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MOK UDKOMMER
EORTA KURSUS I OBJ. UNDERSØGELSE - S.6
ANDERS LÆSER MED POUL FOR 2. GANG

4. SEMESTER HOLDER LANDMANDSFEST
HUSK AT SPISE DINE HVEDER!

STUDENTERGUDSTJENESTE I KIRKEN VED 
RUNDETÅRN 12.15
UGENS REDAKTION TAGER PÅ BUSTUR
PELLE SKAL TIL KONFI I JYLLAND

UGENS REDAKTION HAR DET HYGGELIGT OM 
EFTERMIDDAGEN OG NONSENS OM NATTEN 

BAMSEHOSPITALET TAGER I FORUM - SE S. 8
UGENS REDAKTION SPISER SNASK OG 
REVIDERER

MOK DEADLINE KL. 12:00

NORSK MEDISINSTUDENTFORENING HOLDER 
SUTURKURSUS - SE S. 8

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 Mo Anders

Nu har du stavet det forkert igen! Mit navn erH-A-I-R-Y Potter!
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Der foregår noget mærkeligt i nordvest. Altså noget mere mær-
keligt end den sædvanlig løb-for-livet kinda feeling, der hersker 
derude. 

På Bispebjerg kirkegård findes en flot allé, hvor der er plantet 
japanske kirsebærtræer på hver side. De blomstrer hvert år, lige 
omkring nu. Hvorfor skriver jeg overhovedet det her? Halvdelen 
af København har set de træer. SOM I ALLE HAR SET DE TRÆER.  
Og jeg forstår det godt. For de er smukke. Og lyserøde. Og mag-
iske. Og instalicious. Men hypen er enorm! 

Jeg bor lige ved siden af, på Skoleholdervej, og jeg kan fra mit 
køkken se indgangen til kirsebærsalléen. Min kæreste (aka. Se-
bassemand) og jeg går tit søndagsture om mosen i matchende 
grønne dunjakker (zero fucks given, og bagefter ser vi Barnaby, 
okay?!), og nogle gange går vi igennem kirkegården. De sidste 
par uger opdagede vi at der var mange mennesker på alléen, 
men træerne var kun sprunget halvt ud - ikke tilfredstillende. 
Og jo flere blomster, jo flere mennesker. 

Men den her weekend tog det overhånd. Så tidligt som kl. kvart 
over 6 om morgenen begyndte kirsebærsvalfarten. Og det var 
ikke kun gamle mennesker, der var stået tildligt op og kedede 
sig (jeg var ikke selv oppe, men har fået det fortalt af min mor, 
der var på besøg og står tidligt op). 

Det er alle mulige mennesker, der er pjattede med kirsebær-
stræerne. Unge par, gamle par, kendisser, børnefamilier, kon-
firmander og en hel masse turister. Og lad os være ærlige - det 
er jo det perfekte konfirmationsbillede. En lang fødselsgang af 
fortryllende lyserøde træer, og så står man der i sin hvide kjole, 
suk... En masse amatørfotografer med alt for dyrt udstyr og mær-
kelige graviditetsbilleder var også en ting på kirsebærsalléen. 

Anyways, de mange turister var også et sjovt fænomen. Det er 
jo ofte turister fra asien der besøger Danmark, fordi de er tos-
sede med Danmark og H.C. Andersen. Men i Japan har de jo selv 
sindssygt mange kirsebærtræer! Med Fujibjerget i baggrunden, 
i stedet for de mange gravstene på Bispebjerg kirkegård. 

Jeg er selv glad for smukke, lyserøde ting, og jeg er selv tosset 
med de træer. MEN. Det er for meget, når det er på en kirkegård. 
Der er bisættelser lige ved siden af, men på trods af det, er der 
opsat kaffevogne, festivaltoiletter og folk leger støvlekast ovenpå 
gravstene. Så du kan sørge og få en støvle i hovedet. Og en kaffe 
ved siden af, det er måske meget godt. 

Hvordan startede hypen? #hype #hpye #bispebjerg
Jeg spurgte nogle af mine københavnervenner (jeg har kun boet i 
København i 3 år, er jyde) om det her var en ting, der var foregået 
i lang tid. Det kunne jo godt være en stolt københavnertradition, 
at man hvert år skulle se træerne når de sprang ud midt i april. 

Det forholder sig bare ikke sådan. For nogle år siden skrev politik-
en noget ala 'se træerne eller din sjæl dør,' og folk blev forståeligt 
nok besat. Og med instagramgenerationen der tilbeder alt smukt, 
tyndt, grønt og sommeragtigt, blev det hurtigt en viral ting. De 
sociale medier kræver et obligatorisk kirsebærsbillede, ellers tror 
dine venner at du ikke har været udenfor hele aprilmåned. Min 
mor (som var på besøg, hyggeliiiiiigt!) fik også en intens kriblen 
i fingrene efter at poste noget på facebook, men hendes kamer-
arulle på iPhone var fyldt, og rigtig nok - kirsekrise. 

