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Onsdag:

1-20

1

2
MOK nr 24, årgang 44 udkommer.
PMS månedsmøde kl.17.30 i stud. klubben. Foredrag om
den gode artikkel i Hannover kl.16.15.

		
		

Torsdag:
		

Intromøde om CPMCRI i lille mødesal kl.17.00.
Pelle forsvarer bachelor.

Fredag:

Markus lader op til kamp.

Lørdag:

Defektdag. Markus skal ingenting.

Søndag:

Kamp.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Pelle spiser tartar med Jonas.

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.
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 MOKs hjemmeside 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,
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.
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:
Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
			
Bispebjerg:		
			
Gentofte:		
Herlev:		
Glostrup:		
Hvidovre:		
			
Frederiksberg:
			
Vagtbureauet:

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

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:

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

Denne

mok

.dk

Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

Markus(Ansv. Red.)

Studienævnet for Medicin

redaktion

Jonas

David

Dorte Lundsager, bygning 33.5.20, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 33.5.5, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Maria Louise Gaston Andresen , mlga@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og meritsager)
Hanne Buchwald, Eksamenskontor, bygning 33.4.25 (Bacheloropgave)
Eva Nielsen/Anette Fussing, Eksamenskontoret, bygning 33.4.21 (Kandidatspeciale og OSVAL
II)
Birgitte Larsen, Eksamenskontoret, bygning 33.4.21 (VKO)
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/

Studiesekretær:

Peter James

Anna Martha

Erik

Dennis 2

Kasper Aa
Har du lyst til at
deltage i det redaktionelle arbejde på
MOK-redaktionen
kan du skrive til
mok@mok.dk

1. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2. semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@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, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Rikke Kjærsgaard Budden , tlf. 3532 7571, rkb@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: Jane Siig, tlf. 3532 6487, jasi@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Gitte Bisgaard, tlf. 3532 7999, gitteb@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
5. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
6. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk

redaktionelt
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KRYDSORDKRYDSORDKRYDSORDKRYDSORDKRYDSORD!!!11!!!eleven

HENAD:

NEDAD:

3. Nydannelse af glukose
4. Godartet. Rimer på schmenin.
8. Betændelse i muskelvæv
10. Lysosomer indeholder ca. 40 forskellige
udgaver af denne type enzym
12. foliatae, vallatae, fungiforme
13. Proteiner, som DNA pakker sig omkring for
at danne et nukleosom
15. Den bakke, hvorpå Jesus blev korsfæstet
og reddede os alle sammen. Inklusive undertegnede. Skål!
17. Actin, intermediære filamenter, mikrotubuli
20. Andet ord for brandsår
22. Noget afdanket dansk søgemaskine, som dog
var hjem for en eminent chatfunktion
25. Britisk duo, som havde et stort hit i 1998
med ”Sing It Back”
27. SV*P
28. Tilstand, hvor patientens abdomen er meget
udspilet, oftest pga luft i maven. Alternativt
et samleudtryk for de (oftest ret omfattende)
traumer, som opstår ved sammenstød med
meteorer.
29. Os coxaes ledskål til femur
31. Relæ, som slår fra når eksempelvis vaskemaskinen laver en kortslutning
32. Damien ***** er en britisk installationskunstner, som havde sit gennembrud med
”The Physical Impossibility of Death in the
Mind of Someone Living”, som egentlig bare
en haj i formalin
33. Væske i peritoneum
34. Denne fødevareproducent står bag lækre
lækre Daim, som slet ikke er pisse irriterende
og sætter sig fast tænderne.

1. Tilstand, hvor patienten ikke kan vækkes af ydre stimuli. Heller
ikke af Jonas O’s infernalske rableri. Så dermed er ”død” som svar
udelukket.
2. Obstruktiv årsag til shock
4. Monstret, hvis penis Brian Fantana lugter som, efter at have anvendt
den legendariske parfume "Sex Panther"
5. Gamma-hydroxybutyrat, ecstasy, er
en direkte precursor til denne neurotransmitter
6. Jupiters ismåne, hvor NASA regner
med at finde diverse søuhyrer inden for de
kommende år. Heeeelt sikkert.
7. Patoanatomisk elevation af tarmmucosa
9. Forstadie til granulocytterne
11. Første boss i Diablo 2
14. Grundstof nummer 82, hvis latinske
navn er ophav til det engelske navn for
en VVS-mand
16. Efternavnet på den tyske Johnny, som i
1920'erne vandt 5 olympiske guldmedaljer
i svømning, og siden hen spillede Tarzan
i hele 12 film.
18. Krumning af columna i frontalplanet. 1
styks korset til dig, fætter højben!
19. Nikolaj Coster Waldau's efternavn i
Game Of Thrones
21. Rødklædt afroamerikansk bande, som
ligger i indædt krig med de blåklædte Crips
23. Efternavnet på Danmarks eneste radikale statsminister nogensinde. Evahhhh.
24. Massiv tilstedeværelse af afiltede
erytrocytter i blodet forårsager denne
blåfarvning af hud og slimhinder

26. ”At falde ud”
30. Forgiftning med dette stof medfører grov tremor, sløvhed, fascikulationer, usikker gang, evt. opkastninger og diarré.
31. Dejlig spise opkaldt efter det arabiske ord for kikærter, som er en
væsentlig bestanddel af det

Til folket!

Af General Gøgl aka. Peter James / MOK-red
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studietilbud
Åbningstider
Mikroskopi i lokale 15.2.15
April			Teknisk Assistent:
Demonstrator:
12.
14
20
Birgitte
Carina (14 - 18)
13.
12
18
Birgitte
16.
16
20
Birgitte
17.
14
18
Alexander
19.
10
14
Faiza
Carina (10 - 14)
23.
9
12
Faiza
Carina (9 - 12)
25.
16
21
Alexander Carina (16 - 21)
27.
8
13
Birgitte
30.
17
22
Birgitte
Thomas (17 - 21)
					
Maj					
1.
8
14
Alexander Carina (8 - 14)
2.
17
22
Birgitte
Thomas (17 - 22)
3.
17
22
Faiza
Thomas (17 - 22)
4.
8
20
Alexander (8-14) Faiza (14-20)
				Carina (16 - 20)
5.
9
16
Birgitte
Thomas (9 - 14)
6.
9
16
Faiza
Thomas (9 - 14)
7.
14
22
Birgitte
Thomas (17 - 22)
8.				
2. SEM SPOT EKSAMEN
21.
15
20
Alexander Thomas (17 - 20)
30.				
3. SEM SPOT EKSAMEN

Karnevalsfest på LIFE!
Vi søger folk med hang til kostumer og en lever af stål. Er du en festabe af kaliber, med minimum
ét dansetrin, der virker for dig (eller er du villig til at lære)? Har du erfaring med tøndeslagning og
er der en Superman/Catwoman gemt i dig?
Så kan LIFE tilbyde et kreativt og stimulerende miljø, hvor du får mulighed for at udfolde dine
talenter. Vi søger deltagere til karnevalsfest d. 27. april 2012 med tiltrædelse kl. 21 - årets fest,
hvor intet kostume er for vildt og ingen opførsel er for upassende! Live band og DJ forefindes.
Billetter sælges for blot 50 kr. i forsalg og for 70 kr. i døren, men skynd jer – der er mange om
buddet. Læs mere og skriv jer på gæstelisten på facebookeventet ”AU-karnevalsfest”
AU - vi gør det billigt, du gør det lækkert!
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
9.april-4 maj

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.

Man. d.9
Tirs. d.10
Ons. d.11
Tor. d.12
Fre. d.13

Man. d.16
Tirs. d.17
Ons. d.18
Tor. d.19
Fre. d.20

Man. d.23
Tirs. d.24
Ons. d.25
Tor. d.26
Fre. d.27

8-9

8-9

9-10

10-11

10-11

11-12

11-12

12-13

12-13
CC

13-14

14-15

15-16 16-17 17-18

CC
AW

CC
AW

CC
AW

13-14
CC
AW

14-15
CC
AW

15-16 16-17 17-18
CC
CK
CK
AW
AW

AW
8-9

8-9
Man. d.30
Tirs. d.1
Ons. d.2
Tor. d.3
Fre. d.4

9-10

9-10
CC

10-11
CC

11-12
CC

9-10

10-11

11-12

CC

CC

CC

CC

CC

AW

12-13

13-14

14-15

SA

SA

SA

CC

12-13

CC

13-14

CC

14-15

CC

CC
AW

AW
CK

AW
CK

CK
SA

CK
SA

CK

1516

1617

1718

CK
SA

CK
SA

CK
SA

CK

15-16 16-17 17-18

CC

Vi ses i kælderen
Mvh studiesalsvagterne
Simon (SA), Charlotte (CK), Anne (AW) og Claudia(CC).

Forskningens Døgn 2012
Region Hovedstadens Psykiatri

BIOSA
Biotech Students’ Association

Myter og fakta
om ADHD
D. 19. april kl. 14.30-17.00
Bispebjerg Hospital opgang 50 auditorium 1

Kom og hør mere om ADHD hos børn og voksne:
• Er forskerne på sporet af ny behandling?
• Hvordan kan vi se ADHD i hjernen?
• Hvordan er det at leve med ADHD som voksen?
Besøg standene på forskertorvet, hvor du kan stille
spørgsmål og få en snak med forskere, behandlere, og
voksne der lever med ADHD.
Se hele programmet og meld dig til på:
www.psykiatri-regionh.dk/forskningensdogn
Her kan du også efterfølgende se dagens oplæg som film.

Arrangementet er
gratis

Small non-coding RNA
What’s the Fuss About?
Thursday, April 19, 2012
Morten Lindow - Santaris Pharma
The Worlds First microRNA medicine
Torben Helledie - Exiqon
Future Aspects of microRNA
The event will be held at:
University of Copenhagen
Faculty of LIFE sciences
Thorvaldsensvej 40
1870 Frederiksberg
Auditorium: A2-70.04 (3-14)
Time: 6pm

Participation is free and refreshments will be served in the break
Registration is required: www.biosabiotech.dk (deadline: Monday, April 16, 2012)
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KØB TO BØGER FRA
*
FADL’S FORLAG

OG FÅ
KLINIKBOGEN
MED GRATIS!
TILBUDDET GÆLDER
I HELE APRIL 2012
HOS FØLGENDE BOGLADER:
Medicinerladen, Aarhus C
Academic Books, Panum, Kbh. N
FADL Medicinsk Boghandel, Odense C
Aalborg Centerboghandel, Aalborg Ø

Uundværlig
bog til dine
klinikophold!
Vejledende udsalgspris:
kr. 329,95

WWW.FADL.DK/FORLAG
*Gælder alle bøger fra FADL’s Forlag med en
vejledende udsalgspris på minimum kr. 500,-

basisgrupper
Eorta
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Skal du rejse i sommerferien og efterlader du en tom bolig i
KBH, som du gerne vil tjene lidt penge på? Så se her!

Er du en af de skarpe knive i skuffen, men har
du ikke lyst til at skære i nogen? Så er Eorta
måske noget for dig!

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i sommerferien, så hvorfor ikke være så generøs, at leje
den ud til en medicinstuderende fra udlandet?
Ved at gøre dette udfører du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- helt præcis
1600 danske kroner per studerende, i en måned.
Vi er en nyoprettet basisgruppe for studerende med
Kravene til værelset/lejligheden er følgende:
interesse i intern medicin og klinisk ernæring.
Skal have en seng eller sovesofa
Vi vil bestræbe os på at fremme viden og interesse
Adgang til bad
Er du
af de skarpe
knive i skuffen,
menvia
harkurser
du ikke og
lyst til for klinisk ernæring og
deen
interne
medicinske
specialer
Adgang til køkken
skære
i nogen?
Så er
måske
nogetfærdigheder,
for dig!
foredrag. Kurserne vilatbl.a.
lægge
vægt
påEorta
basale
kliniske
der er relevante for den
interne
mediciner.
Vi er en
nyoprettet
basisgruppe for studerende med interesse i intern
Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er superinteresseret, eller blot ønsker mere info,
medicin og klinisk ernæring. Vi vil bestræbe os på at fremme viden og
så er det nu du skal skrive til exchange-bolig@imcc.dk.
interesse for klinisk ernæring og de interne medicinske specialer via
Kom til vores næste månedsmøde
24/4-2012 kl 17 i mini auditorium
kurser og foredrag. Kurserne vil bl.a. lægge vægt på basale kliniske
29.01.32 og hør nærmere.
færdigheder, der er relevante for den interne mediciner.
Hvis du ikke skal ud at rejse denne sommer, har du i stedet chancen for at blive buddy for en
medicinstuderende, der kommer til København.
Kom til vores næste månedsmøde 24/4-2012 kl 17 i mini auditorium
Vi glæder os til at se 29.01.32
dig
Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk rigtig mange fordele! Du får mulighed for at:
og hør nærmere.
Lære en ny kultur at kende
Vi glæder os til at se dig 
Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet
Få nye venner på facebook
National-weekend med
Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk eller arabisk
Førstehjælp For Folkeskoler d. 20-22. april
Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til en masse AWESOME fester
Tilmeld torso på: http://fffnational.eventbrite.
Dette lyder jo helt vildt fedt, and who wouldn’t like more friends from abroad?! Du kan ikke
com/
vente med at blive buddy men nu popper endnu et spørgsmål op i dit hoved, ”hvad SKAL en
- LÆS MAMMUT MEGET mere på Førstehjælp
buddy?” – Jo, en buddy skal;
For Folkeskolers book-face-side eller på dit lokale
Hente den udenlandske studerende fra nærmeste metro og følge dem til deres bolig
Panum-toilet.
Følge dem til afdelingen på hospitalet den første dag
Personligt foretrækker jeg 2. bås fra højre ved
Tjekke lejligheden, når den studerende tager afsted igen.
Lundsgaard.

Eorta

Kærlige tilråb til dig og din cisterne!
F F F (Famors Femur-alloplastiske Fællelskab)

Hvis du gør dette, er du en rigtig god buddy, men hvis du bruger mere tid end dette, vil den
udenlandske studerende blive meget glad!
Hvis du gerne vil være en rigtig god buddy eller bare en god buddy, så skriv til:
exchange-kontaktperson@imcc.dk

Filmhygge i PMS
Næste månedsmøde i PMS er onsdag d. 11/4 kl. 17.30 i studenterhuset.
Vi regner med at holde et kort møde, og derefter ser vi en film med et
psykiatrisk touch, spiser pizza og hygger os.
Kom og vær med!
Dagsorden:
1)
Velkommen
2)
Siden sidst
3)
Kommende arrangementer, herunder skizofrenidag
4)
Evt.
5)
Film og pizza
Vi glæder os til at se Jer!

Med hjælp fra Neurologisk Afdeling på Herlev Hospital kan FORNIKS
præsentere FORNIKS nye neuroquiz. Quizzen er produceret af Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital, og der vil regelmæssigt komme
nye cases som skal løses på bedste neurologi manér.
Der vil være en symbolsk præmie til vinderen af hver quiz. Quizzerne
er ikke altid ligetil og kræver en tankegang som er en episode af
House værdig.
Svar sendes til info@forniks.dk
Femte quiz lyder således:
5. Gudrun og Mogens er nu blevet kærester. Sammen tager de på endnu
et IMCC ophold, denne gang 3 måneder i Botswana. De bor lokalt og
spiser mad fra gadekøkkener. Mogens er især vild med retten ”Pork
in Fire”. Efter en måned begynder Mogens at få lidt hovedpine. Efter
2 måneder får han et genereliseret krampeanfald. En konsultation
hos den lokale neurolog fører til en CT scanning der giver diagnosen.
Mogens har fået epilepsi. Årsagen til epilepsien er den hyppigste årsag
til voksen-epilepsi på verdensplan. Men hvad fejler han?

Medlemsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde FORNIKS 2012
tirsdag d. 10 april klokken 17 i studenterhuset.
-Formalia
-Velkomst af nye medlemmer
-FORNIKS 2012: Hvad skal vi lave, hvad går godt, hvad kan vi gøre
bedre?
-Valg af sekretær, kasserer, medlemsansvarlig, IT, PR og evt. andre
poster
-Arrangementer efteråret 2012
-Kommende arrangementer.
-evt.
FORNIKS

Mange kærlige hilsner fra
IMCC Exchange & IMCC Research Exchange- København

Health benefits and energy efficiency in rural Uganda: Volunteers needed for cookstoves project!
Who are we? What do we do?
Energy Crossroads is an international student organization working for sustainable energy solutions in Europe and beyond. In cooperation with IMCC we are working on a project in Uganda,
where we will set up energy efficient cookstoves in a rural community.
Energy efficient cooking stoves have multiple benefits:
- Positive health impacts: It has been reported that long-term exposure to the toxic fumes and
particles from conventional open-fire cookstoves can lead to respiratory and eye illnesses. An
energy efficient stove allows more complete combustion, and hence less toxic gases are created.
It also includes a chimney component to redirect the exhaust gas out of the kitchen, removing
the health risks posed to the villagers.
- Reduced deforestation: A more efficient stove would mean less fuel consumption (typically
firewood), thereby reducing the number of trees cut. This prevents forest degradation and villagers spend less time on collecting firewood.
- Social entrepreneurship: Local women will learn how to build cookstoves, so they can use this
technique to spread the efficient cookstoves to neighbouring villages.
Join us!
We are looking for students who would like to be involved in the project whether by evaluating
the health benefits of the stoves, or by helping out with planning and implementing the project.
There will be an introductory meeting if you want to hear more about the project:
Date: 25. April (Wed), 18.00-20.00
Venue: Blegdamsvej 4B
Kindly write to Allison to sign up for the meeting: allison@energycrossroads.org
We look forward to meeting you!
http://denmark.energycrossroads.org
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basisgrupper

PIT arrangerer:
Tropemedicinsk weekendkursus

KM påskefrokost – med besøg
af Studenterpræsten

Skal du ud og rejse med PIT, IMCC eller på egen hånd, og kunne du godt tænke dig at vide lidt mere om, hvad du kan
møde i det store udland? Her har du muligheden!
Weekenden d. 28.-29. april i store mødesal på Panum Instituttet afholder PIT et kursus i tropemedicin. Over to dage vil
forskellige læger samt en sygeplejerske og en psykolog afholde spændende fordrag om bl.a. HIV, malaria, børnesygdomme
i troperne, underernæring, obstetrik, rejsesikkerhed og kulturmøde.
Kurset retter sig først og fremmest til dem, der har fået tildelt en hospitalsplads med PIT, men alle med interesse for
tropemedicin - eller dem, der bare er nysgerrige - er selvfølgelig velkomne til at søge om deltagelse.
Program:
Lørdag d. 28.april:					
Søndag d. 29.april:
11.00-11.15
Velkomst				10.00-12.00
Den normale fødsel
11.15-12.30
Infektionsmedicin i troperne og malaria
12.00-13.00
Frokost
12.30-13.30
Frokost				13.00-14.30
HIV og tuberkulose
13.30-15.30
Børnesygdomme i troperne		
14.45–15.45
Rejsesikkerhed og kultur
15.45-17.15
Underernæring
15.45-16.30
Billederogfortællingfra
								tidligere udsendte
Obs – der kan ske ændringer i programmet.
Begge dage vil der blive serveret frokost samt kaffe, kage og frugt.
Pris: 75 kr
Tilmeldning: Mail dit navn og semestertrin til foredrag.pitkbh@gmail.com - skriv desuden om du er tildelt en plads
med PIT og i så fald hvornår. Tilmeldningsfrist fredag d. 13. april kl. 12.00. Svar på din tilmeldning og information om
betaling meddeles d. 17. april. Der er i alt 50 pladser, der tildeles efter ’først-til-mølle’ princip, dog med fortrinsret for
dem, der skal udsendes med PIT.
Vi glæder os til at se jer!
PITs foredragsgruppe.

Hvad har Jesus’ død for 2000 år siden at gøre
med Panums medicinstuderende? Og hvad
har Studenterpræsten i ærmet ud over sine
famøse chokoladebønner?
Mandag d. 9. april mødes KM til påskefrokost.
Vi får besøg af Studenterpræsten på Panum,
Nikolaj Halvorsen, som vil fortælle om sit
arbejde. Inden frokost har han inviteret os til
påskegudstjeneste i Skt. Johannes kirke ved
Skt. Hans Torv kl. 12. Det tager en times tid
og derefter tager vi hjem til Refsnæsgade 41,
3 tv og spiser påskefrokost ved 13.30-tiden,
finder påskeæg i gården og hører Studenterpræsten fortælle.
Tilmelding til kristnemedicinere@gmail.com
eller find eventet på facebook under titlen
”KM påskefrokost”. Alle må komme til en
fantastisk eftermiddag!

PIT MÅNEDSMØDE

SAMS Månedsmøde

GO inviterer til foredrag

PIT holder månedsmøde tirsdag d. 10. april 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.

Har du også en almen mediciner gemt i
maven?
Så kom og mød vores hyggelige basisgruppe
til vores næste månedsmøde torsdag d. 19.
april kl. 17 på 1. sal i Studenterhuset. Vi
skal bl.a. tale om forårets spændende arrangementer og høre om, hvordan det gik
til basisgruppebazaren. Der er lækker kage,
kaffe og the.
Vel mødt! – SAMS

om hormonforstyrrende

Kom til vores månedsmøde og hør alt om vores meget
aktive og hyggelige basisgruppe. Der vil efter mødet
være fællesspisning for alle tilmeldte. Tilmeld dig
eventet på vores facebookside ”PIT København”.
Vi glæder os til at se Jer.
Mvh. PIT

NYT FRA SAKS
Vi præsenterer et rigtig godt program i løbet af
april med foredrag (alle er velkomne) og kurser (for
SAKS-medlemmer)
Kursus i ”Basale kirurgiske færdigheder”:
d. 19. April 2012 kl. 17.00.
Tilmelding fra d. 9. April kl. 16.00
Tarmanastomosekursus:
d. 23. April 2012 kl. 17.00.
Tilmelding fra d. 9. April 2012 kl. 16.00
Kursus i skadestuekirurgi
d. 24. Og 25. April kl. 17-21.00.
Tilmeldingen er begyndt, så skynd jer ind på
hjemmesiden.
Foredrag ”SILS og NOTES – fremtidens
kirurgi”
d. 26. April 2012 kl. 17.00-19.00
ALLE ER VELKOMNE!!
Månedsmøde for alle SAKS medlemmer og
interesserede
Tirsdag d. 9. April kl. 16.15
Store mødesal i studenterhuset.
Vi håber og glæder os til at se så mange af jer som
muligt!
For mere information – kig op forbi SAKS’ opslagstavle på vandregangen!

stoffer og graviditet
onsdag den 18/4 kl. 16-17
Hannover Auditoriet

Professor og overlæge, Katharina Main, fra Afdeling for Vækst og Reproduktion,
Rigshospitalet, vil fortælle om den nyeste forskning på området og om hvilke
forholdsregler man skal tage før og under graviditeten. Alle er velkommen - også selvom

Nyt fra PUFF!

man ikke læser medicin!

Artikelskrivningskursus:

Husk også vores tema-månedsmøde med oplæg om

Kom til foredrag med professor Christian
Torp-Pedersen og hør om tips og tricks til
den gode artikel.
Fordraget afholdes i: Adolf Hannover Auditoriet den 11. april kl. 16.15.
Alle er velkommen.
Informationsmøde om forskningsår ved
ved CPMCRI i Californien:
På dette møde kan man høre mere om denne
spændende mulighed for at tilbringe sit
forskningsår ved CPMCRI
i det solrige Californien. Mødet afholdes
torsdag den 12 april kl. 17 i Lille Mødesal
på Panum.
Her vil der være mulighed for at tale med
folkene bag programmet. Yderligere information om forskningsår ved CPMCRI
får på PUFFs hjemmeside
Alle er meget velkommen.
Kursus i Præsentationsteknik:
Kurset giver deltagerne mulighed for at blive
mere retorisk bevidste og derigennem opnå
bedre præsentationer. Kurset
foregår den 23. april fra 16-20 i Lille Mødesal
på Panum.
Tilmeldingen starter tirsdag den 10 april kl
16:00 efter først til mølle. Tilmelding skal
ske til: retorik@puffnet.dk
Eneste krav for deltagelse er medlemskab af
PUFF. Deltagergebyr er på 100kr som skal
medbringes på dagen.

PCOS

onsdag den 25. april kl. 17-19 i Sofastuen på Panum!
Vidste du, at mere end hver 10. kvinde lider af polycystisk ovariesyndrom (PCOS), og at
PCOS giver anledning til nedsat fertilitet og fekunditet? Og hvad betyder fekunditet,
tænker du måske?
Stud.med. Cæcilie Bachdal holder oplæg om sit kandidatspeciale omhandlende
"Den reproduktive langtidsprognose blandt danske kvinder med PCOS".
Imens kan alle de fremmødte mæske sig i hjemmebagt kage og kaffe/te.
Vel mødt - GO
Find os på Facebook eller via vores hjemmeside www.gynobs.nu

Informationsmøde om Forskningsår
ved CPMCRI i Californien
Mødet afholdes torsdag den 12 april kl.
17:00 i Lille Mødesal på Panum
Mødet henvender sig til alle som har indleveret ansøgning
samt andre interesserede.
Talerlisten er som følger:
Karin Petersen (overview)
Charlotte Slagelse (Current Fellow)
Christian Ovesen (PUFF - hvorfor forske)
Martin Enevig Clausen (KU - forskningsaar)
Michael Rowbotham (Scientific Director CPMCRI).
Mere information om forskningsåret ved California Pacific
Medical Center (CPMCRI) fås på PUFFs hjemmeside.

Følg med i PUFFs arbejde og tilbud på: www.
puffnet.dk

!

basisgrupper og gøgl
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How to: Internetposes
Af: Rasmus C./MOK.red.

Spændende foredrag

Der har længe været en sport i at tage
billeder i et særligt pose og smide dem
på nettet. Er man lidt forvirret over, hvad
der pt. er af forskellige poses, man kan
kaste sig ud i, er der her en guide!
Det første fænomen var "planking", hvor
man bare lå helt stiv, som tumperne her.

”Undersøgelse af nyfødte”

Som kronen på værket er den for nyligt
fremkomne og i øvrigt nok også den farligste pose kommet, nemlig "batmanning",
hvor man hænger med hovedet nedad som
en som en flagermus.

dukke til at demonstrere barnets første undersøgelse
EST FOR- inklusiv
AFRIKA
VOL. 3

Onsdag d. 11. april kl. 16.30
lillefest
mødesal
inviterer PUMUI endnu en gang- itil
for Afrika i Klubben på Panum!
sker lørdag d. 28. april 2012,
entréenKlaus
er 50
kr., og vi åbner dørene kl. 20. Kom før kl. 21.30 og
v/ overlæge
Børch
lbyder en gratis øl.

glæder os til at I og alle Jeres venner møder op, og sørger for at vi kan gentage sidste års kæmpe
Hvad der
og på
ces af en fest. I år er vi så heldige at House of Brazil sponsorerer festen,
ogkom
vi umiddelbart
kan derforefter
byde
forsøgte at slå planking af pinden var Satirernes ukronede mestre hos South Park
"owling",
hvor LUX,
man sidder
som en ugle har også taget diverse internet-diller til sig,
fedeste sammensætning af DJ’s. Klubben bliver fyldt med beats fra
ROSA
THOMAS
og har blandt andet brugt det i et afsnit,
(eller frø) helst højt oppe.
hvor de både kommer med to nye ideer til
DVIG, LOU VAN, MASTER FATMAN, DJUMA SOUNDSYTEM, WITZANSKY og BRDR.
hvordan man kan posere og yderligere får
smidt et diss afsted til alle de kendte menRNELAND.
nesker, der straks hopper ombord på diverse
internet viraliteter.

es lille forening, PUMUI, arbejder sammen med et landsbyhospital i Foya i Liberia, hvor vi
ndt andet sender frivillige medicinstuderende ned for at arbejde. Alt overskud fra festen går til
e hospital i Liberia.
Alle er hjertelig velkommen!

vil være
bestå aftilmeldt
to sessionerbegivenheden
af 30 minutters varighed
med kaffe/kage
at deltage Foredraget
skal man
på Facebook
”Fest for Afrika vol. 3"
pause imellem.
vil være drinks og afrobeatzzz
nattenved
lang!
Er man mere til liggende stillinger er
Se mere på facebook
at søge på titlen.

gensyn og festlige hilsner,
MUI

det heldigt, at det næste stjerneskud
på Tweeter-typernes poserhimmel blev
"horsemanning", efter "The Headless
Horseman", hvorfor man her er hovedløs.

annoncer og gøgl

FEST FOR AFRIKA VOL. 3

Sådan bliver man en bedre læge!
Af: Pelle og Markus/MOK.red.

Nogle vælger at skimme basisbogen når de kommer
på 6. semester, men nedenstående citater er eksempler på hvad man ihvertfald ikke skal læse forbi.
Disse umiddelbare nonsense citater er essentielle
for ALLEs virke som læge.

Basisbogen om hofteluksation

"Tidligere undlod man at operere børn ældre end fire
år med oversete hofteluksationer. Argumentet var,
at patienten gik som en and, og efter operationen
som en opereret and."[1]
Nu inviterer PUMUI endnu en gang til fest for Afrika i Klubben på Panum!
Det sker lørdag d. 28. april 2012, entréen er 50 kr., og vi åbner dørene kl. 20. Kom før kl. 21.30 og vi tilbyder en
gratis øl.
Vi glæder os til at I og alle Jeres venner møder op, og sørger for at vi kan gentage sidste års kæmpe succes af en fest.
I år er vi så heldige at House of Brazil sponsorerer festen, og vi kan derfor byde på den fedeste sammensætning af
DJ’s. Klubben bliver fyldt med beats fra ROSA LUX, THOMAS MADVIG, LOU VAN, MASTER FATMAN, DJUMA
SOUNDSYTEM, WITZANSKY og BRDR. BORNELAND.

Basisbogen om Coxitis simplex

"Ætiologien er ukendt. Som forklaring til forældre
anfører mange, at det drejer sig om en allergisk
reaktion efter en virusinfektion, og spørger man,
om barnet for nylig har været forkølet , bekræfter
forældrene stort set altid spørgsmålet, da børn altid
har været forkølede for nylig."[2]

Vores lille forening, PUMUI, arbejder sammen med et landsbyhospital i Foya i Liberia, hvor vi blandt andet sender
frivillige medicinstuderende ned for at arbejde. Alt overskud fra festen går til dette hospital i Liberia.
For at deltage skal man være tilmeldt begivenheden på Facebook ”Fest for Afrika vol. 3"
Der vil være drinks og afrobeatzzz natten lang!
På gensyn og festlige hilsner,
PUMUI

HAHA!
[1] Basisbog i Medicin & Kirurgi, 5. udgave, s. 615
[2] Basisbog i Medicin & Kirurgi, 5. udgave, s. 618
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annoncer

Forsøgspersoner søges!

PLO - Lægedage søger studentermedhjælp 25 timer om ugen

Dermatologisk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital søger
forsøgspersoner til et forskningsprojekt.

Tidsbegrænset stilling

Forsøgets titel:

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) søger en dygtig studentermedhjælp til registrering og
booking i perioden 6. august til 14. december 2012.

Hudens følsomhed for Intenst Pulseret Lys (IPL) til
hjemmebrug - betydning af naturlig pigmenteret og UVeksponeret hud

Arbejdet består primært i kursusregistrering til de praktiserende lægers årlige lægekongres, Lægedage. I uge 46 vil du deltage som bookingassistent på lægekongressen (Lægedage) i Bella Center.

Formålet med forsøget er, at undersøge normal pigmenteret og
UV (ultraviolet) pigmente-ret huds følsomhed for et lysbaseret
hårfjerningsapparat.
Du skal afsætte tid (i alt max 30 timer) til at komme på Bispebjerg
Hospital afd. D-92, 15 gange strækkende sig over 10 uger. Der
optegnes 2 felter på hver balde, hvorefter felterne på den ene
balde modtager ultraviolet (UV) lys 8 gange på 3 uger. Herefter
behandles felterne med Intenst Pulseret Lys (IPL) 1 gang pr. uge
i 3 uger. Der er ingen alvorlige kendte risici i forbindelse med
kombinationen af IPL og UV-eksponering. Vævsprøver ta-ges fra
4 felter. Hvis du indvilliger, tages der yderligere 4 vævsprøver.
Deltagelse er frivillig og honoreres med 4500 kr. (ca. 150 kr. pr.
time). Tages der yderligere 4 vævsprøver suppleres med 500 kr.
Dette er skattepligtigt B-indkomst.
Er du interesseret?
•
så kontakt undertegnede på telefon eller mail og vi
aftaler et møde, hvor yderligere information vil blive givet:
Medicinstuderende, Daniel Thaysen Petersen
Dermatologisk Forskningsenhed D-92.
Tlf.nr. 28570739 Email: danielthaysen@gmail.com
				

Opgaver
Administrativt og praktisk arbejde med registrering og booking i forbindelse med lægekongres i
november.
•
•
•

Administrering af tilmeldinger, fakturaer og badges til kursisterne
Vejledning til henvendende kursister om udbud af kurser
Forefaldende sekretæropgaver.

Faglige kundskaber
•
•
•
•
•

Gerne erfaring med registrering/booking
Venlig og professionel telefonservice
Gerne nogen erfaring med statistik og Excel
Gerne nogen sekretærerfaring
Gerne kendskab til lægeverden.

Personlige egenskaber
•
•
•
•
mundtligt.

Arbejder struktureret, grundigt og hurtigt
Er serviceminded, fleksibel og udadvendt
Har gode samarbejdsevner og masser af energi
Arbejder effektivt, har overblik og er god til at kommunikere, såvel skriftligt som

Arbejdstiden vil være dagligt i tidsrummet kl. 9.00-14.00. I uge 46 må påregnes ca. 45 timers ar-bejde.
Du vil komme til at arbejde i rare omgivelser med søde kolleger - tonen er uhøjtidelig.

Medicinstuderende søges som skolarstipendiat til forskningsprojekt om DNA
reparationsmekanismer ved depression

På laegedage.dk kan du få informationer om Lægedage.

Vi søger en medicinstuderende, der er interesseret i basal
hjerneforskning. Den studerende vil blive tilknyttet en forskningsgruppe på Neuropsykiatrisk Laboratorium, Rigshospitalet. Gruppen har i mange år arbejdet med hjerneforandringer ved
stress/depression, undersøgt ved en dyremodel. I det aktuelle projekt ønsker vi at afdække sammenhængen imellem stress/depression og induktionen af hjernens DNA reparationsmekanismer.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Lægedage, Kirsten Talbro Laraignou (tlf. 35 44 84 74) eller kongressekretær Pernille Schmidt-Andersen
(tlf. 35 44 84 66).

Undersøgelsen er et samarbejde imellem Neuropsykiatrisk Laboratorium og Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Projektet vil vare 12 måneder. Den studerende vil blive indskrevet
som forskningsårsstuderende (forudsætning for bevilling). Den
studerende vil få et indblik i basal psykiatrisk neurovidenskab,
og konkret erfaring med en række metoder, der anvendes indenfor dette forskningområde. Det er overvejende sandsynligt
at forløbet vil resultere i medforfatterskab i en internationalt
publiceret artkikel. Det er desuden muligt, at forløbet kan danne
udgangspunkt for et senere PhD-studie.
Interesserede bedes – hurtigst muligt - kontakte:
Læge, PhD studerende Anders Jørgensen: anders.01.joergensen@regionh.dk / 6170 9276.

Studerende søges til FORSKNINGSPROJEKT: Kliniske konsekvenser af jernmangel
Jernmangel er et stort globalt helbredsproblem, hvis kliniske
konsekvenser kun er dårligt belyst. I Danmark er især menstruerende kvinder og bloddonorer i risiko for jernmangel.
Med udgangspunkt i det danske bloddonorstudie (www.dbds.dk)
ønsker vi at belyse betydningen af jernmangel for selvoplevet
helbred og efterfølgende sygdomsudvikling. Projektet inkluderer
arbejde med spørgeskema- og registerdata.
Vi søger:
En medicinstuderende, som vil bruge et forskningsår med
fuldtidsarbejde på projektet.
Er du interesseret? Send en e-mail til overlæge ph.d. Henrik
Ullum på Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet på
henrik.ullum@rh.regionh.dk inden 13/4.

Tilkendegivelse af interesse samt CV med relevante oplysninger bedes mailet senest tirsdag den 10.
april 2012 til Kirsten Talbro Laraignou (ktl.plo@dadl.dk)

Praktiserende Lægers Organisation er en landsomfattende organisation, der har til formål at varetage
de alment prakti-serende lægers faglige og økonomiske interesser. Vi er en del af Lægeforeningen.
Vores sekretariat, der består af 25 ansatte, har til huse i Domus Medica, tæt ved Østerport station.

