
* 
 M

ED
IC

IN
ER

ORGANISATIONERNES   *

K
O

M

MUNIKATIONSO

RGA
N

ÅRG. 50, NR. 1      30. AUGUST 2017

MOK .dk

50
 å

rg
.  

•  
20

17
/2

01
8•

  I
SS

N
 1

90
4-

31
63

* 
 M

ED
IC

IN
ER

ORGANISATIONERNES   *

K
O

M

MUNIKATIONSO

RGA
N

ÅRG. 50, NR. 12      22. NOVEMBER 2017

MOK .dk

50
 å

rg
.  

•  
20

17
/2

01
8•

  I
SS

N
 1

90
4-

31
63

TÆNK DIG RIGTIG GODT

#MENHUSKNUATSTEMMETILREGIONSVALGKOMMUNALVALGOGUNIVALG!

OM, FØR DU LÆSER DET 
HER ÅNDSSVAGE BLAD



          2     |     M O K

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 42 samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Albin

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Johan forlader æteren
Anders har et møde med Muffedissen
Sofie skal se fodbold wuhu

Torsdag
Albin tager til Trump-Land
Alice tager til ye scottish

Fredag
Mo har sidste dag på Kardio
Sofie skal betale skat og se børsen
Sidste chance for at stemme til uni-valg!!!

Lørdag
Bamsehospitalet & SUND Krop - se side 4
Johan skyder en kronhjort eller græder

Søndag
Andrea tager troen med i kirke
Andreas skal absolut ingenting - skriv til ham
Alice afviser søndag

Mandag
MOK deadline 12.00
Foredrag om HIV & AIDS - se side 4
Husk at hente dit tøj fra 69!!!(ellers ryger det 
til velgørenhed)

Tirsdag
Det er tirsdag.....igen

& 
GODT NYTÅR

Anders

AlbinAndreas

Alice

Andrea MoSofie

Johan



R E D A K T I O N E L T     |     3            

FREDAG den 17. november
14.33: De 5 kører afsted i Alice’s fars bil.
16.51: Mo henter Anders på Østerbro. 
16.52: Anders glemmer at låse cyklen op inden han prøver 
at cykle på den.
17.34: Johan er joinet Mo og Anders i S-toget. Der tales om 
klamme tropesygdomme fra Bernstorffsvej til Allerød.
17.49: Anders fortæller vidt og bredt om Hillerød og omegn.
17.55: Johan, Mo og Anders kommer til at tage til Tisvildeleje 
i stedet for Gilleleje.
18.27: De 5 er stadig ved at købe ind. Albin kigger meget 
på øl.
18.28: Alice og Sofie varmer bilen op til gruppe Tog-fuckup. 
18.29: Johan, Mo og Anders håndterer ventetiden ved at 
tage på restaurant og dele en flaske rødvin og en margarita.
19.46: Alice90 giver den fuld pedal hjemad.
19.47: Mo og Anders laver en 5/7 gengivelse af No Lie. Johan 
lammes af dødsangst.
19.51: Vi hører København med Liive for første gang. Det 
bliver ikke den sidste.
20.14: Alle er samlet i huset. MOK-weekend kan for alvor 
begynde.
20.54: Vi spiser pastaret. Andrea tager ost på. 
21.01: Andrea slår sin første lille laktose-prut.
21.49: Velkommen til MOKrokko.
22.24: Jan Bittermann gurgles i små sure. Alt lyder som Der 
er et Yndigt Land.
22.39: Der bygges med lego mens Andreas spiller klaver.
23.06: Alice taber bukserne. Andreas smider sine i solidaritet.
23.34: Cards Against Humanity forsøges påbegyndt.
23.48: Kortspillet pauseres til fordel for kønspolitisk debat.
23.54: Johan og Sofie bliver mest opildnede. De er faktisk 
egentlig nok ikke færdige med deres diskussion.
00.12: Cards Against Humanity forsøges fortsat.
00.26: Albin indrømmer, at han ikke kender Danmarks 
nationalsang.
00.52: Cards Against Humanity opgives. Vi gjorde et forsøg.
01.29: Folk diffunderer i seng.
02.03: Mo vågner fordi Anders’ fødder er i hendes ansigt.
02.26: Andrea tjekker op på, om alle stadig trækker vejret. 
Sover måske/måske ikke i sofaen nede i Antarktis.

LØRDAG den 18. november
09.07: Andrea ønsker godmorgen med Rasmus SeeDAK
09.23: Sofie og Alice diskuterer ægge-tricks
10.04: Marathon MOK-møde starter
10.55: Andrea køres til stationen. God tur til Halløjland!
11.17: Mo opdager punkteret forhjul. Lort. Holder foran 
Fakta i relativt lang tid. Ikke umiddelbart hjælp at  hente.
11.42: Johan henter Mo og de trasker hjem. Ser mange flotte 
valgplakater på vejen. 
12.11: Vi hører Jensen-Georges. Seeds and Blossom. Wow.
12.25: MOK-møde genoptages
12.39: Nej Anders – du kan ikke få lov til at lave forsiden 
HVER gang. Også selvom du er bedst til det.
13.21: Albin og Alice tager med daddy-Jensen og hans etniske 
bordtennis-ven op og sætter vinterdæk på Hyundai’en.
13.40: Alle andre går en tur. Havet er smukt.
14.56: Bagedyst-genudsendelse i fjernsynet. Drengene er 
splittede om hvorvidt Bage-Andrea er fuckable.
15.34: Dækkene er skiftet og Albin og er Alice er kommet 
hjem! De fejrer det med at gå en tur. Ok ses.