Det er også nogle meget ens krisebærsbilleder, der florerer, fordi 
der er endnu ikke er begyndt at dukke sådan nogle sjove 'læn-
dig-op-af-tårnet-i-Pisa-billeder. Det er måske også lidt svært at 
lave med en lang række træer. Til gengæld er der nogle sjove 
hoppebilleder, der understreger hvor frit og inspirerende et 
menneske man er. Sådan et billede vil jeg også have. 

Hypen er dog selvlimiterende. Fordi naturen ikke kan holde til så 
meget hype, har kirsebærstræer en meget kort blomstringstid. 
Eller, en uge er vel lang tid i instagramtid.

Spørgsmålet er så - fortsætter hypen? Bliver det her en turistat-
traktion fremover? Er det kommet for at blive, som den anden 
japanske ting vi alle elsker og hader på samme tid: SUSHI? 

     Andrea/MOKred. 

   

        

#KIRSEGÅRDSHYPE 

Fra Anders Hemmingsens insta. 

Fra politiken.dk 

Fra 'fra frø til blomst' bloggen 
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Hjerneforskning og Psykiatri, 1 års skolarstipendiat ved 
Rigshospitalet
Vi søger 1 medicinstuderendemed interesse for hjerneforskning, psykiatri og billeddi-
agnostik til et forskningssår. Du skal være på kandidatdelen, gerne højt semestertrin og 
have klinisk erfaring indenfor psykiatri/neurologi.

Ved depression, er førstevalgsbehandlingen selektive serotonin re-uptakehæmmere (SSRI), 
men af ukendt årsag responderer 30-50% ikke adækvat. Neurobiologisk Forskingsenhed 
og Psykiatrisk Center København undersøger om man ved hjælp af en ny markør ved PET 
hjerneskan før og efter behandling med SSRI kan forudsige effekten af behandlingen? 
Som skolar skal du undersøge serotonin 4 receptoren ved baseline hos depressive ver-
sus kontroller, og dets association med inflammation og oplevet stress i barndommen.

Fra 15.08.16 – 14.08.16
Løn 10.000 DKK/måned (søges fra fonde med dig).

Interesseret? Send ansøgning og CV (+ karakter) senest 20 April 2016 til MD Phd-student 
Kristin Forsberg på kristin.forsberg@nru.dk

Præparatfremstillere søges
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin søger to præparatfremstillere.

Præparatfremstillingen består af et team på 14 medicinstuderende fordelt på 5.-12. 
semester, som arbejder med at fremstille og vedligeholde anatomiske præparater til de 
makroskopiske studiesale.

Du kan se det fulde opslag og ansøge på KU's hjemmeside: http://jobportal.ku.dk/
undervisningsstillinger/.

Ansøgningsfristen er d. 6. maj 2016.

Ansøgningskravene til stillingen er at du har bestået 3. semester anatomi ved forårsek-
samen 2016, med en karakter på 10 eller 12 og at du har tid til at deltage i sommer 
renovation i uge 27. 

Kontaktperson: Carina Ørum caor@sund.ku.dk

Center for Perioperativ Optimering søger to 
skolarstipendiater
Stillingen:
Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger to dedikerede skolarstipendiater til et 
forskningsår.Arbejdsopgaver inkluderer at bidrage til kliniske kirurgiske projekter. Du skal 
dels deltage som data-indsamler og koordinator i en række studier, og herudover får du 
også dine egne projekter, hvor du bliver hovedansvarlig. Du bliver selvfølgelig forfatter 
på alle artikler, hvor du opfylder de gængse forfatterskabskriterier.
Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i enheden.
Du tilbydes ligeledes deltagelse i artikelskrivningskurser samt deltagelse i 3 skrive-retreats 
i løbet af ansættelsen.
Lønnen vil udgøre 10.000 kr. månedligt.Stillingen har en varighed på 12 måneder, og 
dette kan ikke fraviges. Start: d. 1/8 eller 1/9 - 2016

Den ideelle ansøger:
- Er medicinstuderende på kandidat-delen
- Er struktureret, dedikeret og flittig
- Har personligt drive og gode samarbejdsevner
- Er villig til at deltage i CPO’s aktiviteter

Om CPO:
Center for Perioperativ Optimering (CPO) er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed 
tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. CPO harp.t ca. 10 ansatte, og vi værdsætter et 
socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.Som forskningsansat i CPO er man un-
derlagt et krav om videnskabelig produktion, og det forventes, at alle forskningsansatte 
skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup fra seniore 
ansatte. Forskningsområderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk 
forskning, registerforskning, basal forskning ogtranslationel forskning.

Ansøgning: Kort ansøgning samt CV sendes til jaro@regionh.dk inden d. 25/04-2016. 
Herefter gennemføres samtaler.

Yderligere information: 
PhD-studerendeKristoffer Andresen, kristofferandresen@gmail.com, telefon: 25 46 84 24.
PhD-studerende Siv Fonnes, siv.fonnes@gmail.com, 
Professor Jacob Rosenberg, jacob.rosenberg@regionh.dk, telefon 26 23 73 23.

