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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:
Mo Haslund Larsen
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Sofie
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Kommunikationsorgan
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ONSDAG

MOK udkommer.
Klubben åbner
VELKOMMEN TIL ALLE DE NYE <3

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Albin spiller spil

SØNDAG

Anders M er (stadig) til dragefestialval på Møn

MANDAG

MOK deadline 12.00

TIRSDAG

Sofie undersøger Viagra til kvinder
Johan er babysitter - husk ingen slik efter 21!

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

SATS: Studerendes Anæstesiologiske og
Traumatologiske Selskab, København

Hvor kan der findes information om basisgruppen:
Hjemmeside: http://www.sats-kbh.dk
Facebook: @SATSKbh
Instagram: @SATSKbh
Twitter: @SATSKbh
Email: kontakt@sats-kbh.dk

Fast månedsmøde-dag:
Den første onsdag i hver måned (feb. – maj og sept. – dec. inkl.) 
kl. 16.15 på Panum

I SATS interesserer vi os for anæstesiologi og traumatologi. Selskabet 
blev stiftet september 1999 med det formål at fremme interessen 
og forbedre uddannelsesmulighederne inden for disse områder. 
Formålet søges blandt andet opfyldt gennem kurser og foredrag, 
der arrangeres løbende, og alle er velkomne med gode idéer 
til eventuelle events. Møder og arrangementer annonceres på 
hjemmesiden og på vores Facebookside. Niveauet er for studerende 
på alle semestertrin, med undtagelse af enkelte kurser.

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Mo giver show i Tivoli Congress Center

DHL med fadl, MOK og alle vennerne

Anders Andrea Mo (ansv. red) JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin Gabriela Anders

ON MONDAYS,
WE READ MOK
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Som ny lille myre i den store Panum-tue er menneskerne mange, mulighederne endnu flere og det hele er nyt, spændende 
og spækket med potentiale. Men de spændte sommerfugle i maven kan hurtigt forvandle sig til en bunke tykke hugorme, 
der ligger og slår knuder på sig selv, og så kan livet som nyudklækket stud.med. virke overvældende og intimiderende.

Jeg håber her på at kunne give dig et overblik over dit nye liv på Panum og et par tips og tricks til din videre færd på studiet.

PRO-TIP nummer 1: MOK. Du læser i øjeblikket enten på trykt form eller på nettet dit ugentlige skoleblad MOK. MOK blev 
oprettet i 1968 som MedicinerOrganisationens Kommunikationsorgan og vi har således eksisteret i over 50 år. Bladet her 
er dit ugentlige holdepunkt, der tager dig i hånden og fører dig ind i, rundt i, og ned i livet på Panum. I kalenderen på side2 
kan du orientere dig i ugens Panum-relaterede begivenheder mens du her på side3 hver uge får et redaktionelt indlæg. Inde 
i bladet kan du skimme jobannoncer og læse om basisgruppernes aktiviteter. (“Hvad er en basisgruppe??” - Se pro-tip 2 
samt side 9.) Vi bringer også altid en god portion mere eller mindre relevant gøgl og modtager med glæde indlæg skrevet 
af den gængse medicinstuderende. Du kan læse MOK på mok.dk eller tage et trykt blad i en af vores standere: i kantinen, 
foran bib (aka. læsesal aka. tør studiesal), ved Damm-auditoriet eller ved undervisningslokale-fløjen i tårnet. Til dig, der er 
i klinik, så er MOK også at finde på alle hospitaler i København.

Godt så. Så du har altid en ven i MOK. Men hvordan med menneske-venner? Jeg må straks tage dig videre til: PRO-TIP 
nummer 2: Kick-start dine tilhørsforhold ved at finde et slæng af medicinere på tværs af semestertrin. Her er basisgrupper 
et rigtig godt sted at starte. En basisgruppe er en slags interesseorganisation blandt medicinstuderende, som typisk har et 
fast månedsmøde, hvor der planlægges foredrag, kurser, aktivitetsdage og sociale begivenheder. I starten var basisgrupper 
forbeholdt etablerede medicinske specialer - ortopædkirurgi eller gynækologi, f.eks. - men med tiden er der kommet 
basisgrupper med alverdens tematikker. Blandt alt fra Panum Runners til Kristne Medicinere er der garanteret også en 
basisgruppe for dig. Hvordan skal du så orientere dig i denne væld af grupper? Basisgruppe Bazar! Tænk på bazaren som et 
stort marked, ja, eller en bazar, om man vil, hvor du kan shoppe fritidsaktiviteter og nye venner. Næste BB er 23. september 
fra 15 - 17. Så tag og kig forbi. Om ikke andet, så kig forbi for at hilse på MOK og guffe slik fra alle standene. Derudover vil 
vi i denne årgang af MOK have løbende præsentation af basisgrupper på side2.

Det er altså en god ide at komme lidt uden for dit SAU-hold, men når det så er sagt, så er det med socialt engagement 
som med mayo på en æggemad; man tror ikke det er muligt at få for meget - lige indtil man overdoserer, og får lært sig en 
livslektie på den hårde måde. Jeg vil derfor gerne videreformidle mit og min læsemakkers motto, som fik os gennem hele 
bacheloren: “Husk at holde fri!” Du er kommet ind på medicinstudiet - du er uden tvivl en fighter. Den gnist skal du holde i 
live gennem dit studie - hele dit studie - og brænder du for hårdt og for hurtigt afsted langs din overambitiøse studieplan, 
så brænder du ud. Der er så sindssygt meget nyt at tage stilling til her i starten og fremadrettet vil der evigt og altid være 
noget du burde have læst, en fest der sikkert var herre fed eller noget frivilligt arbejde, som nok ville have set godt ud på 
CV’et. Hvis du allerede fra start af kan finde ro i at vide, at du aldrig kommer til at nå det hele - så er du nået meget langt. 
Medicinstudiet varer 6 (7½, red.) år men du skal gerne selv holde i væsentligt længere tid.

Okay. Så du skal altså sørge for at engagere dig i dit studieliv men heller ikke engagere dig for meget. Når du så her i starten 
trasker afsted, og føler dig som Palle alene på Panum, så er det du skal huske på PRO-TIP nummer 3 - det måske nok 
vigtigste pro-tip af dem alle: Tal med dine medstuderende! Dine holdkammerater, dine rusvejledere, din tutor, dem du møder 
i Studenterklubben, og dem du kommer til at gå ind i på gangen. Husk at alle har været nye en gang. Også dem, der virker til 
at være født direkte ind i det sociale medicinerliv. Og det er jo nu engang sådan med gamle rotter, at jo ældre de bliver, des 
mere glemmer de hvordan det var selv at være ny, så bær over med dem og nyd din tid som frisk kød i Panums køledisk - 
inden længe er det dig, der sidder og forsøger at skrive en motiverende side3 i MOK, mens du morer dig over hvordan du 
engang syntes Scorebogen var intimiderende og alle på tredje semester var mega kloge.

Mange kærlige medicinerhilsner,
Mo, MOK-red.

Kære Medstuderende
Kalenderen slår ultimo august og Panum er klar til at hæve sin æskulap-stav, åbne favnen og 
invitere ind til et nyt semester. Stenkuglerne er blev stormsikret, tavlerne i undervisningslokalerne 
er vasket rene og døren ned til klubben har fået sine hængsler smurt. Så til alle jer gamle 
kendinge: velkommen hjem. ...og til de 312 nye kommende kollegaer: Velkommen til!

Panum
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Copenhagen Neuromuscular Centersøger 
forskningsårsstuderende
Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik på 
Rigshospitalet. Vi beskæftiger os primært med patienter med forskellige neuromuskulære-
sygdomme, herunder myasteniagravis, neuropatier,muskelsvind og metaboliske 
muskelsygdomme. Vi varetager klinisk og basal forskning, samt gennemfører kliniske 
afprøvninger af patientbehandlinger.Vi undersøger patienter ved hjælp af avanceret 
MR teknik og udfører en række arbejdsfysiologiske tests samtsåsom cykeltests på 
ergometercykler. Yderligere foregår forskning på histologisk og biokemisk niveau med 
muskelbiopsier og genetiske undersøgelser.
Du vil indgå i et rigt forskningsmiljø bestående af andre forskningsårsstuderende, 
Ph.d.-studerende, fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, lægesekretærer, senior-
forskere,under ledelse afoverlægeog professor John Vissing.

Vi søger studerende, der har lyst til at prøve kræfter af med forskning.Som udgangspunkt 
søger vi studerende til ét fuldt forskningsår med start snarest muligt
-  På kandidaten ved at kombinere fri-semester med forskningssporet på 5. semester
-  På bacheloren ved at kombinere fri-semester med et halvt års orlov

Ved 1 års orlov får du mulighed for at:
-  Blive ansvarlig for dit eget projekt. Der er her flere muligheder:
    o  Behandlingsstudie
    o  MR-studie
    o  Med flere…
-  Blive førsteforfatter på mindst en artikel
-  Blive medforfatter på mindst en artikel
- Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik,  
   artikelskrivning, statistik
-  Konference deltagelse og posterfremstilling
-  Skrive kandidat/bachelor opgave
Fondsstøtte vil i samarbejde med dig blive søgt til aflønning under forskningsåret (10.000 
kr./måned).

Ved ½ års orlov får du mulighed for at:
-  Blive medforfatter på mindst en artikel
-  Blive oplært i adelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, 
    artikelskrivning, statistik og posterfremstilling
-  Skrive kandidat/bachelor opgave

Du vil hos os få en unik mulighed for at blive oplært i forskellige muskelsygdomme, i exercise 
fysiologi og exercise fysiologiske test samt en unik mulighed for at blive involveret i et 
behandlingsstudie. Der vil desuden være mulighed for at blive involveret i MR forskning. 

Alle ansøgningerinklusive CV, karakterudskrift modtages 
hurtigst muligt og senest 16.09.2019.Ved interesse eller 
ved spørgsmål kan du kontakte:

Nicoline Løkken, læge, ph.d.-studerende
E-mail: Nicoline.Loekken@regionh.dk, Tlf.: 3545 8748, 
Du kan læse mere om afdelingen på
 www.neuromuscular.dk
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SATS månedsmøde - anæstesilæge i udlandet
Nysgerrig på hvilke muligheder man har som anæstesilæge i udlandet, hvad det kræver 
og hvor fedt det er? Så kig forbi semesterets første månedsmøde onsdag den 4/9.

Vi får besøg af Morten Bestle, der til dagligt er overlæge på intensiv afdelingen på 
Nordsjællands Hospital i Hillerød. Han vil fortæller om hvordan man kan være anæstesilæge 
i andre lande gennem bl.a. sine erfaringer ved at have arbejdet i Australien

Der vil til månedsmødet være kage, snacks og slik samt noget at drikke. Bestyrelsen fortæller 
også lidt om hvad der er sket i SATS siden vi alle gik på ferie og hvad der er planlagt i den 
nærmeste fremtid samt lidt om hvad der er i støbeskeen af spændende sager til senere 
på året.

Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 4. september kl. 16.15 på Panum
Hvem er du?
Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv 
medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ 
månedsmøder og foredrag.
Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter.

Kursus i luftvejshåndtering den 5. september
Tilmeldingen er nu åben!
Kurset der for alvor sporer sig ind på det anæstesiologisk speciale, Kursus i Luftvejshåndtering, 
er igen på kalender hos SATS og billetterne er klar til at blive revet væk. Kurset er en unik 
mulighed for at lære at hvordan man praktisk sikrer frie luftveje i alverdens situationer og 
hvordan man intubereR på rigtige mennesker

På kurset undervises først teoretisk i hvilke metoder, der kan anvendes til først at skabe og 
dernæst sikre den frie luftvej hos den akutte patient.

Efter den teoretiske gennemgang vil kurset foregå på dissektionssalen på Panum instituttet, 
hvor de gennemgåede metoder øves på donationsmateriale. Der får følelsen af hvordan man 
faktisk håndterer et laryngoskop og hvilke udfordinger man kan måde i luftvejshåndtering 
i klinikken og der er således rig mulighed for hands-on træning.

Der serveres aftensmad og drikkelse på kurset.

Hvem er du?
Medicinstuderende – bestået 3. semester

Det praktiske:
Kurset foregår på Dissektiossalen på Panum den 5. september i tidsrummet 16.30 – 21.00
Der udbydes 16 pladser, du kan tilmelde dig under kurser på sats-kbh.dk

Kontakt: Mathias Hindborg, mathiashindborg@gmail.com

Forskningsassistent søges til projekt om anæstesi og 
neuroplasticitet
Vi søger en eller flere assistenter til afvikling af et større forskningsprojekt. Formålet med 
projektet er at undersøge og sammenligne mulige forandringer i hjernen som følge af 
generel anæstesi, ved hjælp af MR-skanning. Yderligere vil studiet undersøge en mulig 
sammenhæng mellem forandringerne i hjernen efter generel anæstesi, og ændringer i 
træthed, kognitive færdigheder samt tegn på ændringer i immunsystemet i kroppen målt 
ved blodprøver.

Alle forsøg udføres på Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup, på torsdage 
i tidsrummet 6:30-19:30. Projektet afvikles i perioden september 2019 til december 
2020. Arbejdsopgaverne for vores assistenter vil være praktisk hjælp under afvikling af 
projektet, assistance ved MR-skanneren, måling af vitale værdier og kommunikation med 
forsøgspersonerne. 

Vi forventer at vores assistenter er stabile,positive og gode til at samarbejde, så vores 
forsøgspersoner får den bedst mulige behandling undervejs i projektet. 

Som forskningsassistent hos os får du et spændende arbejde i et godt arbejdsmiljø, netværk 
og erfaring indenfor klinisk forskning, lægemiddelforsøg, anæstesiologi og MR-skanning. 
Aflønning vil være som videnskabelig assistent som angivet ved FADL. 

