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Anders

Andrea Mo

Johan

Sofie

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer. 
MR har månedsmøde. 
Infomøde for Panumskitur kl 16 i studklub. 

Torsdag
Johan skal på skydebane. 
Oprydningen i Vejlederrum. Kedeligt. 
Kristne Medicinere gør ting. se s. 4

Fredag
FREDAGSBAR! YAAAAS. N0rmal længde. 
Stadig epic. 

Lørdag
Sofie flytter til Skelbækgade! #homelessno-
more.
Alle har tømmermænd

Søndag
Anders får fikset tanden hos mama Heinz. 
Alvin Ally Danceshow. 
Andrea kommer i kirke. 

Mandag
MOK deadline 12.00
Trump siger noget dumt/racistisk igen. 
Benson er referent til mandagsmøde. 

Tirsdag
Mo får suppe, uden Anders. 

Andreas
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Kend din MOK’er ! 
Dit ugentlige skoleblad er på pletten igen, og du glæder dig sikkert over at dit ugentlige gøgl 
og basisgruppemums er tilbage. Men hvem leverer dit skoleblad? Jo, det er nogle sære snegle 
sidder mandag fra kl. 12 til ca. for evigt og laver flotte ting med en computer. Her en kort 
gennemgang over dine MOK’ere. 
Lavet af: Andrea og Johan
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Når sex gør ondt 
Hvad kan være årsagerne til, at sex gør ondt? Og hvordan taler man med sine patienter 
om det?  Disse spørgsmål håber vi at blive klogere på, når GO København inviterer alle til 
semesterets første temamånedsmøde, der handler om, når sex gør ondt. 

ONSDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 16.30 lokale 13.2.25 (Panum - Mærsk tårnet)
Først vil der være en kort velkomst og introduktion til GO, så alle nye kan få en ide om, hvad 
gruppen laver af arrangementer. 

Herefter vil Christina Damsted Petersen, speciallæge i gynækologi og obstetetrik, ph.d, gøre 
os klogere på emnet "Når sex gør ondt". Christina har sin egen klinik for kvindesygdomme og 
seksuel sundhed, og hun har beskæftiget sig med gynækologi i mere end 20 år på diverse 
afdelinger rundt om i Danmark.  

Efter oplægget vil der være et kort månedsmøde, hvor alle er velkomne. 
Vi ser frem til en spændende eftermiddag i godt selskab, og der vil som altid være kaffe, 
kage og andet godt.

De bedste hilsner fra
GO København

Bamsehospitalet og Sund Krop
Velkommen til Panums hyggeligste basisgruppe! Her har du muligheden for at træne dine 
kommunikationsevner, samt lære en masse medstuderende at kende på tværs af semestrene. 
Vi holder Bamsehospitaler, hvor børn kan komme med deres syge bamser, og få dem 
undersøgt af trænede bamselæger. Derudover har vi undervisning på skoler i København, 
hvor vi underviser om kroppen og sundhed. Alt sammen for at gøre børn mere trygge og 
informerede om hvordan vores kroppe fungerer. 
Alle er velkomne, vi har ingen krav om semestertrin. 

Kommende begivenheder: 
9. september - Ørestad bibliotek
23. september - AKTIONSDAG
13. oktober - Kulturnat
21. oktober - Furesø bibliotek
8.-10. oktober - Bamsehospitalet på Panum
25. november - Rødovre bibliotek 

Find os på facebook: “Bamsehospitalet & SundKrop, København”, tag din læsemakker under 
armen og tilmeld jer begivenhederne.

Sundhedsprojekter i Palæstina og oplysning-
sarbejde i Danmark
Tirsdag d. 26. september kl. 16.30 i Studenterhuset får du mulighed for at høre om IMCC 
Palestine’s arbejde med sundhedsprojekter i Palæstina og oplysningsarbejde om Palæstina 
i Danmark. Du inviteres til at være med i gruppen og udvikle sundhedsprojekter og arbejde 
for at skabe empowerment blandt unge i Palæstina. Vores gruppe har mulighed for at rejse 
til Palæstina med fokus på at udvikle og støtte vores partnerorganisation på Vestbredden. 
Vi lytter meget gerne til dine ideer og tanker om oplysningsarbejde i Danmark eller forslag 
til vores arbejde!

Vi glæder os til at se dig til infomødet!
De bedste hilsner
IMCC Palestine

FÆRDIGHEDSKURSUS I ALMEN MEDICIN
Kunne du tænke dig at forbedre dit CV forud for et job som studentermedhjælper i 
almen praksis? Eller kunne du bare godt tænke dig at blive en haj til at tage blodprøver, 
lungefunktionsundersøgelser, EKG, podninger og lære at telefonvisitere? 
I så fald sæt kryds i kalenderen onsdag og torsdag d. 4. og 5. oktober 2017! 
Her afholder SAMS København et kursus i samarbejde med Nivå Lægehus, hvor alle disse 
kompetencer opnås! 
Tilmelding og mere info fås på vores Facebookgruppe 
“SAMS København”. 
Og ps... tjek vores jobportal for klinikker, der søger 
studentermedhjælpere! http://sams.dsam.dk/flx/jobportal/
aktuelle-jobs/

Kristne Medicinere.
Velkommen til semesterstart med KM torsdag d. 7 september 
kl 16.15 i lokale 13.2.25 i Mærsk bygningen.

Vi vil foretælle lidt om hvem Kristne Medicinere er & hvad 
vi laver. 
Bagefter vil vi bestille pizza, hygge & hænge ud.

Du kan også finde os på Facebook som Kristne Medicinere 
København!
Vel mødt. 

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 mødes til månedsmøder, 
hvor vi planlægger ture til bl.a. kabelparken, weekend-/enkeltdagsture eller udlandsture. 

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. 

Næste månedsmøde d. 13.september kl 16.30 i Studenterhuset, Panum. 

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

Vil du med PIT til Afrika til foråret?
Så er du heldig! PIT har nemlig lige nu ledige pladser til foråret 2018 på flere af vores 
hospitaler!
•	 •Mpwapwa	District	Hospital,	Tanzania:		 	 2	pladser	i	perioden	feb-apr.
•	 •Siaya	Hospital,	Kenya:		 	 	 2	pladser	i	perioden	feb-apr.
•	 •Salvation	Army’s	Chikankata	Mission	Hospital,	Zambia:	2	pladser	i	perioden	feb-apr.	

(OBS! Dyrt hospital)
Pladserne kan søges enkeltvis eller to og to. 

For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet 
have bestået 8. semester. Man betaler et gebyr til PIT på 1000 
kr. hvoraf man får 500 kr. igen, når man efter hjemrejse udfylder 
en rapport om sit ophold.

Ansøgning er først til mølle. 
For at blive udsendt skal man have deltaget i PITs tropemedicinske 
weekendkursus. Næste kursus bliver afholdt i efteråret 2017 i 
Århus (nærmere dato følger). Har man deltaget i KUs ”Summer 
School in International Health” er dette også tilstrækkeligt.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet 
”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, email-adresse 
og adresse samt angivelse af semestertrin. Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus i 
tropemedicin eller et lignende kursus, skal dette anføres. Motiveret ansøgning ej nødvendig. 

