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David er på pletten!

12.00 MOK's DEADLINE
		
Foredrag om intro- og hoveduddannelse, se s. 10

Kasper og Mø skal til familiefest!

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk
KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER
OG EKSAMENSKONTOR
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Mille (Ansv. Red.)

Markus

Jonas

David

Peter James

Erik

Anna Martha

Kasper Aa

Dennis 2

Simon G
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MOK har været på instagram!
Ja rimelig vildt! Vi har fundet ugens profil
på Instagram! Der florerer mange billeder
af denne mand!
Ifølge hinduja er det formentlig Remee,
men pocahontas er ikke helt enig.
Det virker lidt underligt for MOK at Panums tidligere legende er blevet brugt
så meget.
Måske er han på vej til at blive internettets nye meme. Det kan rent faktisk
være at han overtager pladsen fra:
- Bad Luck Brian
- Sociallyawkward Penguin
- Good Guy Gregg
- Insanity Doge
- Overly attached girlfriend
Nu må tiden vise om denne legende
rykker fra det poppede instagram ind til
internettets røvhul reddit som et meme.
Remee har lagt sig ud #Fit2Fat #Rhodos
#XfactorDK @RemeeDK

Markus/MOK.red.

Historien i billeder

1955

2014
WHAT....WENT....WRONG??!!!
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Panum Bandrum søger et nyt band.
For at tages i betragtning skal dit band opfylde disse krav:
- mindst 2 (gerne flere) af band medlemmer skal være studerende fra panum
instituttet.
- have eget udstyr. Ud over PA system skal alt andet udstyr medbringes, og kan
op bevares på bandets afmærkede plads.
- bandet skal være aktivt og bruge øvelokalet en gang om ugen
- bandet forpligter sig til at deltage i arrangementer, møder og rengøring, der
vedrører bandrummet.
Det koster 500 kr at tilmelde sig bandrummet. Send en ansøgning til Marie
Court-Payen (ktr471@alumni.ku.dk)

Invitation til MedicinerRådets månedsmøde d. 26.
marts
Ved du hvad god undervisning er? Har du opskriften på den spændende
forelæsning, eller har du svaret på hvad der kan løfte studiemiljøet på Panum?
Er du interesseret i kvalitet og faglighed og har du intet imod at blive inviteret
ind i en hyggelig gruppe af engagerede sjæle, så kom med til MedicinerRådets
næste månedsmøde:
D. 26. marts kl. 17-19 i Studenterhuset på Panum (gå op af trapperne og til
venstre nede for enden - ellers ring 40829048).
Dagsorden er:
1) Formalia
2) MRs målsætninger for 2014
3) Studienævnet
4) Nyt fra Sundrådet
5) Nyt fra StudenterRådet
6) Samarbejde med IMCC?
7) Meddelelser
8) Eventuelt
Der vil være lækker pizza og kage til mødet!

Basisgrupper

MOK lancerer e-abonnement!
Kære læser!
MOK er nu gået ind i den digitale tidsalder.... Okay... vi er måske bare rykket
tættere på nutiden. Man kan nu abonnere på MOK, så man hver uge får en
e-post besked når det nyeste MOK er udkommet. Det er mega simpelt at
tilmelde sig, men for at undgå unødvendige misforståelser kommer her en
vejledning til tilmelding til MOK’s nyhedsbrev:
1) Åben en browser. (Vi foreslår en opdateret browser og ifølge vores egne
hjemmetests så virker Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome og
Safari)
2) Gå ind på hjemmesiden: http://www.mok.dk. (Dette gøres ved at indtaste
“www.mok.dk” i addressebjælken og tryk derefter på “Enter”)
3) Se nederst på venstre spalte under overskriften: “TILMELD UGENS
MOK PÅ EMAIL”

Glemte du også noget til fredagsbaren?
Så kom ned og få en kop kaffe og led efter din jakke, tshirt, trusser på scenen!

4) Indtast dit navn. Dette gøres i feltet med titlen Navn.
5) Indtast din e-mail. Dette gøres i feltet med titlen E-mail. Husk her både at
indtaste prefix, domæne og top-level domæne.
6) Klik Subscribe.

OG BTW husk Tutorfest på fredag!

7) Vent nu til mandag aften og tjek derefter din
indbakke!
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Summer School in Global Health Challenges 2014!

Vil du styrke din internationale profil i Danmark

Brænder du for global sundhed? Har du lyst til at bruge to uger af din sommerferie på et
kursus om globale sundhedsproblematikker? Så er sommerskolen i Global Health Challenges helt sikkert lige noget for dig!
Hvert år arrangerer Copenhagen School of Global Health en sommerskole i Global Health
Challenges i København. Dette kursus er en 2 ugers vidensrejse i sundhed og globalisering med fokus på bl.a.: sundhedssystemer og sundhedspolitik, globale aktører indenfor
sundhed, sygdomstransitioner, reproduktiv sundhed, miljø og global sundhed, menneskerettigheder, katastrofer og nødhjælp, mental sundhed, migration og meget, meget mere.

International Sommerskole i Intern Medicin på Københavns Universitet
KU tilbyder en sommerskole i Intern Medicin som vil give dig en international
profil, opdatere dig i intern medicin og ruste dig til livet som ung læge. Kurset
er meritgivende og er gratis for KU-studerende fraset et beløb for litteratur.
Kurset består af to intensive kurser på engelsk af to ugers varighed, hvor
du kan deltage i et eller begge kurser. Sommerskolen vil give dig en systematisk og grundig gennemgang af de almindeligste sygdomme indenfor
intern medicin. Gæsteforelæsere vil fortælle om nyeste forskning indenfor
blandt andet fremtidens onkologiske behandling samt demens og diabetes
behandling.

TID: 4.-15. august 2014
STED: Københavns Universitet
PRIS: KU-studerende: 350 kr. (inkl. obligatorisk kursusbog). Ikke KU-studerende: 3100 kr. i
kursusgebyr inkl. kursusbogen
MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller folkesundhedsvidenskabelig baggrund, men
alle faglige baggrunde med interesse for emnet er velkomne!
CERTIFIKAT: Gives ved fremmøde på min. 80 % (kan bruges som VKO)
ANSØGNINGSFRIST: 6. april 2014
ANSØGNINGSSKEMA:http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/global_health_challenges/
ARRANGØR: Copenhagen School of Global Health, Københavns Universitet
KONTAKT: Kursuskoordinator Sara Schartau på sara@sund.ku.dk

Undervisningsformen vil være en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde og gæsteforelæsninger. Kurset lægger vægt på studenterdeltagelse og dialog. Underviserne er læger i hoveduddannelsesstillinger
eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæserne er eksperter inden for deres
respektive forskningsfelt.

Interesseret i global sundhed? Overvejer du at søge om
optag på Summer School in Global Health Challenges
i 2014? Så se her!

Deltagelse vil give 2,5 ECTS og deltagelse i begge kurser vil give 5,0 ECTS.
Kurset er godkendt som VKO af Københavns Universitet. Sommerskolen er
primært rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen.

Vi er et team af engagerede frivillige, der står for at arrangere sommerskolen, og vi mangler
3-4 dedikerede kollegaere med højt humør, der vil være med til at skabe de sociale og
praktiske rammer omkring kurset.

Ansøgningsfristen er d. 15. april 2014. Online ansøgning findes på:

Hvad er Summer School in Global Health Challenges?
Sommerskolen i Global Health Challenges er et 2 ugers internationalt kursus afholdt i
København fra d. 4.-15. august 2014, der via forelæsninger, paneldiskussioner, workshops
og case studies gennemgår globaliseringens indflydelse på sundhed og sundhedssystemer.
De studerende vil stifte bekendskab med tidens største udfordringer for den globale sundhed og blive sat i stand til at forholde sig til eventuelle løsningsforslag hertil. Programmet
indeholder emner som:
- Communicable and Non-Communicable Diseases
- Global Health Care Systems
- Migration and Refugee Health
- Global Actors in Health Policies
- Climate Changes, Global and Local Health
- Human Rights and Health
- Global Drug Policies
- Sexual and Reproductive Health
Og meget mere!

Healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine
Datoer
Kursus 1: 28. juli- 22. august 2014:
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme og infektionssygdomme.
Kursus 2: 11. august- 22. august 2014:
Kardiologi, neurologi, hæmatologi, onkologi og lungemedicinske sygdomme.
Kontakt:
Kursusindhold: Tobias Bomholt, H-læge i nefrologi: CopSum@dadlnet.dk
Praktiske spørgsmål: Suzanne Andersen, specialkonsulent: suan@sund.ku.dk

Rollen som frivillig:
- Du skal kunne deltage i vores frivilligmøde torsdag d. 10. april kl. 16. Herudover afholdes
yderligere et møde i maj og et op til selve sommerskolen, formentlig i slutningen af juli.
- Du skal være tilstede under hele sommerskolen og afsætte tid til sociale arrangementer
udover det skemalagte program. Du skal være indstillet på, at du som frivillig er ’på’ fuld tid
i de to uger, også nogle aftener! Vi garanterer, at det bliver sjovt og udfordrende
- Som frivillig er du garanteret optag på kurset og gratis deltagelse!
Hvis dette har fanget din interesse, så vær hurtig på tasterne og send dit CV til kursuskoordinator Sara Schartau på sara@sund.ku.dk
Spørgsmål vedrørende de konkrete opgaver og kurset generelt er også meget velkomne
på ovenstående e-mail adresse.
Med venlig hilsen
Frivilligteamet

	
  

Summer School in International Health
4.-22. August 2014

Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed?
Så meld dig som medarrangør!
Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke arbejde før og under kurset.
De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af ansøgere,
planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal kunne deltage i
3planlægningsmøder (24/4, 26/6 kl. 15.00 og 1/8 hele dagen) samt et opsamlingsmøde
med middag efter kurset.
Der vil derudover være ad hoc møder af kortere varighed.
Du får kursuslitteraturen gratis og desuden en værdifuld erfaring i kursusplanlægning.
Kurseter velorganiseret og tæller for fuld VKO.
www.globalhealth.ku.dk/ssih
Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommerskole koordinator Birgitte Gantriis påbig@sund.ku.dk inden 25. marts 2014.
Vi glæder os til at høre fra dig!

	
  

Peter Rossel: Forsøg med KZ-fanger - god
videnskab, etisk forkasteligt

	
  

Kom til Studenterkredsens foredrag med Peter J. Hancke Rossel.
Foredraget omhandler de medicinske forsøg, der gennemførtes i de
nazistiske KZ-lejre. Hvorledes de tyske læger og deres forsvarere under
Medicinersagen forsvarede disse forsøg, samt formulering af Nürnbergkoden (1947) og det informerede samtykkes fødsel.
27 Marts 2014, kl. 20.00 - Vartov i Farvergade 27 Pris: 25 kroner
Se mere på www.studenterkredsen.dk
	
  

Bliver du læge til sommer?
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Så vil Lægeforeningen gerne
invitere dig til kandidatfest
og overlevelseskursus.
På overlevelseskurset får du
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.
Det er gratis at deltage i arrangementerne, og det kræver, at
du melder dig til.
Gå ind på www.laeger.dk
og kig nederst på siden.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger

Lægeforeningen

J O8N |A S / 1 0 . s e m e s t e r
Odense

Hvad er
lethargic?
Vi gi’r dig
grundbøger
på dansk

FADL’S FORLAG
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Bamsehospitalet
Syge bamser kommer på bamsehospitalet. Det siger
sig selv! Men hvem behandler dem? Skal det være
dig? I bamsehospitalet helbreder vi bamser, så børn
kan se, at læger og plastre slet ikke behøver at være
farlige. Derved har de det forhåbentlig selv lidt bedre,
når de engang selv skal forbi sygehuset. Hvis det lyder
spændende, og som noget for dig, skal du helt sikkert
melde dig! Vi har masser af arrangementer i sigte, og vi
skal bruge frivillige og søde mennesker til at hjælpe os!
Hvis du er interesseret, og gerne vil være med så hurtigt
som muligt, så sæt kryds i kalenderen ved:
- Uge 18 til uddannelsesaften (her lærer du at blive bamselæge!)
- 6/5 – 8/5 til Bamsehospital Panum (her kommer børn til Panum med deres bamser!)
- Uge 21 til BUF for børnehaver
Tusind tak til alle de søde bamselæger, der var ude og hjælpe i Nivå her den 15/3! Styregruppen er evigt taknemmelig, og vi håber at se jer snart igen til næste gang vi skal ud!
Hvis du vil læse mere (og det vil du) er vi både at finde på vores hjemmeside, www.
bamsehospital.dk, på facebook, https://www.facebook.com/BamsehospitaletKbh , og på
Instagram, @bamsehospitaletkbh.

Sexekspressen er en gruppe der tager ud og laver seksualundervisning i folkeskoler 7.-10.
klasse. Dette betyder en hel dag, som går med sjov, lege og grundig undervisning i anatomi,
kønssygdomme, prævention, kærlighed, grænser, den første gang, homoseksualitet og
meget mere.
Det eneste du skal gøre for at blive uddannet sexpert, er at reservere d. 5 april i kalenderen,
for her holder Sexekspressen nemlig actiondag!
Mere info følger i de næste udgaver af mok!
Har du lyst til mere? Så kom til månedsmøde i Panums hyggeligste basisgruppe
torsdag d. 3. april kl. 17 i studenterhuset!
Efter mødet vil der være mad og hygge. Maden koster en lille mønt, men hyggen er gratis.

Eorta præsenterer:
Specialeforedrag: Geriatri
Under overskriften ”Geriatri – det eneste brede
medicinske speicale” vil specialeansvarlig overlæge
dr. med. Hanne Elkjær, Glostrup Hospital, fortælle
om hverdagen som geriater samt de ”hotteste”
forskningsemner inden for geriatriens verden. Hun
kommer i selskab med overlæge Lotte Usinger,
geriatrisk enhed, Herlev Hospital.
Efter sigende kan disse to kvinder fremstille specialets fra sin sexede side – kom og hør hvordan!

Vil du på et Exchange eller
Research ophold i sommeren
2015?
Vi har i år haft rigtig mange dejlige ansøgere, men
desværre også mange afslag. Vi giver derfor jer alle en
mulighed for at klatre op i fordelssystemet, og øge jeres
chance for at komme af sted på et FANTASTISK Exchange
eller Research Exchange ophold.
Du kan til ansøgningsrunden d. 1. december 2015 få
fordel efter følgende prioritering:
• deltager aktivt i Exchange/Research Exchange arbejdet i 1 år
• være kontaktperson for 2 studerende i to forskellige
perioder
• udleje din bolig/værelse til en studerende
Nedenfor ses det store udvalg af studerende du kan være
kontaktperson eller udlejer for! Skynd dig at sende en mail til kontaktperson.exchange@
gmail.com eller bolig.exchange@gmail.com, så du kan få fordel når du selv skal af sted!
Juli
29/06/2014-26/07/2014 Studerende fra
Schweiz x2
Slovenien
Frankrig
Brasilien
Taiwan x2
Canada-Quebec
Korea
Mexico

August
27/07/2014- 23/08/2014
Rwanda
Italien
Tunesien x2
Taiwan
Marokko
Indonesien
Portugal
Spanien
Grækenland

IMCC Rwanda
INFOMØDE
TORSDAG d. 20. MARTS KL 17.00
STUDENTERHUSET, PANUM

Alle er velkomne – og der er kaffe og kage.
Dato: onsdag d. 26. marts
Tidspunkt: klokken 17.00-cXa. 18.00
Sted: Lokale 42.0.07
Dagsorden/program

FORNIKS månedsmøde torsdag
d. 27. marts 2014
Kl. 17.15 42.1.01 Pavillion

1. Oplægom MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika
Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet
2. Formalia
- valg af ordstyrer
- valg af referent
3. Godkendelse af sidste måneds referatv. ordstyrer
4. Præsentation og velkomst v. ordstyrer
5. Status
a. Arrangementer v. Marie Louise
b. Økonomi v. Mohamed
c. Medlemmer v. Christina
d. PR v. Isabelle
e. Hjemmesidev. Julie
6. Arrangementer i efteråret 2014 v. Alexander
7. General forsamling 2014 v. Marie Louise
8. Basisgruppe mesterskaber v. Alexander
9. Påskefrokost v. Isabelle og Jonas
10. DNS årsmøde v. Josefine
11. INF
12.Eventuelt

PMS foredragsaften om Borderline
PMS er stolte over at kunne præsentere Karin Dyhr og Per
Sørensen som foredragsholdere til vores Borderlineforedragsaften onsdag d. 2. april kl. 17.00- 20.00 i Haderup auditoriet.

VORES PROJEKT:
YEARH Rwanda (Youth Education Activities on Health) er et partnerskabsprojekt mellem
IMCC Rwanda og den studenterorganisationen MEDSAR der består af medicinstuderende.
Vi har netop starter projektet op og vi skal undervise unge og landsbyboere i seksual og
reproduktiv sundhed samt advokere for at få implementeret og forbedret seksual undervisning på high schools i Rwanda.

Karin Dyhr har diagnosen borderline og har derfor stor erfaring som patient i det psykiatriske
system. Hun vil fortælle både om dette, samt om, hvordan det er at leve med en bordeline
personlighedsforstyrrelse.

KAN DU KOMME TIL RWANDA?
Vi er ikke en udvekslingsorganisation, men har alene i år:
• 2 der tager til Rwanda i 4 måneder
• 3 der tager på projektbesøg til Rwanda
• 2 der tager på seminar i Marokko

Der vil være kaffe og kage til arrangementet.

E-mail: rwanda@imcc.dk
Tlf: 2666 5112

Per Sørensen er centerchef på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og vil fortælle om klinikken og forskningen på området.

Alle er velkomne og vi glæder os til at se Jer
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Kick-Off!
Stiger din puls når du ser blå blink og hører sirener?
Kick-off er etintrokursustilnyestuderende. Kursethenvender sig derforprimærttil 1-3
semester, men alleervelkomne.På Kick-Off kan du prøvekræfter med en rækkepraktiskefærdigheder.
Vi håber at se mange nye ansigter, og derfor kræver kurset ikke medlemskab af SATS for at
deltage. Desuden er det helt gratis!!
Så tag din læsemakker under armen og kom til Kick-Off og øv dig i vigtige procedurer.

22. marts kl. 10-15
Panum Instituttet
Tilmelding på www.sats-kbh.dk
(Tilmeldingen åbner søndag 9. marts kl.
11.00)
OBS: BEGRÆNSET ANTAL AF PLADSER
Tilmelding sker som først til mølle. Der er begrænset antal pladser.
Arrangementet er også åbent for ikke-SATS medlemmer og henvender sig primært til
studerende på første del af studiet.

Programmet for Kick-Off 2014:
- ABCDE
- Venflonanlæggelse
- Luftvejshåndtering
- Intraossøs adgang
- Spineboard

Blå blink!

Tour de Chirurgie

Påskefrokost i
SAKS!

Øjenkirurgi onsdag den 19. Marts!
Så er det på onsdag den 19. marts kl. 16.30, vi får besøg af overlæge ph.d. Pernille Koefoed
Theil til foredrag om et lille og top perfektionistisk speciale -øjenkirurgien.
Hun vil guide os igennem specialet fra yderst til inderst og fortælle, hvordan det adskiller
sig fra de andre kirurgiske specialer ved både at være kirurgisk og medicinsk.
Der vil som altid være kaffe og lidt godt til ganen, så kig forbi i lokale 42.0.07, når vi sætter
fokus på dette ellers oversete speciale
Vi ses! 
Andre Tour de Chirurgie foredrag dette semester:
Thoraxkirurgi ved Eva Bjerre Søndergaard den 1. april kl. 16.15 i 29.01.32 (kælderen ved
tandlægerne)
Øre-næse-hals kirurgi ved Uddannelsesansvarlig overlæge Grethe Samuelsen og Kåre
Håkansson ph.d. stud. på RH den 10. April kl. 17.00 (månedsmøde kl. 16.00 i samme
lokale –KOM! )
Ortopædkirurgi ved Professor Benny Dahl og Ph.D. Søren Schmidt Morgen, begge fra RH
den 12. Maj kl. 16.15 i lokale 42.0.01.
Hvad er Tour de Chirurgie?
For dig der ikke har hørt om Tour de Chirurgie, så er det en foredragsrække, som vi i de
kirurgiske basisgrupper har arrangeret for at give dig som studerende indblik i de kirurgiske
specialer. Hvilke muligheder der er inden for specialet, og hvordan hverdagen ser ud som
yngre læge hhv. speciallæge. Derudover håber vi, at foredragene kan være med til at give
dig en fornemmelse for, hvad det kræver på cv’et at nå drømmespecialet, og hvad du evt.
kan gøre allerede nu som studerende.

Har du benzin i blodet er dette noget for dig!
SATS tager en tur på hovedbrandstationen torsdag d. 20 marts kl. 16.15, hvor akutlæge
Christian Svane vil fortælle om livet som læge med 200 km/t og vise bil samt udstyr frem.
Tilmelding foregår på www.sats-kbh.dk og er kun for medlemmer (man kan som ikkemedlem ligeledes melde sig ind på hjemmesiden). Max 16 pladser – så vær vaks på tasterne!

Nu har vi nået en tid på året,
som indeholder dejligt vejr,
lyse nætter og ikke mindst
påskefrokost i SAKS.
SAKS holder påskefrokost for alle medlemmer d. 5 april kl 15.00. Vi starter om eftermiddagen
med at spise dejlig mad sponsoreret af SAKS, hygge og stifte nye bekendtskaber på tværs
af semestrene. Dem der lyster kan blive til fest og farver senere på aftenen.
Der bliver serveret en dejlig middag, så det eneste du skal gøre, er bare at møde op og
glemme alt hvad der hedder anatomi og sygdomslære :)
Vi vil rigtig gerne vide, hvor mange der kommer og spiser, så tilmeld dig inde på vores
facebook gruppe Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS), men gør det først når du
er sikker på at du kommer så vi ved hvor vi skal holde det og hvor meget mad vi skal have! :)
Vi glæder os rigtig meget til at se en masse glade SAKS’ere til hygge, påskemad, påskeøl
og hvad man ellers kunne have lyst til!
Kys og kærlighed fra Bestyrelsen!

Er du interesseret i et STUDIEJOB hos en ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE, så følg med
på SAMS’ hjemmeside! Lige nu er der 5 jobs:
- Lægepraksis, København NV (tidsbegrænset)
- Lægepraksis, Frederiksberg
- Lægepraksis, Havdrup (Mellem Køge og Roskilde)
- Lægepraksis, Emdrup / ydre Østerbro
- Lægepraksis, Sortedamsdosseringen
Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen ”Jobportal”.

SAMS forårsweekend 2014 – Få pladser tilbage!
Den 28.-30. marts skal der sættes kryds i kalenderen, for her bliver SAMS forårsweekend
2014 afholdt. Det bliver i Herlev, tæt ved København, og programmet for weekenden bliver
fyldt med spændende, lærerige og sociale indslag!
Temaet for weekenden er todelt, idet vi skal bruge noget af tiden på emnet graviditet og
kvindens underliv og noget af tiden på at diskutere og udvikle SAMS årskampagne 2014.
Det bliver en weekend med mulighed for at udvikle sig fagligt og lære mere om, hvad der
er “hot” i almen praksis og hvor man kan gense SAMS’erne fra den anden side af landet
(=SAMS Århus) og knytte endnu tættere bånd.
Weekenden kræver tilmelding, og foreløbig er max antal deltagere 40 - tilmeldingen
foregår efter først-til-mølle princippet ved at man sender en mail til mig på marie.ramloev@
gmail.com

Foredrag om intro- og hoveduddannelse!

Så er der fundet en ny dato for arrangementet om Intro- og Hoveduddannelsen i Region
Hovedstaden!
Det bliver:
---- MANDAG d. 24. MARTS kl. 17.00 --i Miniauditorium 29.01.30 på Panum.
Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Øst (= Dem der har til hovedopgave at besætte
stillingerne i Region H.) kommer og fortæller om:
- Hvad ansættelsesudvalget i Region H lægger vægt på i selve ansøgningen og til samtalen
- De syv lægeroller
- Personlige og faglige kompetencer
- Hvad man som hhv. studerende og yngre læge rent praktisk kan gøre for at forbedre
CV’et og øge sine chancer.
- Hvordan selve ansættelsessamtalerne foregår
Kom frisk! Det er foredraget, du ikke kan undvære, hvis du også er én af dem, der går efter
en intro- og hoveduddannelse i almen medicin i Region H
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Kommende PUFF arrangementer

Forskningsår på Biomedicinsk Institut

Temaer

Stort tværfagligt forskningsprojekt søger
medicinstuderende til 1-årigt forskningsår.
Projektet handler om, hvordan kolesterolsænkende medicin (statiner) påvirker
dagligdagen for de mange patienter, der er i primær forebyggelse med dette præparat. På
Biomedicinsk Institut fokuserer vi på de hyppige bivirkninger som muskelsmerter, muskelkramper og kraftesløshed. Vi gennemfører både et tværsnits- og et interventionsstudie på
patienter, der hhv. tager Simvastatin fast og skal til at begynde i behandlingen. Vi laver en
lang række undersøgelser samt en 8 ugers træningsperiode.

PRÆSENTATION
- 19/3: Formidling til lægmand
- 8/4: Kursus i præsentationsteknik
Desuden kommer følgende kurser
- Basal statistik
- SAS-programmering
- Fondsansøgning

Månedsmøde april og generalforsamling 2014
Tema: læs en artikel på 10 min
Skal du igang med bachelor- eller kandidatopgaven eller måske noget helt tredje, og har
brug for lidt tricks til, hvordan du hurtigt kan læse en videnskabelig artikel, så kom med til
vores næste månedsmøde.
PUFF inviterer nemlig til oplæg om at læse en videnskabelig artikel på 10 min. Oplægget
holdes af professor og overlæge Michael Bachmann Nielsen, der har publiceret over 100
artikler, og har stor erfaring med undervisning og foredrag.
Hvornår: Mandag den 31/3 klokken 16.15
Hvor: Panum, lokale 29.01.32 (lille tandlæge-aud).

Vi kan tilbyde:
o Øvelse i kliniske færdigheder, som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og ekg-måling.
o Oplæring i fysiologiske testmetoder på mennesker (fx konditest m.m.).
o Oplæring i basale laboratoriefærdigheder (pipettering m.m.).
o Mulighed for at lære at tage muskelbiopsier.
o Mulighed for publicering.
o Mulighed for at bruge opgaven som kandidatopgave.
o Et spændende forskningsmiljø med mange andre kandidat- og forskningsårsstuderende.
Vi forventer:
o At du er på kandidatdelen af studiet.
o At du kan starte forår/sommer 2014.
o At du kan afsætte 1 år til projektet.

Efter mødet afholder vi årets generalforsamling, hvor alle interesserede er velkomne.
Se dagsorden på vores hjemmeside puffnet.dk

Løn: 10.000 kr/mdr.
Ansøgningsfrist: d. 15. april
Se evt. www.lifestat.dk for yderligere information.

Formidling til lægmand

Ansøgning inkl. CV sendes til Læge Anja Birk Kuhlman, Xlab, Center for Sund Aldring, Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N., Email: anjabk@sund.ku.dk.

Tidspunkt: onsdag den 19. marts, kl. 17-19

PUFF afholder kursus i præsentationsteknik

Her er muligheden for at forbedre dine evner i præsentation af forskningsprojekter.
PUFF kan med glæde introducere projektchef på videnskab.dk Peter Hyldgård, der til daglig
står for at afholde kurser i troværdig og effektiv forskningsformidling for forskere.

Sted: Panum, 42.0.01
Indhold:

Tid og sted: 8. april kl. 16.15 – 19.30 i pavillonen lokale 42.0.07

Hvorfor går mange mennesker hjem fra lægen uden klar viden om, hvad det var lægen
fortalte? Og hvorfor skal man læse otte siders ansøgning før man endelig når frem til, hvad
det er lægen beder om?
Evnen til at udtrykke sig enkelt, klart og forståeligt både på skrift og i tale er et værdifuldt
redskab for alle. Og det øget tilliden og troværdigheden. Og alligevel synes det at være så
svært for mange, lige fra politikere til højt lønnede topchefer i dansk erhvervsliv, der synes
at snuble gang på gang.
Med underholdende, lærerige og tankevækkende eksempler fra det virkelige liv giver
journalist Henrik Denta et sjældent indblik i, hvorfor det ofte går så galt for så mange - og
hvordan man faktisk godt kan mestre kommunikationens ædle kunstart.
Henrik Denta har arbejdet som journalist på Dagbladet Børsen, Politiken og i mange år på
TV-Avisen på DR. De sidste par år har han arbejdet som selvstændig rådgiver og storyteller
og blandt andet arbejdet for Højteknologifonden og hjulpet dem med at formidle historier
fra svært tilgængelige forskningsmiljøer på en måde, så alle kunne forstå det.

Tilmelding sker på www.billetto.dk/kursusipraesentationsteknik
Kursusgebyr: 100 kr.
Der er 25 kursuspladser og der vil ikke være mulighed for refusion af kursusgebyret ugen
op til kurset.
OBS kurset er kun for medlemmer af PUFF. Indmeldelse kan ske på www.puffnet.dk

Kom og mød ham - han lover det bliver underholdende og med masser af stof til eftertanke.

PIPPI ermødestedet for allemedicinstuderende, der har en interesse
for pædiatriogbehandlingafsygebørn.
PIPPI er mødestedet for alle medicinstuderende, der har en interesse for pædiatri og
behandlingafsygebørn.

PIPPI
ermødestedet
d
Vi arrangerer
foredrag hver måneds andenfor
onsdagallemedicinstuderende,
– som udgangspunkt kl.16:30 på Panum
andenonsdag
–
Vi arrangererforedraghvermåneds
Instituttet. Der har inden for den sidste tid været foredrag om børnekardiologi, -reumatologiog –psykiatri.
Herudover påPanumInstituttet.
arrangeres møder, sociale events,Der
kurser,harinden
temadage ogfor
andre
for
pædiatriogbehandlingafsygebørn.
kl.16:30
Interventionel radiologi: MIRA afholder foredrag om interventionel radiologi d.somudgangspunkt
3. april på
arrangementer. Vi byder alle medicinstuderende velkommen!
Panum. Oplægget afholdes af yngre radiolog Mikkel Taudorf, som vil fortælle om arbejdet
-reumatologiog
den sidstetidværetforedragombørnekardiologi,
sidstetidværetforedragom
reumatologiog –
med intervention inden for radiologien og hvordan vejen til specialet er.
Hvis du har lyst til blive medlem, så kan du finde mere info på vores hjemmeside:
Lokale og starttidspunkt kommer snarest, følg med i MOK og på vores hjemmeside. Efter
sociale events,
oplægget holder vi generalforsamling, hvor alle interesserede er velkomne. psykiatri. Herudoverarrangeresmøder,
http://pippikbh.wordpress.com
andenonsdag
Vi
arrangererforedraghvermåneds
kurser, temadageogandrearrangementer.
Vi
UL af abdomen: MIRA afholder kursus i UL af abdomen d. 7. april kl 15.30 på RH. Undervisere
Eller påfacebook: “PIPPI – PædiatriskInteressegruppePåPanumInstittuttet”.
er yngre radiologer Caroline Ewertsen og Kristoffer Hansen. Tilmelding sker ved at skrive
Vi glæder os til at møde dig!
byderallemedicinstuderendevelkommen!
somudgangspunkt
kl.16:30 påPanumInstituttet.
til ulabdomen@mira-kbh.dk. Man skal være medlem for at deltage. Eventet vil give en
Nyt fra MIRA

introduktion til teorien bag UL med følgende program:
15.30 – 16.00 - Teori
16.00-16.10 - Nyrer, inkl. demonstration på storskærm
Pause
16.20-16.30 - FAST, inkl. demonstration på storskærm
Pause
16.50-17.00 - Aorta, inkl. demonstration på storskærm
17.10-17.20 - Lever, inkl. demonstration på storskærm
17.30 Afslutning
Venligste hilsner MIRA

den sidstetidværetforedragombørnekardiologi,
sidstetidværetforedragom

Hvis du harlysttilblivemedlem, såkan du finde
psykiatri. Herudoverarrangeresmøder, sociale ev
mere info påvoreshjemmeside:
kurser,
temadageogandrearrangementer. Vi
http://pippikbh.wordpress.com
wordpress.com

byderallemedicinstuderendevelkommen!

Eller påfacebook: “PIPPI –
PædiatriskInteressegruppePåPanumInstittuttet”.

Hvis du harlysttilblivemedlem, såkan du finde
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Ny femårsregel er symptom på fireårsreglens dårligdom

omfattet afproblemstillinger.

TR-gruppen
består af 4 tillidsrepræsentanter,som ansættes for 1 år adgangen.
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Vi mødes
3-4 gange i løbetaf et semester, hvor vi planlæggerarbejdet og
Tirsdag morgen blev fireårsreglen til en femårsregel – og FADLs formand,
Kasper Gasbjerg byder lempelsen velkommen.
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

MEDDELELSER			
			
Kære
FADL - vagttagere.

FADLS VAGTBUREAU
35378800
KØBENHAVN
Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00
WWW.FADLVAGT.DK

Så er dette års akkreditering overstået, og i den forbindelse vil vi sige mange tak for en god indsats fra
Jer vagttagere. Der har været en stor velvillighed og en god forståelse for vigtigheden at opretholde
de krav, som vores regionale samarbejdspartnere kræver for at Vagtbureauet fortsat kan sende de
mange FADL-vagter ud på afdelingerne.
Dette års ”Store Akkreditering” har den gode nyhed, at der fra næste år udelukkende er de to akkrediteringstests; brandtesten og håndhygiejnetesten som skal tages på nettet samt oplysning af
aktuelt semestertrin, som foregår på Jeres profil i bookingsystemet.
Ovenstående kan gøres via egen Mac / pc og det kræver derfor ikke, at I møder op på Vagtbureauet.
Jeres nye stamkort får denne gang et lidt andet indhold – og vil nu være gældende for resten af Jeres
studietid / tilknytning til Vagtbureauet. Altså ikke et nyt stamkort hvert eneste år!
Jeres nye permanente stamkort kan afhentes i FADL Husets ekspeditions åbningstid i perioden fra
mandag den 17. marts til og med fredag den 11. april 2014.
Obs. På din profil kan du se om du er akkrediteret korrekt, samt om dit akkrediteringskort er klar til
afhentning. Hvis det ikke er klar til afhentning, skyldes det formodentligt at vi endnu ikke har fået
din børneattest fra politiet.
Hvis du ikke har din daglige gang på Panum; eksempelvis fordi du er i klinik, er i udlandet eller
forhindret i anden anledning og derfor ikke kan afhente dit stamkort, kan vi sende dit kort med posten. Det kræver blot at du på Vagtbureauets hjemmeside www.fadlvagt.dk - klikker på dialogboksen
med ”Akkrediteringskort” og følger linket.

Igen, hvis der skulle være spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til akkreditering@fadl.dk eller
ringe til Charlotte Frølund på tlf. 35 24 54 05 eller Gry Orkelbog-Andresen på tlf. 35 24 54 02.

14 | Mok’s guide til provinsen
Som medicinstuderende på kandidatdelen kan man, som bekendt, være så uheldig at blive holdsat på et hospital i den mørke provins.
MOK har googlet de enkelte provinsbyer, hvor man kan blive placeret under studiet, og giver dig her en guide til hvad du skal vide om
byen, hvordan du finder hospitalet og hvad du skal lave hvis du ikke når toget.

Nykøbing Falster

Hvis man ikke når toget/bussen...

Med hospitalsbussen, ca. 1½ time fra Vesterport til Nykøbing
F sygehus.
Med offentlig transport, og forventede forsinkelser hos DSB,
mellem 4 timer og 60 år.

- Fald ind Pizzaria: Fantastisk sted, strategisk placeret lige over
for:
- Slap A’ Bodega: Gode bajere til fornuftige priser! Både “Fald
Ind” og “Slap A’” ligger placeret på vejen fra hospitalet til
stationen!
- La Comida: Fantastisk gourmetrestaurant placeret i midten
af Nykøbing! Kan varmt anbefales - Lækker menu som skifter
hver måned, til en nogenlunde pris
- Fortuna: Hvis man er til lidt mere snuskede bodegaer, kan
Fortuna varmt anbefales! Man skal helst ikke kigge provokerende på nogen, eller kommentere den stærke duft af hash fra
baglokalet
- Café Slottet: Hvis man kan lide endnu mere snuskede bodegaer, og er vild med en-armede damer med meget få tænder,
er dette stedet at gå hen!
- Route 66/Flannigans: Stedet hvor det sker fredag aften
i Nykøbing! Her er der sateme party i provinsen! Lækker
stemning, med DJs som kender stamkunderne, og kommenterer på deres dans! Stedet at tage hen, hvis man godt
kan lide ufrivillig 90’er-fest! Flere af sygeplejerskerne ses her i
weekenden ;-)
- Scala Bio Nykøbing F: Ganske udmærket biografen, hvor
man kan fordrive tiden, mens man burde have været på ANV
med anæstesien!
- Slotsbryggen Nykøbing F: Smuk brygge i Nykøbing, hvor
store svaner og lukkede restauranter kan ses!

Holbæk

Hvis man ikke når toget...

info om byen

Overfor stationen ligger værtshuset Diligencen. Her kan man
drikke en øl med “de hårde typer”, hvis man ellers kan komme
forbi rottweileren med pig-halsbånd, der står uden for...

info om byen
Nykøbing Falster er en gammel købstad beliggende på Falster, ca. 130 km fra København. Med sine 16.354 indbyggere
er den Falsters største by. Byen er hovedby i Guldborgsund
Kommune og tilhører Region Sjælland.
Byens vartegn er Klosterkirken, som stod færdig omkring år
1500 og var oprindelig en stor tilbygning til et franciskanerkloster stiftet af Erik af Pommern i 1419. Franciskanerklostret
fungerede som byens hospitalsvæsen i middelalderen. I dag
er Nykøbing F. Sygehus det eneste sygehus i kommunen, og
det har ca. 1.140 medarbejdere.

Transport til hospitalet
For pøblen: Tag toget til Nykøbing F St. og tag derefter bus
701 til Fjordvej, hvor hospitalet ligger.
Studerende, læger og andre ansatte, kan to gange dagligt
tage Nykøbing F hospitalsbus fra Vesterport, direkte til hovedindgangen ved sygehuset

Transport tid

Holbæk er en fjordby beliggende i Nordvestsjælland, ca. 60
kilometer fra København. Med sine 27.096 indbyggere er
den Nordvestsjællands største by. Byen er hovedby i Holbæk
Kommune og tilhører Region Sjælland. Om navnet er der to
teorier. Enten er det en omskrivning af “Den hule bæk” refererende til den bæk, der i middelalderen løb gennem byen,
eller også er det “Den hellige bæk”. Faktisk findes udløbet
af en lille bæk vest for havnen med navnet Hulbæk. Siden
1980’erne har Holbæk været en af de hurtigst voksende større
byer i Danmark

Good to know
I perioden 2002 til 2006 er der sket et fald i antallet af pendlere fra Holbæk station, primært som følge af uregelmæssigheder i togdriften.

Transport til hospitalet
Holbæk ligger for enden af Holbækmotorvejen og har en togstation på Nordvestbanen; Holbæk station. Holbæk hospital
lægger 0,8 kilometer fra stationen, og man kan tage en bus
den går hver 10. minut og tager 8 minutter

Transport tid
Med udgangspunkt i min egen adresse, Dagmarsgade 38,
Nørrebro, tager det mellem en time og 30 minutter og en
time og 45 minutter at komme frem til Holbæk Hospital, og
togene går hver halve time.

Holbækkere
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16 | Test dig selv

Test: Hvilken ond Disneyskurks håndlanger er du??
Af David/MOKred

HUSK: Vær ærlig!!
Spørgsmål 1:
Du skal til at ansøge til din drømmestilling - håndlanger
for verdens ondeste skurk. Hvad lægger du vægt på i
dit CV og din ansøgning?
a) Jeg sørger for at have en pæn og ordentlig opsætning, og fokuserer mit CV efter de 7 håndlanger-roller.
1 point
b) Ansøgning? Hmmm.. Jeg tegner en død fe og
vedlægger en flaske rom. 2 point
c) Jeg understreger min nydelse ved ydmygelse ved
at vedlægge min SM-billedserie. 3 point
d) Jeg lægger vægt på min evne til at snyde og bedrage. Desuden viser mit CV flere koldblodige drab
på hjælpeløse dyr. 4 point

Spørgsmål 2:
Du skal nu til jobsamtale hos en ond superskurk. Hvad
er din taktik for samtalen?
a) Jeg fokuserer mest muligt på mine fejl og mangler.
Bl.a. understreger jeg mine mentale forstyrrelser. 3
point
b) Jeg prøver at bonde med dem. Viser vi både kan
være venner og kollegaer. 2 point
c) Fortæller at jeg er faren i Tønder-sagen.. 4 point
d) Jeg taler dem lidt efter munden, og foregiver at
have interesse i lige netop deres speciale - om det
så er overtagelse af verdensherredømmet eller blot
gedigen blodtørstig hævn. 1 point

1-4 point
Mr. Hiss (Prins John):
Du er en god og loyal håndlanger.
Det er desværre ikke de bedste
evner i et fag præget af ondskab.
Du bliver groft udnyttet, men på en
måde hvor du ikke får yderligere
indflydelse eller magt. Man kan
kalde dig ondskabens DTU’er.

Spørgsmål 3:
Yes! Du fik jobbet! Din onde, nederdrægtige chef har bedt dig hente en kop kaffe med sukker,
mælk og en anelse kanel. Hvordan reagerer du?
a) Jeg henter kaffen med god mine, men giver lige lidt ekstra i kaffen, uden chefen ser det...
Skeet, skeet. 3 point
b) Jeg henter kaffen præcis som chefen vil ha det, men køber lige en muffin med. 1 point
c) Jeg går i bedste mine ud efter kaffen, men returnerer nogle timer senere med to flasker whisky,
en stribe coke og en luder. 2 point
d) Jeg råber op, smadrer hotelværelset med min guitar og henter det alligevel til sidst. 4 point

Spørgsmål 4:
Du står i en skæbnesvanger situation: sejren over den lalleglade, dumtsyngende og anatomisk
alt for korrekte helt er kun få millimeter væk for din chef, men det kræver dit offer. Hvad gør du?
a) Jeg giver det sidste skub, men til min chef. Herefter vurderer jeg hvorvidt jeg kan overtage
magten med ondskab, eller skal skifte side og bede om tilgivelse. 4 point
b) Jeg smider tøjet og råber helt vildt. 3 point
c) Jeg kaster mig i døden, med min chefs søde stemme ringende i mine ører. 1 point
d) Jeg træder forsigtigt tre skridt tilbage, vender mig og løber mod det første fly til Pataya. 2 point

5-8 point
Mr. Smith (Kaptajn Klo):
Du er ikke en rigtig god håndlanger, og heller ikke en rigtig ond
en. Dog er der tydelige kvaliteter
at sætte pris på hos dig, i forbindelse med et erhverv i ondskaben.
Bl.a. din konstante trang til alkohol
og betalingsdamer og din manglende ambition.

9-12 point
Bundslam og Skidtslam (Ursulla):
Du er tilpas ubehagelig til et job
hos superskurke. Dog er det i
højere grad sindssyg, ukontrolleret
og ustabil ubehagelighed og ikke
decideret ondskab, der præger
din personlighed. Bestemt et godt
omend utilregneligt bud på kandidat til håndlanger.

12-16 point
Jago (Jafar):
Inkarneret ondskab! Du er helt
igennem modbydelig, har ingen
respekt for nogen eller noget,
og kun loyalitet overfor dig selv.
Havde du ikke været så forfærdelig
svag af fysik, havde du sikkert selv
været superskurk!

