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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: Sofie

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

Albin

Andrea

Mo

Johan

Sofie

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Anders skal google sig selv. Han har lige 
været på google kursus.
Du får både MOK og løn.

Torsdag
Anders får en kollega. Han skal også goog-
les.
Johan er død efter Andreas middag.

Fredag
Det er fredag på fredag.
Fredagsbar!!!!
Mmmm, Albin skal sove i shelter.

Lørdag
MÅSKE: Andrea skal måske måske til 2 x 25 
fødselsdagsfest i Aarhus.
Alice skal ses med sine forældre og rydde 
op på sit værelse. Exciting times!

Søndag
Albin og Johan og Andreas skal arbejde 
med cancer og AIDS på en sjov måde.
Andrea skal i kirke.

Mandag
MOK deadline 12.00
Sketchaften med Medicinerrevyen hvor 
programmet bliver lagt. Hvis du har en aftale 
med en revyer, aflys. 
Tirsdag
Andrea skal fægte (i kirke? vi ved det ikke) 
med Sebassen.

Andreas Alice
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Nye studerende - se her! 
Velkommen til medicin på KU. MOK byder dig varmt 
velkommen til denne labyrint af nye lokaler, nye ansigter, 
fester, basisgrupper og måske en hel masse læsning. 

Frygt ej! MOK er dit ugentlige studenterblad her på 
medicin, hvor du kan holde dig opdateret om alt det, 
der sker på Panum. I alle MOK-blade finder du vores 
basisgruppesider, hvor basisgrupperne reklamerer for 
kommende arrangementer og månedsmøder. 

På annoncesiderne finder du jobopslag og annoncer 
fra forskere der søger unge, sunde studerende til at 
eksperimentere på. 
Til slut finder du fællesbeskeder og reklamer for 
arrangementer på vore studentertilbud-sider.
Vi har også sider med fra vores alle sammens fagforening, 
FADL, hvor du kan holde dig opdateret om det politiske 
arbejde og events/medlemstilbud. 

Fast har vi hver uge det redaktionelle indslag på side 3 (som 
du læser lige nu), hvor vi enten vil underholde eller oplyse. 
Forhåbentligt begge ting på samme tid. Og fordi vores 
sidetal skal være deleligt med 4, vil du ofte opleve en masse 
spas og løjer i bladet - det perfekte tidsfordriv! 

MOK består af 8 medicinstuderende fra forskellige semestre, 
der samles hver mandag for at lave dit blad. MOK har 
været en del af stud.med’ens liv siden 1968 her på KU, og 
rigtig regnet, så fylder vi 50 år i år! MOK er også online på 
www.mok.dk, hvor du kan finde alle MOKs og det nyeste 
selvfølgelig. 

På vores hjemmeside kan du også abonnere på MOK 
(gratis!!!), og få en ugentlig mail med linket. 
MOK bliver støttet af fakultetet og FADL, og uden dem 
havde vi ikke noget blad. Tak til dem! <3 

MOKs-poppen: 
Vi har spurgt nogle ældre studerende, hvad de ville ønske, at 
nogen havde fortalt dem, da de startede på 1. semester, så 
du som ny-startet har alle de life-hacks du kunne tænke dig.  

Såååe... Hvis du skulle fortælle en frisk 1. semester 
studerende noget, du gerne ville have vidst, hvad skulle 
det så være? 

“ Jeg ville gerne have vidst, at man kunne få eksamensnøgle 
til studenterklubben”  
   Frederikke Damsgaard, 3. semester 

“Jeg ville gerne have vidst, at ingen er perfekte.”
   Marie Isabel Rasmussen, 3. semester

Det var godt nok dybt? 

“Ja.”   

“Jeg ville gerne have vidst, at forelæsninger er ligegyldige. 
OG AT MAN IKKE SKAL KØBE MCMURRY.” 
            Nicolai Lassen, 6. sem. 

“Jeg ville gerne have vidst, hvor meget man drikker. Og at 
man skal bruge den kemi man har lært.” 
               Emil Ammitzbøll, 2. semester

“At det betaler sig at være forberedt til SAU.”
          Jens Møller, 2. semester

Fornuftigt. Jens og Emil siger enstemmigt: “Vi ville gerne 
have vidst, hvornår man skuile bolle til en fest for at undgå 
at toiletterne blev klamme. ”

“Husk din pencillygte til når du er på læsesal. Vi er jo stolte 
af vores fag, og så er det god belysning.”
             William Wendler, 5. semester 

“At nogen lagde vægt på, at 1. semester er dejligt nemt, og 
at 2. semester så kommer og klasker dig ansigtet som en 
våd Berlinger.”
              Martin Hermann, 7. semester

“Man kan købe ørepropper i Academic Books til 5 kroner. 
Det var bare det. “
         Mads Koch, 8. semester

“TAG IKKE STILLETTER PÅ TIL FREDAGSBAR.”
      Lise Hemmingsen, 5. semester 

“Man laver ikke venner til forelæsningerne. Husk at 
netværke!”
             Anders La Cour, 8. semester 

“På 1. semester har man tid til at være social. Gør det!”
Signe Havmøller, 7. semester 

SÅ ER VI TILBAGE! OG VELKOMMEN 

Skrevet af: Andrea
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Velkommen til alle de nye studerende! 
Du har brug for en ikke-faglig basisgruppe! MIKS – Medicinere med Interesse for KiteSurfing 
er svaret. Vi er en basisgruppe med eget udstyr og rabatter på kurser/grej og som kan 
tilbyde dig det afbræk du har brug for i løbet af studietiden. Vi bliver din nye kite-buddy! 
Se mere på Facebook eller kom til vores månedsmøde 28.februar kl 16.30 i Studenterhuset 
v. Panum. 

