAS

Basal øre- næse- halskursus
KOM KOM KOM!! :-)

Kursisterne lærer at udføre en systematisk ØNH undersøgelse af ansigt, ører, næse, hals 
og mund.

Selvom du ikke umiddelbart skal være ØNH-læge, er teknikkerne gode at kunne i fx 
skadestuen!

Kurset er særligt egnet til bl.a. lægestuderende på de kliniske semestre og kan bruges 
som supplement forud for eksamen i ØNH.
Pga den store efterspørgsel kører vi kurset 3 gange i år - OBS d 27/4 og 2/5 er forbeholdt 
11. semester studerende.

- 18/4 kl 17.00 (alle semestretrin velkomne!)
- 27/4 kl 17.30
- 2/5 kl 17.00

Pris 50 kr.

Tilmeldning sendes til: tobiasnicolaiandersen@gmail.com
Skriv navn, ønsket dato samt semestertrin.

Herefter modtager du mail med mere info.

De bedste hilsner fra SØNHKS
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Utilsigtede hændelser & beslutningstagning i komplekse
situationer
Lær at håndtere kritiske situationer

SATS Præsenterer: Foredrag omkring utilsigtede hændelser, hvordan de kan forebygges, 
og hvordan kommunikation og beslutningstagning er afgørende for udfaldet af akutte 
og komplekse situationer. 

Tomas Thormann, tidligere kaptajn i Air Greenland og medlem af Siriuspatruljen samt 
nuværende militærpsykolog, vil bla. gøre os klogere på:

- utilsigtede hændelser
- faktorer af afgørende betydning for udfaldet af kritiske situationer
- paralleller mellem piloten og lægen i den akutte, komplekse situation

Foredraget er relevant for enhver kommende læge, der kan komme til at stå i pressede 
situationer med patienter i kritisk tilstand, hvor tiden og det at træffe de rigtige beslut-
ninger er altafgørende. 

Foredraget er gratis og åbent for alle – både medlemmer og ikke-medlemmer på alle 
semestertrin er velkomne! SATS sørger for lidt sødt til ganen…

Dato: 20. april 2016
Hvor: Lokale 29.01.30
Tid: 16:15 - 17:30

Vi glæder os til at se jer! :)

Med venlig hilsen SATS.

SATS temaaften: etiske og præanæstesiologiske overvejelser hos 
mennesker og dyr

Onsdag d. 27/4 holder SATS København i samarbejde med VMF (Veterinær medicinsk foren-
ing) temaaften om etik og præanæstesiologiske overvejelser hos mennesker og ved dyr.

Aftenens program:
- 16.00-16.15: Introduktion til aftenen
- 16.15-17.00: “Præanæstesilogiske overvejelser og anæstesirelaterede risici hos smådyr”.
- 17.00-17.15: Pause m. sandwich.
- 17.15-18.00: “Etiske og præanæstesiologiske overvejelser hos mennesker”.
- 18.00-18.30: Fælles debat i plenum.

Til aftenen har vi inviteret dyrlæge, Ph.D. og senior veterinærmediciner i anæstesi ved 
Københavns Universitet - Helle Harding Poulsen, til at fortælle om præanæstesilogiske 
overvejelser og anæstesirelaterede risici hos smådyr (hunde og katte) som det indle-
dende oplæg.

Det følgende oplæg vil omhandle etiske og præanæstesiologiske overvejelser hos 
mennesker.

Imellem de to oplæg vil der være en kort pause med gratis sandwich. Efter de to oplæg 
vil vi i plenum debatere forskelle og ligheder, samt hvor vi kan drage erfaringer af hinan-
dens fagområder.

Deltagelse i temaaftenen er gratis, men forudsætter tilmelding via biletto (linket kan findes 
på SATS’ facebookside under eventet).

Vi glæder os til at ser jer til en udbytterig aften i godt selskab! 

SATS: Akutmotorcykel og månedsmøde

Har du benzin i blodet? Synes du fire hjul er to for meget? Eller kan du bare ikke få nok 
af blå blink? Så kom og hør Paramediciner Jan Kenneth – tidligere fører at den eneste 
danske akutmotorcykel – fortælle om akutmotorcykelordningen, fordele og ulemper ved 
to fremfor fire hjul i trafikken samt om den sundhedsfaglige responstid.

Dato, lokale og tidspunkt: 4/5 kl. 16.15 lokale 42.0.07

Efter foredraget vil vi afslutte med en diskussion om hvorvidt akutmotorcykler kan be-
mandes af læger, samt om de forskellige fordele og ulemper ved en sådan ordning, bl.a. 
hvilket udstyr der skal prioriteres.