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 videnska¬beligt tidsskrift. 

Ansættelse:
Forventet ansættelsesperiode: 1/7-2016 og et år frem
Lønnen er 10.000kr/mdr., som er standardløn for forskningsårs-stu¬derende 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

Forskningsår ved Lungemedicinsk Forskningsenhed på 
Bispebjerg Hospital
Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger 
vi en medicinstuderende til et prægraduat forskningsår. Stillingen er fuldt finansieret.

Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma. Det aktuelle projekt handler 
om, hvorvidt patienter med svær astma uden tegn til hyperreaktivitet i luftvejene kan 
nedtrappes i astma medicin. Der er således tale om et studie, med stor klinisk relevans. 

Om dine opgaver:
- Du vil stå for udarbejdelse af den endelig protokolskrivning.
- Du vil stå patientrekruttering og patientundersøgelser med tæt opbakning fra projek-
tgruppen.
- Sidste fase er analyse og artikelskrivning, evt. kandidatopgave. Vi sigter efter, at alle 
forskningsårsstuderende får udgivet deres data i et internationalt tidsskrift. 

Krav til dig:
- Medicinstuderende, helst på kandidatdelen af studiet.
- Interesse for at prøve kræfter med forskning.
- Kunne starte 1. september 2016. Frem til ansættelsen skal der udarbejdes en endelig 
protokol. Vi forventer at du, med hjælp fra projektgruppen, står for dette i løbet af foråret/
sommer 2016. 
- Der er stor opbakning undervejs, men selvstændighed og gåpåmod vil være en stor fordel.

Hvis ovenstående har interesse, kan du få yderligere information ved at kontakte den 
projektansvarlige læge, ph.d.-studerende Anna von Bülow på: 
anna.von.buelow@regionh.dk. Skriv gerne en kort beskrivelse af dig selv.

Der afholdes samtaler allerede d. 23.Maj 2016.

Overordnet projektansvar: Celeste Porsbjerg, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d. & 
Vibeke Backer, professor, overlæge, dr.med.

Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
5. Tværvej, Indgang 66
2400 København NV
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Horoskoper
af Madame Maier. 

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

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du er kommet til at se så meget paradise 
hotel, at du begynder at spørge dine ven-
ner om I skal danne par. De forstår, men 
bliver sure, når du uopfordret begynder at 
lege Pandoras æske og siger grimme ting 
om dem. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du begynder at drømme om kirsebærtræer. 
De er så smukke. Og lyserøde. Og magiske. 
Men i din drøm kommer et spøgelse og siger 
at du skal fucke af, fordi du står på dens 
gravsten. Forståeligt. 

Vædderen
20. marts - 19. april
Efter onsdag vil du opleve torsdag. 

Tyren
20. april - 20. maj
Du vil opleve gentagne bølger af højdeskræk. 
Når du mindst venter det, synes du jorden/
gulvet er meget langt væk. Selv hvis du sid-
der på en stol, har du brug for at ligge dig 
ned. Måske er det højdeskræk, måske er det 
dovenskab. Stjernerne er ikke sikre. 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du vil opleve en stor begejstring for oreos. 
Mere end gennemsnitligt. Du laver oreo 
kager, smoothie og kamsteg. Dine venner 
er begejstrede. Du begynder også at lave 
human oreos, ved at stille dig mellem to 
mennesker, der er mørkere i huden end dig. 
Det er hyggeligt, og du får nye venner. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
PAS PÅ APRILSOLEN! Du har stor chance 
for at blive solskoldet. På trods af skyer og 
regn, vil netop du have stor chance for at 
blive rigtig godt skoldet. Helt krabberød. 
Husk solfaktor 50. 

Løven
22. juli - 22. aug.
Swiggity Swooty, you're comming for dat 
booty. Du får en metaldetektor i gave fra 
en hemelig beundrer, og du går i gang med 
dit livs skattejagt. Du har det for sindssygt. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du vil opleve at Panumtårnet stirrer på. Som 
Saurons øje har det udset sig netop dig. Det 
gør ikke rigtigt ondt eller er ubehageligt, 
men det stirrer bare meget intenst på dig. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du tager på stranden, fordi du kan mærke 
at du i denne uge bare kommer til at finde 
pisse meget rav. Og rigtigt nok, du finder 
rav. Nok til en halskæde gamle damer ville 
elske. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du får held i spil, kærlighed, eksamener, og 
dit hår sidder perfekt alle dage. Tsk... 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du finder den store kærlighed, og vil gerne 
komme tættere på ham/hende. Derfor køber 
du en metaldetektor til din udkårne og be-
graver et guldhjerte ved din udkårnes bolig. 
Du venter. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du vil opleve en akut højre-venstre blind-
hed. Det giver dig problemer i trafikken og i 
alle situationer hvor du skal kigge på rønt-
genbilleder. Det går over, siger stjernerne. 
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Kom til månedsmøde i 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.

Kom forbi og hør meretil 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 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!

