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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
The Interdisciplinary Medical Technology Association
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook
www.cogitakbh.dk

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

www.imcc.dk

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

www.portos.dk

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

freewebsite-service.com/sims

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

www.soenhks.dk
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MOK UDKOMMER
FOREDRAG OM HOVEDPINE, FORNIKS, SE S. 7

TEMAAFTEN OM FLYGTNINGEKRISE, SE S. 8
FOREDRAG OM BEVÆGEFORSTYRRELSER, S. 7

EKKOKURSUS MED AKS, SE S. 8
JOHAN TAGER TIL RY
SCHACK INJICERER 2000 KJ INTRAVENØST

DENNIS, PJ OG ERIK ER PÅ LÆSESALEN!
JOHAN DRIKKER RY UNDER!

JOHAN GÅR PÅ JAGT! HAN MISSER EN BUK!
ALBIN SENDER UBEHAGELIGE SMS'ER TIL 
ANDERS

MOK DEADLINE KL. 12:00
FOREDRAG OM IDRÆTSKIRURGI, SE S. 8
GENERALFORSAMLING OSM, SE S. 8
BRANDSÅRSKURSUS SPLAS, SE S. 7

DENNIS PJÆKKER FRA KLINIK

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

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

Albin

Anders

Johan

Jeg skulle have lavet MOK! 
Men jeg er fester amok på 

læsesal i stedet
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Introduktion
Denne uge har jeg skrevet en lille introduktion til mit største interesse, 
klatring. Klatring som sport har vokset enormt i popularitet de sidste år. 
Fra tidligere at have handlet om bjergbestigning tæt forbundet med fare 
og eventyr, er det nu for mange mennesker en almindelig træningsform i 
hverdagen, i stil med fitness eller crossfit. Hvert måned popper tonsvis af 
nye klatrecenter op i storbyer rundt om i verden. Sportsklatring er endda 
tilkommet som et af de nye indslag til OL i Tokyo 2020. En virkelig fed ting 
ved klatring er, at man selv vælger hvad niveau man vil udføre sporten på. 
Er du  mest til den rent fysiske udfordring, eller er det naturoplevelsen og 
eventyret der lokker? Her følger en kort redegørelse over de forskellige typer 
af klatring man kan gå til.

De forskellige discipliner
Bouldering
Den mest simple form af klatring. Det eneste udstyr du har brug for er: 1) 
klatresko 2) evt. kalk til hænderne. Bouldering er klatring på lave stenblok 
og vægge, normalt op til 4-5 meter. I stedet for reb og sele bruges tykke 
madrasser at lande på. Når man boulderer udendørs bruges oftest crash 
pads, som er en transportabel madras som kan medbringes til klippen. I 
bouldering taler man ikke om klatreruter, men i stedet om "problemer". 
Bouldering fjerner oftest den mentale aspekt af klatring (med mindre man 
klatrer high balls, dvs. høje, skræmmende problemer hvor et fald kan med-
føre brækkede ben eller værre). Derfor er det ofte fokus på korte, intensive 
sekvenser af bevægelser som kræver meget præcision, teknik og styrke. Det 
er også en meget hyggelig og social aktivitet, hvor en større gruppe men-
nesker kan samles omkring det samme boulder-problem og i fællesskab 
finde den rigtige sekvens.

Sportsklatring
Indenfor kategorien rebklatring på klippe 
skelner man generelt mellem to store hoved-
discipliner, nemlig sportsklatring og traditionel 
klatring.  Ved traditionel klatring klatrer man 
langs sprækker i klippen og sikrer sig ved at 
indsætte kiler i disse, mens man ved sport-
sklatring bruger faste sikringspunkter i form 
af bolte som er borede fast i klippevæggen.

Sportsklatring er i dag den mest populære form 
for klatring, og også den mest lettilgængelige. 
Udover klatresko har du brug for reb, sele samt 
rebbremse og karabiner til sikringsmanden. 
Når du klatrer udendørs skal du også bruge quickdraws, som bruges til at 
forbinde rebet med boltene i klippen. Man klatrer i par, én der klatrer og én 
der sikrer.   Til at starte med er man via rebet direkte forbundet til hinanden. 
Når klatreren så bevæger sig opad sikrer han eller hun sig undervejs ved at 
klippe ind rebet i quickdraws  som i forvejen hænger på væggen.

En variant som ofte ses i klatrecentre er toprebsklatring, hvor rebet løber 
fra klatrer via et anker i toppen, tilbage ned til sikringsmand. Fordelen med 
denne form for klatring er at klatreren ikke behøver have taget et sikring-
skursus, og det er derfor velegnet til nybegyndere.

Trad
Traditionel klatring, eller trad klatring,  kræver mere udstyr og mere for-
beredelse. Eftersom du selv placerer dine sikringer (kiler o.l.) i klippevæggen 
kræver denne disciplin lidt mere af den som klatrer. Der er et ekstra element 
af viden,  du klatrer med en helt anden vægt (en opsætning sikringer som 

skal bæres på selen kan veje mange kg) og du hænger på væggen i meget 
længere tid. Der har i lang tid været en slags konflikt mellem trad-klatrere 
og sport-klatre, om hvad der indefatter 'god klatrestil', hvor man må sætte 
bolte op, osv.  Det er dog et en helt kapitel for sig.

Alpinisme
Alpin klatring er også et helt kapitel for sig, og kan ofte næsten klassificeres 
som en helt anden sport. Her medregnes de store ekspeditioner i Himalaya  
o.l., hvor det oftest handler meget lidt om teknisk klatring og mere om de 
udfordringer som opstår i et ekstremt miljø.