Vi glæder os til at se dig til dette semesters sidste månedsmøde. Alle er velkomne, medlem-
mer som ikke-medlemmer, nye som gamle.

Dagsorden for månedsmødet:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 

2. Siden sidst:
- Utilsigtede hændelser og beslutningstagning i komplekse situationer
- Temaaften: Etiske og præanæstesiologiske overvejelser hos mennesker og hos dyr
- SATS præsentationer; SAM2016 (Oslo), DASEM (Børkop), ICEM2016 (Cape Town).

3: Kommende arrangementer:
- EMS2016
- EMSS16 (sommerskole)

4. Evt.

wSTUDENTERKLUBBEN 
VIL DU GERNE IND OG SE FCK-FCN d. 16. maj kl. 16? 

Takket være en aftale med FCK kan vi komme afsted for kun 
20 kr. per snude, som er betaling for to opvarmningsøl i Stu-
denterlubben. Billetten i sig selv er gratis! 

Vi har fået 100 billetter, der uddeles efter først-til-mølle-prin-
cippet, så skynd dig at skrive dig på listen i Klubben, mens der 
stadig er pladser. 
Vi mødes i klubben kl. 13 og tager mod Parken kl. 15.

Salget starter tirsdag d. 19/4-16 i Studenterklubben.

DERUDOVER!
Næste lange fredagsbar er d. 6. maj! Der er længe til, men vi 
glæder os!

Der er også generalforsamling i Studenterklubben d. 2. maj.

Normale åbningstider 

Mandag - kl. 1100-1500

Tirsdag - Fredag - kl. 1100-1700
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Den Visuelle Analoge Score til smertevurdering kender vi allesammen. Og 
vi er derfor også allesammen bekendt med dens enorme utilstrækkelighed. 
Oprindeligt blev det set som en fordel, at man med en parameter for subjektiv 
smerteopfattelse kunne inddrage patientens egen oplevelse i behandlingen, men 
lige siden D. Gould et al i 2001 indførte skalaen, har læger erfaret, at patienter 
simpelthen ikke ved, hvordan de har det.

Hvor mange gange har du ikke oplevet en patient i akutmodtagelsen med hold 
i nakken, et fibromyalgisk anfald, en stødt tå eller et trykket ribben, der, når den 
bliver adspurgt om smerteoplevelsen, svarer "10!"?

Altså tvinges man som læge til at notere, at patienten der har en lidt stiv nakke, 
fordi den har sovet med en lidt for blød eller en lidt for hård pude, nu er i den 
allerværst tænkelige smerte i verden. Selvfølgelig passer det ikke, men hey, 
patienten er jo ekspert i egen krop og sygdom, så du noterer bare det 10-tal.

Ikke længere!

MOK præsenterer nu den opdaterede VAS-skala: VISSE-VAS, så DU ikke skal 
forlade dig på en patients indskrænkede forestilligsevne men sikkert og trygt 
kan VISSE-VAS’e din patient.

Videnskabelig Individuel Subjektiv Sagligt Evaluerende - Visuel Analog 
Situationsbedømmelse

At VISSE-VAS’e er den moderne, empatiske læges bedste redskab til at indleve 
sig i sin patients ubehag og smerteoplevelse. Den er pædagogisk idet den 
ikke længere stiller krav til patientens egen evne til at opleve og beskrive sin 
smertefølelse men i stedet beskriver en række almindelige scenarier med en 
letforståelig og relaterbar smerteintensitet.

Efter omfattende kliniske forsøg (6378 ptt., p = 0,00032), der har dokumenteret 
skalaen anvendelighed i brug, har MOK lavet flg. instruks:

1. Du har en patient i smerter. Tag din gammeldags, justerbare VAS-lineal frem og 
bed patienten føre måleren derhen på intervallet 0-10, hvor smerteintensiteten 
er bedst repræsenteret.

2. Din patient vælger nu 10. OK. Enten er patientens hovedpine fuldstændig 
ubeskriveligt forfærdelig, eller også er patientens forestillingsevne ikke særligt 
god.