Projektet udføres af:
- Signe Sloth Madsen, læge, ph.d.-studerende.
- Sohail Asghar, læge, ph.d., master of disaster management.
- Professor Kirsten Møller, overlæge, ph.d., dr.med.
- Professor Henrik Bo Wiberg Larsson, overlæge, dr.med.  

Kunne du have lyst til at blive en del af vores forskningsteam? Så vil vi glæde os til at høre 
fra dig snarest! Kontakt venligst

Signe Sloth Madsen
signe.sloth.madsen@regionh.dk / tlf. 4025 4790

Kom med SATS gratis til SSAI Congress i København!
Nu har du som medicinstuderende med interesse indenfor anæstesiologi, traumatologi 
og intensiv medicin en fantastisk mulighed for at høre om alt det nyeste forskning og de 
nyeste behandlingsmetoder.

SSAI (The Scandinavian Society Anaesthesiology and Intensive Care Medicine) afholder 
i år deres kongres i København den 28.-30. august i Tivoli Congress Center og har i den 
forbindelse brug for en hjælpende hånd med det praktiske alle tre dage. Det er opgaver 
der ikke kræver erfaring forud for og til gengæld for at hjælpe én dag, får man fri adgang 
de to andre dage.

SSAI er en paraplyorganisation for anæstesi og intensiv behandling for hele Norden og holder 
kongresser hvert andet år, der udover at samle de behandlere og forskere fra Norden også 
får besøg af mange internationale gæster og deltagertallet ligger omkring 1000.

Hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål, skal du sende navn, telefonnummer, 
semestertrin (det er frit for alle semestertrin) samt hvilken af de 3 dage, man vil “arbejde” 
til Camilla på ckri0094@regionh.dk

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser 
af undervisningserfaring!
Kunne du tænke dig at få masser af undervisningserfaring? Synes du, det lyder fedt at 
komme med i et hyggeligt fællesskab på tværs af studier og semestre? Brænder du for at 
lave ung-til-ung-undervisning eller lære unge mennesker mere om deres krop, følelser og 
seksualitet? Kunne du tænke dig at vide en masse om seksuelt overførte sygdomme, og 
hvordan man undgår dem - og sprede din viden? 

Hvis du kan svare ja til en af disse ting, så kan det være, at Sexekspressen er noget for dig! 
Vi er en stor gruppe studerende på tværs af mange semestre, som laver frivillig 
seksualundervisning for folkeskolernes 7.-10. klasse - alt imens vi hygger os og har det sjovt. 

KOM TIL MÅNEDSMØDE: 1. torsdag i hver måned kl. 17 i Studenterhuset ved Panum. 

Vær opmærksom på, at månedsmødet på torsdag den 5/9 er valgmånedsmøde, som godt 
kan være lidt tungt at komme til som det første, men du er selvfølgelig meget velkommen!

Næste almene månedsmøde ligger d. 3/10 2019. Kom og hør mere, mød nye venner og få 
en masse nye venner! Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen! 



A N N O N C E R     |     5            

Lægevikarer til neurologisk afd. Glostrup
Da en del af vores lægevikarer på holdet bliver læger i slutningen af dette semester søger 
vi nye medlemmer. Så er der en neurolog gemt i dig - så læs med her!

Vi søger ca. 6-7 studerende, hvoraf 1-2 af dem kan starte allerede i oktober, mens resten kan 
læres op i december eller januar efter evt. netop bestået eksamen i neurologi.

Du er:
-  Medicinstuderende, der har bestået 10. semester eller består det på nuværende semester. 
   Eksamen skal dog være bestået, før opstart på holdet. 
-  Har masser af gå-på-mod, fleksibilitet og lyst til at arbejde i neurologien.
-  Har bestået hele 8. semester

Vi er: 
Et hold på ca. 20 medlemmer.
Vi dækker flere typer af vagter mandag-fredag.

1. Søvn ambulatoriet (man-fredag ca. kl. 8-15)
2. Neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15)
3. Neurologisk subakut amb (man-fredag ca. kl. 8-15)

I de neurologiske ambulatorier har du rig mulighed for at møde patienter med en bred vifte 
af neurologiske problemstillinger af både subakut og kronisk karakter med mulighed for 
masser af supervision. Dette job er altså lige noget for dig, der ønsker at vedligeholde eller 
træne din neurologiske undersøgelse samt udvide din neurologiske horisont.

Du kan vælge vagter i dit eget tempo (dog forventes ca. 3 pr. måned). Der vil naturligvis 
være betalte følgevagter i hver af funktionerne. 
Vi kommuniker primært via facebook. 
Vi holder holdmøde ca. hver anden måned, ofte med undervisning.

Så hvad gøre du nu?
Send en kort motiveret ansøgning (inkl. mulig start-dato), CV og bevis til bestået neurologisk 
kursus (kan evt. eftersendes) til Overlæge Katja Lohmann Larsen på Katja.lohmann.
larsen.01@regionh.dk med undertegnet CC på glostrupneuro@gmail.com

Spørgsmål bedes sendes til: glostrupneuro@gmail.com. Husk at skrivehvor langt du er på 
studiet, hvornår du tidligst kan starte og hvornår du planlægger at blive læge.

Ansøgningsfrist: 13/9-19
Ansættelsessamtaler: 24/9-19

Medicinstuderende med interesse for forskning 
søges
Vi søger aktuelt en medicinstuderende, som har lyst til at fordybe sig i forskning i 6-12 
måneder. Projektet vil indebære mindst én artikel som førsteforfatter, og et eventuelt 
kandidatprojekt kan meget oplagt indgå som en del af dette. Vi er fleksible i forhold til 
starttidspunkt, men opstart i september 2019 eller snarest herefter vil være ideelt.

Vi forsker i biomarkører og genetisk variation, herunder særligt apolipoprotein E, og 
risiko for demens og inflammatoriske sygdomme i den generelle befolkning, i Herlev/
Østerbro-undersøgelsen og Østerbro-undersøgelsen, og vi kan tilbyde forskellige projekter 
indenfor disse emner. Projektet vil inkludere bl.a. litteraturgennemgang, statistiske analyser, 
skriveproces og videnskabelige præsentationer, og du vil lære en række epidemiologiske, 
statistiske og genetiske metoder. Dette vil foregå under tæt, daglig vejledning. Vi 
har på Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, et rigt forskningsmiljø med både 
medicinstuderende, ph.d.-studerende, post.doc. forskere, professorer og andre akademikere, 
hvor du også vil blive tildelt en kontorplads.

Hvis du er interesseret, da send venligst en motiveret ansøgning og CV. Snarest derefter vil 
vi kontakte dig med henblik på en eventuel samtale. Hvis du har spørgsmål, så er du meget 
velkommen til at kontakte os på katrine.laura.rasmussen@regionh.dk eller telefon 35453946. 

Med venlig hilsen 
Katrine Laura Rasmussen, 1. reservelæge, ph.d., post.doc., 
og 
professor Ruth Frikke-Schmidt, overlæge, dr.med., ph.d.
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet.

