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Det sker i ugen

ALLE ER BANGE OG TAGER DERFOR TIL SEMESTERSTARTSFEST I KLUBBEN

MEDICINERRÅDET HOLDER MÅNEDSMØDE SE S. 9
FORNIKS HOLDER INFOMØDE - SE S. 4
SPLAS FORTÆLLER DIG HVORDAN DU SKAL
FÅ DIG ET FINT CV - SE S. 4
ANDREA SKAL MØDES MED FADL
ALLE ANDRE SKAL TIL PANUM THRILLER

Basisgrupper
AKS
Cogita
DSS
Eorta
FORNIKS
GO
IMCC
MARS
META
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF
SAKS
SAMS
SATS
SEHAT
SIMS
SOFAS
SPLAS
Synapse
SØNHKS

Aktiv Kardiologi for Studerende
Medicinsk etik og filosofi
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
The Interdisciplinary Medical Technology Association
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
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

ALLE HAR TØMMERMÆND OG BESLUTTER
SIG FOR AT GENSE DE TO FØRSTE AFSNIT AF
DEN STORE BAGEDYST OG FÅR DET SIMPELTHEN SÅ DEJLIGT AF IBENS HERLIGE LATTER

Jeg elsker umti
umti musik!

MOK DEADLINE KL. 12:00

SØNHKS HOLDER MÅNEDSMØDE - SE S. 4
SAKS HOLDER KURSUS I BASALE KIRURGISKE
FÆRDIGHEDER - SE S. 5

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIEVEJLEDNING
OG STUDIESERVICE

UGENS REDAKTION

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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Anders

Mo

Albin

Andrea
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mo laver mad til mok
en gyserhistorie

Hver uge spiser vi aftensmad sammen på MOK.
Denne uge var det Mo som fik sørget for madlavning
til redaktionen. Mo har sindssygt meget erfaring af
madlavning som Store Mad-ansvarlig til Rusvejledningen. Men netop denne uge havde hun en lille
overraskelse til os...
Da jeg ankom til redaktionen sad Mo allerede på en
stol med et ubehageligt smil. I dag skulle vi vist spise
en ret med nogle lidt anderledes ingredienser. Jeg fik
det tvivlsomme privilegium at dokumentere hendes
kulinariske vanvittigheder.

Det hele startede sådan set meget normalt med god
stemning og toner fra Jan Bitterman i højtalerne. Jaris
og Sofie sad og hamrede løs på deres tastaturer. Mo
sad i et hjørne og hakkede broccoli og gulerødder
mens hun sang med til musikken.

Mo truer folk med kniv.
Forret.

Forretten bestod af bæver-nyre. Den får 2 ud af 5
stjerner.

Det første tegn på, at der var noget galt, var at når
Mo lagde sine sko på bordet. Jeg tror, at det var en
slags markering af dominans.

Til hovedret skulle der serveres en orientalsk inspireret gryde. Først prøvede Mo at hælde opvaskemiddel ned i gryden, men Anders kom heldigvis ind i
køkkenet lige på det rigtige tidspunkt:

Det næste tegn var, at hun selv spiste alle grøntsager,
som hun havde hakket. De skulle vist ikke ned i
gryden.

-STOP MO, man bruger ikke opvaskemiddel i orientalisk mad!
-Nå nej, det er også rigtigt...
Derefter stak det helt af. Mo begyndte at hælde acetone og kirurgiske redskaber ned i gryden. Johan
begyndte at se lidt ultilpas ud. Men Mo var sikker.
Hun tvang os allesammen at spise hendes forgiftede
gryde, hvorefter vi døde allesammen!

TIPS FRA MO

- Ehrm, er du sikker
på det der?

Hvis du vil være sikker på at skære
dine fingre af, skal du huske at
vinkle dem ud mod kniven ved at
ekstendere dine MCP og PIP-led.
Husk det nu...