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. 

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. OBS: Få pladser!!

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. OBS: Få pladser!!

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

Kommende arrangementer fra EORTA
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

basic groups
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GO INVITERER TIL ETISK DEBAT OM SVÆRE 
SAMTALER OG DILEMMAER I
FOSTERDIAGNOSTIKKEN
Kom til semesterets sidste temamånedsmøde om etik og den svære 
samtale i fosterdiagnostikken.

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

KURSUS I GYNÆKOLOGISK UNDERSØGELSE
Så er det endelig blevet tid til at vi gentager successen fra tidligere semestre - vores kursus 
i gynækologisk undersøgelse i samarbejde med CAMES. Det bliver:

Torsdag d. 5. Maj kl. 16-20

På kurset vil Karen Ellekjær og Anne Clemensen lægge ud med en kort introduktion til 
anatomi, instrumenter og nogle basale patologifund. Herefter vil resten af tiden blive 
brugt til at øve det praktisk på fantomer. 

Der er 12 pladser og ingen semesterbegrænsning - det eneste krav er at man er medlem 
af GO dvs. at man inden tilmelding har betalt 50kr i kontingent til: 

Registreringsnummer: 6771 
Kontonummer: 0006384869

(NB! Husk navn og semestertrin på indbetalingen)

Fordeling af pladser sker ved lodtrækning. Tilmeldingen starter ONSDAG d. 20. april kl. 
08.00 og slutter fredag d. 22. april kl. 23.00. Det hele foregår via NEMtilmeld - linket vil 
blive postet på begivenheden.

Kursusgebyret er 75kr og dækker aftensmad og forplejning – yderligere informationer 
sendes per mail, når tilmeldingen er lukket. 

Vi glæder os til en lærerig aften med jer!
/GO – Gruppen for medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik.

Kommende arrangementer fra FORNKS
Kursus i ”Basal neurologisk undersøgelse”

Har du brug for at få finpudset din neurologiske undersøgelse til 10. semester eksame-
nen? Eller synes du blot, at neurologisk undersøgelse er spændende? Finurlig? Svær? 
Megamonster sjov? 

Så har du nu muligheden for at blive en ekspert i at mestre de basale kneb og teknikker 
med FORNIKS' kursus i ”Basal neurologisk undersøgelse” onsdag d. 4. maj kl. 17.00 – 20.00.

Programmet er: 
Kl. 17.00 - 17.30: Undervisning i kranienerve-undersøgelse
Kl. 17.30 - 18.00: Praktisk udførelse + pause
Kl. 18.00 - 18.45: Undervisning i kraft, sensorik, koordination og reflekser
Kl. 18.45 - 19.15: Praktisk udførelse + pause 
Kl. 19.15 - 20.00: Undervisning i de hyppigste og vigtigste udfald v. den neurologiske 
undersøgelse 

Underviseren er reservelæge Anders Gullach, Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital, som 
har stor erfaring med undervisning på bl.a. på 2. og 4. semester samt FADLs lægevikar-
kursus i neurologi. 

Kursus i ”Avanceret neurologisk undersøgelse – diagnostisk neurologi og neu-
rokirurgi”

Har du styr på den basale neurologiske undersøgelse, er dette kursus næste trin. Med 
udgangspunkt i eksamensrelevante cases (10. semester) vil du blive bedre klædt på til at 
kunne diagnosticere neurologiske- og neurokirurgiske lidelser – hvad end du står foran 
et vikariat, 10. semester eksamen eller blot er interesseret i neurologi. Underviserne er 
Alexander Lilja, ph.d-studerende i neurokirurgi, og Sonja Orlovska, som har haft introstill-
ing i neurologi. Kurset vil foregåtirsdag d. 10. maj kl. 17.15 – 19.45.

Til begge kurser vil der blive serveret kaffe, te og kage. Alle studerende er velkomne, men 
kurserne er rettet til 10. semester eller medicinstuderende, som skal have vikariat indenfor 
neurologi, neurokirurgi eller psykiatri. Der er 20 pladser på hvert kursus.

Send en mail med dit navn og semestertrin samt enten "Basal neurologisk undersøgelse" 
eller ”Avanceret neurologisk undersøgelse” i emnefeltet til tilmelding@forniks.dk. Du skal 
være medlem af FORNIKS for at kunne deltage, se hvordan du gør på www.forniks.dk.

For mere info tjek vores Facebook-side ”FORNIKS” eller www.forniks.dk.
Vi glæder os til at se dig! 

FORNIKS

”Lindelofs mest spektakulære neurocases” v. FORNIKS 
Generalforsamling 2016 samt månedsmøde
Er du nysgerrig efter at vide mere om de mest interessante og sjældne neurologiske 
sygdomme, der dukker op på landets neurologiske afdelinger? 

Så kom til foredrag med overlæge Mette Lindelof, Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital, 
som er landskendt blandt neurologi-interesserede for sine unikke videocases. Fra sin 
samling vil hun præsentere "Lindelofs mest spektakulære neurocases", så du er forberedt 
dén dag i dit lægeliv, hvor du måske er heldig at støde på én af neurologiens sjældne 
sygdomme. 
Og ja, der vil selvfølgelig være masser af kaffe, te og kage.