"Sæsonudløste forandringer i
serotoninsystemet hos patienter
med vinterdepression"
”Seasonal Fluctuations in SERT and 5-HT4
Receptors in SAD”
Forsøgspersoner med tilbagevendende vinterdepressioner søges til forsøg med neuropsykologiske undersøgelser.

Du kan være med i forsøget, hvis du:
1. Lider af vinterdepression
2. I øvrigt er sund og rask og ikke
lider af andre legemlige eller psykiatriske sygdomme
3. Er under 45 år
4. Ikke ryger
5. Har stabil døgnrytme
6. Bor i København

Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet søger personer med vinterdepression til
videnskabeligt forsøg. Hensigten med forsøget
er, at undersøge de forandringer lysmanglen
forårsager hos de der lider af vinterdepression.
Dette gøres ved at udføre en neuropsykologisk
undersøgelse hhv. sommer og vinter. Endvidere
vil vi foretage gentypebestemmelse for at undersøge genernes betydning for vinterdepression.

Deltagelse i forsøget omfatter følgende hhv.
sommer og vinter:
1. En dag med neuropsykologiske tests
2. Udfyldelse af forskellige spørgeskemaer
3. Spytprøve for stress og hormoner
4. Blodprøvetagning

Der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på ca. 116 kr/time som er skattepligtigt.

Kontaktinformation:
Stud. psych Liv Hjordt Hansen
Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
Juliane Maries Vej
2100 København Ø
Telefonisk henvendelse kan ske på tlf.: 35 45 67
42 Hverdage 9.00-16.00
E-mail: hansen@nru.dk

Symptomerne på vinterdepression er tristhed og
modløshed, nedsat social aktivitet, træthed og
øget søvnbehov, trang til kulhydratrige fødevare
og vægtstigning. Symptomerne skal komme igen
hver vinter og lette igen når foråret kommer.
Vi vil foretage gentypebestemmelser, lave andre
blodprøver, spytprøver samt udføre omfattende
test af din personlighed og din måde at tænke på
ved neuropsykologiske tests.

Forsøget er godkendt af videnskabsetisk komite
journal nr:H-1-2010-085

I tilfælde af at du kontakter os pr. e-mail, husk
da at oplyse dit telefonnummer
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Studenterklubben

Da klubben jo lukker henover sommeren og aldrig bliver den samme igen, har vi besluttet, at smide et endeligt lukarrangement ud, hvor to af de fedeste fest-events i klubben kombineres til et samsurium af druk, fest og defekthed for
sidste gang, så alle kan få sagt ordentligt farvel til vores alles højtelskede klub. Arrangementet vil køre fra kl. 10:00
Torsdag d. 3 maj til kl. 07:00 Søndag d. 6. maj. og alle (også gamle) studerende (+1 ven) vil kunne kigge forbi.
Der vil blive lavet en form for grædemur, så minder fra klubben gennem årene kan afleveres i postkassen der kommer
til at stå til højre efter indgangen til klubben (det store rum, ved sofaerne).

3 BARER ÅBNE!

FODBOLDTURNERING

ØLSTAFEt

MASSER AF TEMABARER

GRÆDEMUREN!

KAMPDRUK!
KLUB 100

KONCERTER

ÅBEN I 69timer

DJ's all night long

VERDENS LÆNGSTE JÄGERBOMBTRAIN

BORDFODBOLDTURNERING

Torsdag d. 3. maj - kl 10 -07

Fredag d. 4. maj - kl. 07-07

Lørdag d. 5. maj - kl. 07-07

Dagen bliver skudt afsted med en
åbningsreception, hvor der vil blive
serveret snacks og alkohol til den
der er sulten for sjov.
Efterfølgende vil
Studenterklubben forsøge at
slå VERDENSREKORDEN i
jägerbombtrain. Rekordforsøget er
guinesscertificeret, så kom forbi og
se Studenterkluben blive skrevet
ind i historiebøgerne!
Kl. 14:00 bliver dørene for Panum
Electric vol. 6 åbnet!
Som altid vil der blive spillet
elektronisk musik og der er
mulighed for at dans og drinks

Fredag står i konkurrencernes
tegn. Der vil blive afholdt
Fodboldturnering,
Bordfodboldturnering, Ølstafet og
Beerpong.
Fodboldturneringen vil være
en streetfodbold turnering
der vil kåre Panums sejeste
streetfodboldhold. Umiddelbart
efter streetfodboldturneringen
vil der blive afholdt ølstafet.
Bordfodboldturneringen vil blive
afholdt indenfor om aftenen i en
smule mere eribreret tilstand.
Slut vil der på scenen blive afholdt
en Beerpong turnering hvor
teknikken er i højsædet.

Lørdag vil der blive sagt endeligt
farvel til vores alle sammens
Studenterklub. Dagen bliver
sparket igang med et brag af en
Klub 100. Vi vil forsøge at stable
verdens største klub100 på benene.
Den sidste aften i Studenterklubben vil blive afsluttet
med den største koncert i
Studenterklubbens historie.
Studenterklubben vil blive lukket
af med et brag af en luk reception
fra kl. 05 om morngen og helt til
luk.
Kom og sig endeligt farvel!