3. Efter at have besluttet at den sidste mulighed - som altid - er forklaringen, 
giver du patienten flg. muligheder og scorer derefter:

SMERTEINTENSITET:
1. Smerten svarer til at finde ud af, at den sok, du har på højre fod, er en lille smule 
våd, efter du havde taget sko på. Egentligt bare irriterende.
2. Smerten svarer til et bind, der sidder lidt irriterende.
3. Smerten svarer til, når man piller en neglerod, og man får flået den for langt 
op, og der er en lille smule blod, og det svier herre meget, men det egentligt 
stadig er mest psykisk ubehag.
4. Smerten svarer til en afvisning i Fredagsbaren kl 23.
5. Smerten svarer til en afvisning i Fredagsbaren kl 18.
6. Smerten svarer obligatorisk tilmelding til eksamen pga. Studiefremdriftsre-
formen.
7. Smerten svarer til at gå på toilettet om natten uden at tænde lyset, hvorefter 
man støder storetåen ind i et bordben.
8. Smerten svarer til, at der er ild i dig.
9. Smerten svarer til at støde storetåen ind i et møbel. Et møbel med ild i.
10. Her differentieres smerten efter køn: For kvinder: Som at føde. Et barn med 
ild i. For mænd: At blive slået i skridtet med vilkårlig blidhed eller styrke.

4. Når patienten igen vælger 10, ryster du mildt overbærende på hovedet, læg-
ger hånden på patientens fingre og fører dennes hånd og VISSE-VAS-måleren 
hen til "3".

5. Smil faderligt/moderligt og sig: "Nej. Du har så ondt her. Du har 3 ondt. Det 
er ok."

6. Da din patient rigtignok kun har 3 ondt, er der ikke behov for andet end at 
ordinere tabl. paracetamol 1000 mg x 3 og udskrive.

7. Kaffepause

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN, JAPAN OG USA I 2017 ?
Så har du mulighed for at søge om at få en plads til en af fakultets bilaterale aftaler senest den 1. maj 2016. 
Hvornår på studiet:
Det er muligt at komme på udveksling til fakultets bilaterale aftaler på 5. semester KA på enten 
2009- eller 2015- kandidatstudieordningen til Japan og på 5. semester KA på 2015-kandidatstud-
ieordningen til USA og Australien. I nedenstående oversigt kan du se på hvilke semestre samt på 
hvilken studieordning, du har mulighed for at søge en udvekslingsplads til.  

Hvortil:
Fakultetet råder over 5 bilaterale aftaler i 3 lande: Australien, Japan og USA.
Læs mere om aftalerne på KUnet:  Kandidat i medicin/Udlandsophold/Hvor i verden?/Studieop-
hold i resten af verden

UDVEKSLING PÅ 2015-KANDIDATSTUDIEORDNINGEN 
Hvis du tager ”International Perspektiv – Klinik i Udlandet” på 5. semester kandidat, kan du bytte 
rundt på semestrene. Du har således mulighed for at tage dit 5. semester kandidat i udlandet, 
allerede når du har afsluttet 1. og 2. semester kandidat (60 ECTS).

ANSØGNINGSSKEMA 
Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' her: Kandidat i medicin/Blanketter.
Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016.

RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk

Træffetid for international vejledning:
- Spørgsmål vedr. fakultetsaftaler:
• Tirsdag: kl. 15-17 
• Torsdag: kl. 10-13 
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN, JAPAN OG USA I 2017 ? 
 
Så har du mulighed for at søge om at få en plads til en af fakultets bilaterale aftaler senest den 1. maj 
2016.  
 
Hvornår på studiet: 

Det er muligt at komme på udveksling til fakultets bilaterale aftaler på 5. semester KA på enten 2009- eller 

2015- kandidatstudieordningen til Japan og på 5. semester KA på 2015-kandidatstudieordningen til USA og 

Australien. I nedenstående oversigt kan du se på hvilke semestre samt på hvilken studieordning, du har 

mulighed for at søge en udvekslingsplads til.   

 
Hvortil: 
Fakultetet råder over 5 bilaterale aftaler i 3 lande: Australien, Japan og USA. 
 
 
Hvor Hvornår Studieplan i udlandet På 

studie-
ordning 

Antal 
pladser 
pr. år 

Ansøgningsfrist – 
blanketten åbnes en 
måned før fristen 

Bilaterale aftaler 
AUSTRALIEN 
Concord 
Clinical School, 
University of 
Sydney  

Efterår 2017 5. semester KA (12 
ugers kliniske kurser 
og speciale – 30 ECTS) 

2015 2  1. maj 2016  

AUSTRALIEN 
Geelong 
Clinical 
School|Deakin 
University  

Efterår 2017 5. semester KA (12 
ugers kliniske kurser 
(20 ECTS)) 

2015 2  1. maj 2016 

AUSTRALIEN 
School of 
Medicine, 
Faculty of 
Health
University of 
Tasmania 

Efterår 2017 5. semester KA (12 
ugers kliniske kurser 
(20 ECTS)) 