Dato: torsdag d. 28. april fra kl. 17.15 - 18.00.
Lokale: Pavillon 42.1.03
Man er herefter velkommen til at blive til FORNIKS’ Generalforsamling 2016 samt 
månedsmøde.
Like vores facebook-side “FORNIKS” eller tjek www.forniks.dk for mere info om arrange-
mentet.

Vi glæder os til at se dig!

FORNIKS

more basic groups
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Bamsehospitalet på Panum
Du kan stadig nå at tilmelde dig til Bamsehospitalet på Panum, som kommer til at foregå 
27.-28.-29. april - vi mangler hænder til alle dage! Så hvis du har lyst til at afprøve og styrke 
dine børne-kommunikations-skills og blive en del af en super hyggelig og social gruppe, 
er det nu du skal gribe chancen. Du er meget velkommen selvom du ikke er blevet oplært, 
i så fald giver vi en oplæring på dagen.

Science i forum: 
Vi skal en tur herud med Bamsehospitalet på søndag d. 24/4 fra 13-19 - kom med!

Du finder tilmelding og events til arrangementerne på vores facebookside:
“Bamsehospitalet & SundKrop, København”. 

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-kan-
didatstudieordningen 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.

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 

 

Læs mere om aftalerne på KUnet:  Kandidat i medicin/Udlandsophold/
Hvor i verden?/Studieophold 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: Kandi-
dat 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.

I starten af maj 2016 holder MIRA to arrangementer:
KNOGLERØNTGTEN OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mere om tid, sted og tilmelding kommer i næste udgave af MOK, samt på vores hjemmeside 
(mira-kbh.dk) og facebook-side, så følg med!

Vi håber at se en masse af jer <3

De bedste hilsner MIRA

Norsk medisinstudentforening
Den 26. April  kl. 17.15-19.00 avholder Norsk medisinstudentforening SUTURKURS. Det 
er 18 plasser, så det er førstemann til mølla. Kurset er gratis for alle Nmf-studenter og det 
vil bli servert snacks. 

Tid og sted: 26. April kl. 17.15-19.00 på Panum 42.01.03.
Påmelding: navn og semestertrinn
til tuva_sol@hotmail.com

Vi håper på å se deg der!

endnu more basic groups + house group

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 lidt 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



| 9 

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 16, 2016
Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter. I dette semester vil en del af 
vore arrangementer kredseom 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.

________________________________________

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. 
Forfriskningen består af et lille glas gourmetøl eller en god, gammeldags kop kaffe. Alle 
er velkomne!
________________________________________

Idioterne i Cinemateket. (Lektor Lilian Munk Rösing introducerer filmen)
Tid:torsdag den 19. maj kl. 18.30
Sted:Cinemateket, Gothersgade 55
Pris: Gratis for studerende. Bestil en fribillet ved at sende en mail til akademisk medarbejder 
Lise Lotz: lise@smikbh.dk
Bestilte fribilletter skal hentes før filmen i Cinematekets foyer mellem 17.45 og 18. En 
SMiK-medarbejder vil stå klar med fribilletterne.

Efter filmen bydes på et glas.

I Lars von Triers spassede dogmefilm ‘Idioterne’ fra 1998 slår provokationen glimtvis over 
i autenticitet. 

Projektet i Lars von Triers Idioterne er dels at finde sin “indre spasser”, dels at forarge det 
pæne borgerskab. På den ene side søger projektet autenticiteten, på den anden side pro-
vokationen. En dobbelt søgen, som måske kan siges at karakterisere den romantiskmoderne 
kunstners projekt i almindelighed, og von Triers i særdeleshed. Som jeg ser Idioterne, lykkes 
det faktisk filmen at finde autenticiteten gennem provokationen. Eller rettere: i magiske 
glimt slår provokationen pludselig om i autenticitet.
________________________________________

Studietursoptakt: Jerusalem fra oldtiden til 1948 (Lektor Søren Holst tegner og fortæller)
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 (som er udsolgt).
Studenterpræsterne Nicolai Halvorsen og Inger Lundager er rejseledere.

Alle studerende er velkomne til foredraget.