17.16: MOK-møde genoptages – igen.
17.24: Stud.hus-køkkenet er stadig klamt. Det bliver 
D-Symfoni hele næste semester også.
17.59: Jubilæum bliver kniv. Streng-kvartet skal indgå.
19.11: Det er et mirakel – MOK-møde er slut. Godt kæmpet, 
venner!
19.23: Albin har købt øl for 2000+ kroner. Smagningen 
begynder.
19.46: Albin kan godt lide amerikanske morgenmadsøl. Dem 
vil Sofie nok gerne bare spise et stykke kylling til.
20.01: Mo overvejer pandehår. Det bliver nedstemt.
20.34: Der smages på den sidste øl. Sjovt nok er der dobbelt 
så meget i Albins glas som i alle andres.
20.40: Aftensmadsforberedelser går i gang. Andreas 
optimerer og insisterer på tynde kartoffelstænger.
20.59: HVOR ER BERNAÏSE-ESSENSEN???
21.07: Anders og Albin praler med de vil servere Frozé 
senere.
21.33: Der udveksles mødoms-historier i køkkenet. 
22.12: Vi spiser vege-burger i meget sexede brioche-boller. 
Der er dyr ketchup og Sofies aioliiiiiiii til.
23.37: Brætspil overvejes. Vi har 18 forskellige med.
23.42: Vi spiller spion i stedet.
00.29: Alice, Andreas og Johan serverer White Russians og 
Russian Cocaine. Det er prima.
01.25: Mo og Sofie serverer Amaretto Sour mens vi hører 
Beyoncé og ”Orange Juice”.
02.12: Alice vil helst have Albin med, hvis hun skal på tur i 
Andrea’s tarm. …og de skal bare have normalt tøj på.
03.01: Anders og Albin serverer bornholmsk salt-smoothie. 
Johan synes det minder om daggammel daquiri med 
kopnudel-vand.
03.28: Albin undervises i Lanciers.
03.32: Sofie, Mo og Anders leger pegeleg. Sofie er mest 
imødekommende og betænksom. Mo kommer til at gøre 
den største forskel. Anders taler mest for meget.
03.43: Albin går kold på gulvet. Snorker som en bjørn. Nok 
en svensk bjørn. Og bjørne sover som bekendt med åbne øjne. 
03.48: Anders får akut næseblod af at løfte Svenske Albin op 
i sofaen. #Murderonthedancefloor. 
03.52: Alice taler i den store telefon
04.05: Pegeleg 2.0. Det er klart, hvem af pigerne, der har 
mest analsex. Mindre klart hvorvidt Johan eller Andreas 
har pænere briller.
04.17: Andreas og Anders har en god snak. Mo og Sofie putter 
i sofaen ved siden af.
05.02: Så er det sengetid. Godnat.
05.13: Anders – det er sengetid! Ikke mere a cappella Sophie 
Ellis Bextor nu.

SØNDAG den 19. november
12.16: Morgenmad. For anden dag i træk når Mo ikke at få 
æg før det hele er spist.
12.17: Anders’ underholdningsshow kører fortsat. 
12.23: Alice pointerer, at hun har stået for sin andel af det 
fælles smørforbrug.
12.31: Albin synger svenske viser.
12.38: Opvask
14.46: Drengene bag i bilen freestyler. Alice90 er nu Alice<90.
16.21: Tak for denne gang!

MOK-tur efterår 2017 – en dagbog
En gang eller to om året drager redaktionen på weekendtur og denne gang byttede vi Græsted ud til 
fordel for Gilleleje. Her følger en overraskende virkelighedstro rundering af forløbet.

Af Mo //MOK.red
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Se bagsiden for billeder.
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Foredrag om HIV og AIDS med Gitte Kronborg
DATO: 27. november klokken 17:00–19:00
STED: Panum Instituttet 
Eorta-AIDS er glade og stolte over at præsentere Gitte Kronborg, Klinisk lektor, overlæge, 
dr.med. på Hvidovre hospitals infektionsmedicinske afdeling.
Gitte Kronborg er formand for AIDS-fondet og vil fortælle om HIV/AIDS og AIDS-fondet og 
alt hvad der har med HIV og AIDS at gøre! 

Oplægget er relevant for alle og er en god mulighed for at lære lidt mere om en af de mest 
spændende virusser der er og muligheden for at høre mere om infektionsmedicin. 
Efterfølgende vil der være første møde i Eorta-AIDS hvor alle der har lyst til at være en 
del af Eorta og AIDS fondets samarbejde kan komme og blive en del af projektet og høre 
mere om det! 

Som altid vil vi diske op med lidt lækkert til ganen så tag din læsemakker under armen og 
kom og vær med til at bygge noget nyt op og få indflydelse på et blomstrende samarbejde 
og lær mere om HIV/AIDS!

Vi glæder os til at se jer
Eorta-AIDS

Eortas Kursus i Røntgen af 
Thorax
DATO: 13. december klokken 17:15 - 19:15
STED: Mærsk Tårnet13.1.83
Vil du lære at aflæse et rtg af thorax? Eller skal du 
snart i klinik og vil gerne genopfriske din viden 
og den systematiske tilgang til røntgen-analyse?

Uanset hvad årsagen er, så kom med den 13. 
december kl. 17.15 (lokale følger) når vi i Eorta 
afholder et eksamensrelevant kursus i røntgen 
af thorax ved yngre radiolog Michael Brun 
Andersen.

Kurset vil bestå af en times teoretisk gennemgang efterfulgt af en times case-arbejde i 
grupper, hvorfor det kan anbefales, at man medbringer egen computer.