Kan du forstå Arabisk, Kurmanji, Tyrkisk, Tyrk-
isk-Kurdisk, Urdu, Dari, Farsi-Iransk, Kinesisk-Manda-
rin, Burmesisk, Polsk eller Rumænsk?
Og er du interesseret i at hjælpe med at afvikle et klinisk forskningsprojekt, der vil inkludere 
ALLE etniske grupper?

Vi skal køre et stort, klinisk forskningsprojekt på Nordsjællands Hospital Hillerød, hvor alle 
gravide tilbydes screening for graviditetsdiabetes. Da denne sygdom er mere udtalt blandt 
kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, har vi et stort ønske om at tilbyde ALLE 
gravide deltagelse i projektet, og ikke kun de, der taler og forstår dansk/engelsk.
Det er vigtigt, at informationen til kvinderne er af høj kvalitet, og da noget af informationen 
er lidt faglig tung, er det essentielt at oversætteren har sundhedsfaglig indsigt.

Derfor har vi brug for din hjælp til at:
1.  Oversætte deltagerinformationen til ét eller flere af ovenstående sprog
2.  Være tilgængelig for telefonisk tolkesamtale i projektperioden, der starter oktober 2019: 
      Vi kan ringe til dig i dagtiden alle ugens dage mht. hjælp til at tolke samtalen, når vi får en 
      patient ind, der taler netop det/de sprog, du kan. Der vil ikke være tale om mange opkald.

Har du lyst til at hjælpe med én eller begge af disse ting, så send mig en mail og skriv 
gerne:
-  Lidt om dig selv, din baggrund og hvor langt du er på studiet?
-  Hvilke(t) sprog du kan?
-  Hvilket niveau du kan sproget/sprogene på (modersmål / flydende tale og skrift / andet?) 
-  Om du er interesseret i at hjælpe med den skriftlige oversættelse, den mundtlige eller 
    begge dele?

De bedste hilsner,

Cathrine Scheuer
Læge, ph.d.-studerende
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
Nordsjællands Hospital Hillerød
E-mail: cathrine.munk.scheuer.01@regionh.dk
Tlf.: 2034 2659

Forskningsprojekt i rehabilitering for børn med 
cancer på Rigshospitalet søger medicinstuderende 
til dataindsamling. 
Forskningsprojektet ”RESPECT” søger medicinstuderende til at interviewe børn med cancer 
og deres forældre, som led i et stort nationalt interventionsstudie vedrørende rehabilitering 
af børn med cancer.
Interviewene foregår telefonisk fra Rigshospitalets Børneonkologiske Laboratorium og 
sammen med familierne på afdelingen fra kl. 16 i hverdagene og i weekenderne hele 
dagen. Du kommer til at tale med mennesker i krise, hvorfor vi søger modne og kompetente 
medicinstuderende med forståelse for familiernes situation. 

Holdet består af ti medicinstuderende fra flere semestre. Jobbet er fleksibelt og du 
bestemmer selv sine arbejdstider, dog minimum en gang om ugen. Til gengæld forventer 
vi, at du er selvstændig, pligtopfyldende og samvittighedsfuld i forhold til arbejdet og at 
du hjælper til med at løfte den fælles opgave. Det vil blive prioriteret at du er på et lavt 
semestertrin. 

Timelønnen er 167,43 inklusiv feriepenge og pensionsbidrag. Ansøgningsfrist: senest 
fredag d. 9 september kl.12.00. Samtaler vil blive afholdt 17.-20. september om aftenen 
på Rigshospitalet. Ansøgninger på max 1 A4-side og CV mailes til: 
respectrigshospitalet@gmail.com 

For nærmere information kontakt Emma Therese Bay på email 
respectrigshospitalet@gmail.com. 

Synes du neurologi og neurokirurgi er spændende? 
Journalholdet på Rigshospitalet mangler lægevikar-
er 
Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger 3 nye kolleger til vores lille journalhold med 1 start november 2019 og 2 start 
december 2019. 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 indlæggelsesjournaler og 
neurologisk undersøgelse på elektive patienter i afdelingens ambulatorium inklusiv 
præoperativ vurdering og optimering. 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´s overenskomst. Oplæring vil 
ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.

Krav:
- Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold.
- 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 hvor vi 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 Andrea Maier på andreadanielamaier@
gmail.com senest fredag d. 11. september 2019 kl. 16.
Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for mere information.

Biomedical/Optical Imaging of Skin Cancer
Forskningsårsstuderende søges
Start 01.10.2019 på Dermatologisk Afd. Bispebjerg Hospital. Til spændende klinisk forsk-

ningsprojekt om fast track image-guided diagnostik og terapi af hudtumorer.
Kontakt overlæge, ph.d., klinisk lektor Mette Mogensen
Mette.Mogensen.01@regionh.dk
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Rejsebeskrivelse
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. 

MEEI er et højt specialiseret hospital indenfor udelukkende Øre-, næse- og halskirurgi 
samt oftalmologi og er på størrelse med et middelstort dansk hospital. MEEI er flere gange 
i træk blevet kåret til det bedste nationale hospital i øre-, næse- og halskirurgi. Hospitalet 
er velrenommeret og tiltrækker toneangivende kirurger fra hele verden. Nogle patienter 
rejser langt (nationalt som internationalt) for at komme til en konsultation på hospitalet.
På hospitalet findes en stor diversitet af subspecialer indenfor øre-, næse-, og halskirurgi, 
hvor flere læger er tilknyttet hvert subspeciale. 

Som studerende på hospitalet modtager man et ugeskema med, hvilken læge man skal 
følge på hvilken bestemt afdeling. Afhængigt af hvor de andre studerende (både fra DK, 
men også deres egne fra HMS) er placeret, vil der være en vis grad af fleksibilitet i forhold 
til ens egne ønsker. Typisk regnes der med at man er 2 uger på operationsafsnittet og 2 
uger i ambulatoriet. 
De fleste læger er meget forskningsaktive og der er derfor rig mulighed for at udvide 
ens faglige horisont. Samarbejdet med Rigshospitalets ØNH-afdeling består i at 2-3 
medicinstuderende fra Københavns Universitet 2 gange årligt får mulighed for at komme 
på et klinisk ophold af 4 ugers varighed på MEEI, og afslutningsvis holder en præsentation 
af relevant forskning eller en kasuistik for afdelingens læger.

Vi var heldige at blive udvalgt til at komme på et sådant klinisk ophold i juni 2019.
Dagene starter fra mellem kl. 6 og 8 afhængigt af om man er placeret på “morning rounds” 
hvor en 1. reservelæge sammen med afdelingens øvrige reservelæger tilser patienter 
indlagt i hoved-hals-onkologisk regi eller i et ambulatorie. Til stede ved stuegang, og 
på afdelingen i øvrigt, vil der være medicinstuderende, internationale studerende og 
studerende under uddannelse til “physicians assistant”. Som medicinstuderende forventes 
det at man deltager aktivt i stuegang og assisterer i skift af forbinding, og fjernelse af suturer 
m.m. På operationsgangen er der mulighed for at se og assistere til operationer inden 
for alle subspecialer. Der foregår typisk alt fra mindre indgreb af 30 minutters varighed 
til procedurer af op mod 8 timers varighed. I ambulatoriet er der mulighed for at opleve, 
hvordan førende kirurger oplærer yngre læger, medicinstuderende samt assistenter og 
samtidig ser patienter henvist med komplicerede problemstillinger. Dagen slutter typisk 
mellem kl. 17-19. Hver torsdag er der undervisning af alle lægerne i et relevant emne, og 
hver fredag case-undervisning af yngre læger.

