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incontinentia pigmenti achromians
(gr. achromians uden farve) Itos hypomelanose 
(Ito Minor, Japan): tilstand karakteriseret ved 
medfødte, hvirvlede, pigmentfattige strøg i 
huden - enkelt- eller dobbeltsidigt. Nogen 
tendens til pigmentering i løbet af livet. 
•Genetisk heterogen.

index
(lat. en angiver, pegefinger), digitus secundus 
manus, 2. finger: pegefinger

indicatio curativa
(lat curativus helbredende; af cura omsorg, 
omhu), kurativ indikation: motivering for en 
behandling rettet mod patientens helbredelse.

indicatio prophylactica
(lat prophylacticus forebyggende; fra 
gr. profylaksis beskyttende forud; af 
profylassein holde vagt), profylaktisk 
indikation: motivering for en behandling 
rettet mod forebyggelse og genopståen af 
en sygdom.

indicatio vitalis
(lat vitalis vedr. livet; af vita liv), vital 
indikation: motivering for en behandling 
primært rettet mod patientens overlevelse.

indikator
(lat. indicare angive, forkynde): et apparat el. 
stof som letter el. muliggør iagtagelsen af en 
eller anden proces eller tilstand; anvendes fx 
om stoffer hvis farver angiver surhedsgrader 
(•pH) el. et redoxpotential, •Eh.

indolent
(lat. indolentia smerteløshed; af in- u-, 
ikke + doleo føler smerte): 1. smertefri, 
uøm; fx indolente lymfeknuder; 2. psykisk 
indifferent, ligeglad, trægt reagerende.

indsupplering MOK
(lat. indsuppliusus  medtage, 
udvidde + lat. mokare skoleblad): 
når skolebladet igen søger nye 
redaktionsmedlemmer. Ansøgning 
sker ved at sende en mail til mok@
mok.dk med lidt info om dig selv 
senest søndag den 16. februar. 
Ingen påkrævede specifikationer 
til ansøgere. Se også •socialt 
fællesskab og •kreativt outlet.

induratio
(lat. indurare hærde (durus hård)), induration: 
hård infiltration; bruges ofte om hård 
•chanker. Se også •induratio penis plastica.

in extenso
(lat. in i + extensum udstrækning; af extendo 
strækker ud): i den fulde længde, uforkortet; 
se også •in toto.

infectiosus
(lat. inficere påvirke, smitte; af in i, ind i + 
facio bevirker, gør), infektiøs: smittefarlig.

MEDICINSK
ORDBOG 
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MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
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Mo Haslund Larsen
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Blegdamsvej 3b, 
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Axeltorv 3
1609 København V
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ONSDAG

MOK udkommer.
Alice bliver 25 år og 4 måneder

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Lukas skal i bøssebyen! (Viborg)

SØNDAG

Revyen begynder at øve i Studenterklubben

MANDAG

MOK deadline 12.00
Studenterklubben lukket grundet revy. Find
kaffe andetsted og glæd dig til revy imens.

TIRSDAG

Anders flyver til Mexico - hasta luego!

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Sexexpressen holder månedsmøde, se s. 5
Det er lille-fredag, juhuu.

Fredagsbar i klubben!! Alice er blevet gammel 
og kedelig og kommer ikke. 
Åbning af Københavns Museum

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

Stetoskopet
www.stetoskopet.nu
Facebook: Stetoskopet
Instagram: stetoskopet.nu
Twitter: Stetoskopet.nu (@Stetopodcast)
Spotify: Stetoskopet
Podcast-app: Stetoskopet

Fast månedsmødedag: i din nærmeste 
podcast-app, den 1. og 15. i hver måned

Tag stetoskopet i ørene, skru helt op for lyden og oplev 
en nytænkende sundhedsfaglig podcast. Vi dykker ned i 
forskellige aktuelle emner og stiller spørgsmålstegn ved alt 
fra patienternes behandling til debatten om vaccination, 
tabubelagte diagnoser og anden uredelighed. 

Stetoskopet er en studenterdrevet podcast, 
der udgiver programmer to gange om 
måneden. Find programmerne, der hvor 
du plejer at høre dine podcasts og bliv 
klogere på kroppen og sundhedsvæsnet. 
Vi lyttes ved!
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For mange er starten på medicinstudiet lig med enden på lystlæsning. Når man hver dag læser og lærer, er 
der bare ikke rigtig plads til flere ord i hovedet. Eller hvad? Faktisk er man jo i sit livs læsetræning, en sand 
Derby-vinder af en læsehest, og måske har man netop brug for at drømme sig helt væk fra TATA-bokse og 
lymfedrænage. MOK giver dig her et par knaldgode, letlæste genveje til at genvinde læseglæden – Vi er 
stolte over at præsentere:

PensumløseDen

Læseliste
Erlend Loe, Muleum
Julie er teenager da hele 
hendes familie styrter ned med 
et fly. Efter sådan en omgang 
beslutter Julie sig for at der 
vist ikke er andet at gøre end 
at tage sit eget liv. Så dystert 
starter Muleum, og alligevel 
griner man (gerne højlydt) et 
par gange for hver side. Julie 
gør sit bedste for at rode sig 
ud af tilværelsen, men ender 
alligevel grundigt indfiltret 
i en olympisk svømmer, den 
polske håndværker der stadig 
fliser i familiens megavilla, og 
ikke mindst i et højkvalitets 
klatrereb. Man griner lige til man græder, og ærgrer sig over at bogen 
ikke tager længere tid at læse end en kedelig FADL-vagt.
Muleum er ved at blive dramatiseret til en serie på HBO, så du kan 
jo skynde dig at læse den og allerede nu sige: ”Bogen er SÅ meget 
bedre en serien.”

