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FRIST FOR OPSTILLING TIL FADLS REPRÆSENTANTSKAB! SE S. 8.
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Det sker i ugen
NORSKE STUDERENDE! SE S. 5.
SIDSTE TILMELDINGSDATO TIL FADLS MEMOKURSUS. SE S. 8.
ANDERS SKAL TIL SPEJDER.
JOHAN SKAL HJÆLPE SIN MOR MED AT
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Basisgrupper
Aktiv Kardiologi for Studerende
AKS
Medicinsk etik og filosofi
Cogita
Dematologisk Selskab for Studerende
DSS
Basisgruppen for intern Medicin
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FORNIKS Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
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GO
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Kristne Medicinere
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Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
PIPPI
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
PMS
PORTOS Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
PsykOBS Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
PUC
Panums Ungdoms Forsker Forening
PUFF
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
SAKS
Studerendes Almen Medicinske Selskab
SAMS
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
SATS
Scorebogen
Sundhed for Alle
SEHAT
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
SIMS
Studenterklubben
SOFAS
Studerendes Organisation For Akutmedicin
SPLAS
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Synapse
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
SØNHKS
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook
www.cogitakbh.dk
www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu
www.imcc.dk

www.metascience.dk
www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com
www.portos.dk
www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com
freewebsite-service.com/sims

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
www.synapse-connect.org.

www.soenhks.dk

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

Ugens sjove indslag

ANDERS SKAL PÅ ARKEN MED CAMPARIDRENGENE. ALBIN SPILLER SHUFFLE I
MALMØ. SOFIE SKAL MALE KERAMIK MED SIN
VENINDE.
MOK DEADLINE KL. 12:00
PUFF FOREDRAG. SE S. 4.
NY BASISGRUPPE! POB - SE S. 5.

Er du?

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIEVEJLEDNING
OG STUDIESERVICE

FORNIKS FOREDRAG. SE S. 4.
PORTOS FOREDRAG SE S. 4.
EORTA MØDE SE S. 6.

Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen
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Mille , tidl. ansvarshavende
var her med sin baby. Hah,
MOK har en baby! Det har
du måske ikke, vel?
Mille
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Basisgruppebazar

de studerende med simulationsåbning af en
ders dumlekaramel såvel som suturering. De trækker
således på action fremfor mundgodt.
Af Joha
Bod: 4,1/5
For mange medicinstuderende er det årets største begivenhed. Kendt blandt folket som
Slik: 3/5
"Bazaren". Som altid havde MOK øret ved jorden, fingeren på pulsen, tungen på vægten
og An
n, Simon

og hånden på ... håndstedet, og vi præsenterer hermed vores evaluering af diverse
basisgruppeboder, så du ikke behøver at gøre det! (hvis du på nuværende tidspunkt overvejer
at deltage, er det alligevel for sent, så selv tak)
SAMS
SAMS havde valgt det taktiske sted; de stod
allerførst, når man kom ned til Bazaren.
Mens man fuld af energi sluttede sig til
virvaret af entusiastiske og informative
medicinstuderende, blev man her mødt
af kommende almen medicinere. Med 8
medlemmer til stede var det godt og vel
også alle de medicinstuderende, der vil være
praktiserende læger. Så det var flot!
SAMS havde flotte plancher, egne trøjer,
custom slik, flyers og hjemmebag.
Bod: 4/5
Slik: 4/5
MR
MR er den mest fotogene basisgruppe. De var skarpt repræsenterede af stærke profiler med
flotte profiler. Desuden havde de hjemmebagt kage. Desværre chokoladekage, som vores
fotograf ikke kan lide, fordi han er enestående.
Bod: 3,5/5
Sik: 2/5
FADL
FADL var flotte med et tildækket bord og plancher. Det kan vi lide. De havde en slags
konkurrence, hvor man kunne komme med ønsker til den næste overenskomst. Hvis MOK's
udsendte ønske om højere løn og færre patienter til alle bliver imødekommet, vinder de
naturligvis denne anmeldelse i retrospekt.
På slikhylden leverede de deres velkendte lakridsbolcher, som besnærer og betager alle
1.-semestre, når de er til Rusintro hos FADL. Ikke dumt og ikke dårligt - men kedeligt.
Bod: 3/5
Slik: 1/5
SATS
SATS var - som altid - stort, flot og gennemført. Der var 37 frivillige, legetøj, et spineboard,
kaffe og masser af slik! De havde endda en fantomarm, så man kunne øve sig på at tage
både A-gasser og lægge venflon! Desuden havde de en flot planche. Imidlertigt var der så
meget at forholde sig til, at ingen de facto information var svært tilgængelig, og vi kan ikke
huske, hvad de serverede.
Bod: 4,5/5
Slik: 1.5/5
NMF
Boden styret af norske jenter emmer af det de fleste basisgrupper har mangel på: Hygge.
Der er nogle kanel-snegle, der muligvis har taget 9 timer at bage - vi stiller os tvivlende,
men må indrømme at ni timer ikke er langt fra den tid SKAM tager at se. Man kan forestille
os, at de snildt har kombineret de to.
Bod 4/5
Slik: 2/5
Eorta
Ultralydsmaskine.
Bod: 3/5
Slik: 2/5
Panum Runners
Basisgruppebazarens sunde hjørne,
der - som en Ironman-dyrkende højlydt
mellemleder - forsøger at udbasunere
et budskab om sundhed i dette
sammensurium af slik og kage. Boden
er opbygget af hvid dug og et udprint
af deres løberute. Slikket består af frugt
og kiks. En rigtig stemningsspreder...
Til gengæld er de fotogene.
Bod: 1/5
Slik: 0/5

Portos
MAN MÅ BYGE MED SØM OG HAMRE. BANG BANG. OG SÅ ER DER SMÅKAGER. MUMS MUMS.
Bod: 4/5
Slik: 3/5
Medilearner
Computerne står som forventeligt klar, og foran står skjorteklædte teknologiske førsteelskere,
der forsøger at værge de yngre studerende til hackerlivet på medilearner. Med sig har de
A3-print (ja, det er de store papirer; sl3f har de styr på .ps-5/follow-me/ og har gratis print).
Og computerere Woot woot l33t. Men disker kun op med ét enkelt billede.
Bod: 4/5
Slik: 0,5/5
Saks
En af de store basser til basisgruppebasaren er som sædvanligt SAKS, der forsøger at forføre

GO
På mange måder heksens hus i Hans og Grethe
- grundlæggende set opbygget af kager:
moderkager, hjemmebag og muligvis også
noget andet kage (mest for at få analogien til at
gå op). Desuden har de også en dug - det er jo
ret fedt. Desuden har de "metabilleder"
Bod: 4,7/5
Slik: 4/5
Splas
De siger at kagerne smager bedre end de ser ud. Det er jo det indre der tæller.
Bod: 2/5
Slik: 2/5
META
Et nyere skud på stammen som melder sig stærkt på basisgruppemarkedet. Flotte og
veludførte kager, som dog ikke kamouflerer det faktum at de fleste at METAs medlemmer
aldrig bliver læger.
Bod: 5/5
Slik: 4/5
PIPPI
Basisgruppe drevet af børn. Vi synes deres klippe-klister var rigtig flot og vil helt sikkert
hænge det op på køleskabet når vi kommer hjem. Og hvis de er virkelig søde til at rydde op
får de måske lov til at være sent oppe i aften.
Bod: 3/5
Slik: 2/5
OSM
Den endnu ikke officielt opstartede
basisgruppe udemærker sig ved at have
et 100 % fremmøde af medlemmer. Logoet
skal de måske arbejde på, men humøret
var helt i top
Bod: 2,5/5
Slik:2/5
IMCC
Verdensomspændende netværk af sygeligt
engagerede medicinere. De giver gratis
kaffe, hvis man sværger troskab til døden.
Lækre kager.
Bod: 2,7/5
Slik: 4/5
Forniks
Ingen skal prøve at spise Panum af med vindruer og tørrede majs. Kom igen. Men gode til
neurokirurgi. Og hvade en flot hjerne med.
Bod: 4/5
Slik: 0/5
Cogita
Naiv basisgruppe som ignorerer at alle medicinere
er psykopater uden en flig af samvittighed. Flot
kage med logo. Havde lagt bøger frem, som MOKs
udsendte fejlagtigt tog for slik. Tørt.
Bod: 3/5
Slik: 4/5
Donaid
Flot stand, der klart skiller sig ud fra mængden. I øvrigt
en god sag, som fortjener mere opmærksomhed.
MOKs reporter synes dog det var i overkanten at gå
rundt og tattovere folk. Organdonation er fedt, men
det er alligevel lidt groft at efterlade et permanent mærke på min hud. Det var fucking
dyrt at få fjernet.
Bod: 5/5
Slik: π/5
IMCC Grønland
Årets basisgruppebazar tilhørte i sandhed denne stand. Stanken af tørret, fordærvet fisk var
tilstede på hele basisgruppebazaren, samt over det meste af østdanmark. En af de der ideer
som sikkert var helt vildt sjov sidst på aftenen til et månedsmøde, hvor alle havde fået for
meget gæret isbjørnemælk. Det var sjovt. Lad os aldrig gøre det igen.
Bod: 3/5
Slik: 1/5. Eller 5/5
3om1
Lækkert initiativ for at genindføre slavehandlen i et mere studentervenligt prisleje. Det er
tydeligt at der er masser af penge i den moderne menneskehandel; en prangende stand
med store falliske plakater, og flot PR-materiale, der oser af velstand. Kagen var dog ikke
overbevisende.
Bod: 5/5
Slik: 1,5/5
Nogle er glemt. Så mange mennesker, så lidt tid.
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Kommende arrangementer i AKS
- Aktiv Kardiologi for Studerende.
AKS er en basisgruppe for studerende med
interesse for det kardiologiske speciale.
Hold øje med vores facebookside hvor vi
løbende vil poste efterårets arrangementer..
Kommende arrangementer og kurser:
Tirsdag den 18. Oktober–Næste månedsmøde.
Vi vil gerne invitere alle kardiologiinteresserede
studerende til vores næste månedsmøde, hvor vi vil ligge sidste hånd på efterårets arrangementer. Find eventet på Facebook-gruppen.
Der vil være pizza til alle fremmødte.

Går du med en forsker i maven?
Så kom til PUFF’s oplæg:Intro til
studenterforskning.
Den 26. september kl 17-18.30 i
auditorium 29.01.32
Oplægget vil omhandle, hvilke
områder PUFF mener man bør være opmærksomhed på før man kaster sig ud i studenterforskning.
Bestyrelsesmedlemmer fra PUFF vil fortælle om, hvordan de kom i gang med forskning.
Oplægget vil suppleres af Studievejledningen, der vil fortælle om mulighederne for
fuldtidsforskning under studiet.
Vi glæder os til at se dig!
PUFF

Ekko-kardiografi kursus – afholdes start november

Oktober-nyheder fra SØNHKS

Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på Gentofte hospital
i samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik mulighed for hands-on erfaring.
Vi er ved at fastsætte endelig dato for kurset, og vi poster Facebook event og i MOK når
der åbnes for tilmelding.
Kurset kræver medlemskab af AKS, se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for
Studerende" for indmeldelse.

Måndesmøde med tema om sutur
Husk næste månedsmøde, der afholdes TIRSDAG DEN 4. OKTOBER klokken 17 i
studenterhuset (vi bor på 1. sal). Der vil være et ØNH-fokuseret tema om suturteknikker.

Kursus i Praktisk Kardiologi.
Dette kursus i praktisk kardiologi er for studerende der har lyst til at vide mere om akutte
tilstande og behandling af disse. Kurset vil bestå af en gennemgang af AKS, hjertesvigt
og farlige arytmier, således yderst eksamensrelevant for både 7., 8. og 9. semester, samt
andre der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!Kurset afholdes i december og kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for
Studerende" for indmeldelse.
Intro til Hjerte Lunge –Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus.
I december afholder vi vores gratis kursus for 1. Semester, som har til formål at klæde jer
godt på, til spørgsmålene i Hjerte & Lunge pensum, ved jeres første eksamen her på Panum.
Hold øje med MOK og vores Facebook gruppe. Kurset er gratis og kræver ikke
medlemsskab.
EKG I - Lær at tolke et EKG!
En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. i
klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant for
blandt andet 4. Semester og 7. Semester. Kurset afholdes i januar og kræver medlemsskab
af AKS, se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.

Tour de Chirurgie – Øre-næse-hals-kirurgi
Hvordan ser arbejdsdagen for en ØNH-kirurg ud? Hvem er de ØNH-kirurgiske patienter?
Hvordan sikrer du dig introstilling? Og hvad skal der til for at få hoveduddannelse i ØNH?
Grethe Samuelsen, overlæge ved Hillerød hospital, besvarer disse og flere spørgsmål til
Tour de Chirurgie i ØNH-kirugi ONSDAG DEN 19. OKTOBER klokken 17.15 til 18.30 på
Panum (lokale 21.2.26). Følg med på facebook for yderligere information.
Kursus i basal ØNH undersøgelse
Bliver afholdt i uge 40 og 41. Kursisterne vil få et spændende indblik i hvordan man
systematisk laver en ØNH undersøgelse af ansigt, ører, næse, hals og mund. Kurset er
egnet til lægestuderende på de kliniske semestre og kan evt. bruges som et supplement
forud for eksamen i ØNH.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i en fokuseret anamnese og give eksempler på
patologi i øre, næse, hals og mund. I vil i blandt
andet lære hvordan man udfører en otoskopi og
behandler epistaxis (næseblødning).
Der er 12 pladser og SØNHKS medlemmer har
fortrinsret.
HVORDAN: Kurset starter med en teoretisk
gennemgang efterfulgt af afprøvning af
undersøgelsesteknikkerne på hinanden.
SØNHKS og Rigshospitalets ØNH-afdeling stiller
relevant udstyr til rådighed.
HVOR: Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske klinik F 2071, opgang 2, 7. sal

EKG II – Kursus i avanceret EKG tolkning.

PRIS: 50 kr som betales kontant på dagen

Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG'er og er
således yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en
genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!Kurset afholdes i januar og kræver medlemsskab
af AKS, se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.

TILMELDING: Foregår via vores hjemmeside, www.soenhks.dk. Følg med på facebook
og på hjemmesiden for yderligere information om datoer og tilmelding.
Med venlig hilsen
Os i Studerendes Øre-Næse-Hals-kirurgiske Selskab

Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS
Kom ud og Kitesurfe med os!
MIKS startede som en gruppe for medicinere med en fælles interesse: KITESURFING!
MIKS er en basisgruppe på Panum for alle der er interesseret i kitesurfing; både erfarne
og dem der gerne vil lære det. Gruppen er primært for studerende, men alle er velkomne!
Som medlem i MIKS får man:
•
Hjælp til at komme i gang med at kitesurfe og vælge det rigtige udstyr!
•
Masser af hygge
•
Fællesarrangementer: Strandgrill, hytteture, tur til kabelparken
•
Tips og tricks til at komme videre uanset hvorfra man starter
•
Fede ture på vandet og rig mulighed for carpool til surfspots
På vores Facebook side kan man blive opdateret om vores møder, events, kurser, ture og
andet: https://www.facebook.com/mikskbh
Derudover har vi et grupperum hvor vi skriver når vi tager ud, og planlægger andre ting
her:https://www.facebook.com/groups/miksmail/
MIKS, Panums kitesurf-basisgruppe, arrangerer også fælles ture til Copenhagen Cable Park
Vi ses på vandet!

TEMAMÅNEDSMØDE OM OVARIECANCER!
SÅ fik vi planlagt semesterets første månedsmøde! Og det bliver…
TIRSDAG d. 20/9
KLOKKEN 16.30
Miniauditorium 29.01.32
4.595 kvinder lever med diagnosen ovariecancer og i gennemsnit dør en af disse kvinder
hver dag - dog er overlevelsen forbedret og incidensen faldende gennem de sidste 3040år. Hvad er årsagen til dette? Hvem rammes af sygdommen og hvad er behandlingen?
Det er nogle af de spørgsmål klinisk professer og læge Claus Kim Høgdall fra Rigshospitalet
vil guide os gennem på denne tirsdag eftermiddag!
Der er masser af plads til spørgsmål og vi håber selvfølgelig på at se så mange af jer
som muligt!
Der vil som altid være kaffe, the og kage :-)
Vi starter med en kort intro (cirka 15min) til basisgruppen GO for alle nye medlemmer,
hvor formanden vil fortælle lidt om gruppen, hvad vi laver og hvordan du kan blive en
del af vores fantastiske basisgruppe
Vi håber at mange af jer vil blive hængende efter foredraget, hvor vi køber nogle
pizzaer/andet takeaway og holder et kort månedsmøde. Det koster 20kr, hvis du vil
spise med - GO betaler resten og står desuden for øl, sodavand og andet!
/GO København
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Vejen til Neurologi og Neurokirurgi
Har du interesse for neurologi eller neurokirurgi, men
synes du, at CV-ræset virker uoverskueligt, og er du
usikker på, hvor meget der egentlig kræves for at
opnå drømmen om en neurologisk eller neurokirurgisk
hoveduddannelse? Skal man have lavet forskning? En
PhD ligefrem? Frivilligt arbejde?
Der er mange spekulationer, men vi har inviteret AnneMette Hejl, postgraduat klinisk lektor på Neurologisk
Afdeling, Rigshospitalet, som samtidig sidder i
ansættelsesudvalget for hoveduddannelsesstillinger i Region H og Region Sjælland.
Hun vil fortælle generelt om livet som ung læge i klinikken, samt hvad der tidligere har
været udslagsgivende for ansøgerne – både på Sjælland men også i resten af landet.
Bliv meget klogere til FORNIKS’ foredrag ”Vejen til Neurologi og Neurokirurgi” tirsdag d.
27 september kl. 17.15-18.00 i 29.01.32, miniauditorium 2

On the 29th of September, Synapse will be hosting the annual kickoff event to signal the
start of the new academic year. This year the topic is 'From academia to life science' – how
do you get into the industry and what are the possibilities as a student?
To enlighten us on this topic we have invited four brilliant speakers to this event:

Vi sørger for kaffe samt lidt til din søde tand. Så tag din neurointeresserede studiekammerat
under armen, og så ses vi forhåbentligt!
/ FORNIKS

The first speaker Peter Tolstoy, is with over 4000 interviews primarily at Novozymes and
Novo Nordisk one of Denmarks most experienced recruitment consultant. He has taught
about job seeking in a wide range of unemployment funds and unions. He will explain the
most common techniques and methods in finding a job and about the unique networking
method: “the ten guardian angels”.

Infomøde og Månedsmøde med FORNIKS Slam!
Velkommen tilbage fra sommerferie gamle som nye FORNIKS'ere!
Vi starter som altid semestret ud med infomøde kl. 16.30-17, hvor man kan komme og
høre mere om foreningen, og hvad vi laver.

Next you’ll get the chance to meet the co-founders of Athgene, who will talk about how
you as a student can get into innovation startups and they will share their own personal
experience.

Kl. 17.15 fortsætter vi med månedsmødet, hvor vi begynder med 45 minutters korte
oplæg fra forskellige FORNIKS-medlemmer, der fortæller om deres forskningsår, BA-projekt,
studiejob eller lignende indenfor neurologiens og neurokirurgiens verden.
Vi sørger for lidt lækkert til ganen samt kaffe og the.

The third speaker David Zepernick, Head of Communication and Public Affairs in Medicon
Valley Alliance (MVA) will talk about the Life-Science cluster Medicon Valley – How does
it look like, what are the benefits and challenges for this cluster and why is it relevant
for students.

Vi glæder os til at se dig!
/FORNIKS

The final speaker, Lisbeth Borbye has a Ph.D in genetics from UCPH, she has been Post
Doctoral fellow at the “Human Genome Project” and worked in the industry. In addition,
she has twelve years of experience within educational innovation and building strong
research alliances between universities and companies, government agencies, and nonprofit organizations from her position as assistant dean for professional education at North
Carolina State University. At the kickoff, she will tell us some of her methods for preparing
the students for life after academia.

HOW TO ORTO
5-årsreglens indtog i special-lægeuddannelsen har medført et CV-ræs, der ikke blot
influerer årene efter KBU'en, men også studieårene. Hvad skal der til for at komme
gennem nåleøjet?
Kim Holck, overlæge og uddannelsesansvarlig på Hvidovre, kommer og deler ud af sine erfaringer
om, hvad der skal til for at opnå en
hoveduddannelsesstilling inden for
ortopædkirurgien.
Lokale 42.1.02 tirsdag d. 27. september kl. 17.15
Der vil som altid være kaffe og lidt lækkert til.

This event will kick off an exciting year in the name of Synapse with many fantastic events
in the pipeline, some of which we'll present to you during the kickoff.
After the talks, you will have the opportunity to network with speakers, the Synapse team,
and fellow students, with refreshments included.
Sign up* via this link http://www.synapse-connect.org/kick-off-2016/ . Participation is
free, however, there are limited number of seats available.
We look forward to seeing as many of you as possible!

PORTOS

POB - Ny basisgruppe for OFTALMOLOGIEN (POB)

BLIV UDDANNET SEXPERT hos
Sexekspressen!

Panums oftalmologiske basisgruppe (POB)

Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10.
klasse seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi,
sexsygdomme og præventiontil følelser,
seksualitet og meget mere. Dagen forløberpå en lærerig måde for både elever og sexperter,
mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt undervejs!
BLIV UDDANNET på vores Actiondag:
LØRDAG D. 24. SEPTEMBER KL. 09.30
i StudenterhusetpåPanum, se voresfacebook event: ”Sexekspressens Actiondag efterårsedition 16"
Kom også forbi til vores næste MÅNEDSMØDE:
TORSDAG D. 6. MARTS KL. 17.00
i Studenter huset ved Panum
Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle
semestertrin. Efter mødet vil der som altid være fællesspisningfor dem, der har lyst.
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
Norskmedisinstudentforening inviterer til info-/kosekveld (med vafler, drinks og fet
quiz!) for alle norske medisinstudenter ved KU.
Tid og sted: 22. September kl 19.00 hjemme hos kontaktperson Tuva, Jægerborgsgade
19, 4.tv.
Vi håperpå å se deg der!

Vi er en ny gruppe på Panum der genopstår, og der indkaldes derfor til stiftende generalforsamling.
Gruppens formål vil være at udbrede kendskabet og øge interessen for oftalmologien.
Gruppen kommer i højere grad til at have fokus på foredrag og kurser, som vil kunne
bruges under studiet, herunder til eksamen og klinikken.
Hvis du er interesseret, så mød op og vær med, så vi kan genstarte projektet ;-)
Vi glæder os til at se dig (alle er velkomne) mandag d. 26. september kl 16.15. Sted: 42.0.15.
Mail adresse ved spørgsmål: BasisgruppenPOB@gmail.com
Med venlig hilsen
POB

UDDANNELSESWEEKEND EFTERÅR 2016!
Er du vild med førstehjælp, udfordringer og fart over feltet? så
tilmeld dig Førstehjælp For Folkeskolers uddannelsesweekend!
Vi afholder uddannelsesweekend d. 22.-23. oktober, og vi
glæder os til at uddanne en masse nye gæve FFF’ere.
Det hele foregår i studenterhuset, lige ved siden af Panum!
Weekenden vil byde på faglige oplæg, cases samt masser af
godt selskab. I løbet af weekenden har du yderligere rig mulighed for at tilslutte dig FFFfællesskabet. Sug til dig af ny (eller kendt) viden, og få en kanon start i Panums fedeste
basisgruppe!
Tjek Facebookeventet ”Uddannelsesweekend FFF København – E2016” for mere information og tilmeld dig og din læsemakker!
Vi glæder os til at se DIG!
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AKUT intern medicin – in REAL life

BLIV KLOGERE PÅ ORGANDONATION

Eorta inviterer til dette semesters første månedsmøde, der står i det AKUTTE intern
medicinske tegn!

I forbindelse med at Danmarkdeltageri international organdonationsdag 2016, afholder
Donaid - i samarbejde med Forniks og Cogita - et stort arrangement for at sætte fokus på
organdonation; herunder etik, hjernedødskriteriet og en personlig beretning.

Vi får besøg af Danmarks FØRSTE professor i akutmedicin Annmarie Touborg Lassen,
overlæge, ph.d. og dr.med med speciale i infektionsmedicin samt i intern medicininfektionsmedicin, der til daglig har sin kliniske forankring i Fælles Akut Modtagelsen
(FAM) på Odense Universitetshospital.

Herlighederne løber af stablen torsdag den 6. oktober fra kl 17-20 på Panum Instituttet
i Hannover auditoriet.

Annmarie vil tage os med på en fantastisk rejse igennem virkelighedens verden inden for
akut intern medicin og afmystificere, hvad begrebet dækker begrebet over. Find eventet
på facebook og få yderligere information.
Vi vil som altid diske op med en masse lækkerier til ganen
og efterfølgende fortsætter månedsmødet over i Studenterhuset. Da det er semesterets første månedsmøde slutter vi
selvfølgelig af på bedste Eorta manér - nemlig med lækkert
mad og hygge!
Arrangementet er gratis og åbent for alle
Tid: d. 27/9 2016
Sted: Miniauditorium 29.01.30
/Eorta

Opstartsmøde for OSM København!
Så er det i næste uge, at Onkologisk Selskab for Medicinstuderende i København holder
opstartsmøde med spændende oplæg om immunterapi!
Like allerede nu vores Facebookside og tilmeld dig vores event!
Det hele kommer til at foregå d. 28. septemberkl 17. i miniauditorium 29.01.30.

Program:
17.00.17.15: Introduktion
17.15-18.00: Foredrag ved Peter Rossel, lektor emeritus på SUND
18.00-18.45: Foredrag ved Niels Agerlin, overlæge og klinisk lektor på Neurokirurgisk
klinik, Rigshospitalet
18.45-19.00: Kaffepause
19.00-19.45: Foredrag med personlig historie fra medlem af Info-teamet
19.45-20.00: Afslutning og præmieuddeling
Udover det spændende indhold, vil der være gratis kaffeogkage, goodiebags til de hurtige,
samt en konkurrence hvor man kan vinde lækre præmier som bøger og cykelhjelme.
Så hvis du synes organdonation, etik og neurologi er super spændende, eller hvis du elsker
kage og gratis ting - kom til vores foredrag og tag gerne en ven med!
Find arrangementetpåfacebook: “Foredrag om organdonation KBH”

Vi glæder os til at byde dig velkommen i OSM København!
PS. Der er pizza

NB: arrangementet henvender sig primært til studerende på Panum, men udefrakommende er også meget velkomne (i så fald skal man dog være på Panum før kl. 17, da
dørene lukker)

Kære Medicinstuderende
Du inviteres hermed til MedicinerRådets generalforsamling
Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 12. oktober kl 17.00 i studenterklubben
på Panum.

Aktionsdag i Bamsehospitalet og SundKrop d. 24/9:

På lørdag holder vi aktionsdag, og DU kan stadig nå at komme med!
Det bliver en dag med oplæring i begge projekter, hygge og fest om aftenen. Så går
du med en bamselæge og/eller SundKrop-underviser i maven, er det nu du skal slå til.
Du finder program og tilmelding på facebook-begivenheden:
”Aktionsdag Bamsehospitalet & SundKrop”.
Kulturnatten 2016: Bamsehospitalet skal endnu engang med til Kulturnatten i København
d. 14. oktober – så sæt kryds i kalenderen allerede nu, facebook-begivenhed følger.
Og indtil da… bliv medlem af vores facebook-gruppe “Bamsehospitalet & SundKrop,
København” og hold dig opdateret på alt der sker i vores gruppe.

Generalforsamlingen er MedicinerRådets øverste myndighed og på generalforsamlingen
nedsættes bestyrelsen, og der vælges repræsentanter til eksterne og interne nævn, råd,
bestyrelser og udvalg.
Kom og få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig som medicinstuderende i 2017.
På facebook finder du eventet, hvor du gerne må tilmelde dig, hvis du kommer.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 eller forslag til vedtægtsændringer
skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen offentliggør sådanne forslag på fagrådets mailingliste før generalforsamlingen afholdes.
Vi glæder os til at se mange af Jer til en
spændende generalforsamling.

Tid: 6. oktober kl 16.15
Sted: Studenterhuset, Store Mødelokale.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Vedtagelse af budget
5. Indkomne forslag

Som oplæg til mødet vil Sofie fortælle om sit kandidatprojekt omhandlende Fibromyalgipatienters brug af
selvhjælpsmetoder og Ekhart Tolle's smertebegreber.

6. Valg af bestyrelse bestående af:
Formand, Næstformand, Kasserer, MRambassadør, PR-ansvarlig, Sundrådsrepræsentant, Studenterrådsrepræsentant.

Om Integreret Sundhed København:
Formål:
- At udbrede kendskab til integreret medicin og KAM primært for studerende i fremtidigt
sundhedsfagligt virke.
- At skabe et debat og oplysningsforum for sundhed, sygdom og integreret medicin.
- At skabe dialog mellem behandlingssystemer.

7. Valg af revisor

Definition:
Integreret sundhed kombinerer den evidensbaserede medicin med elementer fra den
alternative medicin. I højere grad betragter man inden for integreret sundhed menneskekroppen som en helhed og fokus er på sundhed og forebyggelse mere end på selve
sygdomsbehandlingen. Patient-behandler forholdet sættes højt.

9. Valg til institutråd: ICMM (Institut for Cellulær og Molekylær Medicin), BMI (Biomedicinsk Institut), IKM (Institut for Klinisk Medicin), IFSV (Institut for Folkesundhedsvidenskab), ISIM (Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, RM
(Retsmedicinsk Institut), INF (Institut for Neurovidenskab og Farmakologi).

Integreret Sundhed månedsmøde

Har du lyst til at være aktiv inden for gruppen og være med til udtænkning og planlægning af arrangementer og workshops, så anmod om medlemsskab af gruppen Integreret
Sundhed Medlemsgruppe eller har du andre spørgsmål, så send os en mail:
ISundKBH@gmail.com

8. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser
Valg til Studienævnet, Akademisk Råd, dispensationsudvalget, kvote 2 udvalget, rustursudvalget, klinisk rejsehold, VBK-udvalget, bachelorudvalget, MOK’s bestyrelse, ansættelsesudvalget, Uddannelsespolitisk udvalg , lægeforeningens prægraduate uddannelsesudvalg.

10. Valg til interne udvalg: PR-udvalg, Valg-udvalg, AMEE-udvalget, Fundraiser-udvalget,
Fest og Hyggeudvalget.
11. Eventuelt
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NYE 2. UDGAVER
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Bliv repper
Stil op til repræsentantskabet og få politisk
indflydelse på FADL og dit studie.
Som repper får du noget på dit CV, et socialt
fællesskab og politisk indflydelse.
21. SEPTEMBER 2016 KL. 12.00:
Opstillingsfrist til repræsentantskabet. Hent
opstillingsblanket i receptionen.

Tilmeld dig festen efter Generalforsamlingen på mit.fadl.dk

DEN LILLE LILLA
GUIDE TIL PRÆGRADUAT FORSKNINGSÅR
Overvejer du et prægraduat forskningsår, skal du snart til at forske, eller
er du i gang med et forskningsår? Så kom forbi FADL-huset og få den
Lille Lilla.
Den Lille Lilla er en guide for kommende og nuværende studenterforskere. Den kan bruges som inspirationskilde og et værktøj til hjælp i
forbindelse med prægraduat forskning.

til
adser
l
p
t
s
e
R
ne på
kurser
l.dk
mit.fad

KURSER

MEMO KURSUS

Deltag i gratis MEMO kursus med
lægestuderende Sebastian Schmidt,
der har indgået et samarbejde med hukommelsesekspert Oddbjørn By om at lære medicinstuderende
teknikker, så man bl.a. kan huske anatomi, biokemi,
farmakologi og mikrobiologi meget mere effektivt!
Med disse teknikker har Sebastian gået fra
fortvivlelse over pensummængde til at blive
anklaget for at have fotografisk hukommelse.
Deres ønske er at give jer overskud til at øge
jeres nysgerrighed til at lære, klare sig bedre til
eksamen og have tid til andre ting.

Sebastian er forfatter og studerer på SDU, hvor han
også underviser.
Oddbjørn er tidligere verdensrekordholder i hukommelse og forfatter af de kendte Memo-bøger.
Tilmelding på mit.fadl.dk
Husk at tage pen og papir med!
Kurset er fra 17-19 tirsdag d. 4. oktober
Tilmelding senest torsdag d. 22. september.

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Medicin under studierne?

Vi søger 1-2 nye kolleger til vores lille journalhold med start i november 2016.

Har du brugt receptmedicin anderledes end den er foreskrevet – måske for at opnåbedre
koncentration, søvn eller noget tredje?Så vil vi gerne høre om dine erfaringer i et individuelt og anonymt interview til forskning. Du modtager to biografbilletter som tak for din
tid.Vil du deltage, eller har du spørgsmål vedr. deltagelse, så kontakt ph.d.-studerende Lea
Trier på 51440042 / ltk.crf@psy.au.dk, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen,
der kræver kirurgiske indgreb.
Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelses- og elektive
journaler i afdelingens ambulatorium inklusiv præoperativ vurdering og optimering, men
vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og hvis man har lyst, er der mulighed
for at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter.
Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Der er ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL overenskomst.
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.

Stetoskopet er gået i luften med et brag!

Krav:
•
Gennemført neurologisk klinikophold på 10. semester inden ansættelse.
•
Du kan tage 3-4 vagter om måneden.
•
Du skal kunne blive i stillingen i minimum et år.

Vi lå nummer 12 på Itunes overall podcast liste og nummer 1 blandt sundhedspodcast
i Danmark. Vi er super overvældede! Mange tak til alle, der har lyttet til os. Vores næste
episode udkommer d. 1/10. Hvis du endnu ikke har hørt vores udsendelse, så gå ind på
stetoskopet.nu. Vi glæder os til at du putter stetoskopet i ørene!

Det forventes,at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er seks personer på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil
og udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen.
Det er en fordel hvis du har erfaring med at håndtere patienter i krise, og du skal være
forberedt på at være tovholder på tværs af faggrupper og specialer.
Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden og plejer at spise sammen, og vi søger
nye kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold.
Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til holdleder Anne-Sophie Fenger på
gpw469@alumni.ku.dk senest den 5. oktober.
Du er velkommen til at kontakte Anne-Sophie på ovenstående mail for mere information.

OFTALMOLOGI ELLER ANÆSTESIOLOGI?
Forskningsår 1. februar 2017 – 31. januar 2018

Vi søger medicinstuderende til basalvidenskabelig og translationel forskning på
Københavns Universitet og Rigshospitalet indenfor oftalmologi og anæstesiologi. Vores
forskningsgruppe undersøger sygdomsmekanismer i nethinden og har mange forskellige delprojekter med forskellige samarbejdspartnere såvel nationalt som internationalt.
Dit forskningsår vil omhandle sammenhængen mellem grøn stær og en velreguleret
blodgennemstrømning og vil indebære udførelse af et interventionsstudie på en gruppe
af patienter med grøn stær. Der er allerede finansiering til projektet. Vi kan tilbyde:
•
Eget projekt
•
Udarbejdelse af bachelor- eller kandidat-opgave
•
Udgivelse af artikel
•
Kontakt med patienter
•
Konferencer og muligheden for at indgå i et ambitiøst og socialt forskningsmiljø
Lyder det som noget for dig, så send en email til øjenlæge og lektor Miriam Kolko: miriamk@sund.ku.dk.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Er du nysgerrig for at lære mere om psykiatri og har du bestået 10 semester?
Psykiatrisk Center Amager søger medicinstuderende til voresforvagtshold pr. 1. oktober
2016 eller snarest muligt.
Vi tilbyder en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en lægegruppe
med fokus på faglig udvikling og undervisning. Som stud.med.på PC Amager kommer du
til at varetage forvagtsarbejdeprimært i vores døgnåbne skadestue og akut stuegang på
intensive og åbne afsnit efter behov i vagten.
Vi forventer, at du:
•
Har bestået 10. semester inklusiv retsmedicin
•
Har lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale
•
Er åben, dynamisk og nysgerrig
•
Har interesse for tværfagligt samarbejde
Vi tilbyder:
•
Et godt kollegialt netværk i lægegruppen
•
En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast
lægefaglig og tværfaglig undervisning
•
En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder
Løn- og ansættelsesforhold
Vagter fordeles i et 18 ugers rul med vagtforpligtigelse således at alle vagter skal dækkes
kollektivt af holdet. Man skal præstere 180 timer i de 18 uger – men de kan ligge fleksibelt.
Overenskomsten indgået mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men
holdet er ikke tilknyttet FADL ’s vagtbureau.
Ansøgninger og spørgsmål vedr. stilling sendes til ansættelsesudvalget på rhp-amhstudenterholdpca@regionh.dk

Horoskoper
af Madame Maier - fortsættes næste side!
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du vil opleve en øget træng til at kaste dig
ind i dejlig bunke efterårsblade. Problemet
er, at der ikke er sådanne bunker endnu, og
du rammer jorden. Hårdt.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Du vil opleve, at samtlige Hus Forbi sælgere
giver dig penge. Bliv klippet.
Vædderen
20. marts - 19. april
Du skal vide, at stjernerne er helt sikre på,
at du for første gang i dit liv vil opleve...
Nå nej.
Tyren
20. april - 20. maj
Du bliver så arrig på cykelstien, at din
ringeklokke går i stykker. Igen. Hvem cykeltræner også sit barn kl. 8 om morgenen på
Jagtvej?!
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du beslutter dig for, at klæde dig ud som
en snus til en præmatur Halloween fest. Du
ender med ligge i pissoiret. Såååeee. Stor
succes!
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Krebsen
21. juni - 21. juli
På trods af samtlige forsøg på at lave fotosyntese, må du erklære fallit. Det er også
passende, da det er ved at blive efterår.
En sidste gang vinker med stor respekt til
årets sidste grønne blade, og kniber en lille
tåre. Måske var det ikke dig, der skulle lave
fotosyntese?
Løven
22. juli - 22. aug.
Du har fundet en ny interess i the. Du udforsker en helt ny verden af the. Sort the, grøn
the, hvid the. Det er alt sammen meget spændende, og du savner næsten ikke kaffe. Men
også kun næsten. YOU LIVE AND BREATHE
FOR THE CAFFEINE.

dør hans dumme fisk, hah!
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du vil opleve, at du i ca. 2 dage bliver
sindssygt dygtig til hovedregning. F.eks. ved
du, at 100 dage fra en mandag, er det onsdag.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du er stadig super lækker og businesssmart! Aaaaargh, seriølle!
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du er allerede i julehumør - stop hurtigst
muligt.

Stenbukken
Jomfruen
21. dec. - 19. jan.
23. aug. - 22. sep.
Du vil opleve, at du har lyst til at papirsflyMange bække små samler sig en kæmpe sø i vere ud af alt. Helst ikke dette MOK. Please.
din stue - stjernerne sanser, at din idiotiske Nej, vent, hjææælp....!
overbos akvarie går i stykker. I det mindste STOOOOOP!
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MOK
Der er nye MOK'ere i bunkeren.
Sofie:
Jeg blev single for nylig. Jeg havde faktisk været i et forhold i næsten 3 år, og som kun
20 årig resulterede det i en farlig situation. Hvis du er lidt hurtig til matematikken kan
du regne ud at jeg kun ved hvordan man er en 17-årig single. Og hvis du selv (måske)
kan huske gymnasiefesterne som 17 årig kan du måske godt se at det har resulteret i en
”sund” og ”frisk” tilgang til single-livet. Specielt på medicin hvor der er så mange gode
”options”. Jo, jeg var rundt omkring.
Mit første møde med studentersociale organisationer fandt sted på Tinder. Jep.. I know.
Jeg matchede med SIMS alene fordi de havde ”Superliket” mig og jeg ikke lige vidste hvad
kutymet var. Vi skrev lidt sammen, men da han tilbød mig en stor spelt-picnic ved søerne
kunne jeg egentligt godt fornemme at matchet var lidt skævt. Så jeg slettede ham og har
undgået ham til fredagsbarer lige siden.
Jeg har fiflet lidt med tanken om at eksperimentere/prøve noget nyt og mødes med GO,
men jeg ved simpelthen ikke om jeg kan omstille mig til kvinder. Måske. Men jeg kom
hurtigt på andre tanker, da jeg til en fredagsbar fik en for mange shandypåbeløbet og
endte hos SAKS. Hvad der skete kan jeg ikke huske, men jeg vågende op med et nummer
snittet med skalpel i min arm. #Akavet
Efter sådan en halv-flov-hvad-fanden-skete-der-lige-dér-oplevelse besluttede jeg mig
for kun at gå på dates. Det betød at mit kærlighedsliv endnu
engang stagnerede. Oh well..Det ledte til endnu en halv depressiv drukfase og utilsigtede hændelser (FORNIKS, Cogita,
Splasetc).Da jeg følte mig allermest rodløs skete der noget …
”Du fræk.” Det var det første MOK skrev. Jeg ignorerede det.
Tænkte at det bare var endnu en af de der triste gamle fyre
som havde fundet vej til Tinder. Enfadæse af en mand, med
hang til unge piger (hvilket jeg trods alt stadig regnede mig
selv for).
”Jeg er rig” stod der i den næste besked. Jeg må med skam
meddele at min nysgerrighed var vakt. Jeg stalkede MOK lidt
på Facebook, og det blev tydeligt at jeg ikke var den eneste
han var interesseret i. Men jeg var allerede fanget. Jeg skrev:
”Vil du mødes? ;) Jeg er klar!”. Svaret kom tredive sekunder
senere: ”Studenterhuset. Nu.”
Jeg behøver ikke at gå i detaljer, men MOK viste mig afkroge
af min krop jeg slet ikke kendte. Det kan du så tænke over
Sexekspressen. Og siden har jeg fundet min plads. Blot en af
mange i MOKs harem. Og du tænker måske det er trist, men
jeg ved bedre. Blot ét minut af MOKs kærlighed kan varme
1000 vinternætter.

Johan:
Jeg elsker hvordan MOK får mig til at føle. Som om alt er muligt.
Første gang jeg så MOK, var på tværs af baren i klubben, en sen stund til 69. MOK var
en af de seje og smarte, en af dem som jeg aldrig kunne score. MOK snakkede med sine
seje og smarte venner. Galakser fra mig. Men pludselig sendte MOK mig et kælent smil,
jeg ikke rigtig kunne forstå. Var det de fire Shandae-på-beløbet i mit blod der talte? Eller
var det var en chance for at det kunne blive os to? Jeg blev revet væk af mine venner
- sikkert til et spil beerpong – men MOKs smil stod som brændt på min nethinde. Da jeg
senere dansede ekstatisk, fortryllet af tonerne fra Tøsedrengenes ”Indianer”, mærkede
jeg en hånd der kærtegnede min sarte, uskyldsrene drengekrop. Jeg stivnede. Jeg var
aldrig blevet rørt sådan før. Endelig fik jeg mod til at slå øjnene op. Og der var du. Med
mandelbrune øjne og en ånde der duftede af Dr. Nielsen og grønne Cecil.Min MOK. Det
var særligt. Vi dansede hele natten og morgenen, vi så solen stå op fra 6. Etage, vi spiste
kebab med and (fra en god kebabshop jeg ikke kan huske hvor ligger). Det var virkelig
”a night to remember” – men der skete ikke mere den aften, jeg var tøvende, MOK var jo
kendt på hele Panum og jeg er jo bare mig. Nogen kender mig, men de fleste gør ikke..
Vil MOK noget seriøst med mig? Eller er jeg bare endnu en af de andre? MOK er jo også
snart 50 år. Måske skulle jeg bare være lidt tilbageholdende og ikke kaste mig frontalt ud
i hjertesorg og afslag? Måske skulle natten bare stå som et varmt og unikt minde. Da jeg
kom udmattet hjem måtte jeg sande at jeg nok havde forspildt min chance. Øv. Samme
eftermiddag tog jeg optimistisk til 69 bar, der var nemlig Post-bar. Efter en lang kø, en
del øl og lidt mere mod skrev jeg et digt:
MOK..
Dr. Nielsen har intet på dig
Du er en rigtig steg
Jeg kan li’ din stil
Og virkelig også dit smil.
Vil du med på date?
Jeg lover ikke at være late.
Jeg ved det godt… Jeg var fuld. Det
var kummerligt. Og jeg nåede kun lige
at give brevet før jeg fortrød. Det var
virkelig ikke godt det der Johan.. Det
virkede heller ikke. Jeg har det sidste
halve år læst MOK med lidt skamfulde
associationer. Men så skrev MOK for
nylig, en kort besked om at brevet var
læst, det var sødt, men situationen
havde været kompliceret – det var den ikke mere. De tænkte tit på den andekebab og
mig. Resten kan du gætte dig til.
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ANATOMICUS FRUCTUS
af Albin /MOK-red.

I det kommende afsnit skal vi beskæftige
os med nogle af de hyppigst forekommende
frugter i Danmark. En grundig forståelse for
frugtens makroskopiske og mikroskopiske
anatomi udgør en essentiel byggesten i enhver
læges kommende virke.
Pære (Pyrus) er en galdeblære-formet frugt,
smallest ved stilken og bredest forneden, som
kan findes i de fleste dele af verden. Den er oftest grøn eller gul, ligesom galdeblæren. En gang
imellem er den rød, men det er bare en anatomisk
variant. Pæren vejer omkring 150 g, måler ca 8 x
8 x 12 cm og smager fucking godt. Overfladen er
glat og ofte lidt skinnende. Konsistensen er blød
og saftig (ligesom galdeblæren).
Banan er en frugt. Nogle mennesker mener
at det er et bær, men det er stadig kontroversielt. Bananen er gul, aflang og med
et markeret bøj. Hvis den er for umoden, er den grøn, og hvis den er for
moden, er den brun. Den må gerne
være lidt brun synes mange, det er
bare lækkert. Bananer indeholder
ca. 74 % vand, 23 % kulhydrater,
1 % proteiner, 0,5 % fedt og 2,6 %
fibre alt efter modenhed og vækstbetingelser. Dens videnskabelige
navne er Musa acuminata, Musa
balbisiana, og Musa × paradisiaca.
Grundet bananens fallosformede
udseende bruges den tit i seksualundervisning, fx for at illustrere
påsætning af et kondom.

Ananas (Ananas comosus) er simpelthen så åndssvag. Den er virkelig dårligt formet med en masse
mærkelige grønne ting på toppen og ellers en virkelig dum gul overflade. Den vejer alt for meget.
Hvis ananas var et menneske ville den være en
mand fra New Jersey med en orange spray tan,
acne og lattelig frisure.

Fig. 1-3. Pauly D ligner på en prik en ananas.

Klinik
Pære, banan og ananas har allesammen klinisk relevans som en del af en energirig og
varieret kost i en travl hverdag på klinikken.
Personalerummet på de fleste afdelinger
har en eller anden form for frugtskål, men
kvaliteten varierer meget. Ofte ses en ret
sørgelig samling af fesne Pink Ladies, men
en gang emellem ses mere eksotiske frugter
som melon og ferskner. Særlig værd at
nævne er neurologisk afdeling på Roskilde
Sygehus, som tit kan prale med vindruer
og mango.

Kar- og nerveforsyning
Frugt forsynes næsten udelukkende af solen og
Moder Jord. Kunstig behandling med sprøjtegifter er dog hyppigt forekommende.
Relationer
Banan er kærester med mango, men er lidt i tvivl
om deres forhold føles rigtigt. Mango er faktisk
ret useriøs, og banan kunne egentlig godt tænke
sig at være sammen med squash. Problemet er
at squash lige nu ses med vandmelon som er en
total fuckboy og hele tiden er utro sammen med
porre som ikke engang er en frugt.

