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Basisgrupper
Aktiv Kardiologi for Studerende
AKS
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Dematologisk Selskab for Studerende
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Eorta
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Kristne Medicinere
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MARS
The Interdisciplinary Medical Technology Association
META
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MIRA
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
MOK
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
PIPPI
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
PMS
PORTOS Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
PsykOBS Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
PUC
Panums Ungdoms Forsker Forening
PUFF
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
SAKS
Studerendes Almen Medicinske Selskab
SAMS
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
SATS
Scorebogen
Sundhed for Alle
SEHAT
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
SIMS
Studenterklubben
SOFAS
Studerendes Organisation For Akutmedicin
SPLAS
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Synapse
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
SØNHKS
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab
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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
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www.puc.nu
www.puffnet.dk
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www.saks-kbh.dk
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sofas.dk
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www.soenhks.dk

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk
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Gyldent Rov
Denne historie er sand. Den er lige så sand, som langt ude
sande historier kan blive. Jeg har fået den fortalt af Franziska, som jeg var i vejledergruppe med i år. Og hver gang
jeg har fortalt historien videre, har den efterladt folk med et
måbende (og dog underholdt) udtryk - mon ikke det også
gælder dig!
Franziskas venindes, højskolevenindes
søster (ja, det er langt ude, men hør
nu her), skulle passe sin onkels hus i
Vanløse. Det lyder som en temmelig
stenet tjans, men når der hører gratis
mad med og Netflix eksisterer, så hvorfor ikke? Til huset hørte en smuk, dog
gammel, golden retriever med. Det var
en sød, kæmpepjusket hund, med lang
gylden pels (som Golden Retrievers
nu har), men ej hvor var den gammel. Lidt halv-dement og
glad i ansigtet.
Huspasning gik rigtig fint, og hun hyggede sig gevaldigt.
En tidligt søndag morgen gik hun ud i køkkenet og så, at
den gamle golden retriever lå på køkkengulvet med benene
strittende i vejret. Og den spillede desværre ikke død.
Den var super død. Situationen var kritisk. Hendes onkel
elskede den hund, og den havde været hans bedste ven i
mange år.
Desperat ringerde hun til sin onkel, og fortalte så godt hun kunne, at hunden var død.
Han blev selvfølgelig meget trist, da hans
livsven gennem mange år lå død på et koldt
køkkengulv i Vanløse, mens han selv var på
Maldiverne. ”Men hvad skal jeg gøre af den?”
spurgte hun. Den kunne jo ikke ligge og tiltrække bananfluer mm. Mulighederne var som
følger: Enten skulle den monstertunge hund
begraves i baghaven, eller også skulle den transporteres til et hundekrematorium.
Problemet med den nok så noble begravelse
var, at hullet skulle være minimum 2 meter
dybt, for at der ikke skulle sive død-hund-lugt
op. Og hvad vil de nysgerrige naboer i Vanløse
ikke tænke? Så skulle hun gøre det om natten, og så ville
det blive rigtigt mærkeligt og makabert. Efter en intens
googlesøgning angående nummer to mulighed finder hun
en dyrlæge ved Nørreport station, der kunne tage sig af
kremeringen. Så langt, så godt. Hun havde dog ingen bil,
og kunne heller ikke lige overskue at spørge sin ven med bil
om en super klam tjeneste. Men hvordan transporteres en
meget stor og død golden retriever fra Vanløse til Nørre-

port uden bil? Ja, her blev hun så kreativ. Måske lidt for
kreativ.
Hun gik op på loftet og ledte længe efter en tilpas stor rullekuffert. Den døde hund blev mast ned i kufferten, og hele
seancen tog et par timer. Vægtstangsprincippet blev flittigt
brugt, og det var ikke let med de mange
pelsede kilo. Afsted med s-tog. Turen gik
rigtig fint, på trods at en heftig portion
paranoia.
Af en eller anden grund, til hendes skræk
og rædsel, var elevatorerne ude af drift den
dag. De store trapper på Nørreport var den
eneste vej op og ud af denne situation. Desperat prøvede hun at få den tunge kuffert
med død hund op af trappen, men det gik
jævnt dårligt. Midt i angst og opgivenhed
kom en fremmed mand og spurgte: ”Skal jeg hjælpe dig
med at bære kufferten op?” Mange tanker gik gennem
hendes hoved: Skal jeg sige, hvad der er i kufferten? Skal jeg
tage imod hjælp? Hvad er det overhovedet, jeg har gang i?
Inden alle disse tanker bliver færdigtænkt, udbrød hun i et
tungt suk: ’Ja! Meget gerne. Tusind tak.” Kufferten var tung,
og hun var træt af hunden og sit liv.
Sammen begyndte de at bakse den tunge kuffert op af
trapperne. “Hvad har du i den?” spurgte manden grinende.
“Guld? Høhø! Elektronik?” Hun var forpustet
og grinte bare. Han så lidt sær ud. Han var nok
lidt sær. De var næsten ved at være i mål. I det de
kom op for enden af trappen, skulle hun lige få
vejret, og sige pænt tak for hjælpen. Men før hun
fik sagt det, kiggede manden hende underligt lige
i øjnene. Han flåede kufferten ud af hendes greb
og løb. Hurtigt. Så hurtigt man kan løbe med en
kuffert fyldt med 40 kilo hund, som man sikkert
troede var guld og MacBooks. Hun kunne ikke
overskue situationen, og på Nørreport var der
ingen hjælp at hente tæt på. Hun var lige ved at
råbe om hjælp, men blev hurtigt afbrudt af sin
egen lidt opgivende fornuft. Fint nok, mission
fuldført. Hunden var nu død OG borte. Desværre
kunne hun ikke aflevere en fin askekrukke til sin onkel,
men den situation måtte hun tage sig af senere. Hunden
var nu i hvert fald afskaffet. Intet kadaver på køkkengulvet.
Og nøøøøj, hvor ville det være sjovt at se den fremmedes
ansigt, når han åbnede kufferten og fandt ud af, at hans
million-dollar scoop blot var en død golden retriever.
					
					Andrea/MOKred.
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Ansøgningsfristen for PIT ophold i Afrika til efteråret 2017, er på
lørdag d. 15 oktober!
Med PIT kan du komme af sted enten 3 måneder (sep.-nov.) i efteråret eller tage et 2
måneders ophold i sommerferien (juli-aug), på hospitaler i Tanzania (3 hosp.), Zambia
(1 hosp.) og Kenya (1 hosp.). Der er 2 pladser på hvert hospital, som kan søges enkeltvis
eller to og to.		
Krav: bestået 8. semester og været til Tropemedicinsk
weekend (afholdes en gang hvert semester).
Betaling: Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr.
hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse
udfylder en rapport om sit ophold.
Er det noget for dig, så skynd dig ind og læs mere
på PIT på www.imcc.dk/pit. Send en mail til podio.
pit@gmail.com og få et login til podio.com, hvor du
under ”Ansøg om PIT-ophold” kan læse ansøgningsvejledningen med listen over hospitaler og via et link
udfylde ansøgningsskemaet. Skynd dig!!!
Så er det tid til et dejligt efterårs-foredrag med PIPPI :) Og vi glæder os!
Denne gang vil det handle om børnekardiologi.
Læge og PhD-studerende Anne-Sophie Sillesen ved Hjertemedicinsk Afd. Herlev og
Gentofte Hospital, kommer og holder oplæg for os allesammen. Hun er med i projektet
Copenhagen Baby Heart Study som hun vil fortælle om.
( https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02753348 )
Ydermere vil oplægget indeholde et overblik over
typiske medfødte hjertesygdomme samt præsentation af cases.
Som altid vil vi gerne gøre det så hyggeligt som muligt
med dejligt sødt til ganen og varme drikke.
Vi håber på at se så mange af Jer som muligt, så sving
forbi med din læsemakker under armen :)

Din Krop Er Dit Tempel
Kom med Integreret Sundhed København til oplæg med Kristoffer Glavin Kjær medstifter
af ManuVision og forfatter til bogen "Kropslig Intelligens".
Aftenen kommer til at handle om hvordan man som behandler kan arbejde med relationen
mellem krop og psyke.
Integreret Sundhed sørger for kaffe og kage.
Foredraget er for alle, så inviter gerne dine interesserede venner.
Arrangementet foregår d. 12/10 klokken 16:30-18:30 i Hannover Auditoriet i Panum
bygningen, medicinstudiet ved Københavns Universitet.
Vi glæder os til at se dig!
Mange hilsner
Integreret Sundhed København
Lidt baggrund om ManuVision-behandling:
ManuVision-behandling er dybtgående og holistisk. Man arbejder med at opdage den
kropslige intelligens og mærke det hele menneske.
Teknikkerne er massage, tryk, stræk og ledfrigørelse, som bruges for at afspænde hele
kroppen. Åndedrættet bliver dybere og mere frit, og samtale sætter fokus på sammenhængene mellem krop og psyke.
Månedsmøde 19/10: Kom og hør hvad der rør sig i Bamsehospitalet og SundKrop til
månedsmøde onsdag d. 19/10 – der vil som altid være kaffe og noget lækkert!
Kulturnatten 14/10: Bamsehospitalet deltager igen i år i kulturnatten i København, og
du kan komme med! Vi holder det som altid med de søde brandmænd, så det bliver helt
sikkert en BRAND-god aften.
Bliv medlem af facebookgruppen ”Bamsehospitalet & SundKrop, København” for at
finde tilmelding og events til ovenstående arrangementer med mere!

Hvor: Lokale 21.2.26
Hvornår: Onsdag d. 26. oktober kl. 16.30
Vi ses!

Nyt fra basisgruppen SØNHKS
Indkaldelse til generalforsamling og månedsmøde
Tirsdag den 1. november fra klokken 17 afholder Studerendes Øre-Næse-Hals-Kirurgiske
Selskab månedsmøde med crash course om ØNH-relevante suturteknikker, efterfulgt af
generalforsamling. Det hele foregår i vores lokaler på 1. sal i studenterhuset. Programmet er som følger:
Kl. 17-18 Månedsmøde
Kl. 18-19 Crash course om sutur
Kl. 19-20 Generalforsamling med mad og øl
Vi ses!
SØNHKS til karrieredag
Vi stiller op med bland andet mastoidektomisimulator og quiz med mulighed for at vinde
en lærebog til karrieredag torsdag den 13. oktober fra klokken 12:30 til 16:30. Find vores
stand foran biblioteket!
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-kirurgi ONSDAG DEN 19. OKTOBER klokken 17.15 til 18.30 på Panum (lokale
21.2.26). Følg med på facebook for yderligere
information.
Med venlig hilsen
Os i Studerendes Øre-Næse-Hals-kirurgiske
Selskab

SÅRBEHANDLING
Hans Gottlieb, sår-guy og overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling Herlev, kommer og
fortæller om sår og sårbehandling. Så hvis du ligesom os ikke kan få nok af purulente
ooey gooey sår, eller måske blot kan se det fornuftige i at vide noget om sårbehandling,
så kom forbi lokale 42.1.03 den 26. oktober kl. 17.00
Like vores facebookside og hold dig opdateret om alle vores fede oplæg og kurser.
www.facebook.com/portoskbh/
Som altid vil der være kaffe og kage.
PORTOS

Big Brother is killing you!
•
•
•

Hvorfor aborterer nogle igen og igen?
Hvordan behandler man kvinder med gentagne graviditetstab?
Hvordan støtter man parrene i deres kamp om babyen?

Kom og hør mere om Abortus Habitualis den 26. oktober kl 16.30 i lokale 42.0.15, når GO
inviterer til temamånedsmøde.
Henriette Svarre Nielsen, overlæge og dr.med.
fra Rigshospitalet vil gøre os klogere på aborter,
fertilitet, og om det virkelig kan passe at 'big
brother is killing you'. Oplægget er tilrettelagt, så
alle semestre kan være med. Så tag din læsemakker under armen og kom glad!
Vi sørger som altid for lækre snacks, varm kaffe
og god stemning.
KH GO
”Du lader kvinden gå forbi dig, og ser ikke den metalskarpe tandtråd, som pludselig
viser sig mellem hendes fingre. Kort efter har hun snøret tråden om din hals, mens hun
sørgmodigt hvisker: ’Endnu et offer til Tandlægen. Jeg ville aldrig hjælpe én, som ikke
går rigtigt op i tænder.’”
Dit eventyr slutter her.