Opvaskemiddel,
så åndssvagt!

af Albin /MOK-red.
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VIDSTE DU AT DU KAN FÅ KLAMYDIA FRA DIN KOALA???
- Hvis I fortæller om klamydia, så fortæller vi om koalaer!
CALIS – Collaborative Association of Life Science Students.
CALIS er en forening, der fra 2011-2013 lavede årlige, tværfaglige symposier om emner
som parasitologi, dyremodeller, zoonoser og antibiotikaresisten s. Foreningen blev stiftet
af dyrlæge- og lægestuderende, som alle i dag er færdiguddannede.
Vi er nu en gruppe studerende fra veterinærmedicin, biologi og husdyrvidenskab, som
godt kunne bruge nogle super seje medicineres hjælp, til at få CALIS op og køre igen! Vi
tænker hvis du har en interesse for fx tropemedicin eller prækliniske studier, samtidigt
med, at du gerne vil være med til at skabe og organisere noget, så kunne CALIS være
lige noget for dig!
Hvis du er interesseret i vores forening så skriv en besked til Collaborative Association
of Life Science Students (CALIS) på facebookeller kontakt os på: stud.calis@gmail.com
Vi glæder os til at høre fra dig!
OKTOBER-NYHEDER FRA SØNHKS
Månedsmøde
Husk næste månedsmøde, der afholdes TIRSDAG
DEN 4. OKTOBER klokken 17 i studenterhuset (vi bor
på 1. sal). Suturtemaet, der blev annonceret i sidste
uge udskydes til senere på efteråret, men der vil være
snacks og orientering om kommende kurser.
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
PRIS: 50 kr som betales kontant på dagen
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
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
Anne-Mette 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
Vi sørger for kaffe samt lidt til din søde tand. Så tag din neurointeresserede studiekammerat under armen, og så ses vi forhåbentligt!
/ FORNIKS
Infomøde og Månedsmøde med FORNIKS Slam!
Velkommen tilbage fra sommerferie gamle som nye FORNIKS'ere!
Vi starter som altid semestret ud med infomøde torsdag d. 29/9 kl. 16.30-17, hvor man
kan komme og høre mere om foreningen, og hvad vi laver.
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 inden for neurologiens og neurokirurgiens verden.
Vi sørger for lidt lækkert til ganen samt kaffe og the.
Vi glæder os til at se dig!
/FORNIKS

SPLAS CV-FOREDRAG OG GENERALFORSAMLING
Vi inviterer til generalforsamling samt et spændende foredrag ved unge plastikkirurger,
om opbygning af et godt og kvalificeret CV i jagten på en hovedstilling, ikke alene inden
for plastikkirurgien, men også alle andre specialer!
Alle er velkomne – medlemmer som ikke medlemmer – torsdag d. 29. september kl. 16.15
i lokale 42.1.01. Der er rig mulighed for at blive medlem af bestyrelsen og få indflydelse
på vores fremtidige arbejde!
Mvh.
Studerendes Plastikkirurgiske Selskab, SPLAS
SATS MÅNEDSMØDE & GENERALFORSAMLING
Kære SATS’er!
Til næste månedsmøde onsdag d. 5. Oktober er der generalforsamling med valg af ny
bestyrelse. En stor del af den nuværende bestyrelse er blevet læger, og der vil derfor være
en stor udskiftning i bestyrelsen denne gang. Vi vil derfor gerne opfordre alle interesserede
til at overveje at stille op til bestyrelsen.
Tid og sted:
5. Oktober kl. 16.15-18.00 – Panum lokale: 31.01.4a
SATS er en stor forening med mange aktiviteter, så man skal forvente at der er et vist
stykke arbejde forbundet med en bestyrelsespost.
Bestyrelsens arbejde går ud på at koordinere foreningens samlede aktiviteter, økonomistyring, hjemmesidearbejde, billetsalg, PR, kontakt til medlemmer samt samarbejde
med andre organisationer og en masse andet. Det er generelt meget hyggeligt og givende
på mange måder.
Bestyrelsen består af 9 poster og der vil altid være en formand og en kasserer, mens de
øvrige posters arbejdsopgaver kan tilpasses efter behov. De nuværende poster kan ses:
på SATS-kbh.dk/bestyrelse
Ved generalforsamlingen er der først et separat valg af formanden, hvorefter de øvrige 8
poster besættes. Med undtagelse af formandsposten, opstiller man til selve bestyrelsen og
ikke til en specifik post – efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv og besætter posterne.
Dog kan man når man stiller op, ytre ønske om en bestemt post eller ansvarsområde.
Hvis du agter at stille op til bestyrelsen så vil vi af logistiske årsager meget gerne have
besked herpå, så vi har et nogenlunde overblik over hvor mange kandidater der er – dette
er dog ikke et krav, og alle medlemmer kan stille op på dagen.
Såfremt man stiller op og bliver valgt, skal man regne med at sætte HELE aftenen af til
overlevering og konstituering af ny bestyrelse.
For at kunne stemme til generalforsamlingen kræver det medlemskab af SATS som kan
købes på vores hjemmeside: SATS-kbh.dk
Hvis du vil vide mere om hvad bestyrelsesarbejdet indebærer eller har nogen spørgsmål
er du velkommen til at skrive til SATS, enten på Facebook eller på kontakt@sats-kbh.dk.
Dagsorden for (regulære) månedsmøde:
1. Formand og bestyrelse byder velkommen
2. Siden sidst
-Basisgruppebazar 19/9
-Kursus i Akut patient 17-18/9
3. Kommende arrangementer
-Kursus i Akutte Procedurer 6/9
-Karrieredag 13/10
-Hjertestarterdagen 16/10
-Introduktionsmøde for frivillige til EMS17 (kongressen)
4. Eventuelt
KOM MED I SEXEKSPRESSEN!
Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det
sjovt undervejs!
Bliv uddannet
Var du ikke med til vores Actiondag d. 24. September, så fortvivl ej! Vi afholder en ny
Actiondag omkring november. For mere info - hold øje med MOK, like os på Facebook
eller kom til månedsmøde!
Næste månedsmøde
Bliver afholdt torsdag d. 6. oktober kl 17.00 i Studenterhuset ved Panum. Find facebookeventet "Sexekspressens månedsmøde i oktober!" for mere information!
Vi glæder os til at se dig!

‣
‣
‣
‣

hvordan det er at være udsendt i krig som læge
arbejdet som læge i en krigszone
dagligdagen og lejerlivet i en krigszone
de etiske aspekter af arbejdet som krigskirurg

Med venlig hilsen SATS.
Under foredraget vil Steen Erik Christensen bl.a.
komme ind på:

livet som læge i krig sammen med jer ☺

17:00 - 19:00
Tid:

Vi glæder os til at blive klogere på krigskirurgi og

Lokale 29.01.30
Hvor:

SATS har inviteret overlæge Steen Erik
Christensen, garvet ortopæd- og krigskirurg, til at
komme og fortælle om sine mange oplevelser
som krigskirurg i verdens brændpunkter,
heriblandt i Helmand-provinsen i Afghanistan.

11. oktober 2016
Dato:

SATS sørger for lidt godt til ganen i pausen!

Så kom til foredrag om “Krigskirurgi i
Afghanistan” og hør om livet som krigskirurg, og
hvordan du bliver det!

Foredraget er gratis og åbent for alle – både
medlemmer og ikke-medlemmer på alle
semestertrin er velkomne!
Er du interesseret i traumatologi og akut kirurgi?
Og har du overvejet at arbejde som læge i
verdens brændpunkter?

Beretninger fra en krigskirurg

“KRIGSKIRURGI I AFGHANISTAN”

SATS Præsenterer
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SAKS events
Kalender
SAKS oktober 2016
Forskningsår i hæmatologi og immunologi på Rigshospitalet
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduatforskningsår om
komplikationer efter knoglemarvstransplantation med start 1. februar 2017.
Projektet indebærer:
- Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
- Oplæring i transplantations-relateret immunologi
- Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
- Opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatspeciale og få forfatterskab på en videnskabelig publikation.
Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt.Løn (10.000
kr./måned) søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller.
Ansøgningsfrist ersøndag d. 2.oktober, og samtaler vil blive afholdt i uge 40-41.Motiveret
ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift, sendes tilph.d.studerende Katrine Kielsen på
katrine.kilesen@regionh.dk(tlf. 35457510).
PH.D.-SKOLEN UDFASER FORSKNINGSÅRET. Sidste frist for tilmelding er 30. september
2016.
Ph.d.-skolen har netop meldt ud, at de ikke længere vil stå for forskningsåret.Det betyder,
at såfremt du ønsker at blive indskrevet som forskningsårsstuderende, skal det ske inden
den 30. september 2016. Hvis du er indskrevet, eller når at indskrive dig, vil der fortsat
være mulighed for at tage Ph.d.-kurser frem til 30. september 2017 og få et bevis for
gennemført forskningsår.
Se hvordan du indskriver dig på Ph.d.-skolens hjemmeside: http://healthsciences.ku.dk/
phd/studentresearch/
Fremover vil der stadig være mulighed for at holde pause fra studiet og lave forskning, men
man vil altså ikke længere kunne blive indskrevet på Ph.d.-skolen og få tilbudt Ph.d.-kurser.