GENERALFORSAMLING
Overvejer du at prøve kræfter med administrativt arbejde i en bestyrelse? Er du interesseret 
i at udvide dit netværk og få bekendtskaber med professorer, phd-studerende og 
undervisere? Eller er du bare nysgerrig og vil følge med på sidelinjen?
Traditionen tro, inviterer PUFF alle studerende til årets generalforsamling 
den 5. februar kl. 17 i lokale 29.01.32
På denne dag har man mulighed for at høre lidt om PUFF som basisgruppe samt stille op 
til bestyrelse eller en af de mange tillidsposter.
Sidder du og brænder inde med en idé, som kan forbedre vilkårene for studenterforskning 
på fagligt eller politisk plan, er det også denne dag hvor idéer til arrangementer, kurser og 
initiativer vil blive diskuteret for det kommende semester.
A l l e  e r  ve l k o m n e,  o g  H U S K  a t  d e t  e r  g a n s k e  u fo r p l i g t i g e n d e,  s å  s i g 
d e t  e n d e l i g  v i d e r e  o g  s p r e d  b u d s k a b e t !   A r r a n g e m e n t e t  e r  g r a t i s 
o g  t i l m e l d i n g  e r  v i a  f a c e b o o k  e l l e r  p e r  m a i l  k o n t a k t @ p u f f n e t . d k . 

Vi glæder os til at se og byde en masse nye ansigter velkomne!

Kamel beauty pageant
   I ugens løb blev der holdt skønhedskonkurrence for kameler under den årlige King 
Abdulaziz Kamel festival i Rumah, 160 km øst for Riyadh i Saudi Arabien.  Kamelerne blev 
blandt andet bedømt på deres højde, form og pukkelplacering samt fyldige dryppende 
læber og generelt de større træk. 
Desværre blev et dusin kameler diskvalificerede efter deres særligt bemærkelsesværdige 
kysselæber afslørede at de havde fået botox injektioner. Ud af de 30,000 deltagende kameler, 
kan en udmærkelse være svær at opnå og værd at gå et ekstra skridt for. Man kan måske 
endda godt forstå den kulpøse 
dyrelæges plastikkirurgiske 
indslag, med de 57 millioner 
dollars som præmiepenge.  

Her er et billede af en optimalt 
skøn k amel,  som vandt  
skønhedskonkurrencen under 
Sultan bin Zayed Heritage 

BØRNELIV HOLDER BOOTCAMP – 
åbent for alle medicinstuderende.
Har du lyst til at gøre børn klogere 
på deres egen krop? At undervi-
sevoksne i førstehjælp til børn?
Eller kan du bare godt lide gak og gøgl, og at være en del af en 
hyggelig forening?
 Så har Børneliv brug for dig!

Børneliv søger lige nu yngre læger og medicinstuderende fra 1.-12. Semester til 
frivillig undervisning af børn og voksne. Mød op til en uforpligtende og sjov dag på 
vores kontor på Dynamofabrikken (Hejrevej 34D, KBH NV), hvor vi holder bootcamp 
LØRDAG d. 3. februar kl. 15-17, og fortsætter med Generalforsamling og FEST om 
aftenen for vores medlemmer, hvor du er MERE end velkommen til også at deltage. 
På dagen vil du høre mere om vores arbejde og blive lært op, så du er klædt godt på 
til at tage ud på besøg sammen med en erfaren Børneliv’er, måske allerede ugen efter! 
Tilmeld dig ved at sende en mail til boernelivsemithjerte@gmail.com eller meld dig til via 
vores Facebook-arrangement ved at følge QR-koden her. 
(Hvis ikke du kan komme d. 3/2, så er du VELKOMMEN i Børneliv alligevel  skriv til os!).

Lidt om os: 
Børneliv er en frivillig organisation bestående af 
engagerede yngre læger og medicinstuderende. Vi 
tager ud på skoler (primært 0.-5. klasser) og holder 
sjove interaktive workshops om kroppen for børn. 
Derudover underviser vi lærerne i førstehjælp til 
børn. Som noget helt nyt skal vi i foråret 2018 til at 
undervise i førstehjælp vha. Virtual Reality film 
produceret af Børneliv med Thure Lindhart, Bodil 
Jørgensen og Birgitte Hjort Sørensen i hovedrollerne.  
Som medlem kan man være med til begge dele 
eller prioritere et af emnerne, hvis man fx mest 
brænder for undervisning i genoplivning. Børneliv 
lægger stor vægt på et stærkt sammenhold, og vi 
holder spændende, faglige aftener og sjove fester.  
Kom og vær med!
Tjek http://www.boerneliv.org/ for mere information.

B l i v  u d d a n n e t  s e x p e r t  i 
Sexekspressen og få masser af 
undervisningserfaring!
Som uddannet sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for 
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt 
undervejs!

Kom og hør meget mere til vores månedsmøde: 

FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00 
I Studenterhuset ved Panum   

Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle 
semestertrin på medicin og andre studier. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning 
for dem, der har lyst, så sæt gerne lidt tid af efter mødet. 

Her kan du også høre meget mere om vores vinterseminar, hvor du kan blive uddannet 
sexpert. Så sæt allerede denne dato af nu: 

16.-18. MARTS
Vi tager afsted en hel weekend, hvor nye bliver uddannet sexperter og gamle får ny viden 
til at blive endnu bedre sexperter! 

Det er en fantastisk mulighed for at møde en masse forskellige mennesker i Sexekspressen, 
både gamle og nye - der vil være hygge, fest og masser af god stemning. 
Alle informationer vil komme på facebook-eventet: “Vinterseminar 2018 med Sexekspressen 
København”

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
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Studenterjob, Klinik for Hudsygdomme, Gentofte Hospital
Vi søger en medicinstuderende, gerne en som har erfaring med at tage blodprøver til at 
hjælpe i vores enhed for klinisk lægemiddelafprøvning.
Arbejdet består primært i at tage EKG, blodprøver samt præparation og afsending af 
blodprøver.
Arbejdet vil overvejende være på onsdage mellem kl. 10 og 17.
Hvis du er interesseret bedes du kontakte Professor, overlæge Lone Skov pr. mail:  
lone.skov.02@regionh.dk
Hud- og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Studentermedhjælpere til lønnet arbejde søges – 
med mulighed for forskningsår og kandidatopgave!
Vi er en dynamisk forskergruppe, der søger engagerede medicinstuderende til indsamling 
af materiale vedrørende genetisk projekt i migræne. Arbejdet foregår på Dansk 
Hovedpinecenter/Neurologisk afd., Rigshospitalet-Glostrup i migræne genetik gruppen 
og består fortrinsvis i kortlægning af store familier med migræne, blodprøvetagning og 
diagnostisk interview af patienter og familiemedlemmer. En del interviews vil foregå pr. 
telefon.  Blodprøvetagningen foregår på Hovedpinecentret eller i patientens/familiens 
hjem. Arbejdet kræver derfor, at du har kørekort. Arbejdstiden er fuld fleksibel (dag/aften/
weekend). Efter en indlæringsperiode vil du selv kunne tilrettelægge din arbejdsuge, som 
du har lyst. Vi forventer dog en gennemsnitlig arbejdsuge på min. 10 timer. Aflønnes som 
studentermedarbejder efter FADL’s overenskomst.
Der vil være mulighed for at udvide ansættelsen til et efterfølgende forskningsår med 
mulighed for at skrive din kandidatopgave.