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 

stud.bud. + LOL

Ugens Ø: Musholm 
Måske kender du Vestsjælland. Du kan forhold dig til Slagelse, Korsør 
og Næstved. Men vidste du også at Danmarks navle befinder sig 3 
kilometer sydvest for Reersø? 
Øen syner ikke af meget, når man ser den på Google Maps (tjek selv 
koordinaterne 55°28'46"N   11°4'57"E), men man skal som bekendt aldrig 
dømme en bog på dens omslag.  Musholm – som svagt kan synes i det 
fjerne, fra Storebæltbroen – er udover at være HQ for Danmarks ældste 
havbrug (de benytter den naturlige lagune, som opbevaring til deres 
”net-ringe”), hjemsted for over 650 kaniner. Kaninerne blev sat ud i 
1870’erne, den gang Musholm endnu var beboet. Idag er det eneste 
spor af mennesker på Musholm de to bygninger ”Huset” og ”Laden”, 
som de ansatte i havbrugsfirmaet kan låne. 
Musholm er som ø, formet som et naturligt L, hvor ”Sletten” – den 
golde mark – udgår den horizontale streg. På selve hjørnet i L’et be-
finder ”Klinten” sig, der udgør øens naturlige højdepunkt, og hæver 
sig 9 meter over havets overflade. Det er også her man finder 100 % af  
Musholms beplantning, der udgøres af 2/3 træer af uspecificeret art. 
Bevæger man sig mod nord, bevæger man sig først på ”Brakmarken”, 
hvor der ikke er meget at skrive hjem om. Endnu videre kommer man 
ud på ”Snoren”, der ved højvande er utilgængelig. For enden af snoren 
ligger ”Dråben”, der mest af alt er en sandbanke – dog det mest nervepir-
rende sted på Musholm. 
Forresten har HM Dronning Margrethe d.II besøgt Musholm.
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Hvordan skaber vi et 
bedre studiemiljø?
Kunne du tænke dig et bedre studiemiljø og et 
studieliv med mere fællesskab og sparring? 

Så kom med til Pusterummets 
introduktionsarrangement på tirsdag. 
Her kommer Andreas Rudkjøbing (formand for Læge-
foreningen) og fortæller om betydningen af stress 
både før og efter studiet. 

Studenterrådgivningen fortæller om kerneproblemer-
ne for studerende der er presset på studiet. Og så 
fortæller Pusterummet om initiativets visioner og 
ideer.

Det hele foregår i Hanover på tirsdag kl 16.30

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 
arbejde som FADL-vagt.  

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

Du kan læse mere om forsikringen på 
fadl.dk/laegeansvar

SPARERIBS OG 
GRATIS ØL
Hvis du ikke allerede har fået dit nye 
FADL-klistermærke, så får du her endnu en god 
grund til at hente det i FADL-huset.

I hele april får du en gratis øl (værdi 65 kr.), 
når du viser dit FADL-klistermærke til ”Sunday 
Special” på Nørrebro Bryghus.

Du kan læse mere mere om de mange andre 
rabatter med FADL-klistermærket her: 

fadl.dk/organisation/koebenhavn/
lokale-fordele/

GRATIS LÆGEANSVARSFORSIKRING

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

fadl kredsforening
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Billetrefusion
Hvis du har spørgsmål omkring billetrefu-
sion ved vagterne, kan du finde svar på 
www.fadlvagt.dk/billet

Er der mon en ledig 
FADL-vagt til mig? 
Yes – der er rigtig mange muligheder for 
at få en FADL-vagt lige nu. Især dag- og 
nattevagter er meget efterspurgte.

Ledige holdpladser
Hvidovre Hospital afd. 220
Ansøgningsfrist: den 26. april 2016
Midlertidig Lægesekretærhold på Rigshospitalet
Ansøgningsfrist: søndag 24. april 2016
Nyt Øje hold på Frederiksberg hospital, Øjenklinik-
ken
Ansøgningsfrist: onsdag den 27. april 2016
Weekend/helligdags-blodprøvehold 1602 på 
Rigshospitalet søger 3 nye holdmedlemmer
Ansøgningsfrist: Søndag d. 1. maj
Lægehus i Bjæverskov
Ansøgningsfrist: Mandag den 25. april 2016
Stikkerhold 1606, Hvidovre Hospital søger et nyt 
holdmedlem
Ansøgningsfrist: onsdag den 20. april
Sekretærhold Glostrup akutmodtagelse
Ansøgningsfrist: søndag den 24. april 2016 [mere]

Thoraxkirurgisk intensiv afdeling 4141 på Rigshospi-
talet søger VT’ere til tidsbegrænset hold.
Ansøgningsfristen: 20. april 2016.
FADL Kursusafdeling søger undervisere til SPV-kur-
set
Ansøgningsfrist: mandag den 25 april

 

Isolationstillæg
Der indføres i henhold til overenskomst-
forhandlingerne et nyt tillæg pr. 1. april 
2016 for fastvagt ved isolationsvagter. 
Tillægget udgør 1/4 af timelønnen.

Der ligger nu på fadlvagt.dk/iso en 
udførlig beskrivelse af dette tillæg og 
hvordan du som vagttager skal angive 
dette på lønsedlerne mm.

Receptionen
Kun personlig henvendelse
Man - tors:   kl.8 - 17
Fre:              kl.8 - 14

Kursusafdeling
Tlf. 35 37 88 00, tast 3
Man - tors:  kl 8.30  - 12 og 
                    kl.12.30 - 15 
Fre:             lukket

Vagtafdelingen
Tlf. 35 37 88 00, tast 1
Alle dage døgnet rundt, 
dog kun akutte opkald fra kl.22.