MÅNEDSMØDE I SAMS
Er du interesseret i at høre, hvad man kan med et speciale i almen medicin udover at sidde
i almen praksis? Kom til månedsmøde i SAMS onsdag d. 5. oktober kl. 17:00. Der vil være
et oplæg samt mere information om foredrag senere på semestret bl.a. fra hospitalspræst
Christian Busch d. 25. oktober og information om lægedage i uge 46. Der vil som altid være
pizza og hygge bagefter. Tag endelig din nye holdkammerat under armen!

4. oktober: Denne måned lægger vi ud med
et kursus i BKF – Basal Kirurgiske Færdigheder.
10. oktober: Vi afholder endnu et Sutur 1 kursus – vores mest populære kursus, der er
adgangsgivende til en række avancerede suturkurser.
11. oktober: Husk desuden at oktobers månedsmøde er dedikeret vores Generalforsamling,
der løber af stablen tirsdag den 11. oktober. Her nedsætter vi den nye bestyrelse, så sæt
allerede nu et kryds i kalenderen!
13. oktober: Kom og besøg SAKS’ bod til Karrieredagen 2016.
20. oktober: Denne dag afholdes vores andet Sutur 2 kursus, det sidste dette semester!
Husk at kurset kræver, at man har deltaget på Sutur 1 eller tilsvarende kursus.
26. oktober: Som noget nyt tilbyder vi nu kursus i Laparaskopi! Det bliver sjovt og spændende. Der er få pladser på kurset, så skynd dig at sikre din billet (der vil også være pizza)!!!
Find mere information og flere events på vores facebookside!
Foredrag om organdonation
Torsdag 6. oktober, kl 17-20, Hannover Auditoriet
I forbindelse med at Danmark deltager i international organdonationsdag 2016, afholder
Donaid, i samarbejde med Forniks og Cogita, et stort arrangement for at sætte fokus på
organdonation og at tage stilling hertil.
Der kommer tre foredragsholdere, der
hver især vil for tælle om forskellige
aspekter af organdonation, herunder etik,
hjernedødskriteriet og en personlig historie fra
en organdonor.
Udover det spændende indhold, vil der være
gratis kaffe, te og kage, goodiebags til de hurtige,
samt en konkurrence.
Se mere på facebook-eventet: Foredrag om
organdonation
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Forslag til vedtægtsændringer
For at imødekomme og muliggøre medlemskab af FADL for 0. semesterstuderende.
Foreslås der ændringer af vedtægter §4, samt at udskrive §4 stk. 1A.
Nuværende vedtægt:

Foreslås ændret til:

§ 4. Som medlemmer af kredsforeningen
optages lægestuderende ved Københavns Universitets
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Efter ansøgning kan
medlemskab tillige opnås af lægestuderende ved landets
øvrige universiteter, der kan dokumentere at have bopæl i
kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen
fastsætter nærmere regler for inddelingen af landet i
geografiske områder.

§ 4. Som medlemmer af kredsforeningen optages personer
der er tilmeldt lægestudiet ved Københavns Universitets
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Efter ansøgning kan
medlemskab tillige opnås af lægestuderende ved landets
øvrige universiteter, der kan dokumentere at have bopæl i
kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen
fastsætter nærmere regler for inddelingen af landet i
geografiske områder

§ 4, stk. 1A. Det er endvidere et krav for medlemskab at
man overholder de af fakultetet fastlagte tidsgrænser.

(Slettes)

§ 4, stk. 2. Indmeldelse sker efter regler fastsat af
Repræsentantskabet. Bevarelse af medlemskab forudsætter,
at medlemmet overfor foreningen kan dokumentere, at de i
§ 4,stk. 1 nævnte betingelser stadig opfyldes.

§ 4, stk. 2. Indmeldelse sker efter regler fastsat af
Repræsentantskabet.
Bevarelse af medlemskab forud-sætter, at medlemmet
overfor foreningen kan dokumentere, at de i § 4,stk. 1
nævnte betingelser stadig opfyldes.

KURSER RESTPLADSER
Læs de komplette kursusbeskrivelser og adgangskrav på fadl.dk/kurser
AKUT MEDICIN
3 dage á 4 timer
EKG
3 dage á 4 timer

KARDIOLOGI
3 dage á 4,5 timer

NEUROLOGI
2 dage á 4 timer

MEMO KURSUS
1 dag á 2 timer

PÆDIATRI
2 dage á 4 timer

NEFROLOGI
2 dage á 4 timer

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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NYE 2. UDGAVER

NU KAN DU KØBE
MEDICIN OG KIRURGI
OG DELE BETALINGEN OP
DET ER RENTEFRIT, NEMT AT BRUGE & BØGERNE LEVERES MED DET SAMME
LÅNEEKSEMPEL:

Kreditbeløb

Ydelse pr./md.

Administrationsgebyr pr./md. Oprettelsesgebyr
(DKK)

(DKK)

M&K MED FADL-RABAT:

2239,92

6 mdr.

35

0

(DKK)

(DKK)

12 mdr.

408
222

35

0

ÅOP

Kreditomkostninger

Samlet beløb til betaling

30,9

210

2449,92

(%)

34,9

(DKK)

420

(DKK)

2659,92
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Kære SUND
Vi gider ikke til eksamen søndag aften.
I takt med at flere uddannelser på Københavns Universitet gør brug af
eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej 36, bliver flere og flere eksaminer
placeret på skæve tidspunkter. Medicinuddannelsen er hårdt ramt og
vi er langt fra de eneste.
Jeg har siddet i studienævnet for medicin de sidste 4 år og har kun set
kapacitetsproblemet tage til. Eksamensplanlægningen foregår således:
De forskellige studienævn sender en ønsket eksamensplan for alle
skriftlige eksaminer til afholdelse på Peter Bangs vej ind til et eksamenskontor. På det eksamenskontor fletter de så de forskellige uddannelsers
eksamensplan sammen og sender den endelige eksamensplan, som der
ikke kan redigeres i, tilbage til studienævnene.

Det er blot få eksempler fra os mange hundrede studerende, der hvert
semester skal til aften- og weekendeksaminer.
Så kære ledelse på SUND.
Er dette den stabile løsning, hvor vi studerende bare må finde os i, at
universitetet fuldt og holdent råder over vores tid?
Eller skal vi snart finde en mere holdbar løsning, hvor Josephine kan
komme til sin søsters bryllup, og hvor kl 22 er et tidspunkt, hvor man
børster tænder og ikke går til eksamen?
Jeg stemmer for det sidste og bringer Jer her afslutningsvis et forslag:
Flere eksamenslokaler.
Morten Jørgensen
Formand for MedicinerRådet og næstformand i studienævnet for
medicin.

Kombinationen af for mange uddannelser, for mange eksaminer og alt
for få hverdage betyder, at den endelige eksamensplan nødvendigvis
indbefatter hverdagsaftener, lørdage og søndage.
Synes fakultetet, at det fair at bede studerende gå til eksamen fra 16 til
22 og så endda 23 for de studerende, der har forlænget tid?
Hvad med lørdag og søndag fra kl 14 til 20?
Er det fair at bede studerende gå til eksamen en uge efter semesteret
burde være slut?
Kan man som studerende være lige så fokuseret søndag aften kl 21 som
tirsdag morgen kl 09?
Mit svar er uden tvivl NEJ.
Jeg spurgte nogle medstuderende, om det nu var så galt, om man
ikke alligevel bare var klar når det gjaldt og lidt ligeglad med, hvilken
ugedag det var.
Jeg fik et entydigt svar. De studerende føler sig klemt og uretfærdigt
behandlet i den store fabrik: Københavns Universitet.
Josphine gik desværre glip af sin mors 60 års fødselsdag. En anden Josephine kunne desværre ikke komme til sin søsters bryllup. Sofie kunne
ikke komme til sin onkels vielse. Camilla syntes ikke det var helt fair, at
hun nu skulle til lørdagseksamen tredje gang i træk.
Sebastian måtte aflyse sin ferie fordi han ikke i god tid havde tjekket, om
semesteret nu også ville være afsluttet efter den sidste semesteruge.
Jeg selv skal til min 4. lørdagseksamen i træk d. 21. januar til kl 19, hvor
min mor ellers havde booket lokaler til sin 50 års fødselsdag i Odense.

FAKTABOKS FOR EKSAMINER PÅ MEDICIN
Forårssemesteret 2016: 5 eksaminer i weekenden 5 forskellige semestre, svarende til 1250 studerende og 25 % af de skriftlige eksaminer
på medicinuddannelsen det semester.
Efterårssemesteret 2016: 5 eksaminer i weekenden 5 forskellige
semestre igen ca 1250 studerende og 25 % af de skriftlige eksaminer.
Der er ca 3500 medicinstuderende.
Fra MOK redaktionen: Vi har efter vores egne retningslinjer for debatindlæg givet
fakultetet muligheden for at svare på dette indlæg, men MOK har endnu ikke
modtaget et svar.

Kære Mediciner.
Du inviteres hermed til MedicinerRådets månedsmøde i september.
Det bliver et fantastisk spændende møde, hvor vi skal snakke om evalueringen af årets rustur. Vi skal diskutere kandidatspecialet
og bachelorprojektet og en eventuel afskaffelse af synopsis.
Vi skal diskutere generelle prioriteringer på medicinuddannelsen og snakke om opstarten af et nationalt MR.
Så skal vi også så småt gøre os klar til et brag af en generalforsamling d. 12. oktober.
Der vil være mad til mødet og vi håber på at se nogle nye friske ansigter i MR. Alle er velkomne.
Mødet finder sted på onsdag d. 28. september kl 17 i MedicinerRådets lokaler på 1. sal i studenterhuset.
Vel mødt
Dagsorden
1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Tilbagemelding fra udvalg
4)Studienævnet: Evaluering af rusturen, Retningslinjer for selvarrangeret ophold på 5. sem kandidat, Kandidatspeciale på de
forskellige perspektiver, Bachelorprojekt og evt afskaffelse af synopsis, Drøftelse af prioritering på medicinuddannelsen.
5) Studenterpuljen
6) StudenterRådet i fremtiden og nyt fra StudenterRådet
7) Nationalt MR
8) Nyt fra SundRådet
9) Meddelelser
10) Eventuelt
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Mulighed for forskning i mave-tarm sygdomme på Bispebjerg
Hospital

Er du nysgerrig for at lære mere om psykiatri og har du bestået
10 semester?

Kære stud. med.,

Psykiatrisk Center Amager søger medicinstuderende til vores forvagtshold 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

Vi er en forskningsgruppe med base på Bispebjerg Hospital, som interesserer os for
epitelets fysiologi og patofysiologi specielt ved kolorektalcancer og inflammatorisk
tarmsygdom.
Vor gruppe består af medicinstuderende, læger og lektorer.
Vi søger nye kræfter til vor laboratorie/medicinstuderende med henblik på gennemførsel
af 1-2 årige forskningsprojekteriperioden 2017-19.
Vi ser gerne, at du har bestået 8. semester (dog ikke et krav), at du har interesse for mavetarm medicin eller kirurgi, samt at du er selvstændig, initiativrig og har mod på at være
primus motor på dit eget forskningsprojekt.
Hos os vil du, under behørig supervision, få erfaring med protokoludarbejdelse, præsentation af resultater og dét at skrive en artikel. Derudover kommer du til at stifte bekendtskab
med forskellige videnskabelige metoder samt lære, hvad det vil sige at stå i spidsen for
eget forskningsprojekt. Der vil være rig mulighed for sparring med de øvrige forskere.
Vi forventer, at du kommer til at deltage i nationale og internationale kongresser. Afhængig af arbejdsindsats vil der være mulighed for at opnå første- og evt. medforfatterskab.
Går du rundt med en lille gastrokirurg/gastromediciner gemt i maven og har lyst til at stå
i spidsen for dit eget forskningsprojekt, så ring/skriv en kort motiveret ansøgning (max 1
side) til mig på sebastian@kjaergaard.cc
Mvh
Stud. med. Sebastian Kjærgaard
Email: sebastian@kjaergaard.cc
tlf: 71200271
Mark Berner-Hansen
Overlæge, Abdominal Center K, Bispebjerg Hospital
Dr. med., seniorforsker, speciallæge i almen kirurgi og kirurgisk gastroenterologi
Email: mbh@dadlnet.dk

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger 1-2 nye kolleger til vores lille journalhold med start i november 2016.
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.
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.
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.