Vi skal have ansøgningen i hænde senest d. 15. februar 2018, hvorefter du evt. vil blive 
indkaldt til en ansættelsessamtale. Ansættelsen starter d. 15. marts 2018.

Du skal have fuldført 7. semester og gerne have klinisk erfaring udover selve studiet. Samt 
kørekort. 

Skriv en kort motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift og send den til nedenstående 
e-mail. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail for mere information.

Hvis du vil vide mere om vores forskningsgruppe, og det videnskabelige arbejde vi laver, kan 
du læse mere på vores hjemmeside: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/
neuro/neurologisk-klinik/dansk-hovedpinecenter/forskning/Sider/genetikken-bag-migraene-
og-andre-sygdomme.aspx 

Med venlig hilsen

Læge/ klinisk assistent Mona Ameri Chalmer  
E-mail: mona.ameri.chalmer@regionh.dk

Forsøgsdeltagere søges
Betydningen af forskellighed i beta-2-receptor genet for energiomsætningen, kredsløbs 
responset samt det funktionelle bevidsthedsniveau under gentagen hypoglykæmi hos 
raske mennesker
Vi søger unge raske mænd til forsøg om betydningen af naturlig genetisk variation for det 
fysiologiske respons under og efter en gentagen periode med lavt blodsukker.
Formål: Hidtil har det været ukendt om forskellighed i genet kodende for beta-2-receptoren 
(ADRB2) har betydning under og efter gentagen tilfælde med lavt blodsukker. Projektet vil 
vurdere om forskellighed i genet for beta-2-receptoren har betydning for: 
1. Kroppens energimobilisering og energiomsætning samt det kredsløbsmæssige respons 
under gentagne tilfælde med lavt blodsukker
2. Opretholdelsen af normalt funktions- og bevidsthedsniveau under gentagne tilfælde 
med lavt blodsukker
3. Udviklingen af nedsat følsomhed af beta-2-receptoren efter gentagne tilfælde med lavt 
blodsukker
 
Inklusionkriterier
	 •	Hvidekaukasiskemænd.
	 •	Alder	18	-30	år
	 •	BMI	<	25
	 •	Sund	og	rask	uden	regelmæssig	brug	af	medicin

Ekslusionskriterier
	 •	Brug	af	tobak,	euforiserende	stoffer	el.	alkohol	forbrug	21	genstande	ugentligt.
	 •	Ekstrem	udholdenhedstræning
	 •	Allergi	overfor	jod
	 •	Klaustrofob	

Metode: Du inkluderes blandt200 unge raske mænd tilbestemmelse af din genotype. Ud fra 
den enkeltes genotype vælges 32 deltagere således, at der vil være 2 grupper på 16 med hver 
deres sammenfaldende genotype. Som deltager i en af de to grupper vil du blive matchet i 
forhold til højde og vægt med en deltager fra den anden genotype gruppe. Du kan risikere 
ikke at blive tilbudt deltagelse i det videre forsøg efter bestemmelse af din genotype. Hvis 
du bliver valgt blandt de 32 deltagere der går videre i forsøget, vil du skulle gennemfører 
yderligere 4 forsøgsdage. Forsøgsdag 1 gennemføres med testning med adrenalin for at 
kende dine baselineværdier. To uger efter forsøgsdag 1 gennemføres forsøgsdag 2, 3 og 4 
som 3 på hinanden følgende dage. 
På forsøgsdag 1 samt 4 gennemføres adrenalin infusions test, mens du på forsøgsdag 2 
og 3 udsættes for gentagne perioder med lavt blodsukker, ved hjælp af insulin og glukose 
infusion. Fra dag 2 til dag 4 vil du skulle overnatte på Nordsjællands Hospital.

Finansielle forhold og forsikring: Du vil få et skattepligtigt honorar der ved deltagelse 
kan beløbe sig til i alt 8.300 dkr, idet forsøgets indledende fase med afgivelse af blodprøve 
honoreres med 300 dkr og deltagelse i forsøgets videre forløb honoreres med 1500 dkr pr 
forsøgsdag for dag 1 og 4 samt 2.500 dkr pr forsøgsdag for dag 2 og 3.

Stedet for forsøgets udførelse: Rigshospitalet, København ogNordsjællands Hospital, 
Hillerød.

Er du interesseret i at deltage eller i yderligere information om projektet, henvend dig da 
til projektkoordinator Kim Zillo Rokamp.

Med venlig hilsen
Projektkoordinator Kim Zillo Rokamp, læge, PhD studerende.
Mail: kim.zillo.rokamp@regionh.dk
Telefon: 20 75 97 79

Introduktionsstipendier –2 ledige
Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er den 1. 
februar 2018.

De 2 introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest derefter. 
Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. 
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via "Søg om støtte fra forskningsrådet" på www.
gigtforeningen.dk/forskere.  Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 
Ansøgningsfrist er torsdag den 1. februar 2018 kl. 16.

JOBOPSLAG
Stud.med søges til solopraksis på Frederiksberg.
Vi søger en medicinstuderende på min. 6. semester og med erfaring fra praksis eller en del 
SPV-vagter bag sig, som kan indgå i vores team af medicinstuderende, der varetager såvel 
sekretær- som sygeplejerskefunktionen i praksis. 
Sekretæropgaverne består i at tage telefon, forny recepter, besvare mails mm. 
Sygeplejeopgaverne indebærer blodprøvetagning, præventionskontrol, rejsevaccinationer, 
BT-kontrol, svangrejournaler mm. 
Du vil selvfølgelig blive oplært i ovenstående, men du skal være indstillet på at arbejde 
selvstændigt, da der i perioder kan være travlt.
Arbejdstiderne er 8-14 man-fredageksl. onsdag.
Det forventes, at du kan tage 2 vagter i ugen.
Tiltrædelse snarest muligt!
Send ansøgning til: praksis@amrytter.dk

Vi er en familie m. 3 børn bosat på Indre Østerbro, som søger aflaster primært til vores ældste 
dreng i 7. Klasse med Infantil Autisme og ADHD højtfungerende. Han går i alm. folkeskole. 
Derudover har vi to piger der går i 1. og 4. klasse. 
Vi har primært behov for hjælp onsdag morgen, enkelte mandage og torsdag eftermiddage. 
Ring og hør nærmere, vi er ret fleksible!
Kh
Tone 2681 9707

Præ-KBU på Bornholms Hospital Kirurgisk afd.

Vi søger to præ-KBU’er til ansættelse fra juli til december 2018 på kirurgisk afdeling, 
Bornholms Hospital. En god erfaring inden en KBU.
Fagligt giver Bornholms Hospital en særlig mulighed for at erhverve sig de brede 
lægekompetencer og håndværk; herunder skadestuearbejde, traumemodtagelse, 
modtagelse af akutte kirurgiske tilstande samt stuegangsfunktion. Kirurgisk afdeling 
består af mave/tarmkirurgi, ortopædkirurgi samt gynækologi og obstetrik. Som præ-KBU 
vil du se alle nævnte patientkategorier og du vil indgå i vagtlaget på lige fod med de andre 
reservelæger.
Man arbejder selvstændigt, men altid med mulighed for supervision og feedback. 
I slutningen af 2016 åbnede vores nye akutmodtagelse for alle akutte indlæggelser.  Her 
vil der være rig mulighed for læring og oparbejdelse af klinisk erfaring og kompetence.
Vi gik på sundhedsplatformen (SP) i marts 2017 og har man ikke allerede erfaring i SP, vil 
der være mulighed for at lære systemet inden sin KBU.
Bornholm ligger kun en halv time fra København med fly. Der vil være fradragsmuligheder 
både på transport og dobbelt husførelse. Vi tilbyder bolig og der er en tradition for et 
hyggeligt fællesskab, da de fleste yngre læger bor i boliger på sygehusets område.

Send en motiveret ansøgning pr. e-mail med evt. anbefalinger 
og et kort CV til:
Vagtplanlægger Spyridon Grimmas: spyridon.grimmas@
regionh.dk

Der er ansøgningsfrist d. 12/2 2018
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Forskningssemester
Projektopslag til 5. semesterstuderende, kandida-
tuddannelsen medicin,Københavns Universitet
Projektetstitel:Patient Reported Factors that Influence Time from Stroke Symptom Onset 
to First Contact with Medical Services/Healthcare Provider

Samarbejdsprojekt mellem Herlev og Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital
Kort projektbeskrivelse
Kun mellem 15-20% af patienter med akut iskæmisk apopleksi(blodprop i hjernen) opnår 
at få blodpropopløsende medicin (trombolyse) i Danmark, da patienterne ikke når rettidigt 
frem til trombolyse. Trombolyse skal gives inden for 4 ½ time efter symptomdebut og er 
det eneste akutte medicinske behandlingstilbud til patienter med iskæmisk apopleksi.
Der er i Danmarkomkring 15.000 tilfælde af apopleksi om året, og op mod 85 % af disse 
skyldes iskæmisk apopleksi. Det skønnes, at den største barriere for at nå rettidigt frem til 
trombolyse er befolkningens manglende viden om apopleksisymptomer, og om at det er 
en akut indsættende og livstruende sygdom med mulighed for behandling. I dette studie 
søger vi i samarbejde med Nordsjællands Hospital og Århus Universitetshospital at afdække 
patientrapporterede årsager og bevæggrunde for sen ankomst. Undersøgelsens resultater 
forventes at have stort potentiale for at få flere rettidigt frem til trombolyse.

Opgaver til forskningssemesterstuderende
1) Screening af patienter og indsamling af data via et intervieweradministreret spørgeskema 
i perioden februar-april 2018 på Nordsjællands Hospital
Udfærdigelse af etsystematisk review omrelationen mellem organisering af akut 
apopleksibehandlingog andel af patienter, der trombolyseresinternationalt/kandidatspeciale

Vi tilbyder
Oplæring i afvikling af RedCAP-spørgeskemaer og Sundhedsplatformens forskningsmoduls 
screeningværktøjer
Vejledning i videnskabeligt forskningsarbejde, herunder udarbejdelse af systematisk review/
kandidatspeciale.  Endvidere tilbydes på Nordsjællands Hospital et forskerkursus i 6 moduler 
specielt målrettet 5. semester kandidatstuderende
Involvering i et tværfagligt og højtprofileret nationalt forskningsprojekt, der forventes at 
have signifikant impact for patienter og foroptimering af patientinformation og behandling
Forfatterskabpå videnskabelige artikler i henhold til arbejdsindsats

Vi forventer
At du kan møde alle hverdage i en 3-måneders periode på afdelingen på Nordsjællands 
Hospital, dog med enkelte dage på Herlev Hospital
At du får udfærdiget et systematisk review/kandidatspeciale som afslutning på 
forskningssemesteret
At du er systematisk og interesseret i patientkontakt

Interesserede studerende skal rette henvendelse til én af de flg. kontaktpersoner:
Forskningsansvarlig
Christina Rostrup Kruuse,Overlæge, Ph.d.,dr. med., Klinisk Forskningslektor, KU
e-mail.: christina.kruuse@regionh.dk 
Tlf.: 38681233
Neurologisk Afdeling N108
Herlev og Gentofte Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

Thomas Christensen, Overlæge, dr. med.,eksternKlinisk Lektor, KU
e-mail.: thomas.christensen.02@regionh.dk
Tlf.: 48294829 lokal 7086
Neurologisk Afdeling 
Nordsjællands Hospital
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød 

Samt Ph.d.- studerende André C Amtoft
e-mail:andre.christian.amtoft@regionh.dk
Tlf.: 38686553

Øvrige samarbejdspartnere
Fredrik Folke, Overlæge,Ph.d., Klinisk Forskningslektor, KU
Kardiologisk Afdeling
Gentofte Hospital
Sektionsleder ved Den Præhospitale Virksomhed, Region H, Akutberedskabet

Grethe Andersen, Overlæge, Professor, dr. med.
Institut for Klinisk Medicin
Neurologisk Afdeling F
Aarhus Universitetshospital

Journalskrivning – psykiatri
Har du interesse og flair for psykiatri, så søger afdeling M på psykiatrisk center Sct Hans 
dygtige medicinstuderende med bestået farmakologi og psykiatri til dagarbejde med 
journaloptagelse.
Der vil være oplæring og følgevagter. Det er en fordel hvis man er interesseret i en del 
vagter, gerne sammenhængende.

Send ansøgning på e-mail til klinikchef Jakob Krarup på jakob.krarup@regionh.dk

Scholarship-stipendium til selvmålerprojektet i 
Holbæk
Vi har fået fondsmidler til at dække et scholarship-forskningsår for en medicinstuderende 
i et projekt som er fuldt udarbejdet og lige til at starte på.

Det drejer sig om et projekt hvor effektiviteten af en selvmålerstation (puls, vægt og BT) i 
kardiologisk ambulatorium undersøges på udvalgte kardiologiske patientgrupper. Der er 
tale om en telemedicinsk løsning, som er udarbejdet af en ingeniør fra Århus Universitet. 
Han er ekspert i telemedicin og er medlem af den forskningsgruppe, der skal støtte op om 
scholarship-stipendiaten. Der bliver sandsynligvis tilknyttet en ingeniørstuderende, som 
skal køre et sideløbende projekt på patientgruppen.

Vi søger en medicinstuderende, som vil forske på fuld tid i et år og som er interesseret i 
telemedicin, kardiologi eller organisation, da der også er organisatoriske udfordringer med 
at strømline patientflowet i ambulatoriet.

Der kræves ingen forudsætninger udover interesse, samarbejdesevner og gå-på-mod. Du 
vil blive lært op undervejs.

Kontakt venligst overlæge, dr.med.  Ulla Overgaard Andersen på 50409125 eller Ullaoa@
dadlnet.dk

SummerCourse in International Health
6.-24. August 2018
Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed 
(tidl. ”Tropekurset”)

Så meld dig som medarrangør!
Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke arbejde før og især under 
kurset.

De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af 
ansøgere, planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal kunne 
deltage i 4 planlægningsmøder (13/3, 10/4,19/6 kl. 15.00 og 3/8det meste af dagen) samt 
et opsamlingsmøde med middag efter kurset.Der vil derudover være ad hoc møder af 
kortere varighed.
Der vil være undervisning hver dag fra ca. 9-16 fra d. 6-24. august, hvor det forventes at du 
er til stede størstedelen af tiden. Desuden enkelte aftenarrangementer.

Du fåren værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber og 
kontakter inden for feltet. 

Kurseter velorganiseret – har eksisteret siden 1967 og er fremover et krav, hvis man vælger 
International StudyExposure – Clinical Health på kandidat delen.

www.globalhealth.ku.dk/ssih

Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommer 
kursuskoordinator Birgitte Gantriis påbig@sund.ku.dk
inden 2. Februar kl. 12.00, 2018.
Vi glæder os til at høre fra dig!

SummerCourse in Global Health Challenges
6.-17. August 2018
Vil du være sikker på at få en plads på sommerkurset i Global Health Challenges? 

Så meld dig som medarrangør!
Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke arbejde før og under kurset.

De primære opgaver består i at assistere kursuskoordinatoren med udvælgelse af ansøgere, 
planlægning af sociale aktiviteter og drift medens kurset løber. Du skal kunne deltage i fire 
planlægningsmøder (13/3, 10/4,25/6 kl. 15:30 og 4/8 (hele dagen). Der vil være undervisning 
hver dag fra ca. 9:00-15:30 fra d. 6. - 17. august, hvor det forventes at du er til stede 
størstedelen af tiden. Desuden vil der være enkelte eftermiddags- og aftenarrangementer.
Der vil derudover være ad hoc møder af kortere varighed.

Du fåren værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber og 
kontakter inden for feltet. Som frivillig er du selvfølgelig først og fremmest garanteret optag 
på kurset, og du skal ikke betale kursusgebyr. 

Se eventuelt vores hjemmeside for yderligere information om kurset: 
http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/global_health_challenges/

Har dettefanget din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til kursuskoordinator 
Marie Caroline Vermund på mcv@sund.ku.dkinden 5. februar kl. 12.00, 2017.

Vi glæder os til at høre fra dig!
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Frivilligesøges til Hjerteforeningen City/Østerbro.
Studerende på kandidatdelen søges til frivilligt arbejde i hjerteforeningens lokalforening 
City/Østerbro. Arbejdet vil indebære  hjælp til afholdelse af ”hjertecafeer”  på Østerbro, hvor 
patienter  og borgerne med interesse, bliver undervist i hjertesygdomme.  Derudover står 
vi for afvikling af  ”gå med din læge”, et motionstilbud for alle inkl. hjertepatienter, hvor vi 
hver 2. lørdag fra kl. 10.00-11.00, går en rask tur i Fælledparken.
Se endvidere facebook ’Hjerteforeningen København K/Ø’

Er du interesseret  skriv  da venligst til:
Email: stinesoendersted@gmail.com 

 
Er et studieophold i udlandet i løbet af kandidatdel-
en noget for dig ?
 
Så kom til rejs-ud informationsmøde
 
TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR 2018
KL. 16:15 – 18:00
I HADERUP AUDITORIET
 
Hvor du blandet andet kan høre om:
 
•										 Hvor	du	kan	komme	på	udveksling	i	efteråret	2018	og	–	hvilke	universiteter	
samarbejder vi med
•										 Mulige	studieplaner	hos	vores	partneruniversiteter
•										 Ansøgningsprocedurer	og	-frister
•										 Finansieringsmuligheder	
•										 Hvordan	det	har	været	at	være	på	udveksling	i	Keele,	Deakin	og	Tasmanien
 
Vi håber på at se mange af jer!
 
Ansøgningsfrister:
•										 Ansøgningsfrist	til	fakultets	aftaler	i	Europa	og	Norden	i	efteråret	2018	og	foråret
 2019 er den 1. marts 2018
•										 Ansøgningsfrist	til	fakultets	aftaler	i	Australien,	Japan	og	USA	i	kalenderåret
 2019 er den 1. maj 2018.

Ansøgningsblanketterne (KUnet: Kandidat i medicin/Blanketter) åbnes ca.  1 måned før 
ansøgningsfristen.

Rejsebeskrivelse
Af Andreas, Julie, Laura og Nikolaj

Rigshospitalets afdeling for øre-næse-halskirurgi og audiologi ved professor Christian v. 
Buchwald har i mange år haft et samarbejde med Massachusetts Eye and Ear Infirmary 
(MEEI), Harvard Medical School i Boston. To gange om året tilbydes to-tre studerende én 
måneds ophold på MEEI. 

Hospitalet MEEI er et Harvard Teaching Hospital i Boston, som huser både professorer, 
besøgende fellows, hoveduddannelseslæger og medicinstuderende. Hospitalet er blandt 
de bedste øre-næse-halskirurgiske hospitaler i USA, er velrenommeret og tiltrækker 
toneangivende kirurger fra hele verden. Nogle patienter rejser langt (nationalt som 
internationalt) for at komme til en konsultation på hospitalet. Det er et sted, hvor der foregår 
en masse spændende ØNH-kirurgi og avanceret medicin. Man er typisk 2 uger på hoved-
hals-kirurgiske operationer og 2 uger i forskellige ambulatorier. Herunder en beretning om, 
hvad vi har oplevet den foregående uge:
Nikolaj har været på øre-kirurgisk afdeling, og assisteret ved Cochlearimplant operationer 
samt kraniotomier i forbindelse med svimmelhedsoperationer! Herovre beskæftigerØNH-
lægerne sig også med neurokirurgi! Desuden har han været med i ambulatoriet, og set 
forskellige ørepatienter med fremskreden patologi. 
Laura og Andreas har været på head and neck service sammen med hospitalets residents 
(H-læger), og har startet hver dag kl. 6 til morning rounds. Stuegangen på samtlige indlagte 
patienter bliver afviklet på 20 minutter, hvorefter turen har gået mod operationsgangen. Her 
assisterer man nogle dygtige kirurger, der generelt har én type operation, som de er højt 
specialiserede indenfor. Dagene er lange, men spændende og udfordrende. 
Julie har brugt ugen på facial plastics, der i USA er endnu et subspeciale under ØNH. Hun har 
haft rig mulighed for at opleve plastikkirurgiske patienter helt tæt på. På operationsgangen 
laver de lap-plastikker, åbne rhinoplastikker samt en hel masse botox injektion til patienter 
med følger efter Bells parese.       

I USA er de kirurgiske specialer generelt eftertragtede og kompetitive. De faste læger på 
hospitalet har alle arbejdet hårdt for at komme til stillingen, og de fleste laver forskning 
ved siden af deres kliniske stillinger. Det er vores indtryk, at der er rig mulighed for at skabe 
kontakt til forskningssamarbejder i forbindelse med fx kandidatopgaven. Selvom lægerne er 
dygtige og hårdtarbejdende, er de fleste meget snaksaglige og interesserede i at lære fra sig.

Det bliver til mange timer på hospitalet i løbet af ugen, læringsudbyttet er højt, og i 
weekenden, hvor man har fri, er der rig mulighed for at opleve USA og for eksempel tage 
på en lækker Road Trip.

Hvis du har interesse for det Øre-, næse- og halskirurgiske speciale, lysten til at møde nogle 
af verdens førende ØNH-kirurger, og opleve USA helt tæt på, kan opholdet på MEEI på det 
varmeste anbefales. 
Helt ekstraordinært fik vi i januar 2018 mulighed for at være 4 studenter på besøg på MEEI.

Havde du også en banger rustur da du 
startede?  

Selvfølgelig havde du det. Har du lige siden haft lyst 
til at stå på den anden side, og se på de nye ansigter i 
dit mest gøglede outfit? 
Selvfølgelig har du det! Rusvejledning 2018 går i gang 
snart og hvis du går rundt med en gøgler i maven er 
det nu du har chancen. 

Intromøder:
-   1/2 klokken 16.15 i miniauditorierne (ved
 tandlægerne)
-   6/2 klokken 16.15 i miniauditorierne (ved
 tandlægerne)
-   8/2 klokken 16.15 i miniauditorierne (ved
 tandlægerne)

Det er OBLIGATORISK at deltage i ÉT af ovenstående, 
hvis man vil være Rusvejleder 2018. 

Aktiv tilmelding:
Det er desuden obligatorisk at møde fysisk op og 
tilmelde sig når der er åbent for tilmelding. Dette sker 
enten: 

-  12/2 klokken 16-17, foran gammel Tør (ved
 SSC)
-  13/2 klokken 15-16, foran gammel Tør (ved
 SSC)

Kommer man med i Rusvejledningen, er der mødepligt 
på disse datoer:
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Hvad er MedicinerRådet (MR) og hvad laver vi? 

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 store økonomiske beslutninger der skal træffes. Vi sidder med i samtlige institutråd 
og er med på råd når institutternes undervisning diskuteres og kvalitetssikres. 
Endvidere deltager vi og har oplæg med på konferencer, hvor vi lærer og uddanner os om de nyeste 
indenfor medicinsk uddannelse. MedicinerRådet består af alle de studerende, der ønsker at gøre 
medicinuddannelsen bedre på KU, og alle kan være med. 

MR lige nu  
Sidste semester har været præget af store forandringer i det fysiske studiemiljø på Panum, hvor vi 
har siddet med og givet de studerendes input til, hvad der kan gøres bedre. Endvidere har vi siddet 
med til møder, hvor der diskuteres hvordan forholdene på Peter Bangs Vej kan gøres bedre, og vi 
kæmper for, at eksamenstiderne bliver bedre, og at vi ikke skal op i weekender eller sent om aftenen. 
Vi har dette semester påbegyndt arbejdet med at få de fysiske rammer i Studenterhuset til at blive 
bedre, og vil sørge for at koordinere indkøb af nyt inventar mm. 

En spændende opgave i dette semester har været debatten omkring udformningen af den nye 
lægeuddannelse i Region Sjælland. Der sidder vi også med, og kommer med inputs til, hvordan det 
bedst kan gøres. Beslutningen er allerede truffet politisk oppefra, men vi studerende har understreget, 
at det skal blive en så god uddannelse, at man vælger den til, og ikke skal tvinges til det. Slutteligt, 
har vi den udfordring, at Institutrådene bliver nedlagt. Det bringer spørgsmålet om, hvordan vi 
studerende så får indflydelse på beslutninger om den undervisning, institutterne leverer. 

Velkommen til et nyt semester og velkommen til de nye og gamle studerende! 

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. Vi har brug for alle – uanset semestertrin. 
Næste møde er 31. januar kl. 17.00 i Studenterhuset på første sal. Find eventet på Facebook under 
MRs side. Alle er velkomne - vel mødt!  

På vegne af MedicinerRådet, 

Andrea Maier 
Formand for MedicinerRådet
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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. Mere info 
på facebookeventet ang. køsystemet.  
- 69 timersbar. Sidst i oktober. Du må gerne begynde at glæde dig allerede. 
- Semesterstartsfest. Dato kommer snart! 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. ER EPIC. MOK har hørt, at det nok skal ske igen. Meget snart - måske torsdag d. 8. februar? 
Det er ret snart! Se facebook for event. 
- 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. 26/2 kl 15.00 er der HG-intro, derefter 
mandagsmøde og rundvisning. Hvis du misser d. 26., er der minsandten også HG-intro d. 5/3!  Du vil desunden blive budt på middag. 
Herligheden afsluttes med klub 100! 

DEN HER GRIMME PUDE 
59.- / stk.

HOT!

HVERKEN HOT 
ELLER NOT

NOT SO MUCH...

BILLY BOGREOL 
299.- / stk.

Ja, hvad skal man sige, 
den er et sted i midten.

POSE (YEPS) 
15.- / stk.

Man må altså give IKEA lidt 
cred. Ingen andre firmaer 
kan skabe hype omkring en 
INDKØBSPOSE!!!

INGVARS FORTID SOM NAZIST 
En af de hotteste trends i 2018 er at 
ikke have været medlem af det svenske 
nazistparti mellem 1942 og 1945.

SEMLA FOR 5 KRONER 
Det er den tid på året 
igen. Tid til at spise 
store mængder af det 
guddommelige bagværk til 
en billig pris. 

HOT OR NOT - IKEA 
EDITION! 
Great Leader Ingvar 
Kamprad er gået bort. 
I den forbindelse 
har vi på MOK lavet 
en dybdegående 
samtidsanalyse af hvilke 
IKEA trends som gælder 
i år og hvilke man skal 
holde sig væk fra. 
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MALET PØLSE 
PÅ FLASKE 
Det er noget 
mærkeligt noget.

KORV 
RÖD

KNEP KASSE 
60.- / 2 stk.

Det hot, hvis du 
catcher min drift.



KURSER TIL FORÅRET
Endnu et semester er startet, hvilket også betyder endnu en sæson for FADL kurser. 
FADL arbejder for at udbyde et varieret og relevant kursusprogram, der kan hjælpe til at 
ruste den enkelte medicinstuderende i et kommende vikariat, og ikke mindst som et 
“klinisk” fokuseret supplement til den kommende KBU læge.

Kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser findes på fadl.dk.

Det internetbaserede tilmeldingssystem vil være åbent for tilmeldinger fra  

d. 1/2 kl. 12 - 12/2 kl. 8

RUSINTRO HOS FADL
Hold 101:                       Onsdag 7.2.18 10:45-12:45
Hold 102:              Onsdag 31.1.18 kl. 14.15-16.15 
Hold 103:              Tirsdag 6.2.17 10.15-12.15
Hold 104:              Tirsdag 1.2.17 13.15-15.15 
Hold 105:                   Mandag 5.2.17 13:45-15.45
Hold 106:             Tirsdag 6.2.17 kl. 15.15-17.15
Hold 107:                        Mandag 5.2.17 11:15-13.15 
Hold 108:                        Torsdag 1.2.17 11:15-13.15 
Hold 109:                        Tirsdag 9.2.17 13.30-15.30
Hold 110:              Onsdag 7.2.17 14.30-16.30 
Hold 111:                        Torsdag 8.2.17 13:30-15.30 

VELKOMMEN TIL 
DE NYE STUDERENDE!

FØLG REPPERNES HVERDAG
PÅ INSTAGRAM

fadl_kbh

HUSK 
FASTELAVN 

13/2 

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

Kære medstuderende.

Jeg håber du er kommet godt ind i det nye år, og at du er klar til 
forårssemesteret, der står for døren.

Du har sikkert opdaget, når du har løftet hovedet fra bøgerne og 
eksamenslæsningen, at lægerne er i oprør. Lægerne står sammen 
som aldrig før – noget vi kun kan være glade for – imod en 
frygtkultur og et tilsyn på arbejdspladsen,der skulle sikre ordentlig 
patientbehandling, men som gør det modsatte. 
 
At lægerne står sammen, kan vi som lægestuderende kun være 
glade for. Da vi både skal ud i klinikken som studerende på vores 
klinikophold – hvor læringen ikke skal overskygges af frygt – og når 
vi bliver færdige som læger.
Hvis du ikke kender til sagen, kan jeg kun anbefale dig, at læse om 
den på Ugeskrift for Læger og Dagens Medicin.

Svendborg-sagen som startede det hele skal for højesteret i marts 
2018. I den forbindelse vil vi i FADL gøre opmærksomme på, hvilke 
konsekvenser denne dom også har for os som lægestuderende. Så 
fortæl os din historie: 
Hvornår har du oplevet travlhed? At måtte fraprioritere pleje? 
At lægerne ikke havde tid til patienten? At din supervision på 
klinikopholdet ikke var god nok? At du på FADL-vagten ikke fik 
hjælp af sygeplejersken eller lægen?
Send din fortælling til detkanblivemig@fadl.dk

I løbet af foråret har vi forskellige arrangementer planlagt til dig, 
så du kan slippe bøgerne, og tage din læsemakker under armen 
til et hyggeligt arrangement. Første gang er her d. 13. februar til 
fastelavn. Jeg glæder mig til at se dig der!

Med ønske om et dejligt og solrigt forårssemester.
De bedste hilsner,

Ossian Gundel, Kredsformand  
FADL København



KURSER TIL FORÅRET
Endnu et semester er startet, hvilket også betyder endnu en sæson for FADL kurser. 
FADL arbejder for at udbyde et varieret og relevant kursusprogram, der kan hjælpe til at 
ruste den enkelte medicinstuderende i et kommende vikariat, og ikke mindst som et 
“klinisk” fokuseret supplement til den kommende KBU læge.

Kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser findes på fadl.dk.

Det internetbaserede tilmeldingssystem vil være åbent for tilmeldinger fra  

d. 1/2 kl. 12 - 12/2 kl. 8

RUSINTRO HOS FADL
Hold 101:                       Onsdag 7.2.18 10:45-12:45
Hold 102:              Onsdag 31.1.18 kl. 14.15-16.15 
Hold 103:              Tirsdag 6.2.17 10.15-12.15
Hold 104:              Tirsdag 1.2.17 13.15-15.15 
Hold 105:                   Mandag 5.2.17 13:45-15.45
Hold 106:             Tirsdag 6.2.17 kl. 15.15-17.15
Hold 107:                        Mandag 5.2.17 11:15-13.15 
Hold 108:                        Torsdag 1.2.17 11:15-13.15 
Hold 109:                        Tirsdag 9.2.17 13.30-15.30
Hold 110:              Onsdag 7.2.17 14.30-16.30 
Hold 111:                        Torsdag 8.2.17 13:30-15.30 

VELKOMMEN TIL 
DE NYE STUDERENDE!

FØLG REPPERNES HVERDAG
PÅ INSTAGRAM

fadl_kbh

HUSK 
FASTELAVN 

13/2 

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

Kære medstuderende.

Jeg håber du er kommet godt ind i det nye år, og at du er klar til 
forårssemesteret, der står for døren.

Du har sikkert opdaget, når du har løftet hovedet fra bøgerne og 
eksamenslæsningen, at lægerne er i oprør. Lægerne står sammen 
som aldrig før – noget vi kun kan være glade for – imod en 
frygtkultur og et tilsyn på arbejdspladsen,der skulle sikre ordentlig 
patientbehandling, men som gør det modsatte. 
 
At lægerne står sammen, kan vi som lægestuderende kun være 
glade for. Da vi både skal ud i klinikken som studerende på vores 
klinikophold – hvor læringen ikke skal overskygges af frygt – og når 
vi bliver færdige som læger.
Hvis du ikke kender til sagen, kan jeg kun anbefale dig, at læse om 
den på Ugeskrift for Læger og Dagens Medicin.

Svendborg-sagen som startede det hele skal for højesteret i marts 
2018. I den forbindelse vil vi i FADL gøre opmærksomme på, hvilke 
konsekvenser denne dom også har for os som lægestuderende. Så 
fortæl os din historie: 
Hvornår har du oplevet travlhed? At måtte fraprioritere pleje? 
At lægerne ikke havde tid til patienten? At din supervision på 
klinikopholdet ikke var god nok? At du på FADL-vagten ikke fik 
hjælp af sygeplejersken eller lægen?
Send din fortælling til detkanblivemig@fadl.dk

I løbet af foråret har vi forskellige arrangementer planlagt til dig, 
så du kan slippe bøgerne, og tage din læsemakker under armen 
til et hyggeligt arrangement. Første gang er her d. 13. februar til 
fastelavn. Jeg glæder mig til at se dig der!

Med ønske om et dejligt og solrigt forårssemester.
De bedste hilsner,

Ossian Gundel, Kredsformand  
FADL København
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Banan-skumslik fra blandselv-butikken - 
er det en kjole eller bare en nederdel?
Kunne godt have haft et mere ensrettet udtryk. Gad 
vide hvor hun har den fra...?

Det ser faktisk meget smart ud - hvis man er til det 
lyserøde udtryk. Det er særligt overbevisende når han 
går planken ud og matcher sit outfit med sin hårfarve. 
Hans brune ven rocker en halvdyb V-udskæring, som han 
så lige spiffi’er op med en grå højhalset. Interessant valg. 

Julemandens skæg og/eller en fårepels. 
Eller også ligner det at hun savler rigtig 
meget. Sådan noget slimet salv som en 
kommodoveran har. Og vi spørger os selv - er 
det et tørklæde eller en bluse eller noget der 
sidder fast i hendes halskæde da hun var i 
zoo i morges? Ja, og hvad er det for en stribet 
langærmet hun har derindeunder? Hendes 
bukser er også for lange og hendes jakke til 
den slaskede side. Generelt mange, mange 
spørgsmål til det her sæt.

Her ser vi så en kvinde, der er meget inspireret 
af Vetements og Balanciaga - eller i hver fald 
den navnkundige designer Demna Gvasalia.   
I det hele taget er outfittet meget normcore-
2017-agtigt. Skoene er tilmed også Balanciaga- 
Genialt lige at demonstrere, at hun ejer to par 
af skoene. Meget høj høj høj slids på bagsiden 
af frakken. 

Hvorfor fanden har du taget højhælede sko på, 
kammerat? Skråtasken er bare 2017.
Svært ved at trække vejret når nu det bælte er 
strammet så godt ind.
Er det endnu et skæg eller hvad er der løs? 

Street style fra Stockholm Fall 2018 Fashion Week
- Kommenteret af Mo og Anders

?
Ser du dig selv her? 

I hele næste uge går MOKs 
redaktion rundt på Panum 
og spotter de bedst klædte 
medicinstuderende, så tag 
det pæne tøj på!