Den danske borgerkrig 2018-
24, Kasper Colling Nielsen
I en ikke så fjern fremtid er 
Danmark i krig med sig selv 
og København er delt på 
kryds og tværs af frontlinjer. 
Historien ses gennem den 
475-år ige hovedpersons 
øjne, som fortæller historien 
til sin border collie, der på 
grund stamcelleforskning er 
blevet intelligent, talende og 
til tider ret træt af livet. Den 
danske borgerkrig er en af de 
vildeste bøger der nogensinde 
er skrevet på dansk, og på 
trods af alle de absurde, syrede 
ting der sker, forbliver det hele 
genkendeligt og relatérbart. 
Lige fra gadenavnene i det 

sønderbombede København til den 475-åriges hovedpersons 
ulykkelige kærlighed til militskrigeren Leonora. Det underholdende 
og ekstremt tankevækkende.

Sl ip  mig aldr ig,  K azuo 
Ishiguru
Kazuo Ishiguru vandt i 2017 
Nobelprisen i Litteratur, men 
det er ikke ensbetydende 
med at hans bøger er tunge, 
ulæselige murstene. Slip mig 
aldrig er en dystopisk sci-fi-/
coming of age-roman, der i 
al sin melankolske tristhed, 
er afsindigt dragende og 
opslugende læsning. Siderne 
vender sig selv når du jager 
afsted efter svarene i denne 
mystiske, smukke bog. Det 
er en bog til regnvejrsdage, 
tæpper og litervis af te.

James Joyce, Ulysses
Når du har læst de første tre bøger på læselisten er det vist på tide 
at gå over til det tunge skyts. Ulysses har siden udgivelsen i 1922 
betaget, forvirret og udtrættet læsere verden over. Trods sine 730 
sider foregår hele bogens handling på én dag, og skrivestilen 
veksler konstant mellem alt fra 
svulstige, malende beskrivelser 
til parodier på katekismus-
dialoger. Den gennemgående 
stil er flow of conciousness, 
hvor hovedpersonen, Leopold 
Bloom’s tanker er transkriberet 
én-til-én, inklusiv alle afbrudte 
tankespring, mellemregninger 
og selvopfundne ord. 
Det er skørt, liderligt, smukt 
og til tider helt uforståeligt. 
Og man finder altid Ulysses på 
listerne over bøger, som folk 
lyver mest om at have læst, så 
det er ingen skam at give op. 

Af Johan // MOK-red.
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MÅNEDSMØDE MED FAGLIGT OPLÆG OM FORSKNING I 
ANÆSTESIEN 
 
Som ethvert andet speciale fylder forskningen også meget i anæstesien. Alle vil på 
et eller andet tidspunkt nå at stifte bekendtskab med forskning i større eller mindre 
grad, men hvordan kan forskning specifikt indenfor anæstesi se ud? 
 
Vi har til SATS månedsmøde onsdag den 12. februar sørget for besøg af en række 
unge læger, der vil fortælle lidt om hver af deres forskningsprojekter indenfor det 
anæstesiologiske speciale og deres erfaringer hver især med forskning – både før 
og efter lægeløftet. Skal man være statistisk geni for at lave en ph.d. (nej) eller skal 
man have et klart og præcist projekt i tankerne for at kaste sig ud i det (igen nej). 
 
Vi har prøvet at favne bredt indenfor specialet, og vores gæster bliver præsenteret 
i ugen op til månedsmødet. Vi kan afsløre så meget, at et af projekterne går ud på 
at få stukket et par vatpinde i næsen – hvordan det relaterer sig til anæstesien, må 
man finde ud af den 12. februar. Vi glæder os til at se jer!
Der vil til månedsmødet være sodavand og slik samt god mulighed for nye medlemmer 
for at høre, hvad vi laver i foreningen.

Mødet afholdes onsdag d. 12. februar kl. 16.15 i lokale 13.1.36 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’ måneds-
møder og foredrag.

Medlemskontingent koster 50 kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer og kurser, som udelukkende er for medlemmer.

KAN DU din akutte ultralydsprocedure? Hvis ikke, så er det nu du har chancen for at 
dygtiggøre dig.  
 
Teoretisk og praktisk kursus med gennemgang af de to akutte ultralydsprotokoller exten-
ded Focused Assessment with Sonography for Trauma (eFAST) samt Focused Assessed 
Transthoracic Echo (FATE) afholdes endnu en gang! Før kurset udsendes materiale, der 
gennemgår protokollerne.  
 