Mvh
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

Kære alle medstuderende
Det nye semester er for alvor begyndt, og Portos 
vil gerne byde jer alle velkommen. Som altid vil 
de kommende måneder byde på spændende foredrag i alle mulige emner inden for 
ortopædkirurgi, hvilket uden tvivl slår enhver aften på læsesalen. Går du rundt med 
en lille interesse for dette fag, skal du være mere end velkommen til at deltage i vores 
arrangementer. Portos er en lille hyggelig basisgruppe, og vi er altid klar på at møde nye 
medlemmer.  Inde på vores Facebook side (/portoskbh), kan du få yderligere info. 

Vi glæder os til at se jer!
PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab. 

Hej SimonI sidste uge kom jeg til 

at klippe dig ud af et 

billede. Det er jeg ked af!

Kh en flov MOK’er
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Raske mænd søges til forskningsstudie om 
appetit.
 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
•	 Er	mand.
•	 Er	rask.
•	 Er	mellem	18	og	65	år	gammel.
•	 Har	et	bmi	på	mellem	27	og	35.
•	 Er	ikke-ryger.

Det centrale i studiet er 4 besøg på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, som 
hver vil have en varighed af ca. 7 timer (kl. 7.30-14.30) med minimum 7 dage imellem hvert 
besøg. Vi undersøger din sult og mæthed efter, at du har indtaget kapsler (indeholdende: 
1. octapeptid, 2. octapeptid+kartoffelproteinekstrakt, 3. Kartoffelproteinekstrakt+placebo, 
4. placebo) a’ 3 omgange samt fået serveret specifikke måltider. Alle 4 forsøgsdage får du 
serveret morgenmad, et mellemmåltid samt frokost. Effekten på appetit vurderes subjektivt 
ved brug af visuelle analoge skalaer og objektivt ved et ad libitummåltid. 
Bortset fra få restriktioner i to dage op til hver af de 4 forsøgsdage, skal du leve og spise, som 
du plejer. Det er meget vigtigt at du er vægtstabil under studiet. Der vil ikke blive udtaget 
blodprøver el. lign. i dette forsøg.

Du skal deltage i, i alt 4 forsøgsdage og skal i tilfældig rækkefølge indtage én af de 4 
kapseltyper. Produktet forventes ikke at have bivirkninger og som tak for din deltagelse vil 
du modtage et skattepligtigt honorar på 2000 kr.

Du kan deltage hvis du:
•	 Er	mand
•	 Er	mellem	18	og	65	år
•	 har	et	BMI	på	27-35	kg/m2.	Du	kan	beregne	dit	BMI	ved	at	dividere	din	vægt	
 (målt i kg) med din højde*højde (målt i meter)
 
Du kan ikke deltage hvis du:
•	 Er	vegetar
•	 Ikke	kan	eller	får	kvalme	af	at	indtage	kapsler
•	 Ikke	kan	følge	studieprotokollen	eller	indtage	måltider	bestående	af	æggekage	
 på rugbrød og spaghetti bolognese
•	 Har	nogen	former	for	allergier	eller	intolerancer,	som	kan	have	indvirkning	på	
 studiet
•	 Har	haft	en	vægtændring	på	mere	end	±3kg	indenfor	to	måneder
•	 Dyrker	regelmæssig	konditions-eller	styrketræning	mere	end	5	timer	per	uge
•	 Drikker	mere	alkohol	end	Sundhedsstyrelsens	anbefalinger	(>	14	genstande/
 uge)
•	 Er	stofmisbruger
•	 Ryger,	har	været	ryger	eller	fast	anvendt	nikotin	produkter	(El-cigaretter)	inden	
 for de seneste 3 måneder. Uregelmæssig rygning accepteres. 
•	 Tager	eller	indenfor	de	sidste	3	måneder	har	taget	nogen	former	for	medicin	
 eller kosttilskud, som påvirker din appetit eller kropsvægt
•	 Har	kroniske	sygdomme	og	indtag	af	dagligt	medicin	(fx	kræft,	
 stofskiftesygdomme, hjertekarsygdomme, diabetes, neurologiske sygdomme, 
 søvnlidelser, etc.)
•	 Samtidig	eller	inden	for	den	sidste	måned	deltagelse	i	andre	kliniske	forsøg	
 som kan påvirke dette studie

Vurderes at være i en fysisk og psykisk tilstand, som gør at du ikke vil kunne gennemføre 
studiet. Dette vurderes af forsøgspersonalet.
 
Studiet er godkendt af Det videnskabsetiske Komitésystem ved journal nr. H-17007938
Studiet er godkendt af Datatilsynet ved. journal nr. 2015-57-0117

Har ovenstående fanget din interesse er du meget velkommen til at kontakte mig på mail: 
Slim8@nexs.ku.dk eller på tlf: 40523487 og høre nærmere.
Med venlig hilsen  
Christel Johanneson, Projektleder, Cand. Scient. Human Nutrition  

Ugens historiske fun-fact
Det var langt op i 1600-tallet, almindeligt kendt 
at enhjørningen virkelig fandtes. Narhvalens 
stødtænder blev solgt i hele Europa som “ægte 
enhjørningetænder”, og Christian d. 4.’s trone var 
blandt andet prydet med fabeldyrets horn. Skønt ingen 
havde set enhjørninge, kunne man finde beskrivelser 
af et magisk, hestelignende, jomfruelskende dyr helt 
tilbage fra antikkens grækenland. Leonardo Da Vinci 
anbefalede en enhjørningefælde med en skønjomfru 
som lokkemad. Det vilde fabeldyr ville straks falde 
i søvn, når det lagde hovedet på skødet af en ung 
kvinde med en intakt hymen.

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst 
til at lære at lave forskning og ekkokardio-
grafi?

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduatforskningsår 
i projektet ”Myocardial Deformation by 2D and 3D EchocardiographyBefore and 
AfterCoronaryArteryBypassGraftSurgery and/or Aortic Stenosis”. 
Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi i forbindelse 
med hjertekirurgi. 
Den prægraduateforskningsårsstuderende vil blive lært op i ekkokardiografi og kliniske 
kardiologiske undersøgelsesmetoder. Selvom den studerende får sit eget projekt som skal 
afsluttes med minimum 1 artikel vil den studerende blive en del af et større forskningsprojekt 
på over 1.000 hjertepatienter sammen med andre forskere.

Ansættelsesperioden forløber fra 01.02.18 - 31.01.19 og kan kombineres med 11. semester 
forskningsophold. Lønnen under et prægraduatforskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Der 
foreligger lønmidler, men det forventes at der søges om stipendium. 

Kontakt:
Læge, ph.d.-studerende, Frederik Grund
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: frederikgrund@gmail.com
 
Overlæge, ph.d., Rasmus Møgelvang
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: rasmus.moegelvang.01@regionh.dk

Hjerneforskning og Psykiatrived Rigshospi-
talet; vi søger 1 forskningsårsstuderende. 