SAKS events
Kalender
SAKS oktober 2016
10. oktober: Vi afholder endnu et Sutur 1 kursus – vores mest populære kursus, der er
adgangsgivende til en række avancerede suturkurser.
11. oktober: Oktobers månedsmøde er dedikeret vores Generalforsamling, der løber
af stablen tirsdag den 11. oktober. Her nedsætter vi den nye bestyrelse, så kom endelig
og hep eller læg billet ind på en af de spændende poster!
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 et 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.
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Foredrag: Livet som infektionsmediciner

Er du vores nye underviser?

Eorta starter dette semester en række oplæg om de forskellige intern medicinske
specialer – og det første bliver om spændende og eksotiske infektionsmedicin! Så
kom den 25. oktober kl 17:00 i 31.01.60 og bliv kloger på hvordan livet er som en
infektionsmediciner. Eventet er også på Facebook.

ASPIRI er Danmarks og Skandinaviens største og
førende virksomhed indenfor eksamensforberedende
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.

Læge og Ph.d. Michala Vaaben Rose vil i løbet af en times tid give os svar på:
•
•
•
•

Hvad er infektionsmedicin for et speciale?
Hvordan ser en typisk uge ud for en ung infektionsmediciner i hoveduddannelse?
Hvilken form for erfaring er relevant at have på sit CV, hvis man gerne vil specialisere
sig i infektionsmedicin?
Hvad er ”hot” indenfor infektionsmedicin lige nu?

Det hele bliver krydret med lidt patientcases!
Man behøver ikke være medlem af Eorta gruppen for at
deltage, og der vil som altid være lidt godt til ganen :)
Vi glæder os til at se jer!
Eorta – basisgruppen for intern medicin

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab)
inviterer til: Spændende oplæg om

ANSIGTSKIRURGI
Kunne du godt tænke dig, at høre mere om hvad en plastikkirurg laver? Går du og drømmer
om at blive plastikkirurg? Eller vil du bare gerne høre et super fedt foredrag?
Så kom forbi tirsdag d 1/11 og hør Magnus Avnstorp, læge fra plastikkirurgisk afd. på
Roskilde Sygehus, fortælle om, hvad han laver i sin hverdag som plastikkirurg! Ikke nok
med, at Magnus er læge på Roskilde Sygehus, så er han også tidligere øre-næse-hals
læge fra Rigshospitalet.
Han vil fortælle alle Jer om de fantastiske indgreb, der er lapplastikker i ansigtet.
Uden at afsløre for meget på forhånd, så drejer det sig om, at man forskyder en lap i et
naboliggende område på en bestemt måde, så man opnår den mest optimale dækning
af hud efter udskæring. Vil du høre mere? Så kom til foredraget!
Desuden vil Magnus Avnstorp fortælle om livsvigtige operationer hos cancerpatienter.
Der kan være tale om modermærkekræft, som der også findes forskellige typer af. Magnus
vil berøre dette, og fortælle Jer, hvad en plastikkirurgs rolle er i denne type operationer.
Kom og hør mere!
Hos SPLAS lægger vi ud med at snakke lidt om, hvad vi planlægger af kurser og foredrag i den nærmeste fremtid. Vi håber og
ønsker som altid, at I kommer forbi til lidt lækkerier til ganen
og forhåbentlig bliver klogere på plastikkirurgi!
Oplægget løber af stablen i lokale 29.01.30 auditorium (ved
tandlægerne) kl. 16.30, tirsdag d 1/11.
Vi glæder os til at se dig, SPLAS.

MOK MØDTE SUNE FRA DEN STORE
BAGEDYST TIL TANDLÆGERNES FREDAGSBAR. DET VAR SINDSSYGT.
SUNE ER EPIC.
HAN VILLE IKKE SIGE, HVEM DER VINDER.
VI TROR, DET ER SUNE, DER VINDER.
GUNNAR GUNNAR GUNNAR - DER BLEV
IKKE SNAKKET SÅ MEGET OM GUNNAR.

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.

”’Åben munden op’, du åbner øjnene til en rungende latter. Rummet du ligger i, er kun lyst op
af stearinlys, og rundt på gulvet ligