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Det sker i ugen
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Onsdag:

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst

ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51
(Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect.

Grafik

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk.
OBS:
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.
Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.
Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen
i hænde mandagen forinden kl. 12.
Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes
størrelse og antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:
Mandag:
Tirsdag:

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Kantinen
1) Teilumbygningen
2) Foran auditorierne v. kantinenw
Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60
(til venstre ned i kælderen.)
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal

Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42
samt ugen før påske.
Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside:

Denne

mok

.dk

Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010
Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010
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MOK nr 12, årgang 44 udkommer
PIT månedsmøde, kl. 17:00, se s. 19
DM foredrag, kl. 17:15, se s. 19
PUFF foredrag kl. 16:15, se s. 18
Suturkursus, 17:15, se s. 19
VALG PÅ KU
VALG PÅ KU
VALG PÅ KU
VALG PÅ KU
12.00 MOK's DEADLINE
VALG PÅ KU
IMCC Informøde kl. 19

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin

Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og meritsager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside http://ssc.ku.dk/

Ansvarlige for holdsætning

1.. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2.
semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@sund.ku.dk
Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:
Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro Noer, tlf. 3532 7502, LCKO@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk
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Kære læsere...
I denne uge har vi, på redaktionen, fået besøg af de gode gamle redaktionsmedlemmer. Derfor
har den nuværende redaktion i denne uge stået i køkkenet med vores alle sammens Christian V
og kokkeret og opvartet lægerne. De har fået lov at lave bladet som man gjorde i de "gode gamle
dage".
Så læsere, håber I vil tage godt imod et lidt anderledes og mere modent MOK, og tak til de gamle
MOKere: NBB, Martin BC, Crisseladen, Mav, Jannie, Elise og Troels.
Markus/MOK.red.

Artikelserie om Terminale Fremtidsscenarier

Ragnarökr
Som der står på Skarpåker Stenen:
Iarð skal rifna; ok upphiminn (Jord skal sønderrives, også over himlen.)
Jætterne rejser sig for at hævne asernes verdensskabende mord på Ymir. Først
kommer filburvinteren, en vinter der varer tre år, efterfølgende angribes jorden
af Lokes børn; Midgårsormen, Fenris ulven og Hel samt jætterne. Aserne kæmper
bravt med menneskerne ved deres side, men i sidste ende falder alle guderne, og
hvad der resterer af verden opsluges i en enorm brand. Kun to mennesker, Líf og
Lífthrasir, overlever og genopbygger verden.

Jeg tror ikke det bliver ret meget mere majestætisk. Fem ud af Fem. godt arbejde.

Jobmuligheder:
Under filburvinteren og den efterfølgende krig med jætterne kommer der til at
være lige så meget brug for læger som under en hvilken anden krisesituation.
Jeg går stærkt ud fra et mindst et af de to overlevende mennesker er læge, da alt
andet simpelthen må være spild. Jeg vil dog anbefale at skifte navn til enten Líf
eller Lífthrasir. tre ud af fem.

Tidsperspektiv:
Ifølge vikingerne var ragnarok lige rundt om hjørnet, så enten er det forsinket
eller også var deres informationer ikke helt korrekte. Selvom man på god agnostisk
stil antager, at vi ikke kan udelukke at Odin og alle de andre aser eksisterer, så er
ankomsten af ragnarok stadig lidt tabt i tågerne. Medmindre vi får et tegn, som
f.eks. at middgårdsormen bliver set i østersøen, så kan vi roligt antage at der er
ret lang tid til ragnarok. Ragnarok får kun en ud af fem.

Dødelighed:
Som beskrevet i den Ældre Edda, dør alle på nær to, også dem som var døde i
forvejen. Dem som ikke dør i kampen mod jætterne dør i branden der kommer
bagefter. Det må man sige at være ret grundigt arbejde. Ragnarökr får et stort
firetal, hvis den bare lige havde taget sig sammen og flækket de sidste to mennesker, havde den fået fem.

Æstetik:
Guder der kæmper med verdenomspændende monstre, mens menneskeheden
slås med trolle og jætter, mens hele verden fryser til og en altomsluttende brand
begynder. Det må squ se godt ud. Gennemført bombastisk.

vagtbureauet
Weekend/helligdags-blodprøvehold
1602 på Rigshospitalet søger 2 nye
holdmedlemmer

Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdstiden
er fra kl. 8 - 14 i weekender og på alle helligdage
samt juleaftensdag. Vi er altid fem holdmedlemmer
på arbejde, og derfor har vi et godt sammenhold
indbyrdes og et godt samarbejde med de øvrige ansatte
på afd. 3011.
Krav:
• Min. 300 SPV-timer og gerne stikkererfaring
• Gyldigt akkrediteringskort
• Du skal være på holdet i mindst 1 år
• Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – inkl.
sommerferie, jul og eksamensperioder
• Deltage i et introduktionsmøde i januar (typisk fra
kl. 14-16)
• Deltage i holdmødet torsdag d. 19. januar kl. 17.00 i
kaffestuen, afd. 3011 på RH
• Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af januar
• Tage ansvar, kunne samarbejde og vide at holdarbejdet
kræver holdånd

• Ansættelse pr. 1. januar 2012
Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduktionsmøde
Løn: SPV-holdløn
Ansøgningsfrist: Onsdag den 14. december 2011
kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk – For medlemmer
– Tilmelding til hold – Mærket ”1602”
Spørgsmål kan rettes til holdleder Christine Ballegaard
på e-mail: christine_ballegaard@hotmail.com

LÆGEVIKARHOLD 7704

Lægevikarholdet på Hjertemedicinsk Klinik,
Rigshospitalet, søger 2-3 nye medlemmer.
Til jobbet hører journalskrivning af elektive patienter
og lettere stuegangsarbejde. Det giver således god rutine
i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er
prœget af travlhed, men er meget lærerigt.
Arbejdstider: Mandag til fredag fra kl. 08.00-14.00
Krav:
• FADL-medlemsskab
• Bestået farmakologieksamen og gerne
anæstesiologikursus, dvs. du skal have bestået 9.
semester

Kasper Aagaard / mok red.

• Det forventes at du kan tage 4 vagter pr. måned – også
i eksamensperioder.
• At du kan deltage i 3 introduktionsdage i januar
måned med start af selvstœndige vagter fra d. 1.
februar 2012.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign.
værdsættes, men er ikke et krav.
• Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive
foretrukket.
• Gyldigt akkrediteringskort er et krav.
Vi gør opmærksom på at ALLE ovenstående krav skal
være opfyldt for at søge denne stilling. Det vil bl.a. sige at
hvis du ikke har været inde og taget sin trykbrandtest,
samt fået udleveret ny akkrediteringskort efter den
18.maj, opfylder du ikke kravet.
Løn: I henhold til FADLs overenskomst for
lægevikarer.
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Fadl v.
Astrid Bruun eller holdleder Mathias Sørgaard (Tlf
29608272)
Ansøgningsfrist: Den 29. november 2011 kl. 08.00.
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer
– tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7704”

studietilbud/studievejledning
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Uge 47: Gode tilbud fra studenterpræsten
_________________________________
_______
Biblen. Kapitler og vers - en kode for
fanatikere eller et praktisk værktøj?
Biblen for begyndere – en føljeton X
1. Kor. 5,14; 5. Mos. 31,16-31. WTF? Dagens afsnit handler om at slå op i Biblen.
For mange er det kendt stof. For mange
er det et helt nyt sted på landkortet.
Du springer bare over, hvis du synes,
at der bliver talt ned til dig… Det er
under alle omstændigheder praktisk at
kende systemet, når man i forskellige
sammenhænge møder henvisninger til
bibelske tekster.

Versene er også nummereret. I hvert
kapitel begyndes forfra fra 1. Tallet efter
kommaet giver nummeret på det første
vers, som man vil henvise til. Hvis der er
tale om flere vers i henvisningen nævnes
slutversets nummer også.
Så simpelt. Så praktisk.
Venlig hilsen
Lise Lotz , akademisk medarbejder
P.S. Her er et par gode henvisninger,
som det er godt at kunne, hvis man vil
være lidt fanatikeragtig i en snæver
vending:
Matt. 7,12: Derfor: Alt, hvad I vil, at
mennesker skal gøre mod jer, det skal
I også gøre mod dem. Sådan er loven
og profeterne.
Mark. 14,38: Ånden er rede, men kødet
er skrøbeligt.
1. Kor. 13,4-7: Kærligheden er tålmodig,
kærligheden er mild, den misunder ikke,
kærligheden praler ikke, bilder sig ikke
noget ind. Den gør intet usømmeligt,
søger ikke sit eget, hidser sig ikke op,
bærer ikke nag. Den finder ikke sin
glæde i uretten, men glæder sig ved
sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber
alt, udholder alt.
_________________________________
_______
Studentermenighedens julefrokost
Vi afholder den traditionsrige julefrokost
og afslutter semesteret med manér.
Du kan regne med masser af god mad
- herunder formodentlig noget med gris
- sange og kvalificeret samvær.

Biblen er som tidligere antydet en stor
bog med mange sider, mange typer af
tekster og mange afsnit, som man kan
have lyst til at dele med andre. Biblen
findes også i rigtig mange forskellige
udgaver og oversættelser, men selve
teksten er nogenlunde den samme i alle
udgivelser.
Derfor er der opfundet et smart kodesystem, som gør det nemt at henvise
til et bestemt sted i Biblen, uafhængigt
af papirstørrelser og sprog.
Kodesproget kan se mystisk ud, men i
virkeligheden er det temmelig simpelt.
Bog: hver del-bog i Biblen har sit eget
unikke navn, som har sin egen unikke
forkortelse. Nogle bøger findes der to eller flere af, men de er så individuelt nummererede. Matthæusevangeliget hedder
Matt., Paulus’ 2. brev til Korintherne
hedder 2. Kor., Johannes’ Åbenbaring
hedder Åb. - og sådan er det hele vejen
igennem. Forkortelserne er indlysende,
især hvis man kender navnene på de
bibelske bøger (som kan findes som
indholdsfortegnelse i enhver Bibel.)

Arrangementet er åbent for alle studerende ved Københavns Universitet og
andre højere læreanstalter.
Tid: Fredag den 9. december 2011
Sted: Studentermenighedens lokaler, St.
Kannikestræde 8, 1. sal
Tilmelding: Via Billetto eller mail
lotz@adm.ku.dk senest 6. december
Pris: kr. 50. Ved tilmelding og betaling
via Billetto (www.billetto.dk > søg på
Studentermenigheden) senest den 2.
december er din første øl - eller sodavand
- og snaps inkluderet i prisen.

Kapitel: De fleste bøger i Bibelen er så
lange, at de er delt op i kapitler. Disse
kapitler er nummereret. Det første tal
efter forkortelsen af bogens navn henviser til kapitelnummeret.

_________________________________
_______
Foredrag: Når sundheden bliver livet om
at gøre (v. professor Verner Møller)

Vers: Kapitlerne er igen opdelt i vers,
som kan være kortere eller længere.

Der investeres i sundhed som aldrig før
skønt ingen med sikkerhed kan sige hvad
det er? Vi løber for livet som var fanden
i hælene på os. Og vi får tudet ørerne
fulde med krav om at spise sundt, dyrke
mere motion, afstå fra tobak og drikke
mindre alkohol. Alligevel bliver vi for
en gennemsnitlig betragtning federe
og federe og fuldere og fuldere. Hvad
ligger til grund?
Foredrag ved Verner Møller, professor
og forskningsleder ved Center for Idræt,
Aarhus Universitet.
Aftenen indledes med temagudstjeneste
ved Studenterpræst Birgitte Kvist
Poulsen.
Tid: tirsdag 22. november 2011, kl. 19
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 S
_________________________________
_______
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen
studenterpræst.
Du kan
•
få en fortrolig og personlig
samtale med ham om store eller små
problemstillinger;
•
du kan spørge ham til råds
om fx etiske spørgsmål;
•
du kan spise hans gode
chokoladebønner;
•
du kan deltage i de arrangementer, som han og Studentermenigheden i København tilbyder.
Alt sammen uanset din tvivl, tro, skepsis,
modvilje – eller mangel på disse. Nicolai
er på stedet for ALLE studerende.
Kontakt studenterpræsten på telefon
eller mail – eller find ham på kontoret i
hans træffetid.
Kontaktinfo:
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk/
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
Træffetider:
Mandag: Fri
Tirsdag: 13-14
Onsdag: 12-14
Torsdag: 12-14
Fredag: Efter aftale

November/December 2011

Dag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag

Dato
21/11
22/11
24/11
25/11

Telefontid
16.00 – 17.00
09.00 – 10.30
10.00 – 12.00
15.30 – 17.00

Mandag
Tirsdag
Onsdag

28/11
29/11
30/11

10.00 – 12.00
09.00 - 10.30
11.15 - 13.00

Studievejledningen for Medicin
Træffetid
17.00 – 19.00
10.30 – 12.30
12.00 – 14.00
13.30 – 15.30

12.00 – 14.00
10.30 – 12.30
13.00 – 15.00

Uge 47-48

Vejleder
Ole Kruse
Anine T. W. Skibsted
Pernille Heimdal Holm
Natasja Tholstrup Bomholdt

Studium
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

Pernille Heimdal Holm
Anine T. W Skibsted
Natasja Tholstrup Bomholdt

Medicin
Medicin
Medicin

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid!

Den Internationale Studievejledning
Dag
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Alle hverdage
0900 – 1500
Eva Maryl
International
Tirsdage
0900 – 1000
Eva Maryl
International
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at komme i træffetiden, fordi du er
i klinik, kan du sende en mail til evma@sund.ku.dk for at lave en aftale udenfor træffetiden.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!

Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 28 75 70 89
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.35

Husk: Tilmelding
til undervisning!
Alle studerende skal aktivt tilmelde sig næste semesters undervisning. Det sker på selvbetjeningen
på KUnet. Da der i år er lukning af STADS, foregår
tilmeldingsperioden tidligere end normalt, du skal
derfor tilmelde dig i perioden:

10. november – 25. november 2011
Når du tilmelder dig et semesters undervisning
bliver du også automatisk tilmeldt eksaminerne på
det pågældende semester.
Fortryder du din tilmelding skal afmelding ske
senest 1. januar 2012.

Åbningstider Mikroskopisk
Studiesal Mov-Dec 2011
TA/vagt

Demonstrator

Movember
21.
23.
28.
29.
29.

16-22
Alexander
16-22
Stine
Carina (16-22)
16-22
Alexander
16-22
Birgitte
Carina (16-22)
2. SEM PRØVE SPOT

December
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
19.
30.

17-22
Birgitte
Carina (17-22)
16-22
Stine
Carina (17-22)
08-15
Stine
Carina (8-15)
16-22
Birgitte
16-22
Alexander Carina (16-22)
16-22
Birgitte
Carina (16-22)
16-22
Alexander Carina (16-22)
2. SEM SPOT EKSAMEN
16-20
Stine
08-12
Birgitte
Carina (8-12)

Januar
2.

3. SEM SPOT EKSAMEN

Tilfredsundersøgelse
af kantinen på Panum
Frem til den 9. december 2011
udføres en tilfredsundersøgelse af
kantinen på Panum. Du deltager ved
at udfylde et kort spørgeskema, som
findes på: www.sund.ku.dk/kantinen
Ved at udfylde spørgeskemaet giver
du kantinen mulighed for at blive
endnu bedre – og samtidig deltager
du i konkurrencen om 10 gavekort
á 100 kr. til kantinen.

studiepolitik
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MR: Overfyldte klinikpladser gør uddannelsen
dårligere!
De seneste år er optaget på medicin steget til nye højder. Fra 1996 til 2011 er der derved sket en stigning i
antallet af optagne til 70 ekstra medicinstuderende pr. år og det har i mange år været et kendt problem med
overfyldte klinik-ophold. Dette blev også påpeget i evalueringsrapporten i foråret 2011 af studielederen for
medicin på KU, Jørgen Olsen, med kommentaren: ”Vigtigste konklusion af forårets evaluering var erkendelsen
af den pressede situation på de kliniske afdelinger, hvor antallet af studerende har været stigende de senere
år.”. Dette understreges også af at man er nødt til at sende folk i klinik i bl.a. Slagelse, Næstved, Rønne,
Nykøbing-Falster og sågar Halmstad i Sverige.

OVERFLYTTER-PROBLEMATIKKEN:

Ikke nok med at der bliver flere og flere optagne på Københavns Universitet, så er der de seneste år overflyttetover 50 studerende hvert semester fra Odense og Århus. Det svarer omtrent til en minimum 20%’s
forøgelse af studerende på kandidatdelen. Dette tal kan endvidere ikke forventes at blive mindre når de
første bachelorer fra Aalborg bliver færdige.

VORES HANDLINGSPLAN:

Medicinerrådet(MR) har som en af de vigtigste prioriteter at bibeholde lærings-udbyttet af klinik-opholdene.
Klinikopholdene er alfa-omega for at skabe dygtige læger og overbebyrdelse af klinik-afdelingerne med flere
studerende vil fører til et drastisk fald i udbyttet for den enkelte studerende (og har til dels allerede gjort
det).
MR vil derfor for arbejde for at begrænse antallet af overflyttere, således at klinikopholdenes undervisningsværdi ikke forringes. En løsning kan være at lave en øvre grænse for antallet af overflytterer.
Husk at stemme på KUNET d. 24-28. November
Med venlig hilsen
Medicinerrådet

Møde

Hermed indkaldes til møde i Medicinerrådet(MR)
d. 30. movember kl. 18.15-20.00, i MRs lokaler i
Studenterhuset på 1. sal.
Alle medicinstuderende er velkomne.
Dagsorden er:
1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg
4. Orientering fra bestyrelsen
5. Feedback på uni-valgkampen 2011
6. Studienævns-debat
7. Sundrådet
8. Meddelelser
9. Eventuelt

Er du en primadonna?
Er du en god leder?
Kan du modtage ordrer fra
sygeplejersken?
Vi har allesammen prøvet at være vidne til håbløse
kommunikationsproblemer og misforståelser på
kryds og tværs i sundhedsvæsnet som i sidste ende
kan have alvorlige konsekvenser for patienter og
personale.

Vi inviterer derfor til
Temaaften om ledelse og kommunikation i sundhedsvæsnet
Onsdag d. 23. november i Lundsgaard aud. kl.
17.15 – 20.30
Aftenens inspirerende taler er Helle Hedegaard
Hein, forsker i kommunikation og ledelse fra CBS.
Læs mere om hende på HelleHein.dk og om arrangementet på demokratiskmedicin.dk.

Med venlig hilsen
MR-Formand, Anders Husby

Hvorfor stemme på MedicinerRådet? – og ikke
på Demokratiske Medicinere…
Kære studerende!
Nu skal I høre noget, der ligger mig på sinde. Jeg synes
vi studerende træder os selv over tæerne! Det nytter ikke
noget, at vi skal bruge al vores energi på at slås indbyrdes,
når vi har travlt nok med at kæmpe med fakultetet om et
godt studium. Så hvorfor er der egentlig valgkamp mellem to
forskellige lister? Det stammer fra en gammel fejde mellem
nogle studerende, som dengang i MedicinerRådet ikke kunne
arbejde sammen. Det udløste, at der blev startet nye lister og
der var kampvalg på medicin. Disse personer er nu alle sammen blevet læger og det er dermed mere af historiske årsager,
at vi fortsat kæmper mod og ikke med hinanden.
Hvorfor stemme på MedicinerRådet?
Så hvorfor er MedicinerRådet egentlig en organisation som
kan samle alle medicinstuderende under samme fane og
sørge for at få gennemført forbedringer og ikke forringe
studiet?
Der er en flad struktur
Alle studerende er velkomne på MR’s møder og har stemmeret, også når det gælder vigtige beslutninger, som skal i
studienævnet eller lignende. Sådan er det ikke hos DM.
Vi er bredt repræsenteret blandt de studerende.
I MR har vi repræsentanter fra MOK, Studenterklubben,
FADL, rusvejledningen, IMCC, MecinerRevyen og på 1., 2.,
4., 5., 7., 8., og 11. Semester. Vi kan på den måde sikre, at få
holdninger fra rigtig mange af de studerende. Det kan DM
ikke.
MedicinerRådet er en del af Studenterrådet.
MR er en del af en større organisation, som repræsenterer
alle de studerende på KU og som blandt andet sidder i KU’s
bestyrelse. Det betyder at eventuelle problemer, som er på et
højere plan end studiet eller fakultetet kan tages videre til

Studenterrådet. Her er DM ikke repræsenteret.
MedicinerRådet samarbejde nationalt med de
andre medicinstudier og lægeforeningen.
Vi sidder i et nationalt råd, som samarbejder med de andre
medicinerråd i Odense, Århus og Ålborg og i UddannelsesPolitisk Udvalg i FADL, som arbejder for bedre vilkår for
de studerende nationalt. Desuden samarbejder MR med
lægeforeningen i udvalget for prægraduat uddannelse. DM
gør ikke nogen af delene.
Vil flertallet af studerende det?
Jeg har siddet i studienævnet i 2 år og har generelt altid haft
i mit baghovede, om det vi nu beslutter i virkeligheden er det,
de studerende vil. I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve
en sjov lille spidsfindighed, hvor jeg mener at DM ligefrem
forringer forholdene for de studerende.
På studienævnsmødet d. 3/5-11 under punktet ”Beslutning
om anbefaling til dekanatet om begrænset optag på kandidatuddannelsen” står der bla følgende:
“…Repræsentanten for Demokratiske medicinere (DM) var
som den eneste
imod en adgangsbegrænsning. DM synes, at det er uheldigt
at udelukke folk
fra AU og SDU og tror desuden ikke, at kapacitetsproblemet
kan løses ad
den vej alene. I stedet ønsker DM at finde flere klinikpladser,
f.eks. i Sverige,
og udnytte den kliniske kapacitet i weekender og ferier…”
Man jo spørge sig selv, om dette i virkeligheden er det, de
studerende ønsker?
Lad os nu arbejde sammen
Alt i alt mener jeg, at tiden er moden til, at vi igen kun er én
liste, som repræsenterer de studerende. Alle er er velkomne
og på vores generalforsamling hvor vi vælger, hvem der skal
sidde i udvalg som fx studienævnet er det også muligt for alle
at stille op på dagen og stemme. Derfor mener jeg, at det er

på tide at slå os sammen og igen få én liste, som repræsenterer ALLE medicinstuderende. Der er jo heller ikke to
fagforeninger, som går i vejen for hinanden og forsøger at få
medlemmer.
Dette er en provokation
Dette indlæg kan måske forekomme nogle studerende en
smule spydigt, og det kan jeg godt forstå, men samtidig skal
læserne vide, at vi i LANG tid har forsøgt at arbejde for, at
MR og DM slog pjalterne sammen. Dette har der dog ikke
været ønske om fra DM’s side, og når folk spørger mig, hvorfor det egentlig skal være, kan jeg ikke svare på det.
Dette indlæg er et udtryk for min personlige holdning og
afspejler ikke nødvendigvis MedicinerRådets holdning.
Af Jonas Olsen, Medicinstuderende 7. Semester og medlem af
MedicinerRådet
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Movember – en trend fortsætter
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Det er efterhånden ikke til at overse – overskæggene er over os! Med mere
eller mindre vellykket resultat går de fleste unge mænd i november rundt
med en snegl. Det er naturligvis i den gode sags tjeneste; en lidt gusten
måde at fortælle omverdenen at man støtter kampen mod prostatacancer.

.red

.

Men hvorfor stoppe her?!
MOKs Senior-redaktion har fået indblik i nye tiltag, hvor man kan ændre
sit udseende og/eller adfærd i en god sags tjeneste.

Avgust
Det gør ondt overalt i kroppen

– dine led og muskler værker
– men ingen af dine kollegaer tager dig seriøst. Sæt dig ind i livet
med fibromyalgi! I august kan du
oprette din egen side på
avgust.dk og komme ud med dine
klager over kroniske smerter
i bevægeapparatet. Folk kan
således donere penge eller recepter på diverse receptpligtigt
smertestillende medicin til dem
som lider mest.

Inkontinens-onsdag
Et problem som rammer over-

raskende mange. Og du kender
det sikkert godt: Du skal ofte
skynde dig på toilettet, og når det
ikke altid… Så mange onsdage
som du orker er helliget urgeinkontinens. Der er her mulighed
for at leve drømmen om at gå med
varme våde bukser. Går i øvrigt
glimrende i spænd med depricember.

DEPRICEMBER
Slå et slag for de psykisk syge og sæt
fokus på vinterdepressionen – bliv
derfor inden døre hele december og
lad være med at skifte tøj. Glæd dig
til indforståede nik og velkendt lugt
af gammel mand når du møder ligesindede. Desuden kan du se frem til
at sove længe de mørke vinterdage.

Tourettetorsdag
”Fisse, fisse, fisse” Ordene flyver

lige ud af munden på dig, før du
har orienteret dig i omgivelserne.
Det kan være ekstremt upassende
og socialt invaliderende – i sandhed en overset sygdom. Her er virkelig behov for at samfundets accept. Hvor røde næser gav humor
mod aids vind i sejlene, vil ”fisse
fisse fisse” udråb på torsdage
forhåbentlig nedbryde det socialt
stigmatiserende i tourettes.

Ovenstående skal ikke ses som en
fornedrelse af de nævnte sygdomme/
tilstande, men snarere en humoristisk
tilgang til at udbrede viden om stigmatiserende sygdomme i samfundet.

MOK undersøger:

Hvem er det bedste
Level 6 Creature??
Skriv dit bud, samt en udførlig begrundelse til
mok@mok.dk
Og følg med i debatten i næste uge

Demokratiske Medicinere
Valgprogram 2011

www.DemokratiskMedicin.dk

Annoncer
Prægraduat forskningsår i børne- og ungdomspsykiatri?
Vi tilbyder nu et år som forskningsårsstuderende
på Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC2000) ved
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup.
Se www.CCC2000.dk
Der er tale om et internationalt velanset psykiatrisk
epidemiologisk studie af udviklingen af psykiske
sygdomme og helbredsproblemer i barnealderen. Vi
er lige nu i gang med 11-årsopfølgningen af kohortens 6090 børn født år 2000 i 16 udvalgte kommuner
i København. Formålet er at beskrive tidlige risikofaktorer og sygdomsmarkører for senere udvikling
af ADHD, spiseforstyrrelser, funktionelle fysiske
symptomer, psykose og skizofreni. Resultaterne
af undersøgelsen vil øge forståelsen af, hvordan
sygdommene opstår og udvikle sig, og denne viden
kan forbedre mulighederne for tidlig opsporing og
forebyggende indsatser overfor psykisk sygdom.
Dit arbejde vil hovedsageligt bestå i at gennemføre
en kort psykiatrisk/psykologisk undersøgelse af
de11-årige børn på Glostrup Hospital. Du skal
undersøge dem med højde, vægt, BT, interviews og
spørgeskemaer samt tre korte psykologiske tests,
der er computeriserede og nemme at udføre. Undersøgelserne udføres i hverdagene frem til kl. 18
og lejlighedsvis i weekenden frem til kl. 16.
Du vil også deltage i de løbende administrative
opgaver, der følger med undersøgelserne, såsom
rekruttering af børnene og registrering af data.
Du vil få dit eget mindre projekt i tæt samarbejde
med de andre forskere, og det forventes at dit
arbejde kan resultere i en international publikation. Du vil indgå i et lille og godt samarbejdende
forskningsmiljø i forskningsenheden i Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup med aktuelt
tre Ph.D.-studerende og tre seniorforskere. Du vil få
mulighed for selv at tilrettelægge dit projekt under
vejledning af seniorforsker Pia Jeppesen.
Du skal være medicinstuderende og kunne tiltræde
senest 1. februar 2012.
Vi ser helst en fuldtidsansættelse i 12 måneder, hvor
de første ni måneder hovedsagelig anvendes til dataindsamling. Du vil blive aflønnet som forskningsassistent med et skolarstipendiat på 10.000 kr/md.
(svarende til 120.000 kr årligt). Der vil desuden blive
afsat 15.000 kr. til kongresdeltagelse og rejse i løbet
af året. Driften af dit studie er dækket.
Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du kun kan
deltage i dataindsamling i kortere perioder med
start så hurtigt som muligt. Du vil i så fald blive
timeaflønnet.
Kontakt:
Pia.Jeppesen@regionh.dk
Ansøgningsfrist d. 1. december 2011
Skriv gerne motiveret ansøgning.

Julebal i lægeland…
Fredag d. 16. december kl. 2000-0500
Har du husket at tilmelde dig 2. semester eksamensfest? Hvis ikke, så find lige din holdrepræsentant
i løbet af ugen.
I næste uge vil der blive åbnet for salget til venner
og studerende fra alle semestertrin.
Følg med i MOK!

Køb den nu i dit
lokale SkyMall!

UNDERVISNINGSASSISTENTER TIL KURSUSUNDERVISNING MED TJENESTE VED
INSTITUT FOR CELLULÆR OG MOLEKYLÆR
MEDICIN (ICMM) OG BIOMEDICINSK INSTITUT (BMI).
Et antal stillinger som timelønnede undervisningsassistenter til kurser i:
-

Basal Humanbiologi,
Cellens Kemiske Komponenter
Medicinsk Celle- og Vævsbiologi samt
Bevægeapparatet og Nervesystemet
inkl. Dissektion

er ledige til besættelse i forårssemesteret 2012.
Ansøgningskrav: Bestået 6. semester, kun undtagelsesvis 5. semester.
Løn og Ansættelsesforhold: Lønnen udgør pr. 1/72011 kr. 567,38 inkl. forberedelse.
Ansættelsesforholdet kan opsiges med 1 måneds
varsel fra medarbejderens side og med
2 måneders varsel fra instituttets side. I begge
tilfælde til udgangen af en måned.
Ansøgningsskemaet kan hentes på adressen: www.
icmm.ku.dk/undervisning/ansoegningsskemaer/
eller udleveres hos StudieServiceCenteret, Panum
Instituttet, lokale 15.1.17
Ansøgning stiles til: Bianca Houlind, StudieServiceCenteret, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200
København N og mærkes ”Undervisningsassistent”
eller sendes via mail til: biho@sund.ku.dk
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 4. januar 2012, kl.
12.00.
Hjælp til videnskabeligt projekt søges - stud
med’er
I forbindelse med et randomiseret multicenterstudie
til afprøvning af fibrinogen koncentrat ved kritisk
post partum blødning søges hjælp til projektet
herunder blodprøvehåndtering på RH m.v. Der kan
bl.a. kompenseres økonomisk, ved at indgå i gruppen
og dermed få adgang til data og publikation, ved
OSVAL II m.v., men dette efter aftale.
Send mail hvis du er interesseret til stensballe@rh.
dk eller ring for yderligere info til Jakob Stensballe
(mob 27538687), Blodbanken.

Lægesekretær søges til privatpraktiserende
gynækolog på Østerbro
Gynækolog på Østerbro søger medicinstuderende på 5-8 semester, der vil arbejde mindst en
gang om ugen. Arbejdet omfatter assistance ved
undersøgelser og småindgreb samt forefaldende
sekretærarbejde (journalskrivning, telefonpasning,
forsendelse af prøver m.v.)
Start 1/2 2012, med lønnet oplæring i januar.
Yderligere oplysninger og evt. ansøgning sendes til
goldstein@dadlnet.dk senest 30/11 2011.
Henri Goldstein

THE MAGIC
WAND REMOTE
CONTROL
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DANSK BØRNELUNGE CENTER,
RIGSHOSPITALET
søger Prægraduat Forskningsårsstuderende
til forskningsopgave i Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium.
Dansk BørneLunge Center (DBLC), Børneafdelingen Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kontrol
og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge
samt voksne med arvelige lungesygdomme fra hele
Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk
Laboratorium er en integreret del af DBLC og
Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle patienter som led i den daglige klinik,
dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af
gamle metoder til måling af især små børns og svært
lungesyge børn og unges lungefunktion.
Indeværende projektet vil med DBLC’s unikke
apparatur undersøge ny teknik til bestemmelse af
begyndende lungeskade hos børn i alle aldre, som
potentielt kan have stor betydning for behandlingen
af børn med de arvelige, kroniske lungesygdomme
Cystisk Fibrose (CF) og Primær Cilie Dyskinesi
(PCD). Metoden benævnt Multiple Breath inert gas
Washout (MBW) giver store forventninger til påvisning af lungeskader før andre lignende lungefunktionsmetoder og længe før symptomgennembrud.
MBW er for første gang etableret i Danmark under
Dansk BørneLunge Center på Rigshospitalet.
Under ansættelsen vil du skulle medvirke i flere
delstudier, men særligt varetage gennemførelsen
af metodestudier, der har til formål at validere og
udvikle MBW metoden. Udover MBW foretages
en række andre avancerede lungefunktionsundersøgelser, såsom helkropspletysmografi, maksimal
iltoptagelse og diffusionskapacitet.
Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk
forskning vil du blive grundigt oplært i de forskellige
lungefunktionsmetoder. Via supervision fra erfarne
kollegaer vil du efterhånden selvstændigt varetage
målingerne. Ansættelsen giver selvsagt et grundigt
kendskab til forskellige lungesygdomme indenfor
pædiatri. Du bliver medlem af et tværfagligt team
af læger, sygeplejersker, biologer, bioanalytikere,
sekretærer, phd-studerende og OSVAL-studenter.
Ansættelsen er for et år og i henhold til beskrivelserne af Prægraduat Forskningsår på www.sund.
ku.dk.
Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse 1. februar
2012.
Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender
du en kort ansøgning på mail til:
Kent Green
Klinisk assistent, PhD-studerende
Dansk BørneLunge Center
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kent.green@rh.regionh.dk
Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med.
Leder af Dansk BørneLunge Center,
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk

Styr dit TV som Harry Potter!
Ekstra Bladet skrev "... Med en sexet blondine
på bordet og en dygtig mand bag køen..." (i en
helt anden sammenhæng).

Annoncer
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Senior MOK-red sælger ud...
Mangler du pondus i de faglige diskutioner med dine medstuderende i
fredagsbaren? Så supplér dit fagbibliotek med et eller flere nedenstående
værker.
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SPV-teoribog 1.udgave
Letlæselig indføring i sengeredningens
kunst. Bonus i form af konverteringstabel, rektal vs. oral temperaturmåling.
En del æselører, men ellers near mint
condition.
Chrisse-Laden
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Kongressen giver studenterforskere i Danmark en enestŒende mulighed for at
pr¾sentere deres forskning i et uformelt, men fagligt forum forud for
internationale kongresser, og samtidigt m¿de og l¾re af studenterforskere fra
andre dele af landet.
Arrangementet inkluderer:
��Bustransport tur/ retur
��To overnatninger med fuld forplejning
��Et fagligt inspirerende videnskabeligt program
��Festmiddag
��Pr¾mier til de bedste pr¾sentationer

tlf: 26122840

Macroeconomics for dummies
Som mange har måttet sande, er det
godt at have noget at falde tilbage på.
Bliv til noget stort, mens du er lille.
Drews

tlf: 33330535

Deltagerpris: DKK 2.000,- (resten stŒr vi for)
Der er begr¾nset deltagerkapacitet Ð sŒ sp¿rg din vejleder om st¿tte i dag!

Veneriaatlas pop-up udgave
Ulcus molle eller durum? Det scenarie
vil du aldrig stå i, hvis du erhverver
dig dette utroligt virkelighedstro værk.
Særligt blomsten af kondylomer side 13
henrykker. Obs. ikke 3D udgaven.
Baby

Tilmelding sker ved at indsende et abstract i perioden 1. oktober til 15. december
2011. Vejledning og tilmeldingsformular findes pŒ kongressens hjemmeside:

Arrangementet er henvendt til nuv¾rende og forhenv¾rende studenterforskere ved landets
sundhedsvidenskabelige fakulteter. Er der endnu ikke opnŒet resultater kan resultatafsnittet
udelades fra abstractet. Det er ogsŒ muligt at deltage i kongressen uden en pr¾sentation.

tlf:51923078
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ADIPOSITAS
OLE LANDER SVENDSEN, ARNE ASTRUP OG GITTE STAGE HANSEN

Omfattende gennemgang af alle aspekter omkring patienter
med adipositas, fra udredning og forebyggelse til behandling
og specielle forhold som dosering af lægemidler, hospitalsindretning, problemer i forbindelse med operation og særlige
patientgrupper som børn, gravide og hjerteinsufficiente
patienter. Alle kapitler er skrevet af specialister på deres felt,
og bogen er en grundbog og et opslagsværk for den, der vil
tilegne sig viden om adipøse patienter.

KR. 299,00 (VEJL.) 301 SIDER

LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV.

NYHED

basisgrupper
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Foredrag i videnskabsetik
PUFF inviterer alle interesserede til
foredrag i videnskabsetik.
Store Mødesal den 23 november kl. 16.15.
Alle er velkommen!
Skal du lave forskning kan du ikke undgå at skulle
indtænke etik.
PUFF ønsker derfor at give en god introduktion til
voresvidenskabsetiske system i Danmark.

Program:

16.15-17:00: Lektor Peter Rossel:Det historiske
grundlag for det moderne videnskabsetiske system.
17:20-18:05: Specialkonsulent Susanne Pihl Jakobsen: Komitesystemets opbygning, patientrettigheder, risikovurdering og anmeldelsespligt.
Kom og tag din læsemakker eller kollega med!

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en
studenterforening med formål at motivere til og
forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige
studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer.
Hvadarbejder PUFF for?
- Gøredetlettere for studerende at startepå et
forskningsprojekt
- Bedrevilkår for prægraduateforskningsårsstuderende
- Forbedrestudenterforskerensfagligeforudsætninger
- Formidlende organ mellemstuderendeogforskningsaktiveinstitutioner
- Forsknings-interesseredekanmødes med ligesindede

Kommende PUFF arrangementer:

- Kursus i basal statistik, 5 eftermiddage i november
og december
- Foredrag i videnskabsetik, onsdag d. 23. november
kl. 16.15 i store mødesal
- Månedsmøde og julehygge, tirsdag d. 6. december
kl. 16 i lille mødesal
For mere info om PUFF og studenterforskning se:
www.puffnet.dk

IMCC julefrokost

25. nov kl. 18.30 i Studenterklubben
Vi inviterer til et brag af en aften med fællesspisning, dans og fest til den sidste går ned! Julefrokosten
er for ALLE, ikke kun IMCCere. Det koster kun 20
kr at deltage, så hvad venter du på? –tilmeld dig
med det samme!
Vi glæder os til at se jer alle til årets julefrokost!

Tilmeld dig eventet ”IMCC julefrokost
København” på facebook, og få mere
info.

Kom til infom¿de 29. november kl. 19
i lille m¿desal pŒ Panum

�

FORSKNING ER FEDT – forskning i udlandet er federe
Tag med IMCC Research Exchange til
udlandet og få en afveksling fra bøgerne
eller få en spændende sommerferie. Forskningsopholdene er typisk af en måneds
varighed, dog kan en del af disse ophold
forlænges. IMCC Research Exchange sørger
for kontakten med værtslandet, du får stillet
en bolig til rådighed og minimum et måltid
om dagen under hele opholdet. Mød mennesker fra hele verden samtidig med at du
får en enestående mulighed for at forske i et projekt efter eget ønske. Prisen for opholdet er 2800kr. og du har
mulighed for at få 500 kr. tilbage, hvis du efterfølgende skriver en rapport om dit ophold.
Det eneste, du skal gøre, er at udfylde ansøgningsformularen på www.imcc.dk inden d. 1. december 2011 og
købe flybilletten, så er du parat til at få ny viden, nye oplevelser og en masse nye venner fra hele verden!

Vi har pladser i Canada, Italien, Japan, Libanon, USA, samt andre højt
kvalificerede forskningssteder. Læs mere på www.imcc.dk
En oversigt over de forskellige forskningsprojekter i de enkelte lande udbydes på vores database på hjemmesiden: http://www.ifmsa.net/public/searchredb.php
Alle semestertrin og studieretninger på SUND er velkomne til at søge!

For yderligere spørgsmål kontakt venligst:
Dana Cotong, Lokalformand København
Research-kbh@imcc.dk

Kattedamen siger miaaaavv

18
18
SYMS indkalder!
Efter et årelangt hiatus er det
igen tid til at Studerende Yngre
MedicinStuderende samles om det
skrevne ord!

basisgrupper
Dermatologisk Selskab for
Studerende, DSS, holder
månedsmøde og journalclub
tirsdag d. 6. december i Store
Mødelokale i Studenterhuset kl.
18-19. ALLE ER VELKOMNE.

Vi indkalder
til læsefest i
Læserum Stilhed
hver fredag kl.
20.30 til midnat,
min.

Sexekspressens månedsmøde d. 1. december!

Tør du kramme en HIV-positiv?
Tør du give vedkommende et kys?
Ville du turde dele håndklæde, hvis
der stod “brugt af HIV-smittede” oven
over?
Mange mennesker ved godt, at ingen af de
forestående ting er farlige, men vælger alligevel
at tage afstand. I Sexekspressen mener vi at det
vigtigste er, at alle kan tale åbent om seksualitet og
emner i relation hertil - også emner, som kan være
tabubelagte og fordomsbefængte. En god måde at
opnå dette mål er bl.a. ved at oplyse i folkeskolen
og vi har brug for din hjælp!
1. december er World AIDS Day! Kom med hen i studenterhuset kl. 17.00 til årets sidste månedsmøde
og lær mere om, hvordan DU kan hjælpe os med at
oplyse i folkeskolerne om bl.a. HIV/AIDS og aflive
nogle af de myter og fordomme, som stadig florerer
i Danmark i 2011.
Til mødet er der kaffe og kage, og underviserne
fra november fortæller kort om deres oplevelser.
Bagefter mødet, som varer en time, er der mulighed
for at blive til pizza og hygge, hvis
man har tid.
Tag din læsemakker i hånden
og kig forbi i studenterhuset kl.
17.00, d. 1. december! Vi glæder
os rigtig meget til at se dig!
Sexekspressen - Panums Hyggeligste Basisgruppe!

PIT holder månedsmøde onsdag d. 23.
november kl. 17 i Studenterhuset.

Hvis du er interesseret i tropemedicin og muligvis
gerne vil kombinere dit medicinstudie med en
udsendelse til et land i den 3. verden, så er PIT
noget for dig.
Kom til vores månedsmøde og hør alt om vores
meget aktive og hyggelige basisgruppe. Alle er
velkomne.

Vi glæder os til at ser Jer.
Mvh. PIT

Vel mødt, vel
læst - og husk:
kun en kåbe
frygter kitlen!
Vi SYMS
/Mav og Mia Joe

PIT MÅNEDSMØDE

Vi glæder os til at se dig.

Kære alle
Så er det igen tid til månedsmøde i
FORNIKS. Vi har en masse, vi skal
have snakket om.
Der vil i starten af mødet være et oplæg om fremtidens migræneforskning: En metabolit af tryptophan
har i det sidste årti tilegnet sig stor interesse i forskningsverdenen pga. dens neuro-aktive egenskaber.
Nye studier tyder på at den muligvis spiller en
nøglerolle i migræne. Kom og hør hvordan man fra
teori til praksis prøver at løse migrænens gåde!
Efter mødet vil der desuden være en gennemgang
af 5 spændende neurologiske cases fra den virkelige
verden, hvor du kan få lov at lege neurolog og
prøve at finde frem til diagnosen samt lokalisere
læsionen! :)

Kursus i Sutur 1
Tilmeldingen er startet, så skynd dig
at tilmeld dig på studkir.dk
Kurset afholdes:
Torsdag d. 25. November kl. 17.15
Lokale 1.2.16.

1) Neuro-oplæg: Migræneforskning af Song Guo
(20 min.)
2) Formalia
3) Siden sidst
4) Kommende arrangementer
5) Ansøgninger af studenterpuljen
6) Evt.
7) Gennemgang af 5 neurologiske cases (30 min.)
Vi glæder os til at se jer!
Med Venlig Hilsen
FORNIKS (FOReningen af
Neuro Interesserede Københavnske Studerende)

SYMS' Basisgruppeopretnings- og EtymologiService Informerer
Når du opretter DIN basisgruppe (for det gør du jo, du kan nærmest ikke blive
speciallæge uden), er der et par ting du skal være opmærksom på.
1. Tematematema

Find eller opfind et speciale der ikke allerede findes en basisgruppe for. Der er 38 specialer og ca. 183
basisgrupper, så der skal tænkes kreativt. Overvej evt. subspecialiceringer á la "Gruppen af Anderledes
Antomisk-Allergiske ArbejdsmiljøBelastningsskadeinteresserede" og "Foreningen af Ikke-Sports-Skaldede ANæstesiologer"

2. Find din gruppes akronym.
Som du sikkert allerede ved, er akronym betegnelsen for et ord dannet af

forbogstaverner eller dele af en ordrække. I ovennævnte tilfælde, er der
således tale om de potentielt nystiftede basisgrupper GAAAAB og FISSAN.
Alternativt kan du nøjes med en initialisme: du kender det fra det eksotiske
DSB, PBL osv., altså en bogstav-for-bogstav udtale af din basisgruppeforkortelse. Kedeligt, ja, memorabelt, nej.

3. Logo! Blikfang!

JULEPYNT
anno1944

Nu har du etableret din pseudofaglige kaffeklub, som med flot udførte
ansøgninger vil rippe Studenterklubben for det overskud du selv i din
brandert har været med til at generere. Se dét er økonomisk ansvarlig
recirkulation. Du har nu to muligheder:
3.1 Få din designteknologistuderende bror/roomie/etc. til at fikse et sejt
logo til dig.
3.2 Lav et venstrehåndslogo og send det til mok@mok.info, så får redaktionen spat af din amatøristiske tilgang til layoutfaget og laver fluks et fint logo til dig.

4. BUM,

Så er du speciallæge. 4-års-hvaforenregel?!

MOK-red./Mav

kredsforeningen
FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

Åbningstider
Kontakt
FADL,
Københavns Kredsforening
Mandag-fredag:
Mail:
kkf@fadl.dk
Panum
kl. 8.00-18.00
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7
Web:
www.fadl.dk
2200 København N
Telefontid
10.00-15.00

Codan forsikring via FADL
I december måned udsender FADL
opkrævning for Codans forsikring for
året 2012.
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Rabat på FADLs Forlags bøger
Som medlem af FADL får du:
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Kommende aktiviteter
» 23. nov: Repræsentantskabsmøde

Mmmmmhh...
et lille
valgegernkage!
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HAPS!