Vi søger en højt motiveret medicinstuderende med interesse for hjerneforskning, psykiatri 
og billeddiagnostik til kombineret forskningsår bestående af 5 mdrs forskningssemester 
(5 semester kandidatdelen) og 7 mdrs skolarstipendiat.Du skal gerne have klinisk erfaring 
indenfor psykiatri eller neurologi. 

Baggrund:
Ved moderat til svær depression, er førstevalgsbehandlingen selektive serotonin re-
uptake hæmmere (SSRI), men en stor del af patienterne responderer ikke tilstrækkeligt på 
behandlingen, uden at man i dag ved hvorfor. På Neurobiologisk Forskingsenhed (NRU) 
ved Rigshospitalet, har man udviklet en ny metode til billeddannende undersøgelser af 
hjernen der afspejler serotonin-niveauet, nemlig en afbildning af serotonin 4 receptoren 
med positron emissions tomografi (PET).
Psykiatrisk Center København undersøger i samarbejde med NRU om man ved 
disse hjerneskan før og efter behandling med SSRI kan forudsige variationen af 
behandlingseffekten. Der måles også inflammationsstatus og stresseksponering tidlig i 
livet belyst ved spørgeskemaer. Det overordnede mål er at få en bedre forståelse for de 
neurobiologiske mekanismer som ses ved depression.

Til undersøgelsen skal vi inkludere 100 patienter med moderat til svær depression. Dit 
skolar-projekt kommer at udgøre en del af dette større projekt, hvor du skal undersøge 
serotonin 4 receptoren ved baseline hos depressive sammenlignet med kontroller, og dets 
association med inflammation og oplevet stress i barndommen.

Periode:
Varighed et år fra januar/februar 2018
Løn: 10 000 DKK per måned i 7mdr (søges fra fonde sammen med dig).

Dine arbejdsopgaver:
•	 Rekruttering	af	raske	og	depressive	projektdeltagere.
•	 Gennemførelse	af	kliniske	PET,	MR	og	EEG-	skanninger	og	blodprøvetagninger.
•	 Kvantificering	af	PET-	og/eller	MR-data.
•	 Kliniske	psykiatriske	interviews	under	behandlingsfasen.

Vi tilbyder:
•	 Mulighed	for	at	skrive	din	kandidatopgave.
•	 Mulighed	for	forfatterskab(er)	på	videnskabelige	artikler
•	 Indblik	i	forskningsverden	samt	at	være	en	del	af	et	større	forskningsteam	med	
 meget erfarne forskere, Ph.d. -studerende og andre skolarstipendiater i et 
 stimulerende internationalt miljø.
•	 Fremlæggelse	af	videnskabelige	resultater	ved	afdelingsmøder.
•	 Selvstændigt	arbejde	i	en	lægefaglig	rolle,	og	flere	ansvarsområder.
•	 Vejledning	under	hele	forløbet.

Som skolarstipendiat er der også god mulighed for at deltage i både nationale og 
international konferencer.  Desuden tilbydes kurser ved PhD-skolen, til alle indskrevne 
forskningsårsstuderende ved KU.

Ansøgningsfrist: 17.9.2017

Hvis du er interesseret, bedes du straks sende dit CV (inkl. karakter), samt en begrundet 
ansøgning til Kristin Köhler-Forsberg, Email: kristin.forsberg@nru.dk
Fakultetsvejleder: Professor, MD Gitte Moos Knudsen, email: gitte@nru.dk
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Frivillige søges til ”DropForbi” – besøgsven-
ner/lektiehjælpere for børn og unge med 
kræft:
Vi søger nye medlemmer til vores team af frivillige, der hver mandag eftermiddag og onsdag 
aften besøger de børn og unge, der er indlagt med kræft. Mandag eftermiddag holder vi 
lektiecafe fra kl. 16-18.

Målgruppen er børn og unge i skolealderen. Onsdag aften er vi i “Kræftværket”, som er 
Rigshospitalets værested for unge med kræft i alderen 15-29 år. Her er det os selv og de 
unge, som finder på, hvad vi laver - det kan være at spille Playstation, brætspil, grine af 
Youtube eller noget helt fjerde. Derudover afholder vi i skolernes sommerferie sommerskole 
for børnene i folkeskolealderen.

Målet med vores aktiviteter er at skabe et frirum, som de unge kan vælge til. Da aktiviteterne i 
høj grad er afhængig af de indlagtes energiniveau, må det forventes, at der nogle gange ikke 
er unge, som har energi nok til at deltage. Disse dage møder du dog stadig din medfrivillige, 
da alle vores aktiviteter bemandes med to frivillige. Udover disse to er der en tredje frivillig, 
der er bagvagt, og kan træde til, hvis en af de to bliver syge på dagen.
 
Krav til dig som frivillig:
Du skal være god til samvær med børn og unge, samt udvise empati og forståelse for deres 
situation. I forhold til frivilliggruppen er det vigtigt, at du er pålidelig, engageret og har lyst 
til at bidrage positivt til aktivitetens videre udvikling.
 
Dit udbytte – de unges gevinst:
Du vil blive grundigt forberedt på rollen som frivillig.
Du bliver en del af et seriøst projekt, som gør en forskel i de unges hverdag.
Du bliver en del af et allerede velfungerende og hyggeligt team af andre frivillige unge, 
hvor vi jævnligt mødes til sociale og faglige arrangementer.
Du får indflydelse og medansvar og får stor mulighed for at sætte dit præg på projektets 
fremtid.
Det praktiske

Du skal som frivillig kunne komme på afdelingen minimum to aftener, samt stå til rådighed 
som bagvagt én gang om måneden. Derudover vil du skulle deltage i enkelte gruppemøder 
og en halvårlig kursusdag.

Besøgstiderne er:
Mandag: kl. 16-18 og Onsdag: kl. 19-21

Vi forventer derfor selvfølgelig, at du kan være en del af aktiviteten i disse tidsrum.
 
Du vil desuden blive medansvarlig i en undergruppe, der varetager en mindre del af de 
fælles arbejdsopgaver, således aktiviteterne kører rundt. Eksempler på grupper er ”PR” og 
”Lektiecafé”.
 
Du skal være mellem 20 og 35 år. Du skal desuden kunne binde dig til projektet i minimum 
et år og helst længere. Du vil fungere som en del af vores team fra 1. oktober og vil blive 
inviteret til en obligatorisk introduktionsaften torsdag den 28. september kl. 19.00. 

Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning på max 1 A4-side og dit CV til 
aktivitetsansvarlige Charlotte, Oliver og Frederik via linket her på siden senest søndag den 10. 
september kl. 12.00. Vi er åbne for ansøgere fra alle studier/med alle uddannelsesmæssige 
baggrunde. Samtaler bliver afholdt mandag den 18. september, tirsdag den 19. september 
og torsdag den 21. september.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til dropforbi@gmail.com

http://frivilligjob.jobbank.dk/job/79851/ungdommens-roede/frivillige-soeges-til-dropforbi
 Vi glæder os til at høre fra dig.

Harvard Medical School – Massachusetts 
General Hospital – VKO ophold

Her får du mulighed for at komme på klinisk ophold på MassachuttesEye and EarInfirmary 
(Harvard Medical School), Boston.
Der er etableret et samarbejde imellem MassachuttesEye and EarInfirmary (Harvard Medical 
School) ØNH-afdelingen på Rigshospitalet. Ansvarlig for samarbejdet er professor, Christian 
von Buchwald.

Næste ophold er i januar 2018, med varighed på 4 uger og 2 medicinstuderende vil få 
mulighed for at komme afsted. 
De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års 
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse. 
Opholdet er meritgivende som VKO (2009-kandidatstudieordningen).

Alle med interesse for ØNH der senest i efterårssemestret har gennemført kurset, opfordres 
til at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for ansøgning. 

Krav: 
•	Du	er	på	kandidat-delen	og	har	afsluttet	ØNH-kurset	inden	opholdet	i	USA	påbegyndes	
•	Du	er	interesseret	i	ØNH	
•Du	taler	godt	engelsk	og	kan	klare	dig	i	udlandet.
•	 Du	 skal	 kunne	 være	 væk	 hele	 januar	
måned

Hvis ovenstående har interesse bedes du 
indsende følgende: 
•	Motiveret	 ansøgning	på	engelsk	 (max.	
½ A4 side) 
•	Karakterudskrift	
•	CV	(max	1	A4	side)	

Til Professor Christian von Buchwald på adressen: 
Rigshospitalet, ØNH-afdeling 2071 
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø (mærk kuverten Boston) 

eller e-mail: christian.von.buchwald@regionh.dk i emnefeltet skal der stå Boston F2018.

I tilfælde af spørgsmål, besvares disse til ØNH introforelæsning fredag d. 1/9 eller ved kontakt 
til en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen: 
Læge Marie-Louise Hansen på: louise_uhre@hotmail.com 
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk
Deadline er fredag d. 6. oktober kl. 10. 

Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning af logi 
mv. ”Malpracticeinsurance” skal selv arrangeres med lokalt forsikringsselskab i USA.
Ophold i juni 2018, kan søges af den nye studieordning og da dette vil være på som et 
forløb på internatiolasierings semestret. Forløbet der er kombineret med Iowa, kan allerede 
søges fra september via KU

Tilfredshed med det Danske Fodbold Herrelandshold

Euforien på 
stadion

1-0 mod Polen 4-0 mod Polen Nicklas Bendtner 
kommer på banen
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To forskningsårs-studerende søges til ko-
horte studie om småbørns lungeudvikling 
- og lungesymptomer på Børne-og ungeafde-
lingen, Nordsjællands Hospital, til efteråret 
2017.

Kandidatspeciale i pædiatriske lungesygdomme.
Vi søger to højt motiverede medicinstuderene med interesse for pædiatri til kombineret 
forskningsår og forskningssemester, 5 semester kandidatdelen ved Børne-og 
Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital og PreventADAL studiet ved Oslo Universitets 
Hospital. Varighed et år fra september/oktober 2017 bestående af 6 mdrs. forskningsårs-
stipendiat, studieophold mhp. metodeoplæring i Oslo og 5 mdrs. forskningssemester. 
Projektet omhandler lungeudvikling og lunge-Health hos en kohorte af 3-4 årige tidligere 
præmature – og mature  børn.
 
Muligheder og forventninger:
Du/I bliver en del af forskningsgruppen og får dit/jeres eget projekt, der omhandler 
allerede foreliggende data fra 1 års opfølgningen af denne neonatale kohorte. Dvs. der 
forventes minimum et 1 forfatterskab og en kandidatopgave/25 ETCS point. Deltagelse i 
Videnskabelige kongresser er en mulighed. 
Samtidig skal du hjælpe til med at indkalde og klinisk vurdere de nu 3-4 årige børn, ud 
fra symptomscoringsindeks, lungefunktionsundersøgelser etc. Du vil blive oplært og få 
vejledning i lungefunktionsundersøgelsesteknik, interview teknik og databasehåndtering 
og analyse i SPSS. 

DU er:
På kandidatdelens sidste del.
Interesseret i klinisk forskning af børn
Struktureret, flittig og målrettet.
Interesseret i dataanalyser og statistik.
Har gode engelskkundskaber.
Tidligere forskningserfaring vil være en fordel, men ikke et krav.
Lønnen udgør 10.000 kr/måned (gældende aftale i 6 mdr.) og er allerede fuld finansieret.  
Rejseomkostninger og ophold i Oslo dækkes af projektet. Der forventes, at det halve 
forskningsår forlænges med forskningssemester/5 semester mhp. udfærdigelse af 
publikationer. 

Skriftlig motiveret ansøgning og CV sendes til: inger.merete.joergensen@regionh.dk , som 
kan kontaktes for yderligere information, alternativt tlf 48294308.
Ansøgningsfrist 15.9. 2017. Efterfølgende samtaler.

Forskningsassistenter søges til dataindsam-
ling

Om stillingen 
Du vil indgå på et hold af4medicinstuderende der står for dataindsamling på projektet 
PROLED Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study on Eating Disorders. Der er en 
datamanager koblet til projektet. Konkret vil dine hovedopgaver bl.a. vedrøreinklusion af 
patienter, prøveindsamling, indsamling af spørgeskemaer og analyse af data mm. 

Om dig 
Du skal være medicinstuderende. Du skal være fleksibel og ansvarsfuld i forhold til både 
kollegaer og eksterne samarbejdspartnere, og du skal have let til smil i et travlt miljø.  
Du har mod på et udfordrende job på en klinisk afdeling, hvor hverdagen er dynamisk og 
omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt, og du: 
•	 er	selvstændig	i	forhold	til	opgaveløsningen	og	har	gode	formidlingsevner
•	 har	analytisk	sans	og	flair	for	oprettelse,	vedligeholdelse	af	databaser,	
 talbehandling og statistisk analyser
•	 har	arbejdet	med	SurveyXacteller	vil	gerne	lære	det	(vi	går	snart	over	til	RedCap)
•	 er	erfaren	bruger	af	Excel
•	 er	struktureret,	grundig	og	dygtig	til	at	dokumentere	og	skabe	gennemsigtighed	
 i dine resultater og dine arbejdsprocesser 

Din nye hverdag  
Du vil tilknyttes forskningsprojektet PROLED, på afsnit 5, spiseforstyrrelse, Psykiatrisk 
Center Ballerup. PROLED havde opstart i 2015 og vi indsamler biologiske prøver 
samt	 spørgeskemadata	 (SurveyXact)	over	10	år.	 Formålet	er	 at	finde	biomarkører	 for	
sygdomsudvikling, patofysiologi samt prognose og effekt af behandling af spiseforstyrrelser. 
Din ugentlige arbejdstid er 7 - 15 timer. Med ansættelsesstart fra september 2017 eller efter 
aftale. På afsnit 5er vi 30 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig 
baggrund. Vi har en uformel omgangstone, og et af vores mål er, at vi skal gøre en forskel.  Lige 
nu har vi 16 sengepladser, og fra 2017 samles albehandling af voksne med spiseforstyrrelser 
i Ballerup, og centret kommer i alttil at rumme 159 sengepladser.

Din Løn 
Lægevikar-timeløn (eller stud.med.-løn hvis man ikke er færdig med 9. semester) 

Arbejdsgiver
Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 2, 2750 Ballerup
Vil du vide mere om jobbet, så skriv en mail hvor du vedhæfter din ansøgning og CV til:bal-
proled.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk

Bliv frivillig rådgiver 
på Livslinien
- på vores telefonrådgivning eller net- og chatrådgivning 

Livslinien søger frivillige rådgivere til vores selvmordsforebyggen-
de rådgivning. Vi sørger for, at du som frivillig er klædt på til den 
selvmordsforebyggende og medmenneskelige kontakt, inden du 
starter som rådgiver, og vi giver dig løbende faglig support i hver-
dagen. Du vil træde ind i et velfungerende tværfagligt miljø, hvor 
kvalitet og empati er i fokus.

Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg gennem 
rådgivning varetaget af vores 230 frivillige rådgivere. Vi har kon-
takt med mere end 15.000 mennesker årligt, som enten kontakter 
os på vores telefonrådgivning eller net- og chatrådgivning. Som 
frivillig på Livslinien er du med til at gøre en positiv forskel for 
mennesker i krise.

Søg ind som frivillig rådgiver på enten vores telefonrådgivning 
eller net- og chatrådgivning. Du kan søge via vores hjemmeside  
www.livslinien.dk

Livslinien_MOK_180x131_sep16.indd   1 06-09-2016   10:02:59
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101 
ALMEN
MEDICINSKE 
PATIENTER MUNKSGAARD

FORFATTERE

LARS BJERRUM

RUTH KIRK ERTMANN

DORTE EJG JARBØL

MARTIN BACH JENSEN

ROAR MAAGAARD

ANNELLI SANDBÆK

101 ALMENMEDICINSKE PATIENTER er en samling karakteristiske og repræsentative pa-

tienthistorier fra almen praksis, som alle har deres oprindelse i forfatternes egne oplevelser 

med virkelige patienter. Samlingen giver dermed et realistisk billede af den kliniske hverdag 

i almen praksis og af det arbejde, de praktiserende læger udfører. Bogen lægger sig tæt op 

ad lærebogen Almen medicin, hvor man kan læse den grundlæggende sygdomslære, der 

relaterer sig til patienthistorierne.

Målgruppen er især medicinstuderende og yngre læger, der gennem arbejdet med bogens 

sygehistorier kan blive forberedt på henholdsvis eksamen og det kliniske arbejde i almen 

praksis. Bogen omsætter teoretisk viden til faglig handling ud fra:  

–  en systematisk tilgang til kommunikation med patienten

–  en systematisk tilgang til konsultationsprocessen

–  fokus på, hvordan man spænder et sikkerhedsnet ud under patienten

–  præsentation af håndteringsvalg ved typiske almenmedicinske problemstillinger og forløb

–  klare læringsmål for hver enkelt sygehistorie.

For andre faggrupper, fx speciallæger, praksissygeplejersker og sekretærer, kan bogen give 

et spændende indblik i almenmedicinske problemstillinger og en forståelse for specialets 

rolle i sundhedsvæsenet.

Alle bogens sygehistorier præsenteres i en almenmedicinsk konsensus med konsultations-

processen som refleksionsramme og PSOAP (Problem, Subjektivt, Objektivt, Analyse, Plan) 

som overordnet struktur. Forfatterne har bevidst valgt lidt forskellige formuleringer og 

spørgsmålstyper fra patient til patient for at afspejle den variation, der findes i almen praksis 

generelt, og individuelt fra læge til læge.

Forfatterne til 101 ALMENMEDICINSKE PATIENTER er alle aktive praktiserende læger og 

samtidig centralt placeret i forhold til både præ- og postgraduat undervisning og forskning 

inden for specialet.

LARS BJERRUM, ph.d., professor i almen medicin KU, praktiserende læge

RUTH KIRK ERTMANN, ph.d., lektor og seniorforsker KU, praktiserende læge

DORTE EJG JARBØL, ph.d., lektor og seniorforsker SDU, praktiserende læge

MARTIN BACH JENSEN, ph.d., professor MSO, almen medicin AAU, praktiserende læge

ROAR MAAGAARD, postgraduat klinisk lektor AU, praktiserende læge

ANNELLI SANDBÆK, ph.d., professor i almen medicin AU, praktiserende læge

10
1 A

L
M

E
N

M
E

D
IC

IN
S

K
E

 P
A

T
IE

N
T

E
R

NYHED

101 almenmedicinske patienter
Denne bog kan hjælpe dig til at blive 
forberedt til eksamen og det kliniske 
arbejde i almen praksis. Bogen 
indeholder nemlig intet mindre end 101 
patienthistorier fra almen praksis og 
giver et realistisk billede af den kliniske 
hverdag. Bogen lægger sig tæt op ad 
lærebogen Almen medicin, hvor man kan 
læse den grundlæggende sygdomslære, 
der relaterer sig til patienthistorierne.

Køb dine 
studiebøger på 
munksgaard.dk

 

STUDIEOPHOLD I ENTEN 
NORDEN, EUROPA ELLER 
USA I FORÅRET 2018 HUS

Overvejer du at tage et semester i udlandet i foråret 2018 
ved en af fakultets partneruniversiteter i Norden, Europa 
eller USA - så har du nu mulighed for at søge en restplads – 
ansøgningsfrist den 11. september 2017.

Hvornår på studiet:
Det er muligt at tage på et udvekslingsophold på hhv.  
2. og 5. semester (International Perspektiv – Klinik i 
udlandet) på kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 
2015-kandidatstudieordningen.
Hvortil:
Fakultetet råder over 34aftaler i 13 forskellige lande i Norden/
Europa samt fem aftaleri hhv. vAustralien, Japan og USA.
Vi har restpladser i Europa/Norden i hhv. Finland, Sverige, 
Belgien, Frankrig, Italien, Spanien og Østrig. 

Derudover har SUND indgået en ny aftale med University 
of Iowa (8 uger valgfrie kliniske kurser) som kombineres 
med Rigshospitalets aftale med MassachuttesEye and 
EarInfirmary (Harvard Medical School), Boston(4 ugers klinisk kursus i ØNH). Du kan læse mere om  udvekslingsmuligheden til både University of Iowa og Harvard Medical 
School på KUnet: Kandidat i medicin/Udlandsophold/Hvordan gør jeg?/Ansøgningsprocedurer/SUNDs oversøiske partnere.
Information om hvilke restpladser, du har mulighed for at søge, kan du finde i selve ansøgningsblanketten 
(https://intranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter) på KUnet.

Ansøgningsfristen er den 11. september 2017.  
RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk T ræffetid for international vejledning er:
•	 Tirsdag:	kl.	13-15
•	 Torsdag:	kl.	11-13	
Lokale 21.1. på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.
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Går du og planlægger et forskningsår? Og er 
du interesseret i hæmatologi? 
(Sidstnævnte er IKKE en forudsætning, for du kan ”nøjes” med at have lyst til at lære 
artikelskrivning og/eller indgå i et fagligt miljø på Institut for Folkesundhedsvidenskab 
(IFSV) samt få kendskab til Bløderforeningen). 

Bløderforeningen samarbejder med forskere fra Afdeling for Social Medicin (Institut for 
Folkesundhedsvidenskab) om at undersøge og beskrive danske bløderes livskvalitet. 
Projektet har fået fondsmidler til at sætte et øget fokus på de HIV og Hep-smittede blødere 
i Danmark. 

Opgaven er at udarbejde 2 videnskabelige artikler på de kvantitative data om danske 
blødere, der er indsamlet via spørgeskemaer i 1988, 2001 og 2012.

Forskningsåret vil blive tilbragt delvist på IFSV (Center for Sundhed og Samfund) og delvist 
i Bløderforeningens lokaler (i Knabrostræde tæt ved Strøget). Start fra oktober 2017 eller 
når det passer dig efter aftale.

Send en mail til Christina W. Schnohr på cwsc@sund.ku.dk, hvis du ønsker at læse 
forskningsprotokollen.

Kunne du tænke dig at blive un-
derviser?

Vi søger nye undervisere i SupKu. SupKu er et firma der laver 
eksamensforberedende kurser til medicin- veterinær og 
odontologistuderende. Formålet er at klæde de studerende på til 
eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang 
af pensum. Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget 
sig med undervisning før. Vi forventer dog at du er fagligt stærk 
og engageret. Vi kan bidrage med en store skare af erfarne undervisere du kan lære fra, 1-1 
mentorordninger og et godt socialt sammenhold. Vi forventer også at du er forberedt på at 
holde dit kursus mindst 2 gange (1 gang pr. semester). Vi er særlige interesseret i at oprette 
nedenstående kurser, men har du selv et emne/fag du brænder for, hvor du tænker andre 
ville have gavn af noget ekstra undervisning høre vi meget gerne fra dig.:
4. semester hjerte-lunge fysiologi
5. semester immunologi
Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en motiveret ansøgning (max 1 A4 
side) samt CV (maks. 2 A4 sider) til logistik@supku.dk
Ansøgningsfrist lørdag den 18. september kl. 18. Jobsamtaler vil blive afholdt eftermiddag/
aften den 25. september. 
Mvh. SupKu

MEDICINERRÅDET 

Velkommen til et nyt semester og velkommen til de nye studerende! 
MedicinerRådet er dit fagpolitiske råd, og vi har kæmpet for en bedre medicinuddannelse i mange år. Det var faktisk MedicinerRådet, 
der i sin tid startede MOK. Vi kæmper for en bedre undervisning og for en administration, der tager hånd om alle medicinstuderende, 
og de sager, der følger. Vi sidder med i Studienævnet, hvor vi arbejder med undervisningsplaner, eksamener og nu også en kamp 
mod besparelser. Vi sidder med i Akademisk råd, hvor vi sammen med de andre studerende på SUND vejleder dekanen i de store 
økonomiske beslutninger, der skal træffes. Vi sidder med i samtlige institutråd, og vi er med på råd når institutternes undervisning 
diskuteres og kvalitetssikres. 
Dette semester har været præget af besparelser (både på administration og undervisning), kritisable eksamenstider samt en stor 
fyringsrunde – hvor vi måtte sige farvel til mange gode undervisere. Endvidere er fremdriftsreformen en evig byrde både for de 
studerende og for studienævnsarbejdet, og de ofte skiftende regler giver administrative store og dyre udfordringer. Vi har sagt fra 
når besparelserne har været for omfattende og vi gør vores bedste for at være de studerendes stemme, når der skal prioriteres i 
besparelser.
I år har ledelsen også besluttet, at der ikke er råd til at evaluere eksamen. Det er vi meget uenige i, og nu prøver vi at starte 
dialogbaseret evaluering op med HR i spidsen. Det er helt essentielt, at vi studerende blander os i debatten om prioritering af 
besparelser, samt at vi søger de kompromisser vi kan få og kæmper for at holde kvaliteten højt.Vær med os, når vi skal få debatten 
i gang og finde disse kompromisser.Dette semester skal vi især diskutere KUs nye strategi og de betydninger det får for SUND og 
medicinstudiet.  MedicinerRådet har under sig en masse projekter for at forbedre det psykiske og fysiske studiemiljø på Panum. I år 
har vi i fornyelsesudvalget været med til at forny de fysiske rammer for studiemiljøet på Panum, og vi har været med på råd når den 
nye læsesal, der åbner lige om snart, skulle designes og planlægges. I år har vi også afholdt et Mindfulnesskursus med stor interesse 
fra de studerende, og vi gentager successen til november. 
Endvidere deltager vi og har oplæg med på konferencer, hvor vi lærer og uddanner os om de nyeste indenfor medicinsk uddannelse 
– I år gik turen til Helsinki! Vi er et aktivt og blomstrende fagpolitisk råd, og vi byder nye som gamle studerende et stort og varmt 
velkommen til et nyt semester.
Beslutninger, der angår de studerendes uddannelse og vilkår, skal træffes sammen med de studerende. I MedicinerRådet 
kæmper vi for, at dette sker. Lad 
dette være semestrets hvor du tager 
del i debatten, ytrer din stemme 
som studerende og engagerer dig i 
MedicinerRådet. Næste møde er nu 
på onsdag d. 6 september kl. 17.00 
i Studenterhuset på første sal. Følg 
os på facebook, hvor vi også lægger 
events op til månedsmøder og andre 
arrangementer. 
Alle er velkomne - vel mødt! 

Andrea Maier
Formand for MedicinerRådet
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VELKOMMEN
Kære medlem. 
Velkommen tilbage til studiet!
Jeg håber du har haft en rigtig god sommer og er klar 
til, at give den endnu en tørn på læsesalen og i klinikken. 
Efterårssemesteret byder i FADL traditionen tro på den 
årlige Generalforsamling samt valget til repræsentantska-
bet. Derudover vil dette semester i FADL bærepræg af de 
kommende overenskomstforhandlinger for SPV samt nye 
uddannelsespolitiske tiltag fra Christianborg der vil påvirke 
vores lægeuddannelse. Vi vil løbende holde jer opdaterede 
om udviklingen, og hvis i har spørgsmål til vores arbejde så 
tøv ikke med at spørge.

Ossian Gundel
Formand, FADL København
Mail: ong@fadl.dk

VI SIGER 
TAK FOR 
ET BRAG 

AF EN 
DHL-

STAFET!

STIL OP TIL FADL

Der er fokus på det årlige valg til repræsentantskabet når FADL samles til generalforsam-
ling den 10. oktober. 
Stil og blive en aktiv del af et landsdækkende fællesskab af engagerede lægestuderende. 
Sammen arbejder vi for Danmarks bedste løn- og arbejdsforhold, et arbejdsmarked som 
udvikler vores lægelige kompetencer og en af verdens bedste lægeuddannelser. Gør en 
forskel, bliv udfordret og få venner for livet. Vi har brug for dig og dine ideer. I tvivl?
Kom til afslappet intro om repræsentantskabet d. 7. eller 13. september kl. 16.15 på 
FADL. Opstillinger modtages i receptionen i FADL-huset fra d. 11. september 2017 kl. 
8.00 til d. 25. september kl. 10.00
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Kære medlem!  
Du indkaldes hermed til FADL Københavns Kredsforenings årlige generalforsamling. 
I år vil vi starte vores generalforsamling med et oplæg om et højaktuelt emne og 
efterfølgende diskussion inden selve den ordinere del af Generalforsamlingen går i 
gang.

Generalforsamlingen finder sted i Mærks Tårnets kantine tirsdag d. 10. oktober 
2017 kl. 16.00.

Program:
16:00 Velkomst og valg af dirigent

16:10 Foredrag om ”Postfaktualitet i sundhedspolitiske debatter” ved Thomas Sen-
derovits, læge og direktør i Sundhedsdatastyrelsen.
Der vil efterfølgende være mulighed for spørgsmål og debat.

17:00 – 20:00 Officielle generalforsamlingsprogram

Dagsorden:
• Valg af referent
• Beretning fra Bestyrelsen
• Beretning fra Kredsforeningens udvalg
• Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg
• Beretning fra Forlaget
• Beretning fra FADL Københavns Vagtbureau
• Vedtægtsændringer
• Valg af kritiske revisorer og revisor suppleant
• Afslutning af valghandling
• Eventuelt

20.30  Underholdning ved satiregruppen MAGT

21.30 Fejring af veloverstået generalforsamling i Studenterklubben.
(FADL byder på en sodavand eller øl)

         Vi glæder os meget til, at se jer!

fadl_kbh

GENERALFORSAMLING 2017

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Sofies skønhedssalon
 Sådan bliver du skøn

Spirituel detox

Jade æg, jade er svaret. Den gamle 

kinesiske tradition består  af at sætte 

et jadeæg op i din “yoni” . De potente 

æg renser og rengør, netop dét gør dem 

ideelle for en spirituel forårsrengøring. 

Detox: Parasitter er noget som 60 mio. 
amerikanere fejler. Det bekymre da en 

verdensborger som mig. Men jeg har fundet 

løsningen!  Gedeoste-detox. Gedeost er 

godt for mere end bare god smag, hvis du 

kun spiser gedeost på speltknækbrød i en 

uge, så dør alle parasitterne i din krop.

Videnskaben har talt: Disse 6 ting kan 

gøre dig mere sexet:

•	 Behåring, det er mænd nemlig ikke selv 

gode til. 

•	 Rødt hår, tøj eller brillestel

•	 Hvis du er; Dua Lipa, Katy Perry 

erller dothraki

•	  Selvtillid og slavehær

•	 Hvis du holder reptiler

5 grunde til at 
jeg ikke er på Tinder:
1. Swipe, swipe, swipe. 

Føj.
2. Jeg har en kæreste. 
3. Happn er bedre. 
4. Folk med øreringe
5. Jeg har ikke en 

smartphone 

Se 

Japansk 
kollektionssamarbejde 
mellem Hay, Ikea og 

H&M. 

På nettet.  
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Detox: Parasitter er noget som 60 mio. 
amerikanere fejler. Det bekymre da en 

verdensborger som mig. Men jeg har fundet 

løsningen!  Gedeoste-detox. Gedeost er 

godt for mere end bare god smag, hvis du 

kun spiser gedeost på speltknækbrød i en 

uge, så dør alle parasitterne i din krop.

Velkommen til Studiet og dit nye hjem:
   

  STUDENTERKLUBBEN
Stedet hvor alt der er godt, kan opspores.
Heriblandt; din morgenkaffe, din læsemakker og Fredagsbar (vigtigt). #Epic2themax.  
Så hvad sker der af ting i klubben?

• Kaffe. Altid. Dvs. i dagstiden. 
•	 Fredagsbar	-	nu	på	fredag	er	der	LAAAAANG	fredagsbar!	Dvs. fra kl. 11 om formiddagen 

til 23.45. Der kommer til at ske noget nyt: Studklub afprøver et nyt kø-system, hvor man 
kommer til at vente mindre. Det kommer til at fungere lidt som på apoteket, hvor man 
trækker et nummer. I stedet for at vente i kø og kigge på skælshampoo kan du i stedet gå 
ud og have det sjovt, og bliver via. hjemmeside informeret om hvornår du skal indfinde 
dig foran studenterklubben. Mere info på facebookeventet! 

• 69 timersbar. Til oktober. Skribenten ryster på hænderne af hvor epic det bliver. 
•	 Semesterstartsfest.	Lørdag	D.	30.	sept. er der semesterstartsfest, og MOK har hørt at 

temaet bliver SÅ lækkert. 
• Eksamensfest. Ja det er så efter du har din eksamen, hvis ellers dine HR-typer har været 

gode at planlægge sådan en for dig. 
• Teknotorsdag. VAR EPIC. Synd hvis du ikke var der. Men MOK har hørt, at det nok skal 

ske igen. 
• Brætspil. Hygge! 
• HG Weekend! 
• Der er også øl og toiletter. 

Klubben har en lille servidemeddelelse: Til mandagsmøder har vi sidste år bevilliget penge ud til 
diverse studentersociale og faglige arrangementer. Bevillingspuljen har lige nu lukket, og åbner 
først til foråret. Så gem alle de lækre ansøgninger til da! 

Like os på facebook "Studenterklubben på Panum (officiel)" for at følge med i alle de sjove ting! 
Har du lyst til at være med?  Det er Panums hyggeligste fælleskab så kom til HG intro og hør om 
HusGruppen der står for det hele! Mandag	d.	11/9	kl	15.00	er der intro, derefter mandagsmøde 
og rundvisning. Du vil desunden blive budt på middag. Herligheden afsluttes med klub 100! 
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Sande Horoskoper

Så for satan det går hurtigt for dig i denne 
uge! Næsten lige så hurtigt som stjernerne 
blev tydet i Madame Maiers stjerne-trance. 
Velbekomme! 

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du synes tiden går alt for hurtigt. Nogle 
ville kalde det stress, men du synes bare 
urets visere er lige lovligt speedy gonzales. 
Råb af samtlige ure indtil det går væk, siger 
stjernerne. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du bliver akut liderlig af at se på Panumtårnet. 
Der er et eller andet ved dets mange etager 
og mmmhhh... Oprejsning, der gør dig 
umådelig liderlig. 

Vædderen
20. marts - 19. april
*hvad tror du selv* 

Tyren
20. april - 20. maj
Dit stjernetegn er dybt forbundet med 
studenterklubben. Når du tager til fredagsbar, 
vil du se at studklub til ære for dig har prydet 
væggen med et stort tyre-logo. 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du bliver så fascineret af Twin Peaks, at du 
får paranoia og gemmer dig i en hytte i 3 
dage. Du kommer MÅSKE ud af hytten siger 
stjernerne. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du får angst i forbindelse med brugen af 
grydelapper. Du stoler ikke helt på, at de 
vil beskytte dig mod din næste skoldhede 
lasagne. Hvis stjernerne var dig, ville de 
også passe lidt på. 