Bogholderiet
35 37 88 00, tast 2
Man-fre:   kl.9 - 12 og
                 kl.12.30  - 14
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Kære MedicinerRåd
Grundlæggende synes vi, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde med jer – tak for 
det. Ligesom jer er vi ærgerlige, når det ikke lykkes os at gennemføre de forløb, som vi 
havde tænkt os. Vi har måtte ændre planer i forhold til vores oprindelige aftale, fordi 
det i mellemtiden er blevet besluttet, at vi ikke længere skal have undervisning i Teilum. 
Derfor skulle vi finde en løsning, hvor der også skal være plads til Patologisk Samling på 
Tør Studiesal. Dette kan kun lade sig gøre, hvis vi flytter studiesalen. Baggrunden for vores 
ønske om at flytteTør Studiesal skyldes til dels, at vi ønsker at samle medarbejderne i ud-
dannelsesadministrationen i et sammenhængende område, men nok så vigtigt ønsker vi 
at give studiesamlingen og præsentationen af præparaterne et brush-up, udvide antallet 
af stille læsepladser og forbedre de eksisterende stille læsepladser. På baggrund af jeres 
gode og konstruktive indspark tror vi,at vi nu har et projekt, hvor det kan lades sig gøre.

Ønsket om at flytte Tør Samling skyldes også at vi tror at vi kan indrette samlingen bedre 
og få en bedre sammenhæng mellem tør og våd studiesamling. Samtidigt kan vi give de 
studerende mulighed for også at få adgang til andre faciliteter i forbindelse med samlin-
gen fx adgang til at kunne se på røntgen eller scanning. Vi forventer derfor,at samtidigt 
med at vi forbedrer og vedligeholder samlingen, også vil kunne give de studerende 
bedre betingelser ved kommende eksamenslæsninger. På baggrund af jeres input kan vi 
også lave bedre afskærmning og bedre udnyttelse af de eksisterende stille læsepladser i 
biblioteket på stueplan. På 21.2 skal der etableres nye læsepladser som erstatning for de 
nuværende læsepladser, der nedlægges i bunden af biblioteket for at give plads til Tør 
Samling. Jeres bekymring er, at de nye studiepladser ikke bliver tilstrækkeligt stille. Det er 
derfor vigtigt, at vi sammen finder nogle løsninger, som sikre at de nye stille læsepladser 
bliver mindst lige så gode, som dem I har nu.

Hvis projektet bliver som vi planlægger,vil det samlet set komme til at betyde, at vi får ca. 
30 ekstra stille læsepladser, yderligere ca. 30 studiepladser i fælles områderne, indretning 
af nye grupperum ud til  vandrehallen på 2. sal, en moderniseret udgave af Tør Studiesal, 
som kan blive lagt sammen med Patologisk Samling og endelig at administrationen bliver 
samlet i området omkring bygning 15 og 21.

Venlig hilsen
Ole William Petersen , Marianne Vejen Hansen og Bitta Nielsen

Tør studiesal flytter
Kære studerende
Som I måske allerede ved, har fakultetet planer om at flytte tør studiesal til nye rammer. Fakultetet ønsker at samle alle de studenterrettede aktiviteter i vandrehallerne på etage 1 og 2. 
Det indeholder 1) at samle studieadministrationen på etage 1, 2) at opgradere makroskopisk samling for at sikre samlingens bevarelse samt 3) at udvide antallet af læse- og studiepladser. 
Det indebærer desværre at tør studiesal skal flyttes.
Derfor er medicinerrådet gået ind i sagen for at sikre, at studiefaciliteterne ikke bliver forringet.

Vi er initielt blevet stillet over for to forslag, hvor man enten ville inddrage underetagen på læsesalen ("graven") til tør studiesal, og ellers ville bruge bygning 21.2 (Der hvor der nu er 
kromosomøvelse på 2. semester).
I mellemtiden er Fakultetet blevet pålagt en række besparelser. Derfor skal patologisamlingen flyttes fra Teilumbygningen tilPanum, hvilket betyder, at der ikke er plads til den udvidede 
tør studiesal i bygning 21.2., og ledelsen er gået videre med løsningen med at inddrage "graven" til tør studiesal.

Samtidig vil man erstatte de tabte læsepladser ved blandt andet at bruge bygning 21.2 som en ekstra læsesal og udvide antallet af læsepladser på læsesalen. Nettoresultatet af dette vil 
være, at der komme til at være omkring 30 flere stille læsepladser efter flytningen har fundet stedsamt yderligere 30 steder man kan sidde og læse i området.
Medicinerrådet så helst, at tingene forblev som de var nu. Dette kan ikke lade sig gøre, og det er heller ikke muligt at få den anden løsning med tør studiesal i bygning 21.2. Vi har i MR 
gjort ledelsen opmærksomme på vores utilfredshed med beslutningen, men ønsker ikke at blive holdt uden for byggeprojektet og indgår derfor i en brugergruppe, hvor vi vil forsøge at 
sikre den bedst mulige løsning for de studerende.