Er du vores nye underviser?
ASPIRI er Danmarks og Skandinaviens største
og førende virksomhed indenfor eksamensfoberedende kurser til universitetsstuderende.
ASPIRIs kurser hjælper alene i Danmark hvert år
over 30.000 kursister med at få bedre karakterer
i de sværeste fag på deres uddannelse, og vi er altid på udkig efter de bedste undervisere
og de bedste formidlingstalenter til vores eksamensforberedende kurser.
Din profil
Du er velkommen til at søge som underviser hos os, hvis din profil passer til nedenstående:
•
Du har undervist før og elsker at hjælpe andre. Du skal have et oprigtigt ønske om
at hjælpe studerende med at klare sig bedre faglig
•
Hvis du er studerende, skal du være i slutningen af din uddannelse (5. semester og
frem) og være blandt de absolut bedste på din årgang
•
Du er udadvendt af natur og har evnen til at inspirere andre
Hvis du mener, at ovenstående passer godt til dig, kan du ansøge elektronisk som underviser på aspiri.dk. Vælg menupunktet ”Undervisere” og klik på ”Bliv underviser”.
Rollen som underviser
Som underviser hos ASPIRI gennemgår du et undervisertræningsforløb, der vil udvikle dine
evner som traditionel tavleunderviser, uansethvor mange års erfaring du har i forvejen.
Man kan altid lære og blive bedre, og hos ASPIRI har vi qua vores størrelse stor erfaring i,
hvad der virker, og hvad der ikke virker.
Når de studerende tager et kursus hos ASPIRI, forventer de at møde den bedste underviser
indenfor det givne fagområde, hvorfor du også skal være dette eller have ambitionen
om at blive det.

BASISGRUPPER EKSTRA! SE HER!
Den nye basisgruppe META vil selvfølgelig også gerne have lov at reklamere for deres
arrangement; og det får de lov til lige her! I deres helt egen boks! Midt i annoncerne!
Har man hørt mage ...

WATSON – den digitale læge.

Onsdag d. 28 september kl 17-19.

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.

Tror du kunstig intelligens engang vil overtage lægejobbet? Hvor stor en rolle kommer
den avancerede teknologi i fremtiden til at spille i sundhedssektoren?

Raske forsøgspersoner søges til videnskabelig undersøgelse.

Få et bud på svaret når META inviterer til foredrag om Watson, IBM’s kunstige intelligens,
med Henrik Toft.

Projektet omhandler forskellige metoder måling af hjernens gennemblødning og iltstofskifte.
Der skal undersøges af mænd personer over 18 år.
For at kunne deltage skal du være sund og rask.
Alle grupper vil få foretaget måling af hjernens gennemblødning med MR-skanning.
Forsøget strækker sig over 1 dag og foregår på Klinik for klinisk fysiologi, nuklearmedicin
og PET, Rigshospitalet.
Du skal afsætte mellem ca. 4 timer til forsøget. Der ydes skattepligt honorar kr. 1500,- for
deltagelse.
Du kan høre nærmere om projektet ved at kontakte: PhD studerende
Oriol Puig Calvo (engelsktalende)
Tlf. 35451086
e-mail: oriol.puig.calvo@regionh.dk

Foredraget vil starte med en introduktion til kunstig intelligens og machinelearning samt
en del af Watsons historie. Herefter vil der blive fortalt om de muligheder og løsninger,
Watson har til sundhedssektoren.
Henrik Toft vil fortælle om Watson for Oncology, Watson Health Cloud og Watson Genomic
Advisor. Foredraget sluttes med demonstrationer af Watson, som du selv har mulighed
for at prøve af.
Arrangementet vil finde sted på Panum i miniauditorium 29.01.32 og varer fra kl. 17-19.
Der vil være en pause undervejs, hvor der vil være gratis sandwichs samt noget at drikke.
For at deltage, skal du være medlem af META. Se mere på www.metascience.com.
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Participate in a seminar on The Global Burden of Non-Communicable Diseases – with
emphasis on women and children in low income countries
Global Health Unit, Rigshospitalet and Copenhagen School of Global Health invite everyone with an interest in global
health to participate in a one-day seminar on the global burden of NCDs. The seminar is a unique possibility to gain
knowledge on the burden of non-communicable diseases affecting women and children in low income countries.