Løven
22. juli - 22. aug.
På magisk vis får du en lidt kritisk defekt i 
denne uge. Du har glemt hvordan man griber 
en bold. Der er ikke nogen neurologisk 
sygdom bag det, siger stjernerne. Du kan 
bare ikke gribe en bold. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du bemærker at din mund bliver en lille 
smule større end den plejer. Især ved Marie-
kiks udfordringer overrasker du dig selv. Gå 
amok, siger stjernerne. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du vil opleve at du aldres som en omvendt 
Benjamin Button. Hvis det tog dig lidt tid at 
lure dette, er aldringsprocessen desværre 
på vej til almindelig Benjamin Button. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
I denne uge vil du, som sædvanligt, opleve 
gigantisk optur med flirt, succes og utallige 
orgasmer. Dit hår sidder faktisk bedre efter 
du har haft sex. Stjernerne forstår ikke 
hvorfor det altid går dig lidt for godt. Nar. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Modsat den store kat med Downs, vil du i 
denne uge blive vanvittig dygtig til at gribe 
ting. Test gerne med en ven, der kaster en 
sikkerhedsnål fra toppen af Panumtårnet - 
du vil selvfølgelig gribe den. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Allerede nu får du lidt stress over dine 
juleindkøb. Du farer rundt med 100km/t og 
vil gerne igang med at strikke vanter til din 
familie. Dine venner synes du er sær. Du er 
sær.

Turboskoper
af Madame Maier
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2. Semester:  
29/8  kl. 13-14   LU 
 
3. Semester: 
6/9  kl. 13-14   LU 
 
4. semester:  
21/9  kl. 11-12   Jerne 
 
6. Semester:  
RH  7/9  kl. 9-11   RH2 
HVH  1/9  kl.10   Holst 
HER  5/9 kl. 11-12  Holst  
 
7. Semester: 
  Mere info følger 
 
8. semester:  
4/9   kl. 12-13   HA  
 
9. Semester:  
8/9  kl. 9-12   Jerne 
  
10. semester:  
Neuro  31/8 kl. 10-12  Dam 
Børnepsyk  31/8 kl. 10-12  NN 
Voksenpsyk   Mere info følger 
 
11. Semester:  
Send selv billede til info@scorebogen.com, grundet sen studiestart 
 
12. Semester: 
Almen  11/9 kl. 11   CSS 
Akut  Mere info følger   
Pædiatri  Mere info følger 
Gyn/obs  Mere info følger 
   
 
 
Basisgrupper:  
Send et billede på info@scorebogen.com eller på facebook inden 
den 30.september 2017 
Semesterfri eller de der ikke er til stede ved billedtagning af deres 
hold, kan få taget billeder ved: 

Fredagsbar   d. 8/9          kl. 15-17 

Fredagsbar    d. 6/9           kl. 15-18 

 

 

SCOREBOGEN 
2017 

Husk en 50'er og et smil! 
 
Betal med MobilePay ved 

fotografering til 

Rasmus Alder   22546091 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at 
få taget billeder, tak for det. Det 
bliver til gengæld nogle sprøde 
fotografier! 
 
Vi undskylder for evt. ventetid 
og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er cirka-
tidspunkt, der vil komme 
yderligere informationer på 
dagen. Som udgangspunkt 
tager vi billederne i successiv 
rækkefølge, startende med det 
laveste nummer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du ikke nåede at få 
taget billedet med dit hold 
eller på anden måde er 
forhindret i at deltage i 
fotograferingen, kan du 
også sende et billede til os 
på facebook, insta eller: 
info@scorebogen.com 

Husk dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. SU. 1/10. 

Hvis I ser fejl i jeres tider, 
eller der bliver rettet i jeres 
skema, vil vi meget gerne 
vide det. Skriv venligst til os 
på facebook. 

Afsluttende kommentar: 

Vi i scorebogsredaktionen 
vil i år bestræbe os på at få 
bogen hurtigere færdig. 
Dette kan kun lade sig gøre 
ved at vi presser os selv og 
sætter meget tid af i 
september. Vi håber, at I 
støtter op om projektet 
igen i år. Fuldt pensum. 

Vi glæder os til en ny og 
endnu bedre udgave af 
medicinstudiets 
kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen 
anno 2017 

PS: Fik du ikke hentet 
bogen fra sidste år kan 
dette gøres ved 
ovenstående fototider. 

www.Scorebogen.com 
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MOKSA
M

ENSA - m
en M

O
K’ere

Kære alle medicinstuderende MOKSA-aficionadoer
Hjertelig velkommen tilbage til et nyt semester og en ny svingom i MOKSA-møllen. Jeg beklager dybt, 
at der ingen MOKSA var at finde i sidste uges semesterstartsudgivelse. Det laver vi om på i dag!

...hvis semesterstart er nok nyt for dig lige i øjeblikket, så er det også helt okay. 
Her er en stille og rolig, helt normal, god gammel labyrint. Goddag farvel.

Den stakkels studinde fra 
første semester kan ikke 
finde lokale 13.2.68.
Så hjælp hende dog!! Lokale

13.2.68

fordømt!

I denne uges MOKSA skal du bryde hjernen med mit nok yndlings koncept: skraveringsbanditten.

Konceptet er umiddelbart meget lige til: der 
skal udfyldes kvadrater ud fra ledetråde 
i både vertikale kolonner og horisontale 
rækker. Reglerne er som følger:

Vi starter med en simpel én:

Send et billede af din besvarelse til MOK@mok.dk senest mandag den 11. september 
klokken 12. og vær med i lodtrækningen om at vinde en high-5 fra en valgfri MOK’er.

 Hver ledetråd indikerer en ubrudt sekvens af skraverede felter

Der skal være præcis det antal skraverede felter, som ledetråden indikerer

Mellem hver forskellig ledetråd på den samme række/kolonne er der 
minimum ét uskraveret felt

Ledetrådene står i rigtig rækkefølge

Lige nøkket sværere. 
Forklaring følger 
nedenfor:

miaaav

3

31 1
1

1

Det giver såmend et plus-symbol!SVAR:

4 43 1 1
1
1

1
11

1
4

3

Trin 1

4 43 1 1
1
1

1
11

1
4

3

Trin 2

4 43 1 1
1
1

1
11

1
4

3

Da der skal være mellemrum mellem de 

to ledetråde og idet de står i rækkefølge, 

så er dette eneste mulighed.

Yderste kolonne har allerede brugt sin 

ledetråd. Resten kan markeres som 

frie felter.

Trin 3

4 43 1 1
1
1

1
11

1
4

3

Der er nu kun fire felter til rådighed til 

midterste række.

Trin 4

4 43 1 1
1
1

1
11

1
4

3

Næst-yderste kolonne har nu brugt 

sin ledetråd. Resten kan markeres som 

frie felter.

Trin 5

4 43 1 1
1
1

1
11

1
4

3

De to nederste rækker skal have to 

skraverede felter hver - men adskilt af et 

mellemrum. Der er så kun én mulighed.

Trin 6

4 43 1 1
1
1

1
11

1
4

3

Der mangler nu kun ét felt for at 

færdiggøre både kolonne 2 og hele 

billedet. Og se engang! Det er en kamel!