2 læger med stor erfaring i FATE-protokollen samt 2 læger med erfaring i eFAST-proto-
kollen er undervisere på kurset. Kurset starter med en teoretisk gennemgang af ultralyd 
generelt, eFAST og FATE, samt indikationer og kliniske problemstillinger hvor protokoller-
ne er relevante. 
Den resterende del af kurset foregår hands-on hvor kursisterne deles i grupper der skif-
tevis arbejder med eFAST og FATE. På stationerne demonstreres den praktiske udførsel af 
protokollerne først af underviserne, hvorefter kursisterne praktisk udfører protokollerne 
på hinanden eller på figuranter. Hands-on tiden prioriteres højt.  
 
Kurset afholdes torsdag d. 5. marts 2020 kl. 08:15-16:00 hos GE Healthcare i Brøndby. 
 
Morgenmad og Frokost hos GE Healthcare er inkluderet. Et bestået 4. semester og 
medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding. Der er plads til 20 deltagere pr. hold og 
prisen er 100 kr. pr. deltager. Tilmelding åbner d. 13. februar 2020 kl. 17:00 og gøres via. 
vores hjemmeside www.sats-kbh.dk Har du yderligere spørgsmål, så er du altid meget 
velkommen til at skrive til SATS på Facebook. 
 
Vi ses! De bedste hilsener 
SATS

Hvordan læser man en videnskabelig artikel? Hvor sikre og pålidelige er resultaterne? Og 
er de relevante for dig og dine kommende patienter?

kunne læse og fortolke en videnskabelig artikel kritisk er en essentiel færdighed for 
enhver læge, og evidens-baseret medicin er grundlag for både den bedste behandling af 
patienter i klinikken, udarbejdelse af kliniske retningslinjer og forskning.

På dette crash-course gennemgår og træner vi, hvordan man læser og kritisk evaluerer 
en videnskabelig medicinsk artikel.

Vi starter med at gennemgå “artiklens anatomi” og gennemgår herefter de vigtigste 
fokuspunkter for de vigtigste studietyper, og kommer omkring både lodtrækningsforsøg 
(randomiserede klinisk forsøg; RCT’er), systematiske reviews og observationelle studier, 
efterfulgt af diskussion og træning af kritisk læsning. På baggrund af evalueringer fra fra 
tidligere kursister vil du forud for kurset modtage en mindre mængde materiale, som 
anbefales læst inden kurset for bedst muligt udbytte.

Alle kan deltage uanset erfaring – vi starter med det basale, og fortsætter med det vigtig-
ste, og vil til de kommende journal clubs gennemgå flere emner, når relevant.

Det praktiske: 
Kurset afholdes mandag d. 24. februar kl. 16:30 - 21:15 på Panum.

Vi glæder os til at se jer! Deltagelse kræver SATS medlemskab, der koster 50 kr. Der udby-
des 12 pladser efter først-til-mølle princippet, og medlemskab og billetter kan købes via 
Facebook-eventet eller direkte på: www.sats-kbh.dk

KURSUS I AKUT ULTRALYD

KURSUS I KRITISK ARTIKELLÆSNING

Februaroplæg og Månedsmøde Multiple Sclerose
Hvornår: Torsdag d. 27/2 - 2019 kl. 17:00 – 19:00 (Oplæg 17:00-18:00)
Hvor: Panum (Lokale kommer snarest) 

Attak skal du have! Kom til foredrag/månedsmøde hos Forniks og hør Læge, PhD Jeppe 
Romme Christensen om den neuroimmunologiske sygdom, Multipel Sclerose. Jeppe 
Romme Christensen blev uddannet læge i 2004 og færdiggjorde sin PhD i 2011. Jeppe 
har sin daglige gang på skleroseklinikken, Rigshospitalet og forsker samtidig på Dansk 
Multipel Sclerose Center. 

Oplægget vil komme til at have et klinisk udgangspunkt med gennemgang af forskellige 
cases, og der vil være fokus på, hvad der er vigtigt for en yngre reservelæge i neurologi, 
når patienten udredes for MS. Ydermere vil mulige ætiologier, patofysiologi og 
behandlingsmuligheder blive gennemgået. 

Foredraget vil vare ca. 1 time, hvorefter semestrets første 
månedsmøde vil blive afholdt. Det er helt frit hvorvidt man vil 
deltage i månedsmødet. Alle (om du er bachelorstuderende 
eller på kandidatdelen) er mere end velkommen til at deltage!

/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede 
Københavnske Studerende)

Mener du, at unge har gavn af god seksualunder-
visning? Og har du mod på at undervise på en sjov 
og anderledes måde? 
Hvis ja, så er Sexekspressen en basisgruppe for dig! 

Sexekspressen er en gruppe af studerende, der laver frivillig seksualundervisning i 
folkeskolernes 7. til 10. klasse. I løbet af en dag bliver eleverne undervist i mandens og 
kvindens anatomi, kønssygdomme, prævention, følelser, seksualitet, grænser og meget 
mere. Det hele foregår på en grundig og lærerig måde, mens vi samtidig lægger vægt på 
at eleverne skal have det sjovt undervejs.

For at kunne give eleverne den bedst mulige seksualundervisning, vil du gennem intern 
undervisning i Sexekspressen blive uddannet Sexpert. Derfor kan du være med uanset 
semestertrin. Er du klar til at udfolde dig som seksualunderviser, eller hvis du bare vil høre 
mere, så kom til et af vores månedsmøder. Her vil der være kaffe, kage og andet godt, samt 
hyggeligt samvær på tværs af semestertrin.

Næste møde afholdes: TORSDAG D. 6. FEBRUAR  KL. 17 i Studenterhuset ved Panum.
Efter mødet vil der som altid være fællesspisning, for dem der har lyst (dette koster dog 
et lille beløb). 

BLIV UDDANNET 
Tag med Sexekspressen på hyttetur en hel weekend. Her bliver du uddannet sexpert af de 
erfarne sexperter. Begivenheden finder sted D. 20-22 MARTS

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 Sexekspressen KBH 2020”
Skriv til pr.kbh@sexekspressen.dk for mere info. 
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Summer Course in International Health
3. - 21. August 2020

Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed og 
dermed også være sikret optag på ”Int. Study Exposure – Health Provision in Tropical Africa” 
med klinisk ophold i Tanzania efterår 2020 eller forår 2021?
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 (26/3, 16/4, 5/6 kl. 15.00 og 31. Juli det 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 i tidsrummet ca. 9-16 fra d. 3.-21. august, hvor det 
forventes at du er til stede. Desuden enkelte aftenarrangementer.
Du får en værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber og 
kontakter inden for feltet. 

Kurset er velorganiseret – har eksisteret siden 1967 ( tidl. ”Tropekurset” ). 
For at komme i betragtning som medarrangør skal du opfylde betingelserne for optag på 
”Int. Study Exposure – Health Provision in Tropical Africa” under det valgfrie 5. semester 
på kandidatuddannelsen i medicin: https://kunet.ku.dk/studie/medicin-ka hvor du 
automatisk optages til 8 ugers klinisk ophold i Tanzania i enten efterår 2020 eller forår 2021 
(medarrangører har stærk medindflydelse på egen udsendelsesperiode).
Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommer kursus 
koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk inden 10. februar kl. 12.00, 2020.
www.globalhealth.ku.dk/ssih
Vi glæder os til at høre fra dig!
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.
“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Øjenlægepraksis i Hillerød søger medicinstuderende
 
Der søges 3-4 studerende til at assistere med det kliniske arbejde, blandt andet gennem 
foretagelse af forskellige oftalmologiske forundersøgelser, klargøring til operationer, samt 
lidt sekretærarbejde.

Det faste personale består af to øjenlæger, en optiker, to klinikassistenter samt en 
skeleterapeut.. Klinikken startede i 2017 og betjener et stort antal offentlige og private 
patienter. 
 
Vi tilbyder:
• Fagligt spændende og dynamisk miljø
• Hyggelig klinik med fokus på glæde og trivsel 
• Indgående introduktion til livet som praksislæge 
• Patienter i alle aldre og med både kirurgiske og medicinske problemstillinger 
• God løn inkl kompensation for transport 
• Festlige begivenheder

Vi forventer du er:
• udadvendt og udviser gode kommunikative egenskaber med såvel personale som 
patienter 
• tidsmæssigt fleksibel 
• klar til at yde en alsidig indsats i en ofte travl hverdag 
• ansvarsfuld og mødestabil 
• initiativtagende og evner selvstændigt at finde løsninger 
• præcis i dine arbejdsopgaver

Erfaring med oftalmologiske forundersøgelser inkl. 
Synsfeltundersøgelser er en fordel, men ikke et krav. 
Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter 
ønsker og behov. Ansøgning med kort beskrivelse af 
hvem du er og hvor du er i studiet til henrik@nsok.dk
Vi ser frem til at høre fra dig!

Supku søger nye undervisere,så hvis du har en drøm 
om at undervise så er det her et opslag for dig!
Kære potentielle underviser

Vi søger i Supku nye undervisere til nedenstående fag:
- 1. semester kemi
- 4. semester biokemi 
- 4. semester anatomi
- 5. semester endokrinologi
- 5. semester immunologi

Supku består af en gruppe af medicinstuderende og yngre læger, der laver 
eksamensforberedende kurser til vores medstuderende. Formålet er at klæde de studerende 
på til eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af pensum. Det er ikke 
et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning før.  Kursuspriserne holdes 
lavest muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden forberedelsestid. Foruden at 
vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er vi en social gruppe, der laver 
forskellige hyggelige arrangementer. 

Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til logistik@supku.dk 

Ansøgningen skal indeholde:
Max 1 sides motiveret ansøgning
CV max 2 sider
Ansøgningsfrist lørdag den 15. februar kl. 14.
Jobsamtaler vil blive afholdt den 18. februar (dagtid) og 19. februar (fra kl. 14) i Supkus 
lokaler på Esromgade. Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 Mvh. SupKu

Harvard Medical School – Massachusetts General 
Hospital – VKO ophold
Her får du mulighed for at komme på klinisk ophold på Massachuttes Eye and Ear Infirmary 
(Harvard Medical School), Boston.