Hvor kan man klatre henne?
I København findes der flere forskellige klatrecentre, blandt andet:

Blocs & Walls  ude på Refshaleøen er Danmarks bedste klatrecenter med 
fremragende klatrevægge, både til sport og til bouldering.  Derudover har  
de også fitness og café.
CPH Boulders i Sydhavnen er et virkelig godt sted for bouldering med mange 
stærke mennesker.
Nørrebro Klatreklub er også et godt sted, omend lidt crowded, især til 
bouldering.
BaNanna Park på Nørrebro er Københavns bedste udendørsvæg. Desværre 
har den snart været lukket i to år grundet  en sikkerhedsundersøgelse. Køben-
havns kommune arbejder (meget, meget langsomt) på sagen,  og forhåbentlig 
står væggen åben til sommer.
USG på Nørrebro har også en helt OK udendørsvæg.

Hvis man gerne vil klatre på rigtig klippe skal man bevæge sig væk  fra Sjæl-
land. I Danmark er det kun Bornholm som kan prale med klippeklatring. 
Ellers skal man til Sverige, hvor der findes gode muligheder for klatring 
mange forskellige steder. Især området omkring Göteborg og Bohuslän byder 
på klipper i særklasse. Kullaberg, eller Kullen, i nordvestskåne er danskernes 
hjemmeklippe, hvor der også findes en hytte som er tilgængelig for medlem-
mer af Dansk Bjerg- og Klatreklub. Også på Söderåsen i Skåne findes en del 
klippeklatring. Hvis man er mere til bouldering kan man køre til Kjugekull i 
nordøstskåne, som er et af nordeuropas bedste boulderområder. Hvis man 
kører længere sydpå kan man finde klatring i verdensklasse. Værd at nævne 
er Fountainebleau, en time syd for Paris, som er hele Europas bouldermekka. 
Også Katalonien, Italien, Grekland m.m. har fantastisk sportklatring.

Klatrestereotyper
Her kommer nogle af de hyppigste 'klatrertyper' man kan møde i klatre-
centret.

A Beginner's Guide To Klatring

af Albin /MOK-red.

'Den Lækre Pige'
Social og flirtende, Den Lækre Pige kender alle på klubben 
og ses altid snakkende med en eller anden når du møder 
op. Sjovt nok ses hun sjældent på klatrevæggen.

'Gammelmanden'
Trad-klatreren hvis krop består af stål 
og gummi. Fortæller mere end gerne om 
dengang han klatrede Finger Jam på Kul-
len i ´87 i -11 grader Celcius og regnvejr, 
og bryder sig ikke om de unge med deres 
boulder-fiksering og smarte tøj.

'Materialisten'
Ham der begyndte med kla-
tring sidste uge og allerede 
har investeret 10 000 kr på 
det nyeste, dyreste gear på 
Friluftsland.

'The Gym Rat'
Gy m ro t te n  f i n d e s  hy p -
pigst ved bouldervæggene. 
Muskuløs og bomstærk, men 
har aldrig nogensinde prøvet 
at holde fat i andet end plas-
tic-greb.

Læs mere på:
www.blocs-walls.dk
www.copenhagenboulders.dk
www.nkk.dk
www.usg.dk/tilmelding/klatring



4 |  Annoncer

Hvad er univalget?

D. 21.-25. november er der valg på KU. Men hvad er valg på et universitet? Hvad er der valg 
til? Og hvorfor skal man stemme til noget og ikke noget andet?
Vi prøver at give dig et overblik her. Der skal vælges repræsentanter til bestyrelsen, akade-
misk råd, studienævnene og institutrådene. 

Universitetsbestyrelsen
Universitetsbestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet. Bestyrelsen ansætter rektor og fastlægger 
retningslinjer for universitetet, er ansvarlige for de helt store emner og alt det der. 
I bestyrelsen sidder to studerende, og der er valg til én af pladserne om året. 
MedicinerRådet er en del af StudenterRådet og vi støtter deres spidskandidat Elias Westergaard. 
På Elias’ liste kan du også stemme på Charlotte Geneser, Andrea Maier og Theis Bjerre-Christensen fra medicin. 
Deres stemmer går også til Elias, men hvis de medicinstuderende leverer mange stemmer til Elias og måske 
bliver suppleanter, er det nemmere for os at få indflydelse i StudenterRådet.  Elias’ mærkesager er bl.a. at forbe-
dre kontakten mellem forskere og studerende, og skabe lokale stærke fagmiljøer. Du kan læse mere om hans 
kandidatur på http://universitetsavisen.dk/politik/mod-spidskandidaten-elias-westergaard-fra-studenterradet 

Akademisk Råd
Dekanerne er de øverste ledere på fakulteterne. Dekanerne er vejledt af et råd, akademisk råd, der har til 
opgave at vejlede dekanen i forskningsstrategi, rammerne på fakultetet, de større uddannelsesrammer og 
budget. På SUND er Ulla Wever dekan og i akademisk råd skal der vælges 5 studenterrepræsentanter fra hele 
fakultetet. 

Hvorfor kan du ikke stemme til Akademisk Råd?
MedicinerRådet har sammen med de andre studerende på SUND på en generalforsamling lavet en fælles liste. 
Der er ingen der stiller op imod os, der er fredsvalg og der er derfor ikke noget at stemme om. Mediciner-
Rådet har i mange år ønsket og kæmpet for et samlet SUND. I år stiller alle faggrupper op på 
samme liste, og det betyder fremover tættere samarbejde faggrupperne i mellem.  