Det vi er blevet stillet i udsigt:
- Afskærmning mellem læsepladser og tør studiesal med lydtætte glasvægge
- Flytningen af tør studiesal vil så vidt muligt ske uden for semestret, altså i sommerferien
- Indretningen af læsesalen i 21.2 vil så vidt muligt komme til at ske før flytningen af tør studiesal, så der kommer til at være læsepladser (dog lidt færre) i byggeperioden.
- Efterhånden som de  lokaler på vandregangen på 2. sal, hvor der lige nu er administrationslokaler, bliver frigjort, vil de løbende blive indrettet til gruppearbejdsrum.
- De nye læsepladser skal have rigeligt med dagslys og lydisolering, så der er de bedste arbejdsvilkår, der kan lade sig gøre.

Vi understreger endnu engang, at vi altså har protesteret over beslutningen, og håber på, at fakultetet er mere lydhøre over for vores inputs vedr. resten af processen.Sidst men ikke mindst 
gør vi opmærksomme på, at projektet kun bliver en realitet, såfremt der bliver bevilliget penge til det fra universitetet. Ellers forbliver alt som det har været hidtil.

Har du spørgsmål eller inputs, er du velkommen til at skrive til os
De bedste hilsener
Medicinerrådet

Tør studiesal & læsesal: Åbent brev til ledelsen på SUND
I MedicinerRådet har vi en lang tradition for at indgå i et konstruktivt samarbejde med 
ledelsen på SUND, for dermed at sikre de studerende størst mulig indflydelse. På det 
sidste har vi udvist stor forståelse for, at KU skal spare mange millioner kroner, og i den 
forbindelse slugt nogle kameler. Desværre har processen omkring flytningen af tør stud-
iesal (se informerende indlæg her i MOK) ikke været præget af samarbejde. Det synes vi, 
er en skam, da vi fortsat ønsker et godt samarbejde til gavn for begge parter. 

For år tilbage opdagede vi i MR, at der var planer undervejs om at udvide Studieservice-
centret, og i denne forbindelse flytte tør til graven i læsesalen. Studerende blev desværre 
ikke inddraget tilstrækkeligt i processen. Derfor stiftede MR facebookgruppen "Bevar Tør 
Studiesal". Denne fik på kort tid tusindvis af medlemmer, og fakultetet droppede planerne. 
I september 2015 bliver vi i MR, ad omveje, informeret om, at disse planer tilsyneladende 
var genoptaget. Igen udenom de studerende. Vi kontaktede ledelsen for at opponere 
imod studiemiljøforringelser, og minde dem om, at vi gerne ville inddrages i den slags 
beslutninger. Ledelsen indkaldte os til et dialogmøde med få timers varsel en fredag 
eftermiddag. Her bliver vi informeret om, at beslutningen om at flytte tør studiesal er 
truffet, og ikke står til at ændre. Ledelsen lover dog, at vi vil blive inddraget i resten af 
processen, herunder placeringen af den nye tør studiesal. Så sent som i slutningen af 
december måned bliver vi på et møde forsikret om, foran både prodekan og dekan, at 
der er et dialogforum angående tør studiesal. 

I slutningen af marts læser vi desværre i et mødereferat fra ICMM, at beslutningen om, hvor 
tør skal flyttes hen, er taget. Det undrer os, at vi skal læse om beslutningen i et referat, og 
at vi ikke er blevet informeret om, at dialogen er blevet suspenderet. Ledelsen bekræfter 
overfor os, at beslutningen om placeringen af tør studiesal er truffet, og tilbyder os, at vi 
kan indgå i en arbejdsgruppe vedr. byggeriet. 

Det vil vi naturligvis gerne. Vi vil gerne forhindre en forringelse i studiemiljøet, og har blandt 
andet bekymringer om støjgener (se informerende indlæg). Vi har dog en smule svært 
ved, med ovenstående forløb i tankerne, at stole på, at vi rent faktisk vil blive inddraget 
denne gang. Som studerende kan man desværre få den tanke, at vi i forrige omgang blev 
lovet inddragelse, for at holde styr på tropperne, mens ledelsen i ro og mag kunne træffe 
beslutningen. Det er muligvis ikke tilfældet, og det er meget muligt, at ledelsen ikke har 
kunnet se andre mulige løsninger. Men selv sådan en beslutning kan man involvere de 
studerende i - det kunne jo være, at vi kunne se alternative løsninger, eller pege på særlige 
udfordringer, som er relevante for projektet. Det mindste man kan gøre, er vel at informere 
om beslutningen, og om at dialogen er aflyst. 

Vi håber meget, at ledelsens definition af studenterinddragelse ændrer sig markant til 
næste omgang, således at vi studerende ender med at få reel indflydelse på projektet. Vi 
håber også, i disse sparetider, at man har tænkt sig grundigt om, og sikret tilstrækkelige 
finansiering, så projektet ikke forringer studiemiljøet. 

Mvh. MedicinerRådet, Københavns Universitet 

stud.pol.
stud.pol.