Time

Subject

Speaker

12.50 - 13:35

Introduction and overview
+
FOETALforNCD: The Role of
Anaemia in Early Life for NCDs in
Later Life

Professor at School of Global Health, University of
Copenhagen
Ib Bygbjerg

13.35 - 14.00

Rheumatic diseases

Professor at Department of Paediatrics and
Adolescent Medicine, Rigshospitalet
Freddy Karup Pedersen

14.00–14.30

Physical activity and
cardiometabolic disease following
foetal programming

Associate Professor at School of Global Health,
University of Copenhagen
Dirk Lund Christensen

14.30 - 15.10

Gestational Diabetes

PhD from Department of Public Health,
University of Copenhagen
and Researcher at Steno Diabetes Center
Karoline Kragelund

15.10- 15.35

Coffee Break

15.35 - 16.05

Paediatric cancer

PhD. MPH. Survivorship Unit of the Danish
Cancer Society and International Agency for
Research on Cancer, WHO, France
Friederike Erdmann

16.05- 16.45

Consequences of Malnutrition

Adjunct Professor at Department of Nutrition,
Exercise and Sports - Paediatric and International
Nutrition, University of Copenhagen
Vibeke Brix Christensen

16.45 - 17.15

Preeclampsia

Obstetrician with Médecins Sans Frontières
Maria Milland

17.15 - 18.00

Panel Discussion:

Ib Bygbjerg
Freddy Karup Pedersen
Dirk Lund Christensen
Vibeke Brix Christensen

“NCDs: what challenges do health systems
face and how are these challenges being
handled?”

Organizer: Global Health Unit, Rigshospitalet in collaboration with School of Global Health
Time: October 26th 2016, 12:50-18:00
Venue: Rigshospitalet, Auditorium 2
Registration: Participation is free of charge but please register by sending a mail toglobalhealth@rigshospitalet.dkno
later than October 20th.

Ugens pickup-line
Kære MOK-læser
Jeg håber, du er kommet godt tilbage fra ferie og er ved at være klar til semesteret.
Velkommen til jer på 1.sem.! Jeg håber, du har haft en dejlig rustur, og måske allerede har
fundet dig et medie til pickup-afprøvning! Hvis du har brug for videre studier, er der tidligere
indlæg i de sidste tre årgange af MOK – happy hunting <3
Jeg er for tiden på udveksling i Nordjylland. Her er virkelig skønt, omend udvalget af pickuppotential er noget begrænset. Og jeg er blevet smidt ud af op til en bar, fordi de ældre herre
i baren vurderede, at jeg var en ballade-bølle. Oh well!
En ting, de er ret vilde med heroppe, er Pokémon (hvis du er i tvivl om, hvordan man udtalernoget så mainstream, så find lige interviewet fra TV-Avisen med Søren Pind om Christiania,
he nailed it). Jeg har derfor lavet feltstudier i Pokémon-pickups, just for you my dear!
Ugens pickup-line ønskes vurderet på en skala fra ”If you were a Pokémon, I'D CHOOSE YOU!”

til “Som en Umbreon udvikler jeg mig om natten”.
Tilbagemeldinger modtages face-to-face, træffetid og sted: under kaffehentning i klubben
på hverdage, jeg er hjemme af og til. Hvis man synes, det er for voldsomt at fortælle historier
i virkeligheden, kan man dele sine erfaringer eller komme med ønsker og forslag ved at
sende en mail til: pickuppanum@gmail.com. Jeg elsker mails, så skriv skrivskriv, både hvis
du mangler et come-back eller har andre problemer i dit player-life.
Ugens pickup-line:
Do you wanna battle? 'Cuz my balls are at the ready!
Jeg glæder mig til at høre fra dig og lære af dine erfaringer.
Go’ get ’em all!
KH. Caro 11.sem.
PS.I wish I was a Magikarp, so I could use SPLASH on you!
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B O L S
Præsenterer

SEMESTERSTARTSFEST
Da
vi snart rykker
teltpløkkerne op og drager
videre i vores skurvogne,
holder Cirkus Bols afterparty i
Studenterklubben
d. 1. oktober fra kl 20 – 04.

Så
træk i dit bedste
cirkuskostume og kom
med – klovne, løvetæmmere
som linedanserinder og vær
med til et brag af en
fest!

Køb
din billet før dine venner i
Studenterklubben d. 27/9 kl. 16-17 og
28/9 kl. 12-16.