Kurset henvender sig til alle med interesse og er gratis for Eorta medlemmer, så hvis du 
endnu ikke er medlem af Eorta så fortvivl ej, for det tager kun 2 sek.! Det eneste du skal 
gøre er at betale kun 49 kr. på følgende Nordea konto:
Reg. nr.: 5501 
Kontonr.: 6894309308
hvor du angiver dit KU-bruger navn (eks. abc123) i beskeden til modtageren og derefter 
sender en e-mail til eortagruppen@gmail.com, hvor du blot gør opmærksom på din 
tilmelding.

Da der er et begrænset antal pladser på kurset, er det først-til-mølle princippet der gælder 
mht. tilmelding! Så skynd dig at få fat på din billet (gratis) her: 

https://billetto.dk/e/eortas-kursus-i-rtg-af-thorax-billetter-217825

Fordi vi jo er i december måned, vil vi sørge for lidt julehygge med varme æbleskiver og 
kaffe samt andet lækkert til ganen!

Vi glæder os til at se dig,
Eorta

Kursus i "Radiologiske undersøgelser v. den akutte 
neuropatient"
Skal du have et vikariat på en neurologisk afdeling? Skal du snart til 10. semesters 
eksamenen? Eller har du bare lyst til at dykke ned i neuroradiologien og blive skarp i akut 
neuroradiologisk diagnostik? 

FORNIKS inviterer til dette semesters "Kursus i avanceret neurologisk undersøgelse" 
onsdag d. 6. december kl. 17.15 - 20.00. Denne gang er der fokus på, hvilke radiologiske 
undersøgelser du skal bestille - hvornår, hvorfor og hos hvem - i mødet med den akutte 
neurologiske patient. Vi er glade for endnu en gang at få besøg af neuroradiolog Annika 
Reynberg Langkild, Rigshospitalet, som vil gøre sit til, at vi kan mestre de mange radiologiske 
tiltag. 

Der vil som altid være kaffe, te og kage 
til arrangementet, men medbring selv 
madpakke (hvis ikke kage kan gå som 
aftensmad). 

Alle medicinstuderende er velkomne, 
men kurset er dog primært rettet mod 10. 
semester eller medicinstuderende, som 
skal have vikariat indenfor neurologi, 
neurokirurgi eller psykiatri.

SÅDAN TILMELDER DU DIG:
Deltagelse forudsætter medlemskab af 
FORNIKS (50 kr). Sådan gør du:

– Jeg er endnu ikke medlem:
Meld dig ind via link nr. 1 og tilmeld dig derefter kurset via link nr. 2.

– Jeg er allerede medlem:
Spring direkte til link nr. 2 og tilmeld dig kurset.

Link nr. 1: 
http://billetfix.dk/da/forniks-medlemskab-2/

Link nr. 2: 
http://billetfix.dk/da/avanceret-neurologisk-undersgelse-1/

Tilmeldingen lukker ved 20 tilmeldte, hvorved link nr. 2 deaktiveres. Får du plads på kurset, 
sender vi dig en mail med bekræftelse samt oplysninger om lokale.

Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS

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:
25. november - Rødovre bibliotek
2.-3 + 9.-10. december - Kolding Storcenter
14. december - Månedsmøde + foredrag med Børneungdomspsykiater 
18. december - Åbent styregruppemøde
Find os på facebook: “Bamsehospitalet &SundKrop, København”, tag din læsemakker under 
armen og tilmeld jer begivenhederne.

Tropemedicinsk weekendkursus,
25.-26. November
Er du interesseret i tropemedicin, pædiatri, gynækologi/obstetrik og global sundhed? 
Praktikant i Troperne (PIT) inviterer til en weekend i tropemedicinsk navn! Vi klæder dig på 
til det kliniske arbejde og de etiske dilemmaer, du kan møde i udviklingslande! 

Foredrag og workshops
Gynæk. og obstetrik, Carsten og Ulla Lenstrup
Etik og kulturmøder, Katrine Hylander Brücker
Diff. diagnostik ved feber, Sanne Jespersen
Historier fra de varme lande, Per Kallestrup
Giftige dyr, Jacob L. Sørensen
Infektionspædiatri, Maren Rytter
Suturering, SAKS

TILMELDINGSFRIST DEN 20. NOVEMBER
PRIS: 150 kr
IMCC medlemskab påkrævet

Arrangementet finder sted i Århus og alle er velkomne! Kurset er obligatorisk for dem som 
skal udsendes med PIT.

UAEM holder månedsmøde den 6. december kl. 17 
på Studentergården, Tagensvej
Make medicines for people not for profit!!

Undrer du dig over, hvorfor medicinpriserne er så ekstremt høje, at vi som samfund ikke 
har råd til at behandle alle?
Vil du gerne være med til at påvirke den politiske dagsorden på medicinområdet i Danmark 
og sætte fokus på et system for udvikling af medicin, der er kørt helt af sporet så kom til 
UAEMs månedsmøde. 

UAEM (Universities Allied for EssentialMedicines) er en tværfaglig, international NGO med 
danske afdelinger i København og Aarhus. Vi er studerende fra jura, medicin, økonomi, 
statskundskab, global healthog folkesundhedsvidenskab. 
Vi arbejder med sundhedspolitik og med systemet for udvikling af medicin. 

Tilmeld dig gerne vores facebook event: UAEM Copenhagen monthly meeting
https://www.facebook.com/events/169650123631093/
Hvis du har spørgsmål så skriv til uaem.denmark@gmail.com og læs evt. mere på 
www.uaem.org.

Vi glæder os til at se dig, og der vil selvfølgelig være snacks ;) 
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Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser 
af undervisningserfaring!
Du har nu muligheden for at blive underviser i Sexekspressen, hvor vi underviser 
folkeskolernes 7. til 10. klasser i seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt 
fra anatomi, sexsygdomme og prævention til følelser, seksualitet, kropsidealer og meget 
mere! Vi bygger undervisningsdagen op, så det er lærerigt og sjovt for både elever og 
sexperter undervejs. 
Sexekspressen består af en stor, dejlig flok undervisere, som kommer fra mange forskellige 
semestre fra både medicin, men også andre studier. 

Bliv uddannet sexpert på vores actiondag:
LØRDAG D. 2. DECEMBER KL. 9.30
i Studenterhuset ved Panum

Dagen består af undervisning af nye samt workshops for allerede uddannede sexperter. 
Vi slutter dagen af med at spise sammen, hvor der efterfølgende også vil være et 
underholdningsoplæg, så sæt gerne hele aftenen af!

Program for dagen:
09.30: Velkomst for nye
10.00: Undervisnings af nye
11.30: Brunch for nye og gamle 
12.30: Oplæg
13.30: Undervisnings af nye/workshops
18.00: Aftensmad
20.00: Underholdning og fest

Lyder det som noget, du gerne vil være en del af eller har du spørgsmål? Så skriv til Andreas 
Katsimigas på akatsimigas@gmail.com - han vil guide dig dig igennem tilmeldingen og svare 
på de spørgsmål, du måtte have! Alle informationer kan også findes på facebook-eventet: 
“Sexekspressen Actiondag E17 vol. 2!”. 

Vores næste månedsmøde er: 
TORSDAG D. 7. DECEMBER KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Drømmer du om at blive Psykiater,  men er bange for 
at glemme din anatomi?
Frygt ej, du kan få både og, og vi viser dig hvordan, hvis du kommer med til PMS – 
Psykiatrigruppen for Medicinstuderendes næste månedsmøde: 
Somatikken i Psykiatrien, torsdag d. 30. november kl. 17.

Vi har valgt at holde et oplæg om dette emne, da der virker til at være en udbredt 
misforståelse, om at det at uddanne sig som psykiater, betyder at alle de fine ting vi lærer 
gennem medicin studiet, er spildt arbejde hvis man bliver psykiater. 

I virkeligheden er psykiatrien, ligesom så mange andre medicinske specialer, fyldt med 
mange og forskelligartede somatiske problemstillinger, og det kræver stor medicinsk 
faglighed at kunne arbejde med psykiatriske patienter.

Derfor har vi i PMS inviteret psykiater Simon Ploug Gartner til at komme og fortælle lidt om 
alle de somatiske problemstillinger han som psykiater hele tiden arbejder med, ud fra sine 
erfaringer som afdelingslæge i psykiatrien. 

Til oplægget vil der være lidt lækkert og bagefter er der møde hvor alle er velkommen til 
at deltage.

Find og tilmeld jer begivenheden på: https://www.facebook.com/events/128917664494136/

Vi glæder os til at se jer!

Are you up for a challenge? 
Accelerate your career in clinical research and expand your professional network by applying 
to the Lundbeck Foundation Clinical Research Program.

The 10 months fellowship offers comprehensive training in clinical research with 
internationally recognized scientists at University of California, San Francisco and Stanford 
University.

We are seeking 5 talented, motivated and energetic fellows from August 1st, 2018 to May 
31st, 2019.

The program is facilitated by The Innovation Center Denmark, Silicon Valley. 

Included in the program is:
Hands-on training in clinical research combined with small-group teaching in research ethics, 
clinical study design, biostatistics, epidemiology and research communication
Infrastructure that allows you to “hit the ground running” 

Access to an international interdisciplinary student- and mentor-environment in one of the 
most stimulating and fast-paced business ecosystems worldwide.

We look for:
Excellent communication skills (oral and written) in Danish and English
Candidates with a desire to move the field of clinical and translational research through 
innovative and entrepreneurial thinking

A creative mind and a strong drive to complete your project on time

Requirements at University of Copenhagen for eligibility: 
Students must have completed the first 4 semesters at the Master’s education (Medicine),  
and be ready for the 5th semester

Submit your “Letter of Intent” by December 11th, 2017

More information at www.lfcrf.org
Or contact program manager, Nadia Storm, nadsto@um.dk
Or academic manager, Kala Mehta, kala.mehta@ucsf.edu

Har du lyst til at prøve kræfter med forskning? Og 
lyder patientkontakt og artikelskrivning som noget 
for dig? Så læs her! 
Hos Diagnostisk Enhed på Herlev-Gentofte Hospital arbejder vi med en spændende og 
meget klinisk relevant gruppe af patienter henvist med mistanke om alvorlig sygdom såsom 
cancer, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af. 

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder  og har interesse for 
at arbejde med patienter med mistanke om alvorlig sygdom. 

Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (professor) og en medvejleder (overlæge), som du vil 
kunne blive superviseret af og spare med  for både at sikre, at du har mulighed for at tilegne 
til nye kompetencer og projekterne udvikler sig, som du og dine vejleder har planlagt. 

Dine arbejdsopgaver: 
–Inkludere patienter i projektet
–Blodprøvetagning og bestilling af blodprøver 
–Dataindtastning i klinisk database
–Dit eget projekt bl.a. med artikelskrivning

Vi søger en medicinstuderende, der er:
– Engageret, struktureret, stabil og flittig
– Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
– Er medicinstuderende på kandidatdelen eller slutningen af bacheloren

Vi tilbyder:
– Dit eget projekt/artikel med førsteforfatterskab.  Du vil kunne bruge projektet til bachelor- 
eller kandidatspeciale.  Medforfatterskaber på andre projekter er også muligt. 
– Erfaring med klinisk forskning
– Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning
– Mulighed for deltagelse i konferencer 

Der skal dagligt inkluderes patienter, og det forventes at du møder alle hverdage. Dog er 
der stor fleksibilitet i arbejdet. 

Ansøgning (max 1 A4 side) og CV (max 1 A4 side) sendes til claus.larsen.feltoft@regionh.dk 
og julia.sidenius.johansen@regionh.dk senest 10. december 2017.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og vi holder løbende samtaler til den rigtige 
kandidat er fundet. 

Claus L. Feltoft, overlæge (claus.larsen.feltoft@regionh.dk)
Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med. (julia.sidenius.johansen@regionh.dk)
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Forskningsår på Øre-næse-hals Kirurgisk & 
Audiologisk Klinik Rigshospitalet

Øre-næse-hals Kirurgisk & Audiologisk Klinik Rigshospitalet opslår to fuldt finansierede 
12-måneders forskningsstipendiater med start 1. februar 2018 til 31. Januar 2019. 
Vi er en stor og meget aktiv forskningsenhed på Rigshospitalet, der primært arbejder med 
patienter med kræft i hoved-hals området.

Vi er i gang med et stort projekt hvor vi vil etablere af en lokal database over patienter med 
mundhulekræft diagnostiseret på Rigshospitalet. Du skal således være en del af holdet 
som skal etablere denne database ved at læse journaler og indføre patientinformation om 
blandt andet behandling, komorbiditet, sprednings- og recidivmønster. Ud fra databasen vil 
der blive udarbejdet adskillige projekter med det formål at øge den nuværende viden om 
mundhulecancer. Første projekt vil bestå i at undersøge dødsårsagen hos disse patienter. 
Dvs. vi ønsker at undersøge hvad patienterne rent faktisk dør af (er det denne kræft? en 
anden kræft? medicinske lidelser? eller noget helt fjerde?).
Derudover vil du deltage i et klinisk studie, hvor vi undersøger om vi kan opspore kræft 
i hoved-hals området ved hjælp af en blodprøve. Der vil også være mulighed for at blive 
tilknyttet andre eksisterende projekter alt efter interesse og tid.

Afdelingen står for afholdelse af to årlige internationale dissektionskurser med hands-on 
træning af øre, næse, hals kirurgi for læger fra hele verden (se www.entcopenhagen.dk). 
Du vil være en del af teamet, der afholder disse kurser, og skal hjælper med praktiske og 
administrative opgaver i forbindelse med disse kurser
I vil blive vejledt gennem hele projektet og der vil være god mulighed for at skrive 
kandidatopgave. Derudover vil du få minimum eet medforfatterskab ved en eller flere 
publikationer. Jeres hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald 
og medvejleder er ph.d. Christian Grønhøj.

Arbejdsopgaver vil omfatte:
Gennemgang af journaler og patient registre (primære opgave)
Database indtastning og analyse
Litteratur søgning
Artikel skrivning
Statistik
Blodprøvetagning på patienter i kræftpakke-forløb

Hvad får du ud af forløbet:
Del af en stor og meget aktive forskningsenhed
Vejledning og sparing
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 blive aflønnet med et skolarstipendium svt. 10.000 kr/måned. Midlerne har vi allerede 
så der skal ikke søges om penge.

Krav
Medicinstuderende, der er bestået bachelor-delen af studiet, kan ansøge. Forskningsinteresse, 
ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel. Bemærk ansættelsen er 
fuldtid (dvs 37 t/uge).
Ansøgningsfrist: 15. December 2017. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.
Kontaktoplysninger:
Kort motiveret ansøgning med CV fremsendes til Kathrine K. Jakobsen (kathrine.kronberg.
jakobsen@regionh.dk), hvortil spørgsmål også kan rettes evt. på 28578122. Hovedvejleder 
på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald. Medvejleder er ph.d. Christian Grønhøj.

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger to nye kolleger til vores lille journalhold med start i december eller januar 2017/2018. 
Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder 
i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver 
kirurgiske indgreb. 
Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelses- og elektive 
journaler i afdelingens ambulatorium inklusiv præoperativ vurdering og optimering, men 
vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og hvis man har lyst, er der mulighed for 
at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Der er ingen aften-, weekend- 
eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL overenskomst. 
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter. 

Krav: 
- Gennemført neurologisk klinikophold senest januar 2017. 
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden. 

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er syv personer 
på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og udviser 
fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen.
Det er en fordel hvis du har erfaring med at håndtere patienter i krise, og du skal være 
forberedt på at være tovholder på tværs af faggrupper og specialer. 

Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden og plejer at spise sammen, og vi søger nye 
kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold. 

Motiveret ansøgning på  max. én side og CV sendes til holdleder Anne-Sophie Fenger på 
gpw469@alumni.ku.dk senest den 3. december
Du er velkommen til at kontakte Anne-Sophie på ovenstående mail for mere information.

Studentermedhjælper søges til forskningsprojekt 
om grå stær kirurgi
Vi søger en studentermedhjælper med start snarrest muligt, som er interesseret i at arbejde 
med naturvidenskabelig forskning. Det aktuelle projekt skal undersøge forekomst af 
patienter med styrkeforskel mellem øjnene efter operation for grå stær kirurgi. Studiet 
omfatter et datamateriale på omkring 8000 patienter. Projektet forventes at tage omkring 
550 timer. Arbejdstider er fleksible.

Projektet udføres på:
Øjenklinikken afdeling 2061 Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø, 

Af: 
Læge og Ph.d. studerende Therese Krarup, Klinisk lektor
Overlæge, Ph.d. Jens Folke Kiilgaard og Professor 
Overlæge, klinikchef Morten la Cour 

Arbejdsopgaver
Vi søger en studentermedhjælper til hjælp med at rekruttere patienter. Arbejdsopgaver 
vil primært bestå i opslag af patienter i IT systemet sundhedsplatformen samt indtastning 
i database. 

Arbejdstider kan tilrettelægges som det passer studentermedhjælperen. Man kan således 
arbejde fuldtid i nogle måneder eller arbejde cirka 2 dage om ugen i cirka 6 måneder. 
Vi forventer af dig 

Af hensyn til kvaliteten af projektet kræver dataindsamlingen stor omhyggelighed og 
grundighed. Vi forventer derfor, at du er meget struktureret og samvittighedsfuld i dit 
arbejde. Interesse for medicinsk forskningsmetode er en fordel. 

Der vil være grundig oplæring samt løbende sparring på arbejdsopgaverne. 

Du får mulighed for at arbejde i et forsknings miljø og styrke dit faglige netværk. 

Har det fanget din interesse vil vi opfordre dig til at søge. Du vil blive ansat på timebasis. 
Lønnen følger gældende regler (cirka 126 kr. i timen + Pension og feriegodtgørelse)

Ansøgning
Såfremt du er interesseret, bedes du sende en kort, motiveret ansøgning (højst en A4 
side) vedlagt CV og karakterudskrift til Therese Krarup som email på therese.krarup.01@
regionh.dk. 
Mærk venligst emnefeltet ”Studentermedhjælper”. Ansøgning sendes snarest muligt og 
senest den 1/12 2017.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Therese Krarup (email:therese.krarup.01@
regionh.dk)

Medicinstuderende søges til assistance med 
forskning i testikelkræft på Rigshospitalet
Vi er i gang med et klinisk randomiseret forsøg ”Einstein-Interventionen” og har brug for 
assistance pr. 1. februar 2018 og fire måneder frem.

I forsøget behandler vi patienter der tidligere har haft testikelkræft med testosteron/placebo 
i et år. Aktuelt er der 24 af 70 patienter inkluderet 

Opgaverne omfatter
Blodprøver, fysiske undersøgelser, sukker-belastningstests, indsamling og indtastning af 
spørgeskemadata og koordinering af forsøgspersoner

Lønforhold 
Fast løn for 10 timers arbejde pr. uge  

Primær forsøgsdag 
Hver onsdag mellem kl. 07-11. Formiddag andre hverdage.

Vi søger
En stud. med. der er interesseret i klinisk forskning og hvis du har taget blodprøver før 
er det en fordel. Gerne på kandidatdelen.  Alt efter lyst og engagement. Mulighed for 
kandidatopgave mm.

Du skal sende
Motiveret ansøgning. Maksimalt én A4 side udover kort CV. Sendes til en af nedenstående 
mails. Deadline 10. december 2017. 

Du er meget velkommen til at kontakte os med henblik på eventuelle spørgsmål. 

Vh.
Mikkel Bandak, læge, forskningsassistent
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet 
mikkel.bandak@regionh.dk 35456354

Michael Kreiberg, læge, forskningsassistent
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
michael.bay.kreiberg.01@regionh.dk 35451551
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Medical Affairs     

Student Assistant to AbbVie Medical Affairs (MA), 
AbbVie Danmark 
Copenhagen 2100 Ø
Do you want to make a remarkable impact on people's lives and learn what it takes to work 
in a leading biopharmaceutical company?

Working in Medical Affairs in an affiliate
As a Student Assistant in Medical Affairs 
(MA) in AbbVie Denmark you will be part 
of a group of competent colleagues who 
focus on medical project management 
and external and internal medical 
support. You will learn about our key 
focus areas within Immunology, Oncology, 
Neuroscience and Hepatology.

AbbVie Affiliate Medical Affairs is located in Emdrup, 2100 Copenhagen Ø along with 
marketing, sales, market access, public affairs, customer excellence and Clinical operations. 
We take part in numerous projects that combine science, communication and education 
– always with a patient centric mindset.

We are looking for a colleague who can help us with:
•	 Literature	searches	and	evaluation	of	the	outcome	
•	 Microsoft	Office,	especially	PowerPoint	and	Excel	tasks
•	 Optimization	of	IT	based	MA	Excellence	tools
•	 Involvement	in	projects	covering	health	IT	
•	 Solving	practical	ad	hoc	assignments

You have the opportunity to combine medical knowledge and commercial understanding
If you are considering a career in a biopharmaceutical company and are inspired by the idea 
of working in a dynamic, patient centric company, you may be the new student assistant 
we are looking for.

In addition it is important, that you:
•	 are	proactive,	flexible,	positive	and	curious	–	with	an	eye	to	the	details
•	 have	passed	three	years	of	your	University	education
•	 are	interested	in	pharmaceutical	medicine
•	 write	and	speak	fluent	English
•	 have	the	opportunity	to	work	8-10	hours	a	week	at	AbbVie	Denmark

In AbbVie Denmark you will get the opportunity to work with nearly 100 dedicated 
colleagues. You will become a part of the Medical Affairs department, which in Denmark 
consists of 14 persons, of which 1 is also a Student Assistant.

If the above has caught your attention, we would very much like to hear from you. If you 
want to hear more, please contact Sr. Med. Man. Research & Operations, Thomas Ibsen mobile: 
42 14 28 61, Mail: Thomas.ibsen@abbvie.com 
We look forward to receiving your application.

Apply for job through AbbVie’s job portal no later than 8. December 2017 on www.abbvie.
com: 

https://abbvie.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl?lang=en 

Search for  Job Number: “1707979” or Location: “Denmark” 

About AbbVie Danmark
http://www.abbvie.dk/

PEOPLE. PASSION. POSSIBILITIES.

AbbVie combines advanced science, expertise and passion to solve serious health issues 
and have a remarkable impact on people’s lives.

OUR LIFE'S WORK IS TO IMPROVE LIVES 

We are 29,000 people focused on developing new products and new ways to help people 
manage some of the most serious health conditions. We are scientists, researchers, 
communicators, manufacturing specialists, and regulatory experts. 

We also are parents, brothers, sisters, friends, community leaders, volunteers, and more. 
We have a lot in common with the people we serve, and we come together every day to 
create, discover, and deliver new ways to improve people's health. In Denmark we are app. 
90 persons.

FINDING BETTER WAYS TO HELP PATIENTS

AbbVie is a global biopharmaceutical company with the focus and capabilities to address 
some of the world's greatest health challenges. 
AbbVie has the stability, resources, expertise, and passion to discover, develop, and bring 
to market groundbreaking science to solve the biggest health problems that face the world 
today and tomorrow.
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1-årigt research fellowship på Harvard University 

Kandidatspeciale i traumatologi 
 

Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår ved Harvard 
University og Rigshospitalet med start i slut juni/start juli 2018. Forskningsåret består af 10 måneders 
ophold i Boston på Harvard University og 2 måneder i Danmark på Rigshospitalet. Ansættelsen er fra 
sommeren 2018, og fondsmidler til løn totalt 120.000 kr. forefindes. Yderligere finansiering skal den 
studerende selv søge ved fonde. 

Muligheden:  

Du vil arbejde sammen med førende forskere i et anderledes og udfordrende arbejdsmiljø. Der er stor 
sandsynlighed for, at der kan komme publikationer ud af dit arbejde samt aktiv deltagelse med abstracts på 
internationale konferencer. Du vil få værdifulde erfaringer og et nyt perspektiv på forskning og 
traumatologi, som vil gavne dig resten af din karriere.  

Krav:  

Fra Københavns Universitet & Harvard’s side, forventes der dedikeret, hårdt og målrettet arbejde af dig. Du 
vil arbejde som del af forskningsgruppen, måske incl. aften/nat og weekender. Der er derfor ikke tale om en 
ferie i USA. Du skal desuden deltage i kurser, skrive fondsansøgninger og protokol før og under opholdet i 
USA.  

Personligt:  

Du har gerne afsluttet 2. semester, kandidat, er interesseret i forskning og det traumatologiske område og 
har mod på at prøve kræfter med et hårdt internationalt forskningsmiljø. Ligeledes forventes det, at dine 
engelskkundskaber er gode og at du er i stand til at sige til og fra. Vores erfaringer er, at det er en stor 
fordel ikke at have for mange forpligtigelser i Danmark.  

Skriftlig, motiveret ansøgning på engelsk (max. 1 side) samt CV sendes til: jacob.steinmetz@regionh.dk 

Ansøgningsfristen for forskningsåret er d. 6. december 2017 og samtaler forventes afholdt om 
formiddagen d. 14. december 2017 på Rigshospitalet. Ved eventuelle spørgsmål kan du skrive til 
ovenstående mail. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

De venligste hilsner 

På vegne af Martin Sillesen, George Velmahos, Lars S. Rasmussen og Jacob Steinmetz. 

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, 
søger nye lægevikarer med start Januar.
Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske 
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. Som holdmedlem dækkes 3-4 vagter pr. måned.
Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge. Arbejdet er varieret 
og lærerigt, og du får prøvet kræfter af med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
akutte som mindre akutte. 
Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision af den tilknyttede speciallæge, 
men det forventes samtidigt, at man som lægevikar kan takle travle perioder og arbejde 
selvstændigt.

Oplæringtilbydes ved:
•	 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre   

 lægevikarer.
•	 3 korte vagter (hvorfor der vil være ca. 5-6 i vagter den første måned).
•	 Region Hovedstadens introduktionsforløb, 5 hverdage i starten af hver 
 måned mellem 9-16 og forventes afviklet i de kommende måneder.

Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Krav:
•	 Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA)   

og forventer at bestå eksamen i psykiatri.
•	 Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
•	 Deltagelse i holdmøderdenførste mandag i hver måned.
•	 Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor   

vi hjælper hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
•	 Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) inden første vagt.

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 06.12.2017, kl. 12.00
Samtaler afholdes i uge 49 eller 50.
Send en motiveret ansøgning samt CV til mail:holdleder.bbh@gmail.com.

Rammer for ansøgning:
•	 Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
•	 Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
•	 Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.

Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.



Hvis der ikke er andre, der stiller op imod os er der fredsvalg, og det betyder, 
at MedicinerRådets kandidater automatisk er valgt. MedicinerRådet er en del 
af StudenterRådet, og derfor støtter vi StudenterRådets kandidat Rebecca 
Ingemann Madsen. Igennem Rebecca vil vi have kontakt til bestyrelsen og på den 
måde kan vi få de medicinstuderendes interesser på dagsordenen. 
Stem på MedicinerRådet og StudenterRådet til universitetsvalget. 

Universitetsbestyrelsen
Universitetsbestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet. Bestyrelsen ansætter rektor og 
fastlægger retningslinjer for universitetet, er ansvarlige for de helt store emner og alt det der. I bestyr-
elsen sidder to studerende, og der er valg til én af pladserne om året. På Rebeccas liste kan du også 
stemme på medicinere fra MedicinerRådet. Deres stemmer går også til Rebecca, men hvis de medicin-
studerende leverer mange stemmer til Rebecca og måske bliver suppleanter, er det nemmere for os at 
få indflydelse i StudenterRådet og Universitetsbestyrelsen.  