Der er etableret et samarbejde imellem Massachuttes Eye and Ear Infirmary (Harvard Medical 
School) og ØNH-afdelingen på Rigshospitalet. Ansvarlig for samarbejdet er professor 
Christian von Buchwald.

Næste ophold er i juni 2020, med varighed på 4 uger og 2-3 medicinstuderende vil få 
mulighed for at komme afsted. 

De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års 
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse. 
Opholdet er meritgivende som VKO (2009-kandidatstudieordningen)
Alle med interesse for ØNH der senest i forårssemestret har gennemført kurset, opfordres til 
at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for ansøgning.

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

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende: 
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½ A4 side) 
• Karakterudskrift 
• CV (max 1 A4 side)
Til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet, ØNH-afdeling 2071, 
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø (mærk kuverten Boston) eller e-mail: christian.von.buchwald@
regionh.dk i emnefeltet skal der stå Boston V2020.

Opholdet bliver annonceret i forbindelse med forelæsningen fredag den 21. februar, i 
tilfælde af yderligere spørgsmål kan nedenstående kontaktpersoner for udvekslingsaftalen 
kontaktes: Læge Marie-Louise Hansen på: louise_uhre@hotmail.com 
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk

Deadline er fredag d. 13. marts kl. 10. 
Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning af logi 
mv. Det er muligt at finde logi via vores kontakter i Boston. ”Malpracticeinsurance” skal selv 
arrangeres med lokalt forsikringsselskab i USA.Kære Medicinstuderende.

Er du vores nye praksisassistent i ferier og et par dage hver måned? Vi er et engageret og 
inkluderende team af 3 læger, 6 sygeplejersker og 3 sekretærer med 6.000 patienter.

Du skal lave simple sygepleje/læge opgaver (sår-kontroller-blodprøver) og sidde ved 
telefonen, EDB Clinea. Vi glæder os til at lære dig at kende og give dig lidt ballast under 
hyggelige og superviserede forhold.

Løn: 175 kr i timen excl. feriepenge 12,95 % (startløn)
Almen praktiserende læger
Frans Ourø / Christine Hansen
Bysøstræde 5 (lige overfor stationen)
4300 Holbæk
Mail: doktorfrans@gmail.dk 
Tlf. 53148814

Videnskabsperformance – hjernens mysterier
Få et sjældent indblik i mennesketsmest gådefulde organ, hjernen, når Københavns 
Universitet inviterer indenfor til tre eksklusive videnskabsperformances. I en nyskabende 
blanding af livemusik, lydeffekter og sanselige fortællinger deler universitetets 
hjerneforskere ud af deres nyeste viden.
Køb billetter på maersktaarnet.ku.dk
Studenterpris 100 kr. 

En rejse i din bevidsthed – psykedeliske stoffer og belønningssystemet
Fredag d. 13. marts kl. 19-21

Vores hjerne er en drillepind, en uundværlig hjælper og manipulator. Den belønner os for 
vores handlinger, men det er ikke altid logisk, hvilke handlinger der belønnes. Kom forbi til 
en berusende aften, hvor vi ser nærmere på belønningssystemet i hjernen og bliv klogere 
på, hvorfor vi bliver afhængige af computerspil, stoffer og sex. Efter pausen sætter vi fokus på 
psykedeliske stoffer, og hvordan lægevidenskaben har brugt dem til at behandle forskellige 
sygdomme gennem tiden og op til i dag.

Hjernesygdomme, stamceller og fremtidens behandlinger
Lørdag d. 21. marts kl. 19-21

Vores hjerner styrer os, men det er kun de færreste af os, der egentlig ved hvordan. Få en 
introduktion til de vigtigste elementer i den fysiologiske forståelse af hjernen.
Vi gennemgår de mest almindelige hjernesygdomme og opridser historien over, hvordan 
man gennem tiden har behandlet dem.
I anden akt sætter vi stamceller under lup. Kan man bruge stamceller til at behandle 
hjernesygdomme, og hvor langt er forskningen på området?

Sindets sygdomme – fra spændetrøjer til moderne psykiatri
Søndag d. 29. marts kl. 14-16

Grufulde beskrivelser af dårekister, isbade og andre torturlignende metoder er uhyggelige 
vidnesbyrd om, hvordan vi engang håndterede psykiske sygdomme.
Vi tager et skræmmende skridt tilbage i fortiden og giver et historisk vue på, hvordan 
videnskaben gennem tiden har forholdt sig til sindets sygdomme. I anden akt trækker vi 
tråde op til, hvordan den moderne psykiatri ser ud i dag.
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Vil du opleve et semester i Australien, Japan eller USA?
Vil du gerne udvide din faglige horisont og samtidig opleve Australien, Japan eller USA? Så 
kan du stadig nå at komme på udveksling på kandidatdelen via fakultets aftaler i efteråret 
2020 eller forår 2021. 