2015 3 1. maj 2016 

JAPAN 
Tokai 
University, 
Kanagawa  

Kalenderåret 
2017 

5. semester KA  
(sansefagene, 
neurologi/neurokirurg
i) 

2009 og 
2015 

2 1. maj 2016 

USA 
The Methodist 
Hospital, Texas 
Medical 
Center, Texas, 
USA 
 

Kalenderåret 
2017 

5. semester KA (12 
ugers klinik kurser 
(kirurgi) inkl. skriftlig 
eksamensopgave (20 
ECTS) 

2015 2 pr. 
semester 

1. maj 2016 

 

MOK præsenterer: VISSE-VAS 
Den opdaterede VAS-skala  anno 2016!
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Dit kommende lægeliv
I onsdags, den 6. april, afholdt FADL, Yngre Læger og 
Akademikernes A-kasse i fællesskab en workshop – 

”Dit kommende lægeliv”

35 medicinstuderende deltog i workshoppen, som 
bestod af en kombination af oplæg og gruppeøvelser. 
Formålet var at give deltagerne indblik i egne kom-
petencer samt motivation og bagefter koble denne 
viden videre på fremtidige karrierevalg.

Derudover blev der givet ”hjælp-til-selvhjælp” om-
kring de 38 specialer og de 7 lægeroller – 

Hvilke er de? Hvad betyder de enlig? har jeg en ide 
om hvilket speciale jeg gerne vil have og kan jeg gøre 
noget ved det allerede nu?

Interessen for workshoppen var stor og vi vil derfor 
arbejde videre og prøve at afholde endnu et senere 
på året.

ARRANGEMENT & 
FOREDRAGSUDVALGET
Game of Thrones aften

AFU vil gerne invitere alle FADL-medlemmer til en 
hyggeligt 
Game of Throne aften i studenterklubben d. 25 April
Der vil være nogle snacks til at fejre premieren Game 
of Thrones. Tag din læsemakker under armen, hvis 
du ligesom os har ventet hele året på denne episke 
premiere! 

1. maj

FADL’s 1. Maj er en årligt tilbagevendende begiven-
hed, der fejres med morgenmad (inkl. øl og bitter), 
kampsange og de obligatoriske brandtaler. 

1.maj er jo traditionelt en arbejderkampdag, men 
FADL’s 1. Maj er for ALLE uanset politisk tilhørs-
forhold. Dog må vi allerede nu krybe til korset og 
indrømme, at der nok sniger sig nogle gamle røde 
kampslagere ind, men det er jo helt op til én selv, om 
man vil synge med :-)

I år starter arrangementet 
Søndag d. 1. Maj  kl. 09.00 i Studenterklubben

Omkring kl. 12 efter morgenmad og brandtaler, går vi 
samlet – i anmeldt demonstration – imod fælledpar-
ken for at joine de andre fagforeninger og det politi-
ske engagement… og hygge os. 

HUSK
Studiekort med FADL-klistermærke (som du kan 
hente i FADL huset på Blegdamsvej 26), så du kan 
komme ind! Tæppe, proviant, regntøj, spil og hvad du 
ellers tror, at du får brug for i kampens hede. 

Hvis du har nogle gode ideer til, hvordan vi kan gøre 
FADL-arrangementerne bedre eller har en fed ide til 
et nyt event, er du mere end velkommen til at deltage 
i vores møder eller skrive en mail til os på 
kkf-afu@fadl.dk

De bedste hilsner AFU
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 15, 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.   
________________________________________

Generalforsamling i SMiK
Tid: onsdag den 13. april kl. 17.30
Sted: SMiKs lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. sal

Generalforsamlingen indledes med et let måltid. Selve mødet, hvor vi bl.a. afholder valg til 
SMiKs bestyrelse, begynder kl. 18. 

Alle studerende ved Københavns Universitet og de øvrige højere læreanstalter i København 
er velkomne!

Læs mere på www.facebook.com/smikbh/events . Her er også en lille hjælpevideo, der kan 
hjælpe dig med at finde vej.
________________________________________

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 tekst i en kort gudstjeneste. Efter gudstjenesten serverer SMiK en 
forfriskning i våbenhuset, og der vil være lejlighed til at møde dagens prædikant. Forfrisknin-
gen 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 – trækfu-
glene – 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

Bonusinfo: P1s Natursyn var med på fugleturen 2015. Det er der kommet et radioprogram 
ud af, og det kan høres/podcastes på Natursyns hjemmeside: www.dr.dk/p1/natursyn/

Videnskabsteori og naturfilosofi er muligvis ikke noget du umiddelbart forbinder med det 
at kigge på fugle. Men det gør blandt andre biolog, lektor og centerleder på Institut for 
Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet, Claus Emmeche og Nicolai Halvorsen 
(foto), der er studenterpræst for de naturvidenskabelige studerende samme sted. Natursyns 
Sofie Hjort var med sidste gang gruppen af filosofiske videnskabsmænd og -kvinder tog en 
tur ud på Vestamager for at se på fugle og tænke store tanker. Tilrettelægger: Sofie Hjort. 
Vært: Dorte Dalgaard.
________________________________________

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 historisk 
og nutidigt brændpunkt, et rituelt og mytologisk centrum og pilgrimsmål for tre verden-
sreligioner, 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 
________________________________________

Studentermedhjælpere / Forskningsårs-studerende 
søges
Til at hjælpe os med 16-års opfølgningen af 
Copenhagen Child Cohort 2000

Copenhagen Child Cohort (CCC2000) er et prospektivt fødselskohorte-studie som under-
søger udvikling og prædiktorer for psykisk sygdom.

Kohorten er blevet fulgt siden fødslen og er tidligere undersøgt da de 0-1, 5-7, og 11-12 
år gamle. Du kan læse mere om kohorten på www.CCC2000.dk

I ungdomsårene stiger forekomsten af psykiske lidelser som depression, angst, psykose 
og spiseforstyrrelser, og vi vil derfor denne gang have specielt fokus på disse lidelser og 
risikomarkører herfor.Undersøgelsen foregår i samarbejde med Rigshospitalets øjenafde-
ling Glostrup, som også deltog i vores 11-12 års opfølgning.

Din opgave bliver at:
Foretager helbredsundersøgelser af de 16-17-årigei form af:
- måling af vægt, højde, og impedans
- måling af blodtryk
- indsamling af hår til måling af kortisol
- testning af social kognition
- kort interview

Vi kan tilbyde
- Et lønnet studenterjob eller forskningsår.
- Mulighed for at blive en del af en dynamisk og voksende forskergruppe bestående af 
børne- og ungdomspsykiatere, psykologer, øjenlæger og epidemiologer. 
- Hjælp til at planlægge og gennemføre dit eget selvstændige forskningsprojekt med 
henblik på publikation i internationalt videnskabeligt tidsskrift. 

Ansættelse
Forventet ansættelsesperiode: 1/7-2016 og et år frem
Lønnen er 10.000kr/mdr., som er standardløn for forskningsårs-studerende på fuld tid.

Ansøgningsfrist: 29. april 2016, med ansættelsessamtaler i uge 18. 

Ansøgning med CV og tlf nr.&emailsendes til: 
Projektkoordinator Else Marie Olsen
Lektor, PhD, Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
emol@sund.ku.dk

Frivillige søges til at være besøgsvenner for unge med 
kræft på Rigshospitalet gennem
Ungdommens Røde Kors.
 
Vi søger nye medlemmer til vores team af frivillige, der hver mandag og onsdag aften 
besøger de indlagte unge mellem 12 og 29 år på Børneonkologisk afdeling og i “Kræft-
værket”, som er Rigshospitalets værested for unge med kræft. Det er os selv og de unge, 
som finder på hvad vi laver - det kan både være at spille playstation eller brætspil og grine 
af youtube, eller det kan være at snakke om alt mellem himmel og jord.

Unge med kræft oplever ofte ensomhed og isolation - især i de perioder, hvor de skal 
være indlagt. Målet med vores aktivitet er at reducere denne ensomhed - både ved den 
direkte ung-til-ung kontakt med os, og ved at sørge for at de unge kommer i kontakt med 
hinanden. Derudover har vi et par valgfrie ekstratjanser, som er at tage med på særlige 
arrangementer ud af huset; og i sommerferien er der mulighed for at hjælpe med at 
afholde sommerskole for børnene i folkeskolealderen.

Krav til dig som frivillig
Du skal være god til samvær med unge, udvise empati og forståelse for deres situation, 
og have overskud til de svære samtaler, når behovet opstår. Vi er åbne for ansøgere fra 
alle studier/med alle uddannelsesmæssige baggrunde. 

Dit udbytte – de unges gevinst
- Du vil blive grundigt forberedt på at indgå som frivillig besøgsven.
-  Du bliver en del af et seriøst projekt, som gør en forskel i de unges hverdag. 
- Du bliver en del af et allerede velfungerende og hyggeligt team af andre frivillige unge, 
som jævnligt mødes til sociale og faglige arrangementer.
- Du får indflydelse og medansvar og får stor mulighed for at sætte dit præg på projektets 
fremtid.
 