Det bliver til mange timer på hospitalet i løbet af ugen, men man har fri i weekenden. Her 
kan man opleve Boston som er en by med meget historie. Ligeledes kan man afhængigt 
af årstiden dyrke vandsport på Charles River, opleve en basketball, baseball, ishockey eller 
amerikansk fodboldkamp.
Har du interesse for det øre-, næse- og halskirurgiske speciale, og lysten til at møde nogle 
af verdens førende kirurger kan opholdet på MEEI på det varmeste anbefales.

Hussein Awada, Linnea Kristensen & Alexandra Bungum

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA I FORÅRET 
2020
Vil du på et udvekslingsophold i foråret 2020? Så læs mere her og kom til informationsmøde 
den 5. september 2019! 

Nåede du ikke at søge om udveksling til fristen i foråret 2019? Så har du stadig chancen!

Hvornår på studiet?
Der er stadig ledige pladser (restpladser) på 2. semester kandidat i Norge, Finland, Slovenien, 
Tyskland og Østrig. På ”Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet” på 5. semester kandidat 
(2015-kandidatstudieordning) er der ligeledes ledige pladser i Grækenland (ny aftale), 
England, Finland, Italien, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.    

Information om hvilke restpladser, du har mulighed for at søge, kan du finde i selve 
ansøgningsblanketten på din uddannelsesside. 

Hvornår:
Ansøgningsfristen er den 15. september 2019 kl. 23:59.  

RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
Exchange@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning er:
• Tirsdag: kl. 13-15 
• Torsdag: kl. 11-13 
Lokale 21.1. på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN, 
JAPAN ELLER USA I EFTERÅRET 2020 ELLER FORÅRET 
2021? SÅ LÆS MERE HER OG KOM TIL REJS-UD IN-
FORMATIONSMØDE DEN 5. SEPTEMBER!  
Hvornår på studiet:
Du har mulighed for at komme på udveksling til fakultetets oversøiske aftaler på 5. semester 
KA – ”Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet ” (2015- kandidatstudieordningen).
Hvornår:
Ansøgningsfristen er den 15. september 2019 kl. 23:59.  

Råd og vejledning:
Spørgsmål vedrørende MEEI, Harvard Medical School rettes til
Læge Marie-Louise Hansen: louise_uhre@hotmail.com eller
Professor Christian von Buchwald: chistian.von.buchwald@region.dk

Alle andre spørgsmål rettes til Sektion for internationalisering.

Spørgsmål om udveksling: exchange@sund.ku.dk

Træffetid for international vejledning (drop-in):
• Tirsdag: kl. 13-15 
• Torsdag: kl. 11-13
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Er du bachelorstuderende, og vil du have en mentor?
Igen i år har du mulighed for at blive en del af Pusterummets mentorordning og få tilknyttet 
en kandidatstuderende som din mentor.

I mentorgruppen får du et frirum, hvor du sammen med 2-3 andre bachelorstuderende kan 
tale om alt og intet, udfordringer og interesser – med mere fokus på det sociale og mindre 
fokus på det faglige.

Her får du sparring, fællesskab på tværs af semestre og en mentor du altid kan hive fat i, hvis 
du har brug for et lyttende øre, et godt råd eller noget helt tredje.

Tilmeld dig her:

Og læs mere på:
www.pusterummet-sund.dk

Pladserne tildeles efter først til mølle princippet, så skynd dig 
at tilmelde dig!
Tilmeldingsfristen er d. 18/9 kl. 17:00
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M E D I C I N E R R Å D E T    Næste MR-møde: 

Kære alle studerende
På vegne af MedicinerRådet byder vi jer varmt velkommen tilbage fra sommerferien. Og der skal også lyde et stort tillykke med optagelsen på Medicin, til de nye studerende. 

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 
og eksamener. 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 har også 
repræsentanter på samtlige institutter, og er derigennem 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 det 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  
MR har en masse projekter man kan blive en del af: 
Vi arbejder altid med de store rammer, der præger og vil præge vores uddannelse. Det gør vi især gennem vores indflydelse i studienævnet, hvor vi som studerende har 5 ud af 10 
pladser. I løbet af efteråret skal vi se på en reformering og forbedring af bachelor-uddannelsen, så den bliver mere tidssvarende. Her vil der både være mulighed for større og mindre 
ændringer, og vi forsøger at tage alles inputs med i processen. 
Endvidere følger vi opstarten af kandidatuddannelsen i Region Sjælland. Også her, har vi som studerende, været en aktiv medspiller og vi skal arbejde for at udrulning af den nye 
medicinuddannelse og kommunikation omkring den, bliver forståelig og tæt på de studerende. Det bliver især interessant nu hvor det snart bliver muligt at tage hele sin kandidat i 
Region Sjælland.  
Desuden har vi en række mindre projekter som vi arbejder med. Bl.a. er vi primus motor for nytænkningen af, hvordan vi bruger Studenterhuset. Derudover er der stærke kræfter i MR, 
der vil forsøge at reformere logbogen som bruges i klinikken, så vi optimerer udbyttet af opholdene. 

Men vi har altid brug for flere folk, for der er nok at lave. Så vi håber, at du som ny eller ældre studerende vil være med og give dit værdifulde input.  

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 onsdag d. 5. september kl. 17.00 i Studenterhuset på første sal. Alle er velkomne - vel mødt!  

På vegne af MedicinerRådet, 
Peter Schaldemose
Formand for MedicinerRådet 

onsdag d. 5. september kl. 17.00

Forskere fra Københavns universitet har netop udgivet artiklen ”Cryptopharmaceuticals: Increasing the 
Safety of Medication by a Blockchain of Pharmaceutical Products”, hvor de har udviklet en prototype til en 
app, der kan hjælpe patienter, til at undgå falske lægemidler samt potientelt optimere den personaliserede 
medicinering 

De foreslår at man i fremtiden kan øge patient sikkerheden, ved at benytte samme teknologi som kryp-
tovaltua. Kryptovalutaer, som Bitcoin, benytter blockchain, hvor en lang række data, lagres i én lang 
kæde, hvor ingen dele kan ændres, uden at ændre hele datarækken, og dermed øges datassikkerheden. 
Samme princip, foreslår forskergruppen, at man kan indføre for medicin. De har introduceret appen 
”MedBlockChain”, hvor patienten selv kan scanne QR-koder på medicinen, og verificere om medicinen 
stemmer overens med pakningen. Derudover kan patienter tillade appen at benytte data fra fx pulsure, 
skridttæller og internetkoblede badevægte, og appen kan via kunstig intelligens, præcisere den mest gun-
stige dosering af patientens medicin.

Forskergruppen har tidligere eksperimenteret med piller formet som QR-koder. Ved at kunne scanne 
selve pillen, som så indeholder en unik kode, hvorved kan man verificere pillens vej fra produktionsbånd 
til mund, kan sikkerheden øges yderligere. Gruppen vil fremadrettet forsøge at afprøve systemet på en 
patientgruppe, fx folk med diabetis, som er vant til jævnligt at tage medicin og teste blodsukker.

NYT FRA KU.SUND: 
KU-forskere lancerer kryptofarmaka

Forskergruppe fra KU, har udviklet et system baseret på samme 
system som kryptovaluta, som de selv navngiver ”krypotfarmaka”, 
som skal øger sikkerheden ved indtag af medicin.

Af: Anders M
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Fototider 

SCOREBOGEN 2019

Husk en 50’er og et smil!

Betal med MobilePay ved 
fotografering til
Rasmus Alder   22546091

Vi beder om lidt af jeres 
tid til at få taget billeder, 
tak for det. Det bliver til 
gengæld nogle sprøde 
fotografier!

Vi undskylder for evt. 
ventetid og forsinkelser!

Alle opgivne tider er 
c i r k a - t i d s p u n k t ,  d e r 
vil  komme yderligere 
informationer på dagen. 
Som udgangspunkt tager 
vi billederne i successiv 
rækkefølge, startende 
med det laveste nummer.

Hold Tid Placering

1.semester

101-113 28/8 kl. 9.00-11.15 Tutor

2. semester

201-204 29/8 kl. 15.00-15.15 Jerne

205-208 29/8 kl. 16.00-16.15 Jerne

209-211 30/8 kl. 12.00-12.15 Jerne

212-213 TBA TBA

3. semester

301-304 2/9 kl. 09.00-09.15 Lundsgaard

305-308 5/9 kl. 14.00-14.15 Jerne

309-311 5/9 kl. 15.00-15.15 Jerne

4. semester

401-404 16/9 kl. 14.00-14.15 Lundsgaard

405-408 16/9 kl. 15.00-15.15 Lundsgaard

408-411 16/9 kl. 16.00-16.15 Lundsgaard

5. semester

501-504 27/8 kl 09.00-09.15 Lundsgaard

505-508 27/8 kl. 10.00-10.15 Lundsgaard

509-511 27/8 kl. 11.00-11.15 Lundsgaard

6. semester

RH 1-3 3/9 kl. 13.00-13.15 Henrik Dam

HEH 4-6 3/9 kl. 11.00-11.15 Hannover

BBH/HVH 7-9 3/9 kl. 12.00-12.15 Henrik Dam

7 semester 26/8 kl. 10 - RH 1

8 semester 29/8 kl. 13.00-14.15 Jerne

9 semester 6/9 kl. 09.00-12.15 RH 2

10 semester

Rul 1 (Psyk) 23/9 kl. 09.00-09.15 RH opgang 61a

Rul 2 (Neuro) 23/9 kl. 10.00-10.15 Hannover

Rul 3 (Soc. med/BUP) 23/9 kl. 11.00-11.15 Henrik Dam

11 semester

11 semester (klinisk 
beslutningslære)

4/9 kl. 13.00-13.15 Jerne

11 semester (resten) Tager selv billeder og sender til 
info@scorebogen.com

12 semester

Rul 1 + RS 1 (Pæd) 13/9 kl. 09.00-09.15 Nielsine Nielsen

Rul 2 + RS 3 (gyn/
obs)

13/9 kl. 10.00-10.15 Holst

Rul 3 (almen) 9/9 kl. 10.00-10.15 Nielsine Nielsen

Rul 4 (akut) Tager selv billeder og sender til 
info@scorebogen.com

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

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

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

Afsluttende kommentar:
Vi i scorebogsredaktionen vil i 
år bestræbe os på at få bogen 
hurtigere færdig. Dette kan 
kun lade sig gøre ved at vi 
presser os selv og sætter 
meget tid af i september. 
Vi håber, at I støtter op om 
projektet igen i år. Fuldt 
pensum.
Vi glæder os til en ny og 
endnu bedre  udgave 
a f  m e d i c i n s t u d i e t s 
kernepensum. Scorebogen!

Scorebogshilsner

Scorebogsredaktionen 
anno 2019

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

ellers skriv på fb eller insta

www.Scorebogen.com
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Herunder følger din udførlige og meget mørke (men ikke overdrevne) guide til hvad Panum kan byde på ud over fagligheden. Se alt det 
nedenstående som tilbud til fri afbenyttelse og husk, at hvis Rom ikke kunne bygges på én dag – så er det også fair nok, at du ikke kan 
memorere Panums sociale anatomi på en weekend. Hail Satan.

Studenterklubben åbner igen 
efter en laaaaang 
sommerferie onsdag 
d. 28/8 kl. 11
Kom ned og hent gratis kaffe og 
danskvand. 
Vi har åbent mandag 11-16, tirsdag-
fredag 11-17. Vi ses!

Der er semesterets første fredagsbar d. 6/9. Vi åbner allerede 
kl. 11. Kom ned og fest. Det bliver hyl! 
Hvad står HG for? Hvad laver de overhovedet nede i 
Studenterklubben? Hvorfor snakker de om en and og 
knipser hele tiden til mandagsmøder? Få svar på nogle af 
dine spørgsmål til HG intro mandag d. 9/9 og 16/9 kl. 15:40 
i Studenterklubben. Vi starter med en kort introduktion, 
efterfulgt af det ugentlige mandagsmøde, en rundvisning 
og hygge til aften. Vi vil så gerne have DIG med i HG, så kom 
ned og hør lidt om, hvad der driver Studenterklubben. Vi 
lover, at det bliver smadder hyggeligt <3 

Udover ovenstående svedige arrangementer, så skyder vi 
semesteret igang med en fed semesterstartsfest d. 21/9. 
Mere info følger! 

Tjek vores facebook side “Studenterklubben på Panum 
(Officiel)” ud og få meget mere information.

Dit personlige velbefindende

Pusterummet SUND: Når bøgerne 
hænger dig ud af halsen og du har brug 
for at koble af, så er Pusterummet der 
for dig. Med et ønske om at forbedre 
trivslen, studiemiljøet og sammenholdet 
samt forebygge stress blandt studerende 
på SUND på KU, afholder pusterummet 
forskellige alkoholfrie sociale arrangementer. 
Læs meget mere på pusterummet-sund.dk

Mentorordning: Pusterummet har også fået stablet en 
mentorordning på benene. Her kan ældre og yngre studerende 
mødes tale om alt og intet, udfordringer og interesser - med 
mere fokus på det sociale og mindre fokus på det faglige.

Tutorer + tutorfest: Har du ikke mødt din tutor endnu, så 
kommer han/hun nok springende frem lige straks. Din tutor 
holder “klassens time“ et par gange i løbet af semesteret og 
stiller sig parat til at modtage alle de spørgsmål I må have 
om jeres studiestart - det værende sig alt fra bogkøb og 
eksamensformer til snak om studiestress og falden til på holdet. 
Til marts afholder tutorerne også en fest for hele årgangen.
 