De studerende, der skal repræsentere dig i 2017 i Akademisk Råd er: 

Institutrådene
Et fakultet er opdelt i en masse institutter. Det er institutterne, der lever-
er forskning og undervisning. Fx er det Institut for Cellulær og Molekylær 
Medicin (ICMM), der leverer undervisning på anatomikurset på 3. semester og 
institut for Folkesundhedsvidenskab, der leverer undervisning på kurset tidlig 
patientkontakt. Institutterne er ledet af en institutleder, der er rådgivet af et 
institutråd. I institutrådene er der to studerende repræsenteret og her kommer 
man helt tæt på kursuslederne og kan være med til at formulere nye under-

visningsstrategier. I år er der fredsvalg til alle institutråd på medicin. 

    Charlotte Geneser, Medicin  
 

    Esben Ø. Eriksen, Veterinærmedicin 
 

    Torben Dige Semark, Farmakologi 
 

    Rasmus Michael Christensen, Medicin  

    Camilla E. Kallehauge, Veterinærmedicin

 
    Suppleanter:

    Trine Boje Christensen, Farmakologi

    Gro C.R. Dyrting, Odontologi

    A.K. Winding, Folkesundhedsvidenskab

    Tine Røngaard Stange Jensen, Medicin
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Studienævnet
Studienævnet for medicin er ansvarlige for medicinuddannelsen. Studienævnet laver nye studieordninger, 
evaluerer uddannelsen, splitter kurser og eksaminer op eller lægger dem sammen, lægger eksamensplaner og 
undervisningsplaner. Altså mere lavpraktisk og kun for medicinuddannelsen. Derudover er det studienævnet, 
der behandler de svære eller atypiske dispensationsansøgninger, som dispensationsudvalget ikke kan 
behandle. Formandsskabet i studienævnet består af studielederen Jørgen Kurtzhals og en 
studerende næstformand, nu Morten Jørgensen. Der sidder 5 studerende i studi-
enævnet. 
På MedicinerRådets generalforsamling blev kandidaterne valgt til studienævnet og 
igen er der ingen, der stiller op imod os og derfor skal du ikke stemme til dette. 
De studerende, der skal repræsentere dig i studienævnet i 2017 er: 

Det er da KEDELIGT,  at man ikke skal stemme til særlig meget.
Det kan man sige, men MedicinerRådet har holdt en lang generalforsamling, hvor vi 
har valgt ovenstående kandidater. MedicinerRådet har eksisteret i mange år, og vi er 
vant til at repræsentere de medicinstuderende. STEM STEM STEM - til universitetsbestyr-
elsen. Det er en vigtig post, og med Elias kan medicinernes interesser også varetages.  

Savner du mere indflydelse skal du komme til MedicinerRådets møder. Her diskuterer vi dagsordenerne til stu-
dienævnet, akademisk råd osv. Vi har altid brug for flere medlemmer, der vil diskutere, hvordan vi gør medic-
inuddannelsen bedre. I denne uge finder du os på Panums vandregang, hvor vi deler croissanter og kaffe ud 
om morgenen, og hvor vi gerne tager en snak om studenterpolitik. 

Vi ønsker alle et rigtig godt universitetsvalg. 
Jeres alle sammens MedicinerRåd

     Andrea Maier

     Morten Jørgensen

     Johanne Juhl Severinsen

     Mathilde Horn Andersen

     Morten Packert

     Suppleanter:

     Annarita Ghosh Andersen

     Ida Marie Danielsen

     Sara Bohn Larsen
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Center for Perioperativ Optimering søger to scholar-stipendiater 
til start d. 1. februar 2017 

Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel 
selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inklu-
derer blandt andet anmeldelse, godkendelse, opstart, koordinering og sammenskrivning 
af projekterne. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center 
for Perioperativ Optimering (CPO). 

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil 
emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men 
der vil være en stor grad af medindflydelse på arbejdsproces og egne arbejdsopgaver. 
Man vil få tilknyttet et vejleder-team under ansættelsen, der sikrer at projekterne udvikler 
sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs. 

Vi forventer at ansøgeren: 
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
- Er struktureret, dedikeret og flittig 
- Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
- Er medicinstuderende, gerne på kandidatdelen 

Vi tilbyder: 
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen 
- Garanteret løn i form af 10.000 kr. månedligt 
- 12 måneders ansættelse i en dynamisk og progressiv forskergruppe 

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hos-
pital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske 
afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter 
vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO forventes 
man at skrive minimum tre artikler årligt under tæt vejledning og backup. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@regionh.
dk inden: 
den 6. december 2016 
Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i starten af uge 50 efter nærmere 
aftale. 

Yderligere information: 
Stina Öberg, læge, ph.d.-studerende (karin.stina.oberg@regionh.dk) 
Siv Fonnes, læge, ph.d.-studerende (siv.fonnes@regionh.dk) 
Kristoffer Andresen, læge, ph.d.-studerende (KRIAND08@regionh.dk) 
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (Jacob.rosenberg@regionh.dk)

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, Rigshospitalet søger schol-
arstipendiat til start d. 1. februar 2017 

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. Hovedopgaverne er, at man er medansvarlig for koordinering og 
drift af igangværende projekter, samt indtastning i førnævnte database med henblik på 
indsamling af data til eget og andre projekter. 

Forskergruppen og projektet 
Man vil som skolarstipendiat arbejde tæt sammen med én PhD-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 kan startes 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 
kandidatdelen. Vi forventer, at skolarstipendiaten kan opnå to publikationer i løbet af 
perioden.  Ansøgning Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til hcpom-
mergaard@gmail.com inden d. 1/1-2017.  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)

Course Assistant Position with DIS – Spring 2017

For the spring, semester 2017, DIS – Study Abroad in Scandinavia is looking for a course 
assistant for the course “Human Health & Disease: A Clinical Approach.” 

This course is taken by third year undergraduate American University students who would 
like to attend medical school once receiving their bachelors. These students come to 
Copenhagen to study abroad for four months where they take Human Health and Disease:  
A Clinical Approach in the Medical Practice & Policy Program at DIS. 
In the course they learn about the most important human diseases, their diagnosis and 
treatment, and the clinical working methods of physicians.  One of the main goals of the 
program is for students to gain a perspective of the role of the physician.

The course itself is located in hospitals surrounding the Copenhagen area and occurs 
twice a week, either every Monday and Thursday or Tuesday and Friday from 15.30-17.30. 
The class is taught by two doctors that co-teach and work at the hospital location of the 
course. The semester begins 19/1 or 20/1 and ends on 05/05 or 05/05.

Some of the Course Assistant's responsibilities:
• Grading all student assignments. There are 15-20 students in the class.
• To be present in all of the classes throughout the semester and to be the connecting 
link from one class to the next.
• Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course assistant’s 
responsibility to act as the main contact with students and assist with their questions.
• To be available to be a tour leader for one or two of the study tours that take place with 
this course. One tour is a short study tour to Western Denmark (Feb 6 - 8) and the other 
is a long study tour to two European cities (Feb 26 – Mar 3).

You are expected to be reasonably good at English. 
You must have completed at least 6th semester of Medical School in order to be considered.
Salary is 150 per. hour + hourly to correct assignments+ study tour leader per diem. 
  
To apply send a letter of interest and your CV to scl@dis.dk.
For more information or to apply, please contact the Science & Health Project Manager, 
Stephanie Clemente, scl@dis.dk  (tlf. 3376 5477). 

DIS is a non-profit, self-governing educational foundation that since 1959 has offered high 
quality study abroad programs, taught in English, in Copenhagen. The DIS students are 
American undergraduates (3rd or 4th year) from most or more selective U.S. universities. DIS 
has cooperation agreements with approximately 170 US universities. 900-1000 students enroll 
per semester. More than 160 challenging courses are offered within a diverse curriculum. 
Course integrated study tours throughout Europe and diverse housing options add experiential 
learning and cultural immersion to the program. 

Forskningsår på Biomedicinsk Institut
Stort tværfagligt forskningsprojekt søger 1 medicinstuderende til ½-1 forskningsår. Projek-
tet handler om, hvordan kolesterolsænkende medicin (statiner) påvirker dagligdagen for 
de mange patienter, der er i primær forebyggelse med dette præparat. På Biomedicinsk 
Institut fokuserer vi på de hyppige bivirkninger som muskelsmerter, muskelkramper og 
kraftesløshed. Vi gennemfører et træningsstudie på patienter, der skal til at begynde i 
behandling med Simvastatin.

Vi kan bl.a. tilbyde:
o Øvelse i kliniske færdigheder, som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og ekg-måling.
o Oplæring i fysiologiske testmetoder på mennesker (fx konditest m.m.).
o Oplæring i basale laboratoriefærdigheder (pipettering m.m.).
o Mulighed for at lære at håndtere muskelbiopsier.
o Mulighed for publicering.
o Mulighed for at bruge opgaven som kandidatopgave.
o Et spændende forskningsmiljø med mange andre kandidat- og forskningsårsstuderende.

Vi forventer:
o At du kan starte januar/februar 2017. 
o At du kan afsætte ½-1 år til projektet.

Løn: 10.000 kr/mdr. 
Ansøgningsfrist: d. 7. december kl. 12:00. 
Ansøgning max 1 side + CV sendes til Læge Anja Birk Kuhlman, 
Xlab, Center for Sund Aldring, Biomedicinsk Institut, Blegda-
msvej 3b, 2200 KBH N., E-mail: anjabk@sund.ku.dk

MedicinskeCases.dk søger studentermedhjælper!

Har du lyst til at blive en del af MedicinskeCases.dk, og er du ferm til at bruge en com-
puter? Så læs videre her! 
Vi har brug for en engageret og dedikeret studerende til at fortsætte arbejdet med læring-
splatformen MedicinskeCases.dk. Arbejdet vil hovedsageligt bestå i at føre eksamenssæt 
fra 6., 7., 8. og 9. semester online, tilføje hyperlinks og sikre kvalitet i layoutet af svar og 
tilgængelig info. Du behøver ikke være langt på studiet, men forventes at være omhyggelig 
og flittig i dit arbejde. Udover indtastningsarbejdet vil du indgå som en del af holdet bag 
siden, og deltage på lige fod i idéudvikling og implementering af yderligere funktioner.
Du vil kunne arbejde fra din egen computer og selv strukturere din arbejdstid. Du vil 
blive timelønnet for de timer, du rapporterer, så længe det med rimelighed passer til den 
mængde arbejde, der er præsteret. Hvis arbejdet går problemfrit, vil vi forsøge at udvide 
med flere semestre, og der er således på dette tidspunkt potentiale for rigtig mange timers 
arbejde, du selv kan skemalægge, så det passer dig!

Hvis det lyder som noget for dig, så skriv til os 
for yderligere info på
kontakt@medicinskecases.dk

Annoncer
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Til medicinstuderende på kandidat uddannelsen – mulighed for at deltage på et  tværfagligt valgfag om velfærdsinnova-
tion indenfor sundhedsvæsenet

Innovation og opfindelser skabes ofte i nye sammenhænge, hvor forskellige discipliner og fag mødes på tværs. I disse år er der stor fokus på udviklingen af nye 
løsninger indenfor sundhedssektoren, og den vækst dette potentielt kan skabe i samfundet ved kommercialisering af løsningerne. 

Vi tilbyder et innovationsforløb for dig som medicinstuderende.

Kurset, Health Innovation – HealthZup, fokuserer på velfærdsinnovation i sundhedssektoren ud fra brugernes behov med samtidigt fokus på mulige kommerciali-
seringspotentialer. Du får omsat dine idéer til en løsning, som du efter kurset har mulighed for at arbejde videre med i Sund Vækst Huset og eventuelt gå den fulde 
vej og skabe din egen virksomhed. 