Du kan nå at søge om restpladser ved: 
- Deakin University 
- University of Tasmania  
- Tokai University 
- University of Iowa/Harvard University
- Houston Methodist Hospital

Ansøgningsfrist 
Du søger via en elektronisk blanket senest den 1. marts 2020 kl. 23:59. Du finder blanketten 
på din studieinformation.  

Kom til informationsmøde i Haderup Auditoriet onsdag den 5. februar KL. 16:15-18:00 
hvor du bl.a. kan møde studerende, som har været på udveksling ved Deakin University.  

Har du lyst til at komme til Norden eller Europa
med dit studie?
Så kan du komme på udvekslingsophold i Norden eller Europa i efteråret 2020 eller foråret 
2021. Hvor kan du komme på udveksling?
På din studieinformation under ”Udlandsophold” kan du finde en oversigt over alle 
udvekslingsaftaler, læse mere om dine muligheder for at komme på udvekslingsophold og 
finde evalueringsrapporter fra andre studerende, der har været på udveksling. 

Ansøgningsfrist: Du søger via en elektronisk blanket senest den 1. marts 2020 kl. 23:59. 
Du finder blanketten på din studieinformation.  

Kom til informationsmøde i Haderup Auditoriet onsdag den 5. februar KL. 16:15-18:00, 
hvor du bl.a. kan møde studerende, som har været på udveksling ved University of Oulu 
og University of Ljubljana.

Nyt fra studenterpræsten
Kære studerende
Velkommen til et nyt semester. Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på 
sit kontor på Panum, og Studenterpræsterne på KU har et godt forårsprogram klar. Der er 
fugletur og fisketur i april og maj, og jeg står også for en række eksistenssamtaler, hvor vi 
sammen tager fat i nogle af livets store spørgsmål. Desuden fortsætter vi med at gå sammen 
med Pusterummet hver anden tirsdag – dette semester kl. 14.30. Følg Studenterpræsterne 
på KU på Facebook og se alle vores aktiviteter.

Kommende arrangementer:
Eksistenssamtaler
I dag gøres meget til problemer, som skal løses, og det kan følges af en forestilling om, at 
det sørgelige og byrderne egentlig ikke hører til i vores liv. Der er også en udbredt tanke, 
at ethvert problem er personligt, hvor det for 40 år siden var ”samfundets skyld”. Sådanne 
aktuelle eksistentielle temaer vil blive taget op i denne række eksistenssamtaler, hvor vi bliver 
klogere på, hvad vi hver især ved, mener og tror og hvordan det er meningsfuldt at tale om.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 19.30 fra 18. februar-14. april. Tilmeld dig hele rækken 
på praest@sund.ku.dk
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
Fri entré

Den korte gåtur sammen med Pusterummet SUND
Gå og få ro i hovedet. Det er godt at gå og en god måde at holde pause fra studierne på. 
Jeg leder en kort afstressende gåtur rundt i byen. Turen vil bestå af perioder, hvor vi taler 
sammen to og to og perioder, hvor vi går i tavshed. Alle som kan gå, kan være med.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 14.30-15.30 fra 3. marts. Vi mødes foran hovedindgangen 
til Panumtårnet.
Tilmeld dig gerne på praest@sund.ku.dk
Fri entré

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studenterpræsterne på KU eller tag en folder 
ved præstens kontor.

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

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus
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Horoskoper
af Madame Maier

Horoskoperne er tilbage! Dit semester står lidt for skarpt, 
og stjernerne spår, at det hele bliver til virkelighed. Og hvis 
ikke: NO REFUNDS 
  
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Sæsonen er til skiture og sne, men dit hjerte er et andet 
sted – Wuhan. Dit infektionsmedicinske sind er blevet tændt, 
og ligesom de berygtede (og lidt crazy) stormchasers, vil 
du ind til orkanens øje. Hazmatsuit og det hele – det er lidt 
sejt. Stjernerne forudsiger, at det vil gavne dig, hvis du holdt 
interesseren til det udelukkende akademiske. 
 
Fisken
19. feb. - 19. marts
Trods du føler dig alene, det er mørkt og koldt, pensum 
er langt, så er du omgivet af venner. Der er levende 
organismer overalt på din hud, og de vil dig kun det 
bedste. Trods regn, sne, slud, dumpede eksamener og 
kærestersorger, har du din familie på dig. Husk at takke 
din mikroflora for at gøre dig til den du er, og altid være 
dig nær. 

Vædderen
20. marts - 19. april
……………

Tyren
20. april - 20. maj
Grundet den ret stationære placering af ælkevejen, får du i 
denne uge en fantastisk trang til at høre country musik. Go 
with the flow, siger stjernerne. Det kan godt være, at du aldrig 
har lyttet til det, men tiden er til en ny oplevelse af dig selv og 
verden omkring dig. Start med Dolly Parton. Gå længere ind 
i det. Hvis du er frisk kan du prøve noget tidligt Taylor eller 
Miley C før hun blev fucked. 
 
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Dit hjerte er hos koalaerne i Australien. Forståeligt. Du får 
dagligt tårer i øjnene, når du tænker på de grusomheder 
skovbrandene har udsat dem for. Især når de, desperate og 
svitsede, kravler op i eukalyptustræerne for at søge sikkerhed 
(det er instinktivt at søge opad når der er fare på færde). 
Desværre er eukalyptusblade meget oliebaserede, hvilket 
resulterer i at trætoppene eksploderer ved overophedning. 
Det der var sikkerhed, blev til en eksplosion. Trods dit hjerte 
er tungt, vil det gå over. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Din semesterstart er ligesom sidste semester, og dit sidste 
semester var ligesom sidste-sidste semester. Er du på 4.? 
5.? 10.? Det hele smelter sammen, og stjernerne kan se, at 
din tidslinje er fragmenteret og alle dine semestre flyder 
sammen. For at resten af dit studie ikke ligner plottet 
fra memento, foreslår stjernerne at du gør noget helt 
exceptionelt mindeværdigt dette semester. Skift f.eks. 
coveret på din computer til noget m. blomster el. flammer. 

 

Løven
22. juli - 22. aug.
Dette bliver for dig et musikalsk semester. Fordi Venus drejer 
rundt, spår stjernerne at dine følelser dette semester vil vise 
sig gennem uudnyttet musikalsk potentiale. Det kan gå begge 
veje – enten finder du en skøn ny hobby ved at spille et nyt 
instrument, eller også er du en forfærdelig Amager-DJ til alle 
fester (men tror selv, at du er en stor kunstner). Stjernerne 
foreslår at du vælger med omhu. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Stjernerne præsenterer (eller vil præsentere så snart du har 
læst dette færdigt): Din nye biologiske fascination af æselagurk 
(Ecballium Elaterium). Hvorfor fascinerende? Det er en agurk. 
Den kan eksplodere. Den er giftig, og den kan dræbe dig. Det 
ligner en lodden agurk fra helvede der kommer med sine frø 
ud over det hele. Internettet vil vise dig resten af vejen. Selv tak. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Dette semester bliver et grønt semester. Du spiser grønt, 
skider grønt, bliver grøn og får grønne fingre. Bogstaveligt 
talt. Stjernerne foreslår et kursus på en planteskole, for at gøre 
oplevelsen komplet. Fordi Saturn er nederen for dig, bliver 
næste semester rødt (stjernerne afslører senere hvordan), så 
det er bare om at udnytte dette skønne, grønne semester. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du forsøger at skrue ned for charmen, men det er umuligt. 
Din charme er off the charts. Du prøver med almindelig 
høflighed, men lige pludselig ender du med et telefonnummer 
i bukselommen og facebookanmodninger. Du prøver at købe 
billetter i biografen, og ender på date med den, der har solgt 
dig dem. Stjernerne må ikke komme ind på hvordan det går 
til din SAU (NFSW++).  

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Dit liv er skønt, og du er skøn. Giv lidt skønhed videre til andre 
mennesker. Evt. ved at slikke på dem. Dette er den mest 
optimale måde at give din essens videre på, men stjernerne 
foreslår at være varsom med denne metode. Hvis det giver 
bagslag, så sig det er en ny religion du afprøver, og dine 
medmennesker vil være mere accepterende. Det har historien 
vist, og Uranus position ligeledes.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du opdager hermed din livsven: Talktotransformer.com. Det er 
et neuralt netværk, der har samlet hele internettets nonsens 
i én stort Artificiel Intelligence clusterfuck. Du skriver bare 
hvad der end falder dig ind, og hele verdens fælles mind-hub 
har dig. Endvidere er det svært underholdende. Et eksempel: 
Stjernerne tastede ’Horoscopes’ ind, og fik følgende: 
“More than just skin diseases
Diarrhea
Vomiting
How do I get my doctor to see me?”



FADLs 21 repræsentanter varetager til dagligt de københavnske medicinstuderendes interesser – men sideløbende 
er de også alle en del af landsrepræsentantskabet. Hele denne gruppe på godt 80 medicinstuderende fra 
København, Århus, Odense og Aalborg mødtes i november 2019 til en weekend i København. Til denne samling 
blev der valgt, hvilke emner FADL skulle lægge særlig vægt på det kommende foreningsår. På baggrund af 
hvad repræsentanterne have arbejdet med det seneste år, og hvad de nyvalgte repræsentanter havde af 
ideer, blev der fremsat 40 forslag. Af disse blev 17 kåret som de vigtigste, der nu fungerer som rød tråd for FADLs 
arbejde i dette år. Jeg har taget en kop kaffe og 15 minutters snak med Claas om 3 mål, han finder særligt 
interessante. To er klassiske fagforerningssager og et er noget lidt andet. Claas fortæller:

Ambitøse mål om flere jobs for lægestuderende.
Dette især i Jylland og på Fyn, hvor der er stor mangel på jobs til lægestuderende. I København er der flere ledige jobs, end der er arbejdssøgende 

medicinstuderende. I Århus arbejder mange medicinstuderende f.eks. på café, og det er fjollet, når der mangler kompetent arbejdskraft i 
sundhedsvæsenet. Derfor har FADL lavet et udspil: ”Brug de lægestuderende”, som en gruppe af FADL-repræsentanter turnerer rundt med 

til politikere på Christiansborg og i regionerne. Udspillet er også sendt ud til 2500 praktiserende læger med håbet om at skabe flere jobs til 
medicinstuderende i almen praksis.  Vi håber, at regeringen snart kommer med et psykiatriudspil, i FADL er vi allerede klar med endnu 

et udspil, der skal vise, hvad vi lægestuderende kan bidrage med i psykiatrien igennem studiejobs.

