
* 
 M

ED
IC

IN
ER

ORGANISATIONERNES   *

K
O

M

MUNIKATIONSO

RGA
N

ÅRG. 49, NR. 29      15. MAJ 2017

MOK .dk

49
 å

rg
.  

•  
20

16
/2

01
7•

  I
SS

N
 1

90
4-

34
00



          2     |     M O K

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
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af uge 42 samt ugen før påske.
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Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
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Oplag: 1500

Anders

Andrea Mo

Johan JarisSimon

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.

Torsdag
FADL repræsentantmøde 16.15 i fadl-huset

Ansøgningsfrist for forskningsår, se s. 8. 

Fredag
FADL Gårdfest i Århus! 

Lørdag
Anøsgningsfrist for studenterjob på rets-
medicin.

Søndag
Andrea skal i kirke.
Johan afgiver skud med sin riffel.

Mandag
MOK deadline 12.00
Schack har fødselsdag

Tirsdag
Andreas var til tandlæge sidste tirsdag.

Andreas
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MOK anmelder:

SATANISK 90’ER-HOUSE I HOLBÆK

Med megahits som ”The 6th gate”, ”Judgement day” og ”Sex and 
drugs and house”, har belgiske D-devils for længst cementeret 
deres position som det vigtigste talerør for den satanistiske 
minoritet i Europa. Det var derfor intet mindre end en sensation 
da D-devils gæstede Club Harlequin i Holbæk. MOK fulgtes med 
en lille gruppe inkarnerede djævledyrkere til koncerten, og fik et 
unikt indblik i satanisternes skjulte tilværelse. Som sædvanlig ville 
MOKs anmeldere ønske de kunne huske mere.

Anders er en helt almindelig dreng. Men ikke i dag. Han smører 
omhyggeligt den røde kropsmaling i ansigtet – intet hud må overses. 
For Anders er sminken en helt central forberedelse til en aften som kan 
gå hen og blive den største i hans liv. Han smiler genert, og man kan 
tydeligt se at han er spændt til bristepunkt af forventningens glæde. 
Flere af Anders’ venner støder til, og stemningen letter efterhånden 
som de bliver flere, og får et par øl. Under den røde sminke og de 
kunstige horn er der en flok helt almindelige unge mennesker der til 
daglig gemmer på en hemmelighed – de elsker satan. Og i aften skal 
de opleve deres største idol spille en længe ventet koncert.

Det er helt enestående, at MOK får lov til at være med til et satantræf. 
Den sataniske minoritet i Danmark er ikke kortlagt, men meget tyder 
på at mange skjuler deres tro af frygt for forfølgelser. 

Den iøjnefaldende gruppe stiger på toget mod Holbæk i god tid. De 
vil ikke risikere at komme for sent. 5 timer før D-devils går på, sidder 
drengene klar ved deres forudbestilte bord med 3 liter Belvedere og 
julelys i øjnene. Efterhånden som de gør indhug i vodkaen, bliver de 
mindre og mindre usikre, og de inviterer MOKs udsendte til at drikke 
med dem. MOKs anmeldere har iklædt sig den sataniske kult-sminke 
for at skabe en god relation, og drengene lader endelig til at have 
accepteret os. 

MOKs anmeldere skal være de første til at indrømme, at de måske fik 
tår over tørsten. I hvert fald kan ingen af dem huske koncerten. Men 
der er mange billeder af MOKs anmeldere, hvor de ser meget glade 
ud, så vi tror, det var en god koncert. Derfor giver vi koncerten seks 
ud af seks treforke.

Det næste anmelderne kan huske er at sidde i toget på vej tilbage 
mod København sammen med et lykkeligt slæng af skabssatanister. 
Endelig en aften hvor de kunne være dem selv. 
Vores veje skilles på Nørreport station, og røde kapper diffunderer ud 
i morgengryet. Sminken er tværet ud, og hornene er faldet af, men 
i deres ansigter ses intet andet end den reneste uskyldigste glæde.

Anders ønsker at være anonym, men hans fulde navn er redaktionen 
bekendt. Danmarks satanister lever i skjul, men sådan behøver det ikke 
at være - Du kan støtte satanisternes sag økonomisk via mobilepay til 
29 93 36 11. Eller direkte til Anders på 61 71 76 21.

Johan og Jaris \\ MOK-red.



          4     |     B A S I S G R U P P E R

Exchange og Research Exchange søger boliger til 
udvekslingsstuderende!
Skal du ud at rejse i juli eller august? Og efterlader du et tomt værelse, som du gerne vil 
tjene penge på, mens du er væk? Eller kender du nogen som har en tom bolig eller et ekstra 
værelse til rådighed? Så er her muligheden! 

Hvis din lejlighed eller dit værelse alligevel skal stå tomt, hvorfor så ikke være generøs og 
leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet? 
Du udfører en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash - helt præcis 2300 kr. per 
studerende. 

Vi vil gerne leje værelser/lejligheder til udvekslingsstuderende i følgende perioder: 
- Lørdag d. 1. juli til fredag d. 28. juli
- Lørdag d. 29. juli til fredag d. 25. august
Du behøver ikke være hjemme når lejeperioden starter, vi tager os af det hele. Derudover 
dækker vi eventuelle skader på din bolig. 

E xc h a n g e  o g  R e s e a rc h  E xc h a n g e  s ø g e r 
kontaktpersoner til udvekslingsstuderende!
Har du ikke lige et værelse stående tomt, er der også mulighed for at blive kontaktperson 
for de udenlandske studerende og lære noget om en anden kultur. 

Du kan til næste ansøgningsrunde få en fordel ved at udleje et værelse eller være 
kontaktperson, hvis du selv vil være udvekslingsstuderende i et andet land. 

Skynd dig at sende en mail til bolig.exchange.copenhagen@
gmail.com hvis du har et værelse til rådighed eller send en mail 
til buddy.exchangecph@gmail.com og 
bliv kontaktperson. 

Mange hilsner fra Exchange og Research 
Exchange i København. 

MIKS er klubben for alle med interesse for 
kitesurfing.
Kitesurfer du allerede, eller går du med en drøm om at komme i gang med kitesurfing, så 
er MIKS klubben for dig! Her er nemlig både nye som rutinerede kitesurfere repræsenteret, 
så der vil være tips og tricks til at komme videre uanset hvor langt du er.

Vi tilbyder et community, hvor vi kan dele glæden ved at kitesurfe. Vi holder jævnligt 
månedsmøder, hvor vi planlægger ture til bl.a. kabelparken, weekend-/enkeltdagsture eller 
udlandsture. Næste tur til kabelparken er d. 23.maj, hvor vi også tager trænerkites med! 

Som medlem får man et 5 timers kursus til 1000,- pr. pers. for 3-4 deltagere via KiteSjælland. 
Derudover får man rabat hos Nautic Ski & Surf, Pleasant på Stefansgade og mulighed for 
at deltage i vores surf-weekends og leje vores udstyr for 150-200,-/døgn ekskl. depositum. 

MELD DIG IND I VORES FACEBOOK-GRUPPE 
OG FÅ MERE INFORMATION!
facebook.com/groups/MIKSKBH/ ELLER 
facebook.com/MIKSKBH

M ø d e t  m e d  b ø r n e l æ g e n  f ra 
neonatalafdelingen
Har du undret dig over, hvad en neonatolog egentligt beskæftiger 
sig med? Hvilke etiske problemstillinger ligger bag behandling af 
et meget præmaturt barn? Vil ekstremt tidligt fødte børn kunne 
leve uden alvorlige følgevirkninger resten af livet?

PIPPI inviterer alle til semesterets sidste månedsmøde med et 
spændende foredrag d. 24. maj kl.16:30. 

Til foredraget får vi besøg af Raheel, som er yngre pædiater i hoveduddannelse på Hvidovre 
Hospital. Raheel vil give jer et indblik i de neonatale patienter, som han møder i sin daglige 
gang på neonatalafdelingen. Derudover vil Raheel komme ind på de etiske aspekter, der 
ligger bag behandlingen af ekstremt præmature børn.
Efter foredraget holder vi månedsmøde, hvor I kan høre mere om PIPPI, og hvordan I kan 
blive en del af en hyggelig basisgruppe med store ambitioner og interesse for pædiatri.

HUSK: Foredraget er for alle og enhver, og der vil som altid blive serveret kaffe samt lidt 
sundt og sødt. 

Vi glæder os til at se jer!

Portos foredrag: Praktisk Ortopædkirurgi med 
Christian Dippmann
Dette foredrag er i særdeleshed interessant for kommende lægevikarer, klinikophold (og 
alle andre!). Det kommer til at omhandle tips og tricks til undersøgelser, med:

- Behandling af hyppige luksationer
- Generelt om sutur
- Achillessene ruptur

Ortopædkirurg Christian Dippmann, 
kommer til at fortælle om disse emner, 
og demonstrerer undersøgelserne på 
figuranter. 

Så hvis du vil have helt styr på din teknik, eller bare er helt vild med praktisk ortopædi, så 
er det her du skal tilbringe din tirsdag aften!

Portos sørger for kaffe og kage, så det kan nærmest ikke gå galt!

Tid og sted: d. 30. maj kl. 16:30-18:00, lokale 13.1.83

Find begivenheden på vores fb-side: /portoskbh

SIMS og Portos foredrag: Livet som sportslæge – et 
foredrag med Brøndby IF’s læge
Går du med en lille drøm om at rejse verden rundt? Kan du godt lide atmosfæren til en 
intens fodboldkamp? Og kunne du godt tænke dig at være Ronaldo's medical doctor?!

Så kom til et foredrag med Jonas Vestergård, der trods sin unge alder allerede er ansat 
professionelt som holdlæge ved Brøndby IF's fodboldhold!
Jonas V., der netop er uddannet som speciallæge i ortopædkirurgi, vil fortælle om 
karrierevejen til jobbet blandt en af landets førende fodboldklubber. Der vil være nogle 
tips til, hvad man karrieremæssigt bør overveje, om overgangen fra studerende til læge og 
et par anekdoter fra hverdagen! Alle spørgsmål vil være velkomne!

Så kig forbi - vi byder på lidt snacks og varmt at drikke.

KH SIMS og PORTOS

Tid og sted: d. 16. maj kl. 17:15-18:30, lokale 29.01.30

SKAL DU TIL EKSAMEN I ØNH, ELLER HAR DU EN 
ØNH-LÆGE GEMT I DIG?
Velkommen til SØNHKS’ nye kursus i øre-næse-hals-undersøgelse

HVAD: Vi har udviklet et nyt kursus i øre-næse-hals-undersøgelse, hvor du som kursist vil 
lære og træne, hvordan man udfører en systematisk undersøgelse af ører, næse, ansigt, 
hals og mund. Kurset er egnet for lægestuderende på de kliniske semestre og kan evt. 
bruges som supplement forud for eksamen i ØNH eller inden vikariat i akutmodtagelsen.

HVORDAN: Kurset er bygget op i blokke omkring henholdsvis øre, næse og bihuler, mund og 
svælg samt ansigt og hals. For hver blok vil I få en kort intro til organet med gennemgang af 
relevant anamnese. Herefter praktisk gennemgang med fokus på, hvordan I undersøger, og 
hvad I skal kigge efter herunder normalanatomi. I vil så træne i grupper af 2 med supervision 
af de to undervisere. Hver blok slutter af med casegennemgang, herunder hvordan I spotter 
det vigtigste patologi, når I undersøger, og inden I går hjem, bliver I quizzet – er I klar til at 
tage imod en ØNH-patient?! I vil ligeledes lære, hvordan I behandler epistaxis.
SØNHKS og Rigshospitalets ØNH-afdeling stiller relevant udstyr til rådighed.
Underviserne, Niels West og Hjalte Sass, er begge yngre øre-næse-halslæger på 
Rigshospitalet/Gentoftes ØNH-afdeling.

HVOR: Rigshospitalets Øre-Næse-Halskirurgiske Klinik
DATO: 8. juni kl. 17.00-20.00
PRIS: Gratis for medlemmer. Medlemskab koster 50 kr. Kan betales kontant eller via 
Mobilepay på dagen. 

TILMELDING: Åbner torsdag den 25. maj kl. 
16.00 og foregår via SØNHKS-hjemmeside: 
www.soenhks.dk Der er 20 pladser på kurset.
SPØRGSMÅL: Skriv til formand@soenhks.dk 

Kalder bamselæger til 
hygge og sjov! 
Igen holdes der i år Centimeter Maraton, og bamsehospitalet er selvfølgelig en del af dette! 
Så kom og vær med til en hyggelig og sjov dag! 
Herlighederne stikker af den 10 juni fra kl 09:30 til 13:00 i Øregaardsparken i Hellerup. 
Sidste år kom CityBois og spillede, så hvem ved hvem der kommer i år ;-) ! 

Vi håber at se mange bamselæger, nye som gamle. 

Store bamsekram fra
Styregruppen
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Tag til Torsdagscafé d. 18. maj
Tag en velfortjent pause fra læsningen med en god omgang kaffe, slik og brætspil! På 
næste torsdag afholder vi nemlig semestrets sidste Torsdagscafé, hvor du bl.a. kan rejse 
Europa rundt i ’Ticket to ride’, træne fantasien i ’Dixit’, lege kloge-åge i ’Bezzerwizzer’ og 
redde verden i ’Pandemic’. 

Vi starter kl. 15 og spiller og hygger indtil folk ikke har lyst mere, 
eller senest kl. 19.

Hele herligheden foregår i det nye Panum-tårn ved området lige 
over kantinen, hvor vi har sørget for: 

- Masser af gratis kaffe, the og snacks
- Masser af brætspil
- Masser af god stemning

Du er hjertens velkommen til at invitere alle de venner, du har lyst 
til - også dem der ikke læser på SUND – for ja, det er vist på tide de 
besøger dig i din Panum-osteklokke. 
Så tag venner, læsemakkere eller søde folk du lige mødte på gangen med, snup et spil Spyfall 
eller Hint og gør din torsdag lidt sjovere.

Se mere her: https://www.facebook.com/events/200311007153454/ 

De bedste hilsner
Pusterummet 

 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. 

Tirsdag den 23. maj - 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 tirsdag den 23. maj 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. Juni kl 12-13.  AKS’ Forskerfrokost med Thomas Engstrøm! 

AKS vil gerne takke alle deltagerne for en hyggelig, spændende og fuldt booket 
forskerfrokost på Panum i sidste uge! Overlæge dr.med. Thomas Engstrøm ledte os gennem 
en lærerig diskussion, hvor alle bød ind med deres tanker og ideer. I fællesskab blev vi klogere 
på noget af det helt centrale ved forskning: at være nysgerrig, kunne undres, samt altid at 
stille spørgsmål som: "hvorfor gør i egentlig tingene på denne måde?".

Vi gentager nu successen!!
Tirsdag d. 6. juni kl 12-13 vil vi igen undres over, og diskutere, hvad det er at forske, og høre 
hvordan man også som studerende har meget at bidrage med i en forskergruppe. Overlæge 
dr.med. Thomas Engstrøm leder endnu en gang diskussionen og forskerfrokosten foregår 
på Panum. Der vil være gratis sandwich og tilmelding er nødveendig.

Lokalet offentliggøres i den kommende uge.
Til sidste forskerfrokost måtte vi oprette ventelister, så tøv ikke for længe med at tilmelde 
dig!! Forskerfrokosten er åben for alle, og tilmelding foregår ved at sende en besked til 
AKS på facebook.

Tirsdag den 6. Juni 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 tirsdag den 6. Januar kl 17-20 
i mærsk tårnet. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv 
Kardiologi for Studerende" for indmeldelse. 
Se desuden event på Facebook 

Tirsdag den 13. Juni 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 13. Juni kl 17-20  Mærsk 
tårnet. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi 
for Studerende" for indmeldelse. 
Se desuden event på Facebook 

Vi håber på at se dig!
fra AKS
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Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk
 
klinik, Rigshospitalet med start efterår 2017
Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring 
med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse af 
pludselig hjertedød. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier indsamlet et unikt 
nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge ovenstående. Vi søger 
nu 2forskningsårsstuderende til forskningsprojekter omhandlende årsager til pludselig 
hjertedød blandt personer i alle aldre i 2010 og eventuelle forandringer i hyppighed af 
pludselig hjertedød blandt unge fra 2000-2010. Projekterne er unikke og af stor klinisk 
relevans. 

Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-
studerende og postdocs fra Danmark og udland. Dutilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 
per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i 2 forskningsmøder 
hver måned med hele gruppen og vil modtage personlig daglig vejledning af 2 vejledere. 
Bachelor- eller kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for 
at præsentere dine resultater i ind- og udland. På lang sigt er der mulighed for at fortsætte 
som ph.d.-studerende i forskningsgruppen. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive 
indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå 
erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk, samt lære at 
skrive videnskabelige artikler. Du vil få ansvaret for et selvstændigt projekt, og vil derudover 
i mindre grad hjælpe en ph.d.-studerende med et projekt, som du også får del i.

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. 
Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov 
fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi forventer, at du efter forskningsårets udløb stadig 
er tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt og 
opstart af andre projekter.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi 
af hidtil opnåedeeksamenskarakterer på medicinstudiet. 
Vi vil gerne høre fra dig senest 01-06-2017. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil 
starte, men regner med start ca. 01-09-2017. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat 
bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede.

Med venlig hilsen
Jacob Tfelt-Hansen    Thomas Hadberg Lynge
Lektor, ph.d.-koordinator, afdelingslæge, dr.med.  Læge, ph.d.-studerende

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142
Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: thomashadberglynge@gmail.com

Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg
Forsøgets titel:
”Forskellige dosers indflydelse på den sensorisk udbredelse af nervuscutaneousfemorislateralis 
blokade - Et randomiseret, blindet, parret studie på raske forsøgspersoner”
Et lodtrækningsforsøg hvor udbredelsen af en nerveblokade undersøges hos raske 
forsøgspersoner.

Til forsøg på Anæstesiologisk Afdeling, Køge Sygehus søges 20 raske forsøgspersoner. 

Formålet med dette forsøg er primært at undersøge udbredelsen af en nerveblokade på 
låret (nervuscutaneousfemorislateralis-blokade, NCFL-blokade).

Forsøget kræver fremmøde på forsøgsdagen og forventes at vare op til 7 timer.
Du skal være rask, over 18 gammel, BMI mellem 18 og 30.
Du må IKKE:
•  Drikke >21 genstande alkohol om ugen
•  Have medicinmisbrug
•  Indtage receptpligtig smertestillende medicin indenfor 4 uger inden forsøgsdagen
•   Have neuromuskulære defekter, tidligere kirurgi eller andet traume på underekstremiteterne.
•  Have diabetes.
•  Have sår på låret fra hofteregionen til knæet
•  Hvis du er kvinde, kan du kun indgå i forsøget, hvis du bruger sikker antikonception, og 
vi vil inden forsøget går i gang tage en graviditetstest.

Du vil blive undersøgt af den forsøgsansvarlige læge og få målt dit blodtryk og puls samt 
blive vejet og målt. Derefter vil du få anlagt et NCFL-blokade i hvert ben, det ene med 8 ml 
af det lokalbedøvende middelropivacain, og det andet med 16 ml af det lokalbedøvende 
middel ropivacain.Du vil blive sendt hjem med en virksom blokade i form af ændret følesans 
på låret (dette vil ikke have indvirkning på dine normale aktiviteter). I sjældne tilfælde kan 
man få nedsat muskelstyrke i låret. I dette tilfælde kan du ikke køre bil, cykel eller lignende, 
og der vil blive arrangeret hjemtransport. Blokaden virker i 12-24 timer.

Honorering vil være 150 kr. per time, beløbet er skattepligtigt. Forsøget er godkendt af Den 
Videnskabsetiske Komité (journal nr: SJ-602). Forsøget er ikke sponsoreret.

Vi har planlagt følgende forsøgsdage:19/5,2/6 og 9/6.

Henvendelse til:
Forskningsårsstuderende Frederik Vilhelmsen
Anæstesiologisk afdeling 
Køge Sygehus
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf.:47326495eller 3058 2856 ; Email: frv@regionsjaelland.dk



For dig, der har en FADL-vagtprofil (på 
Fadlvagt.dk), har vi nu gjort det nem-
mere for dig at få overblik over og plan-
lægge dine kommende vagter.

Næste gang, du logger dig ind på din 
vagtprofil, vil du nemlig op dage,  at vi har 
lavet et et nyt tiltag, der sammenholder 

VAR DET NOGET MED EN FADL-VAGT 
I DE KOMMENDE UGER?

din personlige studieplan (dit KU-skema) 
med status for udbuddet af FADL-vagter 
30 dage frem i tiden. 

Vores håb er, at det vil give dig et 
bedre overblik over, hvilke dage du har 
mulighed for tage en FADL-vagt.

SÅDAN GØR DU: 
• Log ind på din vagtprofil på Fadlvagt.dk. 
• Gå til punktet ”KU-skema og vagtstatus 

de næste 30 dage”, og indtast dit seks-
cifrede KU-brugernavn i feltet. 

Når du har gjort det, vises et skema over 
din daglige aktivitet på dit studie for de 
næste 30 dage samt status for ledige 
FADL-vagter fordelt på dag-, aften- og 
nattevagter.

TJEK DIN VAGTPROFIL: NYT TILTAG TIL AT PLANLÆGGE DINE NÆSTE FADL-VAGTER

Herefter er det en smal sag at kombinere studietider og studiefridage med mulighederne 
for at skrive dig op til vagter – både i form af faste opskrivninger og chanceopskrivninger.

Der er rigtig mange ledige FADL-vagter i øjeblikket! Så tjek dit KU-skema på din vagt-
profil (fadlvagt.dk), og se mulighederne!

KONTAKT
FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200  København  N
Telefon: 35 37 88 00

VAGTAFDELINGEN
Kan kontaktes alle dage, døgnet 
rundt – dog kun akutte opkald fra kl. 
22.00. Telefon: 35 37 88 00, tast 1

RECEPTIONEN
Personlig henvendelse
Man.-tors. kl. 8-17, fre. kl. 8-14

KURSUSAFDELINGEN
Man.-ons. kl. 8.30-12 og 12.30-15, tors. 
kl. 8.30-12 og 12.30-17, fre. lukket.
Tina Berthou Jepsen, kursuskoordina-
tor:  tj@fadl.dk, telefon 35 24 54 04

Astrid Rosenkrantz Bruun, admini-
strativ sygeplejerske: ab@fadl.dk, 
telefon 35 24 54 08
Gry Orkelbog-Andresen, ledende 
sygeplejerske: go@fadl.dk, telefon 
35 24 54 02
Dorte Mønsted, administrativ syge-
plejerske: dbm@fadl.dk, telefon: 35 
24 54 09
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Anatomi/fysiologi og sygdomslære underviser søges
Vi søger snarest muligt og med start august 2017, en underviser til Anatomi/fysiologi og 
Sygdomslære undervisning på sygeplejerske niveau. 

Vi forventer at du har undervisningserfaring i anatomi/fysiologi/sygdomslære og gerne 
viden om farmakologi i et vist omfang.
Du skal minimum være på 6. semester af dit studie.

Eleverne er fortrinsvis voksne zoneterapeut elever.

Hovedundervisningen foregår på e-learning efter bøger af Kjeld Bruun Jensen; ”Anatomi 
og fysiologi på en anden måde” og sygdomslære bogen ”Sygdomslære på en anden måde” 
fra Forlaget Pons.

Klasseundervisningen, der er tale om, er en opsummering af kapitlerne, efter forudgående 
ønske fra eleverne. Det foregår 1 gang månedligt fra kl. 16.30 – 21.30 på en hverdagsaftenpå 
skolen i Herlev.
Den ene måned er det anatomi/fysiologi, næste måned er det sygdomslære, måneden efter 
er det anatomi/fysiologi, o.s.v……

Vi forventer at du kan starte op i august måned 2017.

Henvendelse til skoleleder Lene Schmidt
på tlf.: 5123 7723
mail:   ddz@ddz.dk

Er du glad for film og litteratur,    
på vej til 5.sem kandidat (11.sem) i efteråret 2017,  
og skal du til at vælge valgfrit kursus ?

Fra efteråret 2017 skal der i forbindelse med den nye studieplan tages et valgfrit kursus 
på 5.sem kandidat, og i den anledning vil der blive tilbudt et helt nyt valgfrit kursus i 
emnet:        
”Etiske dilemmaer indenfor medicin – Lægens rolle belyst med film og litteratur” 
Undervisere på kurset er      
Filminstruktør og læge Nils Malmros, Århus    
Hospitalspræst Christian Busch (RH),     
Lektor Johannes Riis (filmvidenskab, KU),     
Professor Lasse Horne Kjældgaard (litteraturvidenskab, RUC),    
Professor Gorm Greisen (pædiatri, RH), Klinikchef Jannik Brennum (neurokirurgi, RH), 
Professor Anders Fink Jensen (psykiatri, RH), Professor Kaare Christensen (aldringsforsk-
ning, SDU), Professor Gunhild Waldemar (neurologi, RH), Overlæge Lise Møller (gyn-obs, 
DADL), Lektor Klemmens Kappel (filosofi, KU), Professor Mogens Grønvold (palliativ 
medicin, Bispebjerg), Professor Klaus Lindgaard Høyer og Lektor Anja Jensen (folkesund-
hedsvidenskab, KU), Professor Michael Kjær (idrætsmedicin, Bispebjerg)

Medicinsk etiske emner vil blive belyst via læsning af skønlitteratur og via filmvisninger. 
Kurset vil byde på indlæg fra såvel lægelige eksperter som fra andre faggrupper med 
indsigt i film, litteratur eller etik. Aftenerne vil typisk indledes med litteratur diskussion og 
studenter diskussion af konkrete etiske dilemmaer, efterfulgt af et foredrag om aftenens 
emne og derefter en visning af en film samt diskussion af denne.   
Vi fokuserer på følgende emner 

• Rollen som læge – hvornår skal man handle/ikke-handle som læge?   
• Valg af diagnostik og behandling når man kender muligheder og bivirkninger  
• Døende patienter – de sidste dage. Aktiv dødshjælp ?    
• Organdonation og hjernedød – det svære valg      
• Udsigelse af prognoser for sygdom – hvor meget skal der behandles?   
• Genetisk sygdom og premature – skal der sorteres fra, og hvor små må nyfødte være?  
• Skal man behandle blot fordi man kan? Kan man være for gammel til at få behandling?  
• Normalitet og psykisk sygdom – hvornår psykotisk og hvornår rask?    
• Neurodegeneration og identitetstab – hvornår taber man autonomi og handleevne? 
       
Kurset afholdes over 8 aftener (altid Torsdage 7.sept, 21.sept, 5.okt, 19.okt, 2 nov, 
16.nov, 30.nov, 14 dec 2017, fra kl 16.00 til 21.00), og kan dermed let tages parallelt 
med såvel et klinisk ophold eller et forskningsorienteret spor på semesteret.   
        
Tilmelding er som for andre kurser (1-15. Juni 2017) ad de vanlige kanaler til fakultetet.

Der benyttes grundbog af Harvard kirurgen Atul Gawande ”Being Mortal – Illness. Medi-
cine, and what matters in the end” (dansk version: At være dødelig – om livsforlængelse 
og livskvalitet) og suppleres med flere skønlitterære anbefalinger, ligesom der vises 1 
film pr aften med anbefaling af andre film. Du vil forud for kurset få udsendt en detaljeret 
kursusplan, ligesom vi vil koordinere diskussion af etiske spørgsmål og vil organisere 
noget mad og drikke til aften-arrangementerne. 

Kurset er for 11.semester studerende, men vil blive gentaget hvert semester fremad-
rettet, så er du endnu ikke på 11.semester så fortvivl ej. Har du yderligere spørgsmål så 
kontakt Professor Michael Kjær på michaelkjaer@sund.ku.dk.

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals 

Kirurgisk Klinik Rigshospitalet
Opslag
Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 
1. august 2017. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter 
med kronisk obstruktiv lungesygdom. Projektet vil blive tilknyttet en pågående PhD i 
rhinologi.        
Projektet er et samarbejde mellem øre-næse-hals kirurgisk klinik Rigshospitalet og 
Lungemedicinsk afdeling Bispebjerg.  Du forventes at skulle bruge 1-2 dage/uge på 
projektet. Projektet vil være oplagt som kandidat speciale.     
Arbejdsopgaver vil omfatte:     
Undersøge patienter (en gruppe med kronisk obstruktiv lungesygdom og   
en kontrol gruppe; klinisk undersøgelse af næsen samt test af lugtesansen  
ved brug af Sniffn’ Stiks) (primære opgave)     
        
Litteratur søgning       
Skrive tillægs protokol      
Database indtastning og analyse     
Statistik       
Artikel skrivning       
       
Hvad får du ud af forløbet:     
Oplæring i objektiv undersøgelse af næsen    
Del af en stor og meget aktive forskningsenhed    
Forskningserfaring til dit CV     
Forfatterskab ved en eller flere publikationer    
Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige  
typer studier       
Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder   
       
Løn       
Du vil IKKE blive aflønnet men projektet kan med fordel tages sammen med    
et mindre arbejdskrævende semester f.eks. 11.      
       
Krav 
Medicinstuderende, der er på 7. semester eller derover kan ansøge. Forskningsinteresse, 
ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel.   
       
Ansøgningsfrist: 1. juni 2017. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.  
       
Kontaktoplysninger:      
Kort motiveret ansøgning med CV (gerne med fokus på evt. tidligere forskningserfaring) 
og studiekarakterer fremsendes til læge, Ph.d.-studerende Elisabeth Arndal (elisabeth.
arndal@regionh.dk) hvortil evt. spørgsmål også kan rettes på tlf. 35459786. Vejledere: Afd. 
Læge PhD Kasper Aanæs og læge phd studerende Elisabeth Arndal. Hovedvejleder på 
projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald.

Forskningsstuderende søges til projekt
”Karakterisering af biofilm på endotrakealtuber”

           Ansættelse på Intensiv afd., Nordsjællands Hospital  
fra 15. august 2017

Vi søger en medicinstuderende, der arbejder selvstændigt, og har lyst til at deltage i et 
forskningsprojekt i Intensiv afd., Nordsjællands Hospital.

Projektet er en del af et større projekt,der gennemføres i samarbejde med Lunge-og infek-
tionsmedicinsk afd., Øre-næse-hals afd., og Klinisk mikrobiologisk afd. 

Du vil således blive en del af et større forskningsgruppe bestående af læger, ph.d.-stude-
rende, projektsygeplejersker og andre forskningsstuderende.

Projektbeskrivelsen er klar og diverse godkendelser er ved at blive indhentet.

Arbejdet kan blive til et kandidatprojekt, og der vil være mulighed for forfatterskab på en 
videnskabelig artikel.

Det praktiske:

• Ansættelsen starter 15. august 2017 og varer et halvt år med mulighed for forlængelse 
op til 1 år. 

• Ansættelsen kan være en del af den nye studieordning, som forskningssemester eller 
efter gammel studieordning som forskningsårs-studerende.

• Som forskningsårs-studerende er lønnen er 10.000 kr. pr. måned og arbejdstiden 37 timer 
pr. uge. Arbejdstiden vil primært være i dagtid, men nogen fleksibilitet er mulig.

• Arbejdet består af protokolskrivning, organisering, patientinklusion, dataindsamling/-be-
arbejdning mm.

Ansøgning sendes til Overlæge Morten Bestle(morten.bestle@regionh.dk) 
senest den 10. juni 2017.
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Timelønnede studerende til assistanceopgaver på  
Retspatologisk Afdeling, 
Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Vi søger 6 timelønnede studerende med interesse for retspatologi til ansættelse på 
Retspatologisk Afdeling med start i hhv. maj, juni og august 2017.

Om os  
Retsmedicinsk Institut skaber ny viden og erkendelse inden for retsmedicinen. Vi forsker, 
underviser og udfører retsmedicinske undersøgelser for samfundet. Vi er knap 200 
professionelle medarbejdere, der understøtter retsvæsenet og andre myndigheder, med 
opgaver indenfor retsgenetik, retskemi og retspatologi. Vi opfatter os selv som en væsentlig 
garant for retssikkerheden i Danmark.

Jobbet
Arbejdsopgaverne består i: 
• At assistere og være behjælpelig med opgaver før, under og efter obduktioner. Der indgår 
håndtering af instrumenter og væv samt dokumentation ved optagelse af fotos. Arbejdet 
kræver fuld omklædning samt nøje overholdelse af procedurer og sikkerhedsbestemmelser., 
for at lette retsmedicinernes arbejde
• Der vil i mindre omfang være opgaver i forbindelse med administrativ support, som består 
i sags journalisering, arkiveringsopgaver, hjælp til udarbejdelse af procedurer, almindelig 
oprydning samt inddatering af data i databaser. Dette arbejde foregår almindeligvis i 
kontormiljø.

Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal fungere i et team med de øvrige faggrupper på 
afdelingen, primært læger og obduktionsteknikere samt de andre studerende, således at 
alle hverdage kan dækkes ind med en obduktionsassistent. 
Jobbet kræver interesse for retspatologi, patologi og anatomi samt vilje til akkuratesse i 
forbindelse med udførelsen af de ovennævnte opgaver. Forudgående interesse for faget, 
fx ved at have været VKO på afdelingen, skrevet studieopgaver eller været forskningsaktiv 
i afdelingen, vil blive tillagt vægt. 

Det daglige arbejde på Retspatologisk Afdelingen omfatter aldersvurderinger, 
personundersøgelser, restlægelige ligsyn og obduktioner samt findesteder. Størstedelen 
af arbejdet udføres for og indgår i politiets arbejde. Dette betyder at vi arbejder med stor 
diskretion og respekt for undersøgte/afdøde. 
Derfor er det især vigtigt, at du er: Ansvarsfuld, pligtopfyldende, selvstændig, psykisk robust 
og etisk velovervejet.

Jobbet giver mulighed for at få indblik i, og være en del af, det daglige arbejde på 
Retspatologisk Afdeling og indgå i et tværfagligt
samarbejde mellem retspatologer, retsodontologer, retsantropologer, retsteknikere, 
laboranter og sekretærer. 

Personlige kvalifikationer  
Vi forventer, at du  
• Gerne har erfaring fra klinik  
• Skal kunne tage 3 vagter pr mdr. samt dække ved sygdom, også i eksamens- og ferieperioder 
• Skal kunne være på holdet i minimum 1 år 

Ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelsesvilkår sker på individuelle kontrakter med ansættelsesforhold på niveau 
med præparatfremstillere på SUL overenskomst, dvs. en timeløn på 181,52 kr. For at blive 
ansat er det en fordel, at du er indskrevet på medicinstudiet, Københavns Universitet. Du 
kan læse mere om afdelingen på retsmedicin.ku.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingerne kan du kontakte: jytte.banner@sund.ku.dk

Ansøgning 
Send ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse og eventuelle udtalelser 
elektronisk via: jobportal.ku.dk  --> Administration og forskningsstøtte stillinger --> 
Studenterjobs --> “Timelønnede studerende til assistanceopgaver på Retspatologisk 
Afdeling”. Klik på linket “SØG STILLINGEN”. Din ansøgning skal være universitetet i hænde 
senest den 20. maj  2017.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 21. Ansættelsesstart vil foregå 
løbende henover månederne maj-august for at sikre optimal oplæring af den enkelte i 
arbejdsopgaverne.   

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede uanset 
personlig baggrund til at søge stillingen.  

Raske forsøgspersoner søges
Vi søger raske forsøgspersoner til at deltage i et forskningsprojekt omhandlende afvigelser 
ved måling af blodtryk og hjernens blodgennemstrømning i liggende og stående stilling.
Du skal være mellem 18 og 65 år, du må ikke tidligere være diagnosticeret med neurologiske 
lidelser, leversygdom eller sukkersyge.

Formål: I forsøget ønsker vi at undersøge, hvor sikkert og præcist variation i tilførslen af 
blod til hjernen kan måles. For at kunne gøre det skal vi måle blodgennemstrømningen i 
et af hjernens arterier med et ultralydsapparat, blodtrykket i armen og hjertets pulsslag.
I forsøget skal du ved ankomst hvile i 30 minutter. Herefter påsættes udstyr mens du ligger 
på et leje. Lejet er designet så det kan vippe dig op i stående position. Efter 5 minutters 
målinger i liggende stilling vippes du langsomt til stående stilling. I stående stilling skal du 
stå i 5 minutter.  Fire uger efter skal du komme igen, hvor vi gentager forsøget.
Undersøgelsen er ikke behæftet med ubehag eller gener.

Hele undersøgelsen vil tage 60 minutter og vil foregå på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 i 
fysioterapien (3001).

Du vil blive kompenseret med en erkendelighed i form af to biografbilletter til en værdi af 
280,-. Vi skal gøre opmærksom på at dette er skattepligtigt.
Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at deltage bedes du kontakte:
Forsøgsansvarlige Christian Riberholt på telefon 22 64 88 23 eller mail: christian.riberholt@
regionh.dk

Center for Perioperativ Optimering søger   
1-2 forskningsårsstuderende til start d. 1. sept. 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 in-
kluderer alle aspekter af forskningsprocessen. 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. Projek-
terne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil få tilknyttet et 
vejleder-team under ansættelsen, der sikrer at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt 
og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs. 
  Som udgangspunkt søger vi studerende, som kan være i forsk-
ningsenheden i et helt år. Vi vil dog også gerne høre fra dig, hvis du planlægger et halvt 
år, eksempelvis forskningssemester.

Vi tilbyder til forskningsårsstuderende (1 år): 
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i 
foråret 2018
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe 
- Minimum tre artikler som førsteforfatter i løbet af ansættelsen

Vi tilbyder studerende på forskningssemester (½ år):
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
- Minimum et førsteforfatterskab samt et medforfatterskab

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 

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Ho-
spital (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 værdsæt-
ter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til DJOE0062@regionh.dk 
inden:    den 18. maj 2017 
Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i starten af uge 21 efter nærmere 
aftale. 

Yderligere information: 
Dennis Zetner Jørgensen, læge, ph.d.-studerende (DJOE0062@regionh.dk)  
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk) Reumatologi praksis søger medicinstuderende

Der søges 2 til 3 medicinstuderende til at hjælpe med sekretærarbejde, patientmodtagelse, 
dataregistrering, kvalitetsarbejde og reumatologiske undersøgelser.

Der lægges vægt på, at du har god patientkontakt, udviser omhu og er omhyggelig, samt 
at du bidrager positivt til klinikkens udvikling. 

Der lægges desuden vægt på, at du er god til IT.

Ansøgere med erfaring indenfor specialet eller praksisarbejde vil blive foretrukket.

Klinikken er beliggende tæt ved Charlottenlund station.

Ansøgning med kort CV og erfaring sendes til klarlund@dadlnet.dk
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Information om adgangen til makroskopisk 
studiesal i juni, juli og august

Makroskopisk studiesal skal i løbet af sommeren flyttes til nyindrettede 
lokaler i det tidligere Panumbibliotek. Det betyder, at man må påregne 
flyttearbejde i studiesalen fra mandag d. 26. juni. 

Mandag d. 3. juli lukkes helt for adgang til studiesalen, som åbner igen 
i de nye lokaler ved begyndelsen af efterårssemestret.

I flytteperioden vil medicinstuderende, som forbereder sig til 
reeksamener i august, kunne benytte studiesalen i udvalgte perioder:

Uge 31 og 32: Åbent to hverdage i hver uge 
kl 0800-1530 (datoer følger på Absalon)

Uge 33: Åbent alle hverdage kl 0800-1530

Venlig hilsen

Studieservicecentret

Kære alle IMCC’ere - og alle Jer andre <3
IMCC København holder d. 20. maj SOMMERFEST i STUDENTERKLUBBEN.
Der er gratis grillmad fra kl. 18.30 (IMCC-medlemmer) og åben adgang for alle kl. 21.
Vi håber at se Jer til et brag af en fest!

MOK har indsuppleret!

Stort og varmt velkommen til Andreas Höier! 

Vi glæder os til at oplære dig, og adoptere 
dig ind i den smukke familie, der hedder MOK.

Knus fra redaktionen

Torsdag d. 18/5 14-15 
Fredag d. 19/5 12-14
Mandag d. 22/5 13-15
Mandag d. 29/5 11-13 og 14-16
Tirsdag d. 30/5 14-16

Distortion, byens fest. Gode gamle. 
Endnu et år holder Panum Distortion et 
ordenligt kalas, og i de næste uger vil 
der være mere information om dette. 
Det bliver ret fedt.

For at holde gang i festen, sælges igen 
i år gadearmbånd til de inkarnerede 
festaber, der vil være med til at holde 
gang i det hele. Prisen er 125,-. Hvis du er 
en god ven køber du dit armbånd gennem 
Panum Distortion - på den måde
støtter du simpelhen dit hyperlokale 
Distortion event max max to the limit.

Kom og køb de gadearmbånd ved Henrik Dam auditoriet:

OBS: Oplysning til Bachelorstuderende om 
Sundhedsvæsenet

* Region Hovedstaden har meddelt, at EPIC aka SundhedsPlatformen 
ikke bliver dyrere end forventet og kommer til at holde budgettet.

* I helt urelaterede nyheder har Region Hovedstaden slået 46.000 
nye stillinger op til IT-superbrugere.

* Der har været et epidemisk udbrud blandt drenge i flere børnehaver 
på Østerbro, fordi deres forældre har nægtet at lade dem vaccinere 
mod pigelus.

* Neurologisk afd. på RH har oprettet en ny diagnose efter deres 
seneste studenterhold: “DG24.5, dystoni pga. for meget behagesyg 
hovednikning.”

* KU har efter weekendens cyberangreb valgt at opdatere IT-
sikkerheden, sådan så de studerende nu skal opdatere deres 
adgangskode hvert 20. minut i stedet for hver uge, som det hidtil 
har føltes som.

* Ph.d. studerende i historisk medicin undersøger i sin afhandling: 
Hvordan undersøgte man Achilles for neuropati, når alle hans 
reflekser er Achilles-refleksen?

* Etisk Råd er blevet taget i et køre en sidegesjæft med human 
trafficking og narkotikasalg, og fraråder at fælde moralsk dom og 
give etiske råd.

* Rettelse: Vi skrev sidste uge om en hygiejnesygeplejerske, hvis 
tilstedeværelse på en afdeling havde bidraget med noget. Det var 
naturligvis en fejl, og vi beklager.

* Der har været endnu et udbrud af clostridium på HH, som menes 
at være startet i en inficeret autoklave. Denne steriliseres nu i en 
autoklave2.
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KANDIDATSKILT
Bliver du læge til sommer? Så kan du bestille 

dit kandidatskilt af FADL inde på mit.fadl.dk

SE HVAD FADL LAVER 

På torsdag holder vi åbent “rep-møde” i FADL. 

Du kan helt uforpligtende være med og se, 

hvad det er, vi laver i FADL. 

 

Du skal bare møde op i FADL-huset kl 16.15, vi 

har sodavand og slik klar til dig 

 

Vi glæder os til at se dig.

FADL.dk/
blivmedlem

MØD DIN 
REPPER
Fortæl os, hvad du synes om FADL, og hvad 
du mangler hjælp til. 

FÅ DE 38 SPECIALER OG 
SNAK MED DIN REPPER 
OM HVAD DU SYNES OM 
FADL.

VI STÅR PÅ PANUM DE 
FØRSTE TRE UGER I MAJ.

MELD DIG IND NU OG 
BETAL KUN FOR RESTEN 

AF SEMESTERET.

TKO KURSUS
FADL har oprettet et nyt kursus som giver dig 
en introduktion til hvad det vil sige at være i 
”klinik”, samt klæde dig på med de mest ba-
sale færdigheder man bruger på daglig basis 
når man er i klinikken.

Dette kursus er til alle medicinstuderende 
som skal på TKO i den nærmeste fremtid. 

29. maj 2017 kl.16-21 i FADL-huset

Tilmeld dig på mit.fadl.dk

KOM TIL 

REP-MØDE

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

Den er rivende gal på de danske hospitaler! Sundhedsplatformen er 
crashet og nu er sygeplejerskerne i panik! Så hjælp dem dog!! 

MOKSA
M

ENSA - m
en m

ere relevant.

Send din besvarelse til MOK@mok.dk senest mandag den 22. maj kl 12.00
Af Mo //MOK.red

23 
enheder
til morgenmad

??

-edition

Sygeplejerske Marianne 
var i gang med at tælle 
medicin op, da systemet 
lukkede ned. Hun var 
næsten færdig, men 
mangler bare piller til sin 
sidste patient. Marianne 
ved, at pillerne altid 
skal afstemmes. Hjælp 
hende med at vælge 
den rigtige dosering til 
Poul ud fra din viden 
om pillerne til Henning 
og Flemming.

Mariannes anden kollega, Camilla, 
havde boycuttet SP og istedet 
fundet på sit eget system til at 
huske antallet af enheder insulin, 
som hendes ad-hoc-regulerede 
diabetespatient skulle have. 
Desværre er Camilla gået tidligt 
hjem, for hun skulle til tandlæge. 
Så hvad nu?? De forskellige 
farver venflon repræsenterer hver 
et tal. Hvilket tal skal stå ved 
spørgsmålstegnene og hvor meget 
insulin skal stue 14 altså have til 
frokost i dag?  22 

enheder
til eftermiddag

18 
enheder
til aftensmad

20 
enheder

om formiddagen

enheder
til frokost

Henning
stue 4

Flemming
stue 5

Poul
stue 6

12 10 14 12

7 14 14 14 1

812 18

11 21

82628

??

2 4

6 8

10 12

Mariannes kollega, Birgitte, skulle holde styr 
på småkageskabet. Hun havde fundet en 
funktion i SP, som kunne holde styr på det - 
men nu hvor systemet er gået ned, så er det 
helt herrens med de småkager! Birgitte kunne 
huske, at der skulle være en sum af 50 småkager 
på tværs af hver hylde, men også 50 småkager 
i hver lodrette række. Birgitte er ved at gå helt 
bragende sukkerkold, så hun kan ikke regne 
ud hvor mange småkager, der skal være på 
spørgsmålstegnspladsen. Hun har dog seks 
gode bud... Hjælp Birgitte, for pokker!

Birgittes bud