Inspirationen til valgfaget kommer fra Stanford Universitet’s Biodesign program. 

HealthZup er et særligt forløb med fokus på health service design og udvikling af nye løsninger i et bredere perspektiv end det rent bioteknologiske. 

Det er vigtigt at få skabt et grundlag for at offentlige og private virksomheder kan arbejde innovativt sammen om at løse brugernes behov i stedet for ideer. Derved 
skaber vi løsninger, der er implementerbare og samtidig har et kommercialiseringspotentiale. På kurset vil studerende fra flere studieretninger skulle ud i hospitalsk-
linikker og identificere faktiske kliniske behov, der efterfølgende skal kvalificeres, evalueres og bearbejdes med henblik på mulige løsninger og prototype-udvikling. 
Forelæsningerne på valgfaget forestås af lektorer fra forskellige fakulteter på KU, CBS og DTU samt af inviterede gæsteforelæsere fra industrien. 

Deltagelse i kurset giver en unik mulighed for at afprøve egne kompetencer og være med til at skabe nye løsninger, som måske kan blive til færdige produkter. 
Arbejdet foregår i små grupper bestående af studerende fra flere uddannelser.  

Kurset er rettet til studerende ved det sundhedsvidenskabelige fakultet i det omfang studieordningerne tillader det. Det medicinske studienævn har godkendt, at 
kurset kan meriteres som kombineret VKO og kandidatspeciale. 

Kurset udgør nu også specialiseringen i innovation på den nye Medicinske studieordning 2015. Der har i alt deltaget seks medicinstuderende, og i år er der reserv-
eret fem pladser.

Kurset er på 15 ECTS og foregår primært tirsdag eftermiddag og fredag formiddag. Tilmelding sker i tilmeldingsperioden frem til d. 1. december via KUnet.  

Tilmelding for medicinere sker ved at indskrive sig til speciale i Health Innovation – HealthZup via online-blanket og samtidigt huske tilmelding til VKO. Hvis du er 
i tvivl så kontakt ansvarlig for de medicinstuderende Lars Kayser, lk@sund.ku.dk, med henblik på muligheden på dit studium.

Du kan også læse mere om valgfaget Health Innovation – HealthZup på hjemmesiden: http://kurser.ku.dk/course/sita11011u/2016-2017 

Med venlig hilsen
Lars Kayser, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab 

Studentertilbud & Basisgrupper

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab) inviterer til: 

BRANDSÅRSKIRURGI-KURSUS
Hvis du vil være knivskarp til plastikkirurgi eller gerne vil have det ultimative udbytte af 
et avanceret suturkursus, så meld dig til dette semesters populære BRANDSÅRSKURSUS, 
der foregår Mandag d 28/11.

Der undervises af læger med meget erfaring fra Rigshospitalets brandsårskirurgiske afde-
ling! De er super dygtige, og de vil gør dig fantastisk god til at håndtere færdighederne 
i kurset. 

Du får undervisning i ALT hvad der er værd at vide om brandsår, og hvordan behandlingen 
udføres kirurgisk. På operationsstuen prøver man kræfter med at lave et delhudstrans-
plantat vha. et dermatom (et kirurgisk redskab), der så kan transplanteres på et induceret 
brandsår på grise!

Vi lægger ud med en smule teoretisk undervisning i håndteringen af diverse redskaber og 
den nødvendige fremgangsmetode, hvorefter man selv får mulighed for at prøve kræfter 
af med brandsår på grisene.

Det er en fordel at have haft et suturkursus før dette kursus, men det er ikke et krav.

Billetsalg åbner kl. 16, d 21/11!
Der er 8 billetter til salg, så det handler om at være hurtig på tasterne, hvis man gerne 
vil med!
Kurset løber af stablen i Eksperimentel Medicin på Panum mandag, d 28/11!
Afhentningen af deltagere foregår foran receptionen ved indgangen kl. 16.00 sharp!

AVANCERET SUTUR - KURSUS
SÅ er det absolut sidste chance til at være med på et fedt sutur-kursus dette semester! 
Meld dig til dette semesters populære avanceret sutur-kursus, der foregår Torsdag d 8/12.

Der undervises af læger med meget erfaring fra Rigshospitalets plastikkirurgiske afde-
ling! De er super dygtige, og vi vil hjælpe til, og gøre dig fantastisk god til at håndtere 
suturredskaber!

Du får erfaring med og lærer om gentofte-, intradermal-, locked stitch- (dvs. fortløbende, 
men låst teknik) og madrassuturer!

Vi håber og ønsker selvfølgelig, at I melder Jer til og får lidt lækkerier til ganen og en varm 
kop kaffe i vinterkulden samtidig med, at I bliver dygtigere til og klogere på plastikkirurgi!

Billetsalg åbner kl. 16, d 1/12!
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen torsdag, d 8/12 i lokale 31.01.60a!

Vi glæder os til at se dig,
SPLAS.

Av, det gør ondt!
Foredrag om smerte samt hovedpine v/ FORNIKS

Alle har oplevet smerte – men hvad adskiller psykisk og fysisk smerte? Hvordan håndterer 
vi selv smerte, og hvordan håndterer vi vores fremtidige patienters smerte? 

I FORNIKS har vi fået anæstesiolog Thomas Peter Enggaard, neurolog Henrik Winther 
Schytz samt neuropsykolog Trine Zimmer til at komme og fortælle os om smerte, samt 
hvordan de hver især arbejder med det i hverdagen. 

Det fulde program kan du finde på Facebook. 
 
Har du lyst til at blive klogere på området, så ta’ din læsemakker under armen og kom forbi! 

Dato: 23. november 2016
Tidpunkt: 17.15 – 19.00
Sted: Haderup Auditoriet
 
Det vil selvfølgelig være kaffe og snacks! 
 
Bevægeforstyrrelser i klinikken

Kom til foredrag om bevægeforstyrrelser ved 
Annemette Løkkegaard, overlæge på Bispebjerg 
neurologisk afdeling. Bevægeforstyrrelser er et 
kæmpe emne, med mange variationer, der vil 
derfor blive lagt vægt på det kliniske med videoer. 
Lær hvordan du kan skelne og beskrive de forskellige sygdomme.
Foredraget varer ca. 45 min., hvorefter vi holder månedsmøde i FORNIKS, som alle er 
velkomne til at blive til. Der vil selvfølgelig være kaffe og snacks. 
Det hele sker på torsdag 24/11 kl 17:15 i lokale 42.1.02

Vi glæder os til at se jer!  /FORNIKS

BLIV UDDANNET SEXPERT hos 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 også forbi til vores næste MÅNEDSMØDE:

TORSDAG D. 1. DECEMBER 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. 
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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 efterårets arrangementer. 

Fredag den 25. November - Ekko-kardiografi kursus 
Stadig få pladser på kurset!  
Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på Gentofte hospital i samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik mulighed for hands-on erfaring. 
Kurset afholden fredag den 25. November fra kl 16:30 til 20 på Gentofte hospital i ”Hjertemedicinsk forskning 2”, opgang 8, 3. Sal th. 
For at maksimerer hands-on tid, er der kun plads til 15 deltagere på kurset. Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.  Kurset kræver medlemskab af AKS,  se facebookgruppen 
"AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.

Tirsdag den 6. December kl 16-19 - 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, hjertesvigt og farlige 
arytmier, således yderst eksamensrelevant for både 7., 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!
 Kurset afholdes tirsdag den 6. December kl 16-19 i lokale 41.0.01 i pavillonen på Panum. Lokale oplyses senere.  Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv 
Kardiologi for Studerende" for indmeldelse. 
Se event på Facebook 

Intro til Hjerte Lunge – Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus. 
I december afholder vi vores gratis kursus for 1. Semester, som har til formål at klæde jer godt på, til spørgsmålene i Hjerte & Lunge pensum, ved jeres første eksamen her på Panum.  
Hold øje med MOK og vores Facebook gruppe. Kurset er gratis og kræver ikke medlemsskab. 
Kurset afholdes første gang, torsdag den 15. Dec kl 16-19, og igen mandag den 19. Dec. kl 16-19. Tilmelding via facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende".  

 

Onsdag den 4. Januar kl 17-20. EKG I - Lær at tolke et EKG! 
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 afholdes onsdag den 4. Januar kl 17-20 i lokale 42.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi 
for Studerende" for indmeldelse. 
Se event på Facebook 

Tirsdag den 10. Januar kl 17-20. EKG II – Kursus i avanceret 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! Kurset afholdes torsdag den 10. Januar kl 17-20 i lokale 41.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for 
Studerende" for indmeldelse. 
Se event på Facebook 

AKS’s store Advents-Quiz
Kan du svaret på denne uges Jule-quiz, så send det i en besked til AKS’s facebookside senest på lørdag kl 12. Vinderen udtrækkes 1. Søndag i advendt og annonceres I næstes uges MOK. 
I denne uge kan du vinde bogen  Klinisk Kardiologi af Ole Gøtzsche 

59-årig mand indbringes til akutmodtagelsen med trykken for brystet. Smerterne opstod pludseligt under den årlige juletræsfældning med familien. Han har åndenød, er klamtsvendende, 
har kvalme og smerter der stråler op i kæben og ud i venstre arm. 

- Hvad tror du manden fejler? Kom med et bud på diagnose og to differentialdiagnoser.
- Hvilke parakliniske undersøgelser vil du bede om? Nævn min. 2. 
- Hvilken behandling vil du iværksætte med det samme i akutmodtagelsen? Og hvad skal der ske efterfølgende, såfremt din tentitative diagnose holder stik? 

Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

Temaaften om flygtningekrisen med SAMS
Vil du gerne vide, hvordan du som (kommende) læge kan bidrage med din faglighed 
når verdens kriser banker på døren? SAMS inviterer til en temaaften med fokus på flygt-
ningekrise, frivillighed og fokus på hvad du kan gøre som læge. Vi får besøg af Maja Holt 
Højgaard, Heidi Kruse, Hannelouise Kissow og Simon Ruben Hansen, der alle 3 har været 
aktive indenfor dette emne: 
Maja var med til at starte gruppen "Venligboerne - sundhedspersonale" som en reaktion 
på den store mængde af flygtninge der kom til Danmark i løbet af 2015, Heidi er frivillig i 
Amnesty Internationals lægegruppe, og arbejder med torturofre, Hannelouise har 2 gange 
rejst til Grækenland for at hjælpe med flygtningesituationen der og Simon arbejder som 
lægevikar på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri i Region H, hvor han også har 
skrevet bacheloropgave. 
Så hvis dette har fanget din interesse så tag fat i din læsemakker og læg vejen forbi lokale 
42.0.01 d. 24.11.2016 kl. 17-19:30. Vi håber på at se rigtig mange, og man behøver ikke 
være medlem af SAMS for at deltage.

JULEFORKÆLELSE FOR 3om1-SPONSORER 

3om1 giver gratis kaffe og kage til alle sponsorer d. 7. december kl. 08.00-11.00 ved 
hovedindgangen til Panum. Bliv sponsor, og du kan vinde en super præmie i vores 
gavelodtrækning! 

Er du ikke sponsor? Sammen med to venner kan DU give et fattigt indisk barn en fremtid 
for kun 50 kr om måneden. Kig forbi vores stand for at høre mere om 3om1’s frivillige 
arbejde i Indien, og få en gratis kop rygende varm kaffe.
Læs mere og tilmeld dig på vores hjemmeside www.3om1.com. Vi glæder os til at se dig!

FOREDRAG OM IDRÆTSKIRURGI

Har du en kirurg gemt i maven? Er du vild med idræt og 
går du med drømmen om at kombinere disse to ting? Så 
har du nu chancen for at høre mere! I samarbejde med 
SIMS afholder PORTOS den 28. november foredrag med 
idrætskirurg Per Hölmich. 

Det foregår den 28/11 kl 16.15 i lokale 31.01.48a – vi 
glæder os til at se jer!
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Er du interesseret i kræftforskning?
Så kom forbi, når OSM København og PUFF i fællesskab inviterer alle nysgerrige medicinere 
til en hyggelig eftermiddag i kræftforskningens tegn onsdag d. 6/12 kl. 17. 
Vi får nemlig besøg af Magnus Pedersen og Malene Martini Clausen, som begge er læger 
og ph.d. studerende, samt Morten Mau-Sørensen, som er overlæge og forsker ved Fase 1 
enheden på Rigshospitalet. De vil bl.a. introducere os til, hvad der sker af spændende ting 
indenfor det onkologiske forskningsområde, samt dele ud af deres gode råd til, hvordan 
man selv kan komme i gang med at forske.
Tid: 6. december klokken 17:00 - 18:30
Sted: Panum, Lokale 31.01.4
Se mere til eventen på Facebook "Onkologisk forskning - hvordan kan jeg forske indenfor 
kræft?"
Vi glæder os til at se jer!
OSM København og PUFF

Tilmeldingen til Kongres for Medicinsk Studenterforskning (KMS) 2017 er nu åben
Deadline for indsendelse af abstract er 1. december.
KMS er en super mulighed for at komme ud og præsentere din forskning og få træning i 
videreformidling af dit arbejde. Ud over det er det rigtig sjovt og en mulighed for at møde 
medicinstuderende fra hele landet.
Uanset om du lige er begyndt med at forske og kun har din protokol, eller hvis du har 
et komplet datasæt, så kan du skrive et abstract og deltage i kongressen! Se mere på:
https://www.facebook.com/events/1068835973186862/?hc_location=
http://studenterforskning.dk/studenterkongres

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære og lave forskning og ek-
kokardiografi?
Vi søger en medicinstuderende til et prægraduat forskningsår i projektet ”Myocardial 
Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass 
Graft Surgery”. 

Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi i forbindelse 
med hjertekirurgi. Den prægraduate forskningsårsstuderende vil blive lært op i ekkokar-
diografi og kliniske kardiologiske undersøgelsesmetoder. Selvom den studerende får sit 
eget selvstændige projekt som skal afsluttes med minimum 1 artikel vil den studerende 
blive en del af et større forskningsprojekt på >1.000 hjertepatienter sammen med andre 
prægraduate forskningsårs studerende, ph.d.-studerende, seniorforskere og professorer.
Projektet starter 1. februar 2017 (men såfremt der kan startes før mhp. oplæring i ekkokar-
diografi vil det kun være en fordel) og forventes at vare 1 år. Lønnen under et prægraduat 
forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Disse midler skal der søges om. 
Der skal fremsendes motiveret ansøgning svt. ¼ A4 side, samt CV og karakterbevis som 
bilag til afdelingslæge, ph.d. Rasmus Møgelvang, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet på 
rasmus.moegelvang.01@regionh.dk
Ansøgningsfrist 30/11-2016

Interesseret i forskning i KOL og Astma?
Vi søger to stud. med.’er til 6 måneders prægraduat forskning med start 01/02-2017. 
Stillingen kræver 6 måneders orlov fra studiet og er fuldt finansieret med en løn på 
10.000 kr/mdr. 
Om projektet:
Vi undersøger om forværring af KOL og astma hos patienter med forhøjet eosinofile i blodet 
er associeret med en øget risiko for genindlæggelser og mortalitet. Datamaterialet kommer 
fra registre, journaler og databaser, hvor du vil tage del i dataindsamlingen ved at indhente 
data fra patienternes journaler og indtaste det i SPSS. Herefter følger artikelskrivning.   
Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med registerforskning og vil få dit eget emne 
at arbejde med indenfor projektet, som skal resultere i en videnskabelig publikation, 
hvor du har førsteforfatterskab. Artiklen vil også kunne anvendes til dit kandidatspeciale. 
For mere info kontakt:
Ajmal Jabarkhil
Projektansvarlig læge
Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital 
Mail: ajmal.jabarkhil@regionh.dk  Mobil: 53333336
Ansøgningsfrist: 04-12-2016

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til etablering af hjernesvulst 
biobank på Kræftens Bekæmpelse

Brain Tumor Biology Group fra Kræftens Bekæmpelse søger en engageret studerende 
med interesse for grundforskning til etablering af en hjernesvulst biobank. Projektet er 
et samarbejde mellem neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse 
og har til formål at kortlægge DNA reparationsmekanismer involveret i udviklingen af 
hjernesvulster med Group Leader Petra Hamerlik i spidsen. 

Den studerende vil primært have følgende opgaver: 
- Afhentning af biopsier fra operationsgangen. 
- Processering af biopsierne
- Indtastning af data
- Diverse andre opgaver

Vi tilbyder et prægraduat forskningsår med grundig oplæring i tilknyttede laboratoriet-
eknikker samt foden ind i et institut med et aktivt forskningsmiljø og mange muligheder. 
Midler søges i fællesskab. Oplæring hurtigst muligt.

Kontakt Petra Hamerlik pkn@cancer.dk med ansøgning, CV samt evt. publikationsliste 
senest d. 31 jan.

JOURNALCLUB OG MÅNEDSMØDE MED JULEHYGGE I SØHNKS 
Den 6. december kl. 17.00 – 18.30 i 
vores lokaler i studenterhuset.
Kære alle medstuderende
Den 6. december afholder SØHNKS 
mega spændende prægraduat-
journalclub, hvor to tidligere for-
skningsårstuderende og en kandi-
datstuderende fra Rigshospitalets 
øre-, næse- og halskirurgiske afde-
ling, præsenterer deres arbejde på 
afdelingen. 
Program for journalclub:
Tobias: A longitudinal evaluation of 
hearing and ventilation tube inser-
tion in patients with primary ciliary 
dyskinesia. Primary ciliary dyski-
nesia (PCD) er en arvelig sygdom 
medførende mange sinus- og oto-
symptomer, herunder bl.a. sekre-
torisk otitis media (SOM). SOM mindsker ikke mindst hørelsen, men også sprogudvikling 
og livskvalitet hos børn med PCD. Dette longitudinelle studie undersøger, om hørelsen 
bedres med alderen og om drænanlæggelse hos disse medfører persisterende øreflåd.
Nicklas: Mit projekt tager udgangspunkt i anvendelsen af digital patologisk analyse til 
at identificere nye biomarkører, som kan risikostratificere patienter med stadie I-II orale 
planocellulære karcinomer.
Christina: Mit projekt handler om at undersøge associationen mellem Hashimoto's 
thyroiditis og thyroideacancer. Jeg undersøger typerne papillært, follikulært, medullært 
og anaplastisk thyroidea karcinom samt lymfom i thyroidea og hvorvidt det at have 
Hashimoto's thyroiditis øger risikoen for at udvikle disse cancerformer.
Så hvad enten du er interesseret i det øre-, næse-, halskirurgiske speciale, eller overvejer 
du dine muligheder for prægraduat forskning, eller måske gør dig tanker om din kandi-
datopgave, så kom og få juleslik, inspiration og spændende studenterinputs fra hverdagen 
på Rigshospitalets øre-, næse- og halskirurgiske afdeling.
Tilmeld dig på Facebook

Jule-high 5 fra SØHNKS

Kære medicinstuderende på Københavns Universitet med interesse i onkologi

Her er den unikke mulighed for at komme og være med til opstarten af en helt ny basis-
gruppe! Alle, der har lyst til at være med til at planlægge nogle spændende arrangementer 
eller bare gerne vil snuse lidt til onkologifaget, skal være mere end velkomne. 

I den forbindelse indkaldes der til stiftende generalforsamling i Onkologisk Selskab for 
Medicinstuderende (OSM) København, som afholdes mandag d. 28. november 2016 kl. 
17.00. Nærmere information om lokale på Panum følger. 

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent og referent
2. Registrering af fremmødte
3. Præsentation af tankerne bag foreningen
4. Forslag til samt afstemning om vedtægter
5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
6. Forslag til budget og kontingent
7. Valg af bestyrelse
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Minimum to bestyrelsesmedlemmer
e. Evt. suppleanter
8. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Den konstituerede bestyrelse i OSM København



10 |  Basisgrupper

EKSTRAKURSUS I 
ORTOPÆDKIRGUGI 

PÅ MIT.FADL.DK

ARRANGEMENT & 
FOREDRAGSUDVALGET

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. 

De bedste hilsner AFU

kkf-afu@fadl.dk
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FADL 
ER MED DIG 
HELE ÅRET

Vidste du, at du som noget nyt får en Som medlem 

af FADL, kan du få en FADL Forsikring som er skræd-

dersyet efter dine behov som medicinstuderende, til 

en særlig fordelagtig pris. FADL har forsikret lægestu-

derende gennem 30 år, og i dag forsikrer FADL mere 

end 3500 lægestuderende. 

Ud fra de erfaringer ved vi, hvad der skal til for at 

skabe den bedste forsikring til 

lægestuderende – som samtidig 

skal være billig.

FADL FORSIKRING

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

EKSTRAKURSUS
Der bliver afholdt endnu et kursus 

i Ortopædkirugi- og skadestue 
inden jul. 

Den 6-7 December 2016 
kl.16.30-20.30

TILMELD DIG PÅ MIT.FADL.DK
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Forside

Nu udkommet

Mangler du at afhente din scorebog?
Er kærlighedslivet helt til hundene? Får du telefonnumre fra ukendte beundrere? Savner du en, du kan invitere på omelet?
Fortvivl ej: Scorebogen 2016 er udkommet og der er lys for enden. Endeligt kan du bruge din toilettid på noget konstruktivt   

Vi deler scorebogen ud følgende dage:

Mandag d. 28/11 kl. 11-13
Onsdag d. 30/11 kl. 11-13 
Torsdag d. 1/12 kl. 11-13

Vi uddeler desuden Scorebogen til FADLs Julebingo d. 12/12, så selv de sløveste  æbler kan være med. 
 Husk at, 1.-5.'s HR henter til hele holdet, mens 6.-12. semester selv står for afhentningen
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Havde du det også sådan her til 69?!

Og har du mistet alt dit tøj?!
Så er det godt at du kan komme ned i 

klubben og hente alt dit glemte tøj i løbet af 
de næste to uger!

Så, med mindre at du synes at din falske D&G-
jakke skal doneres til genbrug, så hent dit tøj 

senest til den næste fredagsbar!

Hov! Det leder os videre til:

Vil du have det som ham ovenfor igen?!
Så kom til LAAAAAAAAANG fredagsbar 

fredag d. 2. december!
Det er semesterets sidste fredagsbar! 

Hurraaa!!

STUDKLUB-NYT! VELKOMMEN PÅ BAGSIDEN