Overenskomst.
Overenskomsten forhandles hvert 3. år og det er enhver fagforenings ypperste projekt. Næste forhandlingsrunde er i 2021, 
så drøftelser intern omkring, hvordan det skal gribes an er allerede i fuld gang. Det er et særdeles stort mål at engagere 
medlemmerne mere, for der forhandles jo på vegne af alle landets medicinstuderende. Processen bliver hurtigt meget 
kompleks, og det er derfor ikke nemt for den gængse stud.med.’er at sætte sig helt ind i forløbet. Således er det en stor 

og vigtig opgave for os repræsentanter at formidle, hvad det hele drejer sig om, hvilke udfordringer der er, og hvilke muligheder 
vi har for at gøre det bedre. Repperne ved, hvad de synes, og hvad de vil arbejde videre mod, men det er også et fælles ønske 
blandt repræsentanterne, at de gerne vil engagere medlemmerne og få deres ønsker med. Forhandlingerne tager især afsæt 
i arbejdslivet for SPV’ere, ventilatører og lægevikarer og disses løn, barsel, pauser og rettigheder.

Missionen er, at vi lægestuderende ikke skal udkonkurreres. Arbejdsgivere kan prøve at løndumpe ved f.eks. at ansætte andre 
faggrupper til en billigere løn, fremfor os medicinstuderende, der er på en stærk overenskomst. Derfor er en stor del af arbejdet at 

sikre en konkurrencedygtighed og fastholdelse af arbejdet. I uge 16 vil du møde FADLs ønskeuge hvor der sættes særligt fokus på 
overenskomstforhandlingerne. 

En gennemgang af FADLs sundhedspolitik.
FADL har en officiel sundhedspolitik, men den er outdated: Derfor skal den have en ordentlig forårsrengøring! 
FADL har et ansvar for at være de medicinstuderendes stemme i den danske sundhedsdebat. Vi skal være 
læger i mange år, så vi skal gøre vores indflydelse gældende allerede nu, da vi selv skal leve og arbejde i 
fremtiden under de beslutninger, der bliver truffet i dag.

Der ligger et stort arbejde i at nå til enighed om en ny politik, og vi har derfor inddraget så mange medicinstuderende 
som muligt. Dette ved at sende mails ud og poste på sociale medier med invitation til at udfylde et spørgeskema. I 
første runde svarede 800 studerende på, hvilke emner der skulle sættes fokus på. En arbejdsgruppe på 35 studerende 
bestående af både repræsentanter og ikke-repræsentanter arbejdede sig derefter frem til et udkast, som nu er 
sent til høring hos sundhedsorganisationer, studenterforeninger og basisgrupper for at få input tilbage. Det samlede 
forslag vil blive præsenteret på FADLs Landsrepræsentantskabsmøde i Aalborg til marts.

Det er afgørende, at FADLs sundhedspolitik samler medlemmerne. Vi kommer ikke til at gå ind for ting, der ikke er 
bred opbakning for blandt landets lægestuderende. De mest populære emner var at få psykiatrien ligestillet med 
somatikken både ift. krav om evidensbaseret praksis og en ligeværdig økonomi. Alkoholpolitik, samt ønsket om 

automatisk tilmelding til organdonorregistret, lå højt i spørgeskemasvarene. Stor splittelse sås ved punkterne om abort 
og aktiv dødshjælp, og det er derfor ikke noget FADL udarbejder en holdning til i denne omgang.

FADL har i mange år udelukkende været en fagforening, men vi står i skæbnefællesskab med de færdiguddannede 
og derfor er det til gavn for både os selv og vores kommende kollegaer at sætte ord på holdninger allerede under 

studietiden.

15 minutter med FADLs nationale formand

Hvis du er blevet interesseret i FADLs arbejde, så er der flere måder du kan 
blive involveret på: 

Kom og vær med til et repræsentantskabsmøde. De næste to er onsdag den 
5. februar og torsdag den 12. marts – begge med start kl. 16.15 i FADL-huset.

Det kunne også være DIG, der tager med på Christiansborg og trænes i 
forhandlingsteknik eller deltager i arbejdsgruppen om FADLs sundhedspolitik. 
For at være med her behøver du ikke være repræsentant.  Send en mail til 
claas.johansen@fadl.dk hvis du vil deltage!

Følg desuden FADL på:
FaceBook: FADL København
Instagram: fadl_kbh
Twitter: @fadlformand

Claas Johannsen
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FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk