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

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

Hvad er der kampvalg til i år? 
I år er der kampvalg til Universitetsbestyrelsen og Akademisk Råd. Så husk at stemme! Der er 
fredsvalg til alle Institutråd på Medicin og Studienævnet for Medicin. Du har fået et link på din 
KU-mail hvor du kan stemme elektronisk. 

UNIVERSITETSVALGET 2017

D. 20.-24. november er der valg på KU. Men hvad er univalget? Hvad stemmer man til? Og hvem 
skal man stemme på? Vi prøver at give dig et overblik her. Der skal vælges repræsentanter til be-
styrelsen, Akademisk Råd, Studienævnet for Medicin og Institutrådene. 

Ida Jensen

Adam Ismaili

Anders Schack

Charlotte Geneser

Rasmus Michael

Suppleanter

Andrea Maier

Amanda Olesen

Kaare Stolt



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

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

Savner du mere indflydelse kan du altid komme til MedicinerRådets møder. Her diskuterer vi dagsorden-
erne til studienævnet, akademisk råd osv. Vi har altid brug for flere medlemmer, der vil diskutere, hvordan vi 
gør medicinuddannelsen bedre. I denne uge finder du os på Panums vandregang, hvor vi deler morgenboller 
og kaffe ud om morgenen, og hvor vi gerne tager en snak om studenterpolitik. 

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

Andrea Maier

Morten Jørgensen

Mathilde Horn

Annarita Ghosh

Sara Bohn

Suppleanter 

Alison Pind

William Wendler

Eva Rudjord
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Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i København - SMiK 
Julefrokost for studerende
Studentermenigheden afholder som altid julefrokost for de studerende ved Københavns Universitet som afslutning på et semester med spændende 
aktiviteter og arrangementer. Har du haft en god oplevelse med Studentermenigheden i løbet af året – for eksempel på en svampetur? 
Eller er du blot nysgerrig på, hvad Studentermenigheden er for en størrelse og har lyst til at møde nogle af de studerende, der står bag SMiK? Alle 
studerende er velkomne til julemad og fællesskab! 

Tid og sted: Fredag 8. december kl. 16.00
St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København 
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest  4. december. Pris 50 kr.

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en SMiK folder ved præstens kontor. 

Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, så kontakt mig på praest@sund.ku.dk. 

Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være heldig at møde mig 
på kontoret i lokale 15.2.1.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

Niveau Officielle KU-organer Studenterorganisering 

KU-niveau 

Fakultetsråd

MedicinerRådetStudienævn og Institutråd

Akademisk Råd

Københavns universitet

Fag niveau 

Fakultetsniveau 

Studenterrådet
f.eks. Unversitetsbestyrelsen

f.eks. SUNDrådet med repræsentanter fra 
uddannelser fra SUND (Folkesundhed, Veter-
inær, Medicin, Odont etc.)

Studenterrådets bestyrelse

f.eks. SAMF, SUND

Studenterpolitik på Panum og KU 

Dig! Alle medicinstuderende 
kan møde op til Medicinerrådets 
månedsmøder og gribe den ind-
flydelse de har. 

MedicinerRådet 
DIN STEMME - VORES KAMP 

Studerende 
stiller op til disse 
politiske organer.

De forskellige 
studenterorganisa-
tion taler sammen 
på tværs af uddan-
nelser.

KAMPVALG I ÅR! 
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JULEBANKO 

MANDAG 

D. 11.

DECEMBER Find eventet på facebook 
’FADLs Julebanko 2017’

HJÆLP OS MED 
FORHANDLINGERNE 
Kære medlemmer!

I løbet af denne uge vil du modtage en mail fra FADL med et 
link til en spørgeskemaundersøgelse, der handler om dine 
arbejdsforhold. Det ville være en KÆMPE hjælp for overens-
komtudvalgene og dem der skal forhandle efter jul, hvis du vil 
bruge 5-10 min. af din tid, på at besvare spørgeskemaet, der 
er relevant for dit arbejde. Vi bruger spørgeskemaets resultater 
som argumentation og oplysning til forhandlingerne. 
Vi siger tusind tak for din tid!   

Bedste hilsner, 
Overenskomstudvalgene  

Kære medlemmer! 

Så er det tid til årets hyggeligste event! 
FADL inviterer dig til julebanko mandag d. 11. dec. 
Igen i år er der en masse lækre præmier, vi giver væk til heldige banko-
spillere. 

1.-5. semester spiller fra kl. 16.30. 
6.-12. semester spiller fra kl. 18.00. 
Efterfølgende er der gløgg, æbleskiver og hygge i studenterklubben. 
HUSK dit studiekort med det nyeste FADL medlemsklistermærke. 
Tilmeld dig eventet på facebook. Vi opdaterer eventet med nogle af de 
lækre præmier, du kan få fingrene i! 

  

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i København - SMiK 
Julefrokost for studerende
Studentermenigheden afholder som altid julefrokost for de studerende ved Københavns Universitet som afslutning på et semester med spændende 
aktiviteter og arrangementer. Har du haft en god oplevelse med Studentermenigheden i løbet af året – for eksempel på en svampetur? 
Eller er du blot nysgerrig på, hvad Studentermenigheden er for en størrelse og har lyst til at møde nogle af de studerende, der står bag SMiK? Alle 
studerende er velkomne til julemad og fællesskab! 

Tid og sted: Fredag 8. december kl. 16.00
St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København 
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest  4. december. Pris 50 kr.

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en SMiK folder ved præstens kontor. 

Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, så kontakt mig på praest@sund.ku.dk. 

Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være heldig at møde mig 
på kontoret i lokale 15.2.1.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus
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