Det praktiske
Du skal som frivillig kunne komme på afdelingen minimum 2 aftener, samt tage 2 “bag-
vagter” om måneden og deltage i løbende gruppemøder. Besøgstiderne ligger mandag 
og onsdag i tidsrummet 19-21. Du skal være mellem 18 og 35 år. Du skal desuden kunne 
binde dig til projektet i minimum 6 måneder og helst længere. Du vil fungere som en del 
af vores team fra 1. juni og bliver inviteret til et informationsmøde i uge 19.
 
Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning på max 1 A4 side og dit CV pr. mail 
til aktivitetsansvarlige Morten og Charlotte senest søndag d. 17/4 2016 på besoegsven-
ner@gmail.com.
 
Samtaler bliver afholdt i uge 17. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
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Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, Rigshospitalet 
søgerscholarstipendiat til start d. 1.september 2016
Jobbet
Skolarstipendiaten forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde 
med forskellige parter.Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med 
udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i 
processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af 
én eller flere artikler. En af hovedopgaverne er, at være ansvarlig for at hjælpe til med 
igangværende projekter i forskningsenheden med fokus på oprettelse af en database og 
koordination af igangværende studier, som man bruger i sit eget projekt.

Forskergruppen og projektet
Man vil som skolarstipendiat arbejde tæt sammen med énPhD-studerende, én postdoc 
og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling 
med et godt socialt netværk med andre unge forskere.Ydermere er gruppen del af et 
socialt netværk med andre skolarstipendiater på afdelingen.
Fokus for projektet er levertransplantation.Dataindsamling kanstartes umiddelbart på 
baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under 
ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og kan hjælpe og 
assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.  

Ansættelsen
Ansættelsen varer i 12 måneder med løn på 10.000 kr. månedligt. Der forventes engage-
ment og arbejdsiver fra ansøger, og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandi-
datdelen. Vi forventer, at skolarstipendiaten kan opnå topublikationer i løbet af perioden. 

Ansøgning
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til hcpommergaard@gmail.com 
inden d. 1/6-2016.  Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale 
hurtigst muligt efter.

For yderligere information kontakt:
Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende 
(andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)
Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)  
Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)

Auditorieoperatørerne på Rigshospitalet søger nyt 
holdmedlem!
Vi er et lille eksklusivt hold (pt. 8 medlemmer) på Rigshospitalet, der søger et nyt
holdmedlem (stud.med.) snarest muligt. Som operatør i Rigets auditorier skal du være 
med til at sikre kunderne en god service til deres arrangementer.

Typiske arbejdsopgaver vil være at:
• Sørge for at lukke op for auditoriet inden arrangementerne
• Kontrollere og opstille det tekniske udstyr, så det fungerer 
• Være behjælpelig med teknisk assistance under arrangementet
• Lukke ned igen efter endt arrangement

Som operatør skal du have følgende egenskaber:
• Du skal være smilende, imødekommende og hjælpsom
• Kunne Microsoft Powerpoints basale funktioner
• Være lærenem i forhold til oplæring i AV-udstyrets basale funktioner (holdet kræver ikke 
den store tekniske eksamen – hvis du har viljen, skal vi nok lære dig resten)
• Desuden er det vigtigt at kunne bevare overblikket og berolige kunder ved uforudsete 
tekniske problemer, så disse kan blive løst hurtigst muligt.
• Lavt semestertrin prioririteres, da en del holdmedlemmer er langt på studiet

Arbejdet er meget fleksibelt. Man kan selv være med til at bestemme sin arbejdstid, men 
man er ikke sikret et bestemt antal timer om måneden, da antallet af vagter er varierende 
måned for måned.

Vagterne fordeles hver måned mellem dig og de andre medlemmer af holdet. Der af-
holdes et vagtmøde i slutningen af hver måned, hvor alle vagter i auditorierne dækkes af 
holdmedlemmerne. Det kan forekomme, at man er nødt til at gå glip af undervisning for 
at få alle vagter dækket. Der tages dog hensyn til obligatorisk undervisning og eksamen.
 
Lønnen er 150,00 kr. i timen. Der gives ikke søn- og helligdagstillæg.

Der er god mulighed for at læse på vagterne og du får en enestående mulighed for at 
være med til rigtig mange af de spændende arrangementer og konferencer der afholdes 
i Rigets auditorier. Vi har et rigtig godt sammenhold og arrangerer årligt flere sociale 
aktiviteter sammen. Vi holder planlægningsmøde onsdag d. 27. april 2016 kl. 17:00, hvor 
du forventes at kunne deltage.

Ansøgningsfristen ermandagd. 18. april 2016 kl. 12:00. Der er oplæringsvagter med fuld 
løn i starten af maj/juni og det forventes, at man tager vagter fra ca. juni/juli 2016.
Skriv nogle ord om dig selv (inkl. semestertrin) og send ansøgningen til wnk147@alumni.
ku.dk.

På vegne af holdet,
Amanda Sølyng

Har du lyst til klinisk patientarbejde i almen praksis?
Vi er en centralt beliggende praksis på Østerbro med 3 læger (heraf 2 nynedsatte) og 
en sekretær/laborant. Vi har brug for hjælp til blodprøvetagning, lungefunktionsun-
dersøgelse, suturfjernelse, sårskift, øreskyl, urinanalyse samt diverse kontroller.
Vores behov er ca 25 timer ugentligt, stillingen kan evt deles mellem 2-3 studerende, 
således at du arbejder 1-2 dage ugentligt. 
Stillingen er primært tidsbegrænset fra ultimo april til august 2016, men der er mulighed 
for forlængelse afhængigt af kvalifikationer.

Du får masser af klinisk erfaring og løn efter FADL’s holdoverenskomst. 

Ansøgningsfrist: 14/4-2016.

Skiv til Claes Carson: claes_carson@hotmail.com eller
Stig Balk-Møller: stigbalk@yahoo.com tlf.nr 35388055

Forskningsår pr. 1.septemberpå Copenhagen Neuro-
muscular Center, Neurologiskafdeling, Rigshospitalet
Du vil blive ansvarlig for dit eget projekt med Professor John Vissing som vejleder og vil 
samtidig blive koblet til nogle af afdelingens øvrige projekter, der handler om patienter 
med medfødte muskelsygdomme.  Forskningen er klinisk og indebærer meget patientkon-
takt. På afdelingen udfører vi fysiologiske tests på kondicykler, funktionelle tests, MR- og 
DXA-scanninger, tager blodprøver, lægger venflons og meget mere.

Forskning kræver en masse planlægning, logistik og kommunikation med patienter, 
videnskabsetiskekomiteer, samarbejdspartnere osv. Afhængigt af projekterne skal du 
være forberedt på at kunne indgå i internationalt samarbejde. Du skal sammen med os 
ansøge om et skolarstipendium, men afdelingen dækker din løn indtil fondsmidlerne er 
opnået. Dit arbejde vil munde ud i en videnskabelig artikel og kan anvendes som bachelor 
eller kandidatopgave.

Hvis du er interesseret eller vil høre mere, så kontakt:
Julia Dahlqvist, Læge, PhD-studerende   
e-mail: julia.rebecka.dahlqvist@regionh.dk eller tlf:  3545 6126
Skriv ikke en egentlig ansøgning, men lidt info om dig; telefonnummer, e-mailadresse, 
semestertrin, planer for nærmeste fremtid og evt. tidl. arbejde, senest mandag d. 29. 
april kl. 12:00.

Stud. Med. med kinesisk sprogkundskaber søges!
Vi er en forskningsgruppe som er på jagt efter en medforfatter der er stud med, folkesund-
hedsvidenskab studerende, læge eller lignende medicinsk baggrund som kan læse 
kinesisk på akademisk niveau. Hvis man har interesse indenfor intensiv medicin, pædiatri, 
infektionsmedicin eller sepsis vil det være en fordel. 

Det er tanken at vedkommende vil få et yderst billigt medforfatterskab på min. to Cochrane 
publikationer. Vedkommende vil primært komme til at arbejde sammen med forskere/ 
læger på Copenhagen Trial Unit og vil blive oplært I analyse af randomiserede kliniske 
forsøg og Cochrane metodik. 

Arbejdet består som minimum i at læse og ekstrahere data fra kinesiske artikler med 
mulighed for at få en større rolle.  
Kontakt mig venligst på følgende kontaktoplysninger hvis det har interesse:
email: stkk@regionsjaelland.dk  eller tlf: 25388793 

Bedste hilsner,
Læge, Steven Kwasi Korang

Forskningspraktikopholdved Integrated Research and 
Treatment Center (IFB) Adiposity Diseases i Leipzig, 
Tyskland
 
Som medicinstuderende på SUND har du muligheden for at søge om at deltage i et 8 ugers 
forsknings-praktikophold ved Integrated Research and Treatment Center (IFB) iTyskland. 
Praktikopholdet giver medicinstuderende mulighed for at opnå førstehåndserfaring med 
det videnskabelige forskningsfelt inden for fedme og samtidig afprøve deres glæde og 
evner inden for  forskning. Praktikopholdet finder sted fra d. 8. august til d. 30. september 
2016. Ansøgningsfristen er d. 8. maj 2016. Du kanlæse mere ompraktikopholdet og ansøgn-
ingsproceduren her: http://www.lom.ku.dk/next_generation/students/ifb-internship/. 
Hvis du harspørgsmål til opholdet, er du mere end velkommen til at kontakte Sektion for 
Internationalisering ved at sende en mail til anne.fledelius@sund.ku.dk.

6-måneders forskningsstipendiat på Øre-Næse-Hals og 
Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands 
Universitetshospital Køge
Vi søger en engageret medicinstuderende, der vil hjælpe med at foretage søvnundersøgel-
ser på børn i forbindelse med dataindsamling i et ph.d.-projekt. Der kan forventes oplæring 
i juni måned. Under ansættelsen får du endvidere mulighed for at komme 2-4 uger til Grøn-
land med henblik på at undersøge børn med mellemøre-problemer. Rejsen er finansieret.
Forskningsstipendiet vil som minimum munde ud i en kandidat-opgave, men forfatterskab 
kan også være en mulighed.  

Ansættelsen kan muligvis forlænges.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. alt inklusiv. 
Ansøgningsfrist: 27. april 2016
Tiltrædelse: 1. august 2016 

Motiveret ansøgning, CV samt eventuelle spørgsmål sendes til Ida Andersen, læge og 
ph.d.-studerende, på mail: idga@regionsjaelland.dk
Kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til samtale.

Annoncer
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Fredag 

14.27: Erik og Mo handler ind. Første potentielle konflikt: hvem skal bære den tungeste kurv?

14.42: Ved pakkebåndet. A wild Jauho appears. I kaoset pakkes blødvarer under mælken. 

             Potential disaster #2.

16.17: Dagens tredje potentielle krise: Albin kan ikke finde ud af at komme ind på RHK.

20.04: Der spises lasagne. Den er god. Er der kød i? Ingen ved det. 

20.16: Andrea har selfie-stang med. Albin tager billede. Det bliver ikke godt.

20.35: Simon afslører sin brede viden udi kunsten at smage vin. Erik tabte fænomenalt.

21.28: Meget lang kønspolitisk diskussion i stuen. Svensk vin-fest for to i køkkenet.

22.37: Vi spiller spion. Det går medium. Anders har lidt svært ved helt at fange konceptet. 

00.04: Et MOK-medlem er på vej mod amøbe-stadiet. Andrea glædes, om end det 

            handikapper spion-legen. Hvis vi andre dog bare kunne forstå meningen bag sure 

            nativ-amerikanske skalp-pH’er.

02.37: Dagens sidste potentielle kontrovers: Spejderdrengene battler mandom -  så hvem 

            få
r lov at sove det aller koldeste og fladeste sted? 

Søndag

09.16: Pigerne bliver vækket på en meget tarvelig måde.

09.22: Dennis er dårlig til at skære ost. 

09.27: Redaktionen chokeres over haj-fostre, der spiser andre haj-fostre i andre hajer.

09:28: Anders skal nu have en tatovering lige over knæskallen.

10.07: Fuck. Huset krakelerer. 

11.58: Tak for denne gang!

Dagbog fra en MOK-weekend

Lørdag

09.02: Der dufter af boller og en morgenfrisk gravid.09.48: Redaktionsmøde starter. Erik vil hellere sove og Mille ser pludselig 10% mere 

            gravid ud når hun sidder i gyngestol.10.22: Mo tager billeder med et make-up spejl. Ser pludselig aldeles godt ud. 
11.15: Alle læser gamle MOKs og snakker visioner.11.16: Albin giver op og læser Mad & Venner i stedet.13.01: Detektiv Erik er på sporet af MOKs nøgletyve14.39: Simon hugger brænde. Prøver i hvert fald på det.17.51: Andrea bliver akut liderlig af mustache-emojii’en.

           Anders har lidt svært ved helt at fange konceptet.19.42: Vi spiser pasta med fløde. Andrea tager Lactase. 
            Hun prutter alligevel.

21.03: Start på Mr. MOK 2016 ved Hkh. David Hvidtfelt.22.57: Mr. MOK 2016 kåres. Stort tillykke! 23.43: Musikquiz. Jackstikket driller. Vi gennemfører på trods.02.17: Det ingen troede kunne ske er sket: FERNET’en er TØMT! Og se på Dennis. Se på 

            ham. Han er så glad. Før og efter billede til sammenligning.

27. november 2015

 med 3 liter Fernet 10. april 2016
 uden 3 liter Fernet

- Mo /MOK-red