Studievejledning: Universitetets officielle rådgivningsorgan. 
Her kan du få studiespecifik vejledning om f.eks. studieplaner 
og dispensationer, men de kan også benyttes til mere generelle 
samtaler om motivation og stress. Der kan bookes individuelle 
samtaler, eller du kan kigge forbi deres “drop-in“ tider tirsdag-
fredag. Se fulde åbningstider og book tid på sund.ku.dk/
uddannelse/vejledning-information/

Studenterpræst: Nicolai Halvorsen er Panums go-to Gud-
guy og en af hans primære opgaver er at være til rådighed 
for samtaler. Disse kan dreje sig om alt fra sorg og angst til 
tro og bøn eller identitet og parforhold. Studenterpræsten er 
underlagt absolut tavshedspligt. Der føres ingen journaler og 
al henvendelse er gratis. Find ham (og hans “bønner“) på første 
sal og læs i øvrigt mere her i MOK under Stud.Bud.

Basisgrupper

En basisgruppe er en forsamling af medicinstuderende med særlig interesse inden for enten et bestemt medicinsk speciale eller, jaah - inden for noget andet. Basisgrupperne mødes typisk 
en gang om måneden og der er grupper for enhver smag. Kom til Basisgruppe-Bazar 23. september 15.00 - 17.00  og lær alle grupperne at kende.

Studenterpolitik

Medicinerrådet: Fagrådet på medicin. 
De studerende der sidder med i diverse 
administrative og politiske organer på 
Panum er alle medlem af Medicinerrådet, 
hvor  de er  med t i l  at  k val i tetss ik re 
uddannelsen. MR tager sig af det faglige indhold 
på medicinstudiet og stiller spørgsmålene: er eksamenerne 
gode nok? Er undervisningen god nok? Bliver vi undervist i 
det rigtige? Læs mere om Medicinerrådet i Rusbogen og kom 
gerne til deres månedsmøder. MRs arbejde kan følges på FB 
og her i MOK - i denne uge på side 7.

Fadl: Vores fagforening, hvor vi har vores faglige fællesskab 
og hvorfra vi kæmper for vores rettigheder både på 
arbejdsmarkedet og på den store politiske scene. Husk 
at komme til fadl-intro i Fadl-huset, hvor I både vil blive 
introduceret for fagforeningen og for 
Vagtbureauet (to forskellige 
ting!). Se nærmere tid/dato på 
side 11.

Medicin - på tryk og i æteren

MOK–gode gamle DØDBRINGENDE
Du sidder med os netop nu. MOK er 
dit ugentlige tidsskrift, der holder dig 
opdateret på basisgrupperne, bringer dig 
alskens annoncer og (måske nok vigtigst 
af alt) bringer dig gøgl fra nær og fjern. 
Find det i din lokale MOK-stander eller på 
MOK.dk. ...og hvis du er rigtig sej - så følg 
os på facebook!

Rusbogen
En bog skrevet af et udpluk af Rusvejledningen, rettet direkte 
til første semester. Genialt!

Stetoskopet
En podcast for og af medicinere. Her kan 
du høre om alt lige fra studenterpolitik til 
medicinsk cannabis. Udkommer hver 14. dag 
og kan findes på iTunes og stetoskopet.nu.

Scorebogen
Billedebogen af dig og dine venner.

Facebook 
Der findes uanede mængder facebooksider, der kunne tænkes at have relevans for dit kommende studieliv. Her nogle af de mest essentielle:

Bogsalg Medicinstudiet: Køb og salg af bøger til alle semestre. 

Medicin - Københavns Universitet: Alverdens info af generel relevans omkring studiet.

Boganmelderne - Medicin: En gruppe studerende, der hvert år tærsker al pensum igennem for at give dig brugbare anmeldelser af din faglitteratur.

Panum Glemmekasse: Har du glemt dine Han Kjøbenhavn solbriller til forelæsning? Tjek lige her før du går i panik.

Egen semestergruppe: “KU medicin E2019” Her kan hele semesteret have kontakt om alt fra aflyste forelæsninger til annoncering af eksamensfester. (Vinterstartere: jeres gruppe 
hedder KU medicin F2019)

MOK - Medicinerorganisationens Kommunikationsorgan: Vi er naturligvis også med. 

Accessorius-undervisning
Omend studiet byder på et utal af forelæsninger og SAU-
timer, så skal der alligevel et supplement til nogle gange. 

Medilearner: Endnu et studenterdrevet tiltag! Medilearner 
hjælper dig med at terpe multiple choice spørgsmål inden 
eksamen og er uundværlig til 3. semesters spoteksamen - 

men spørg en ven om råd til det når du kommer dertil. Find 
dem på medilearner.dk

Youtube: Der findes et utal af youtube-kanaler, der kan 
hjælpe med at give et tiltrængt overblik over stoffet. Find 
din egen yndlingsformidler, men start eventuelt med disse 
klassikere:

- Crash Course
- Osmosis
- Khan Academy
- Armando Hasudungan
- Handwritten Tutorials

Af: Mo the  Annihilator & Albin Destroyer of Worlds // MOK-red.

Russer i sidste uge - STUD.MED. 
OF DOOM i dag

Scorebogen
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KUNNE DU TÆNKE DIG EN MENTOR?
Det kan være en rigtig god idé at få en mentor til sparring og gode råd gennem medicinstudiet. 
FADL i København har sin egen mentorordning, og du kan som bachelorstuderendeblive 
mentoreret af kandidatstuderende. Som næsten-kandidat på 9.-12. semester kan du blive 
mentoreret af en færdiguddannet læge.

Skriv til os på mentorkbh@fadl.dk, hvis du vil tilmelde dig eller høre mere om ordningen. Oplys 
navn og semestertrin. Ordningen er udelukkende et medlemstilbud for FADLs medlemmer.
Vi starter op i september, og i FADL sørger vi for at rekruttere og uddanne mentorerne. Vi 
sikrer også, at du får den mentor, som passer bedst til dine behov og ønsker. 

Der afholdes typisk 3-4 mentor/mentee møder i løbet af et semester.
Møderne varer generelt 1 - 1,5 time pr. gang.

DU ER VELKOMMEN!

Har du en studenterpolitiker gemt i dig, og samtidig lysten til at gøre FADL til en endnu 
bedre fagforening for dine medstuderende? Så er det nu, at du har muligheden. 

Hvis du vil høre mere, så kom til informationsmøde om repræsentanternes 
arbejde. Det foregår d. 17. september kl. 16-17 og 18. september 17-18 i 
FADL-huset.

Hvis du ikke kan deltage der, så grib fat i en nuværende repræsentant, 
skriv til os på Facebook eller sving forbi FADL-huset. Så sørger vi for at 
du vil blive introduceret til det arbejde repræsentanterne i FADL laver.

Du stiller op ved at udfylde en opstillingsblanket som udleveres i recepti-
onen i FADL-huset på Blegdamsvej 26.

Opstillingsperioden er fra mandag den 2. september klokken 08.00 til
onsdag den 25. september klokken 12.00.

VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET – STIL OP

Infomøder i FADLs 

kantine. Kom og hør 

om, hvad det vil sige

at være repper!



Kære medstuderende
Velkommen til verdens bedste studie! De næste 6 år på 
medicin bliver nogle af de bedste år i jeres liv, men 
der kommer også til at være hårde perioder med 
store eksaminer og en travl hverdag. Heldigvis er 
medicinstudiet fyldt med fællesskaber, der gør de 
gode perioder bedre og de hårde perioder lettere. 
Det har rigtig mange af jer sikkert allerede oplevet 
på rusturen.

På studiet er Foreningen af Danske 
Lægestuderende, FADL endnu et stort fællesskab. 
Vi er jeres fagforening og vores største opgave er 
at forhandle og beskytte den overenskomst, vi har 
forhandlet gennem mange år. Den betyder, at I som 
medicinstuderende får Danmarks bedste studieløn og 
at vi som fagforening bakker jer op I jeres arbejde.
Men FADL forhandler ikke kun overenskomster. Vi kæmper 
for, at alle medicinstuderende i Danmark får det bedst mulige s t u d i e . 
Fordi vi står sammen i FADL har vi en fælles stemme i sundheds- og uddannelsespolitik 
og den stemme bruger vi flittigt. 
Hvis du kunne tænke dig at blive en aktiv del af FADL og være med til at lave alle disse 
ting, kan du selv stille op til repræsentantskabet. Opstillingsfristen er onsdag d. 25. 
September og hvis du vil høre mere, er der informationsdag d. 17. og 18. september, 
hvor alle er meget velkomne. 

I repræsentantskabet håber vi, at I selv kommer til at se og opleve, hvad vi kan opnå 
sammen og bliver en del af FADLs fællesskab. 

Jeg håber, I får en rigtig god start på verdens bedste studie,

Mange hilsner
Linnea Gerdes, Formand FADL København

Hold 101:
Hold 102:
Hold 103:
Hold 104:
Hold 105:
Hold 106:
Hold 107:
Hold 108:
Hold 109:
Hold 110:
Hold 111:
Hold 112:
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FADL.dk

35 20 02 50 

kkf@fadl.dk

VELKOMMEN TIL DE NYE STUDERENDE

30. august kl. 12.15
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03. september kl. 12.15
05. september kl. 13.30
02. september kl. 14.15
04. september kl. 13.30
09. september kl. 13.30
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02. september kl. 12.15
28. august kl. 13.15
03. september kl. 12.15

RUSINTRO I FADL-HUSET
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Startoskoper
af Madame Maier
Hvordan starter man overhovedet på et nyt semester? Hvor er dit 
viskelæder? Hvordan kan du læse det hele på én dag? Frygt ej, stjernerne 
har ingen af svarene, men tilgengæld uendelig anden visdom. 

Vandmanden 20. jan. - 18. feb.
Dette semester vil du opdage glæden af kølebokse - kølig, fresh 
madpakke lige til din frokosts avo-tun-æggemad. Kan også bruges til 
noter og når du skal holde hovedet koldt til eksamen. 

Fisken 19. feb. - 19. marts
Stjernerne spår, at du dette semester får, eller kender en der får, Giardiasis. 
Hvorfor? En dårlig fest og snusket vand. Det går måske over hvis du 
følger med i SAU. 
  
Vædderen 20. marts - 19. april
Du starter ... 

Tyren 20. april - 20. maj
Det går stille og roligt med ugen og SÅ SLAM BLIVER DET FREDAG OG 
LIGE PLUDSELIG ER DU MED I DRUK-RISK HVOR MAN KUN MÅ DRIKKE 
MADOLIE. Glæd dig til næste weekend... 

Tvillingen 21. maj - 20. juni
Glem alt hvad du ved om læselister, pensum og spitze undervisere. 
Stjernerne spår, at alt hvad du får brug for kan findes på Instagram. Hvis 
du formår at filtrere avokadomaddere og fitness billeder fra, kan du bestå 
med Insta. Men dit filter skal være lige så coolt som Instas.  

Krebsen 21. juni - 21. juli
Du bliver nødt til at skifte læsemakker fordi I får et kæmpeskænderi 
om hvordan man udtaler sharonfrugter. Endvidere krøller han/hun 
toiletpapiret og du ved, at rigtige mennesker folder deres toiletpapir. 
Det ville aldrig gå alligevel.  

Løven 22. juli - 22. aug.
Du opdager, at et musikalsk talent fra det vilde vesten, Grant McDonald, 
har udgivet Ram Ranch nr. 191. Du opdager at nr. 1-190 er en rejse 
gennem tid, følelser og historie. 

Jomfruen 23. aug. - 22. sep.
a) Måske du vinder Medicinske og Kirurgiske cases i dette intergalaktiske 
MOK.
b) Måske dine Birkenstock bliver akut klamme og du skal købe et nyt par. 
Fordi Merkur er i solen om 4 dage vides ikke om det bliver a eller b.  

Vægten 23. sep. - 22. okt.
Din redning fra vinterdepression og dumpede eksaminer bliver dette 
semester kloak-slam bolsjerne. Perfekt til sukkerboost, men ikke gode 
nok til at de er vanedannende. Selv tak siger stjernerne. 

Skorpionen 23. okt. - 21. nov.
Din første skoledag er nederen. Du kommer for sent, har lort på skoen 
og søvn i fjæset. TIL GENGÆLD BLIVER RESTEN AF SEMESTERET EN EPISK 
REJSE GENNEM SCORINGER, FEDE JOBS og måske kommer du med i 
Paradise 2020. Måske.  

Skytten 22. nov. - 20. dec.
Du er sneaky omkring dit brug af laksantia men taber desværre noget 
Movicol på den Snickers-is du spiste, som resulterer i, at du laver røv-
snickers på dine helt nye sneaks. 

Stenbukken 21. dec. - 19. jan.
Det eneste du har i hovedet dette semester er 69-timersbar. Din time er 
69 minutter lang. Du tænker kun på hvilke dumme barer du skal finde 
på og være med i. Du er ved at pisse i bukserne over at tænke på hvilke 
fede kunstnere, der dukker op. Stjernerne bekræfter: det bliver episk. 

SÅ ER DEN GAL IGEN!
Efter megasuccessen med forårets bogkonkurrencer 
vender MOK nu endnu stærkere tilbage til det nye 
semester. Vi lægger benhårdt ud med at udlodde 
storhittet Medicinske og Kirurgisk Cases I og II.  
Intrigued? 

Første konkurrence er nem: Du skal nemlig kun gøre 
følgende 3 ting:

1)  Like MOK’s side på Facebook.
2)  Find opslaget med denne uges blad
3)  Tag din bedste  læsemakker, som du skal læse cases op for.

Så er du med i lodtrækningen om de to casebøger.  
Og endnu vigtigere er du klar, når vi udlodder FADLs 
Kirurgi og Medicin. Næste gang tør vi godt love, at det 
bliver en del sværere...

Vinderen vil blive kåret i næste uges blad.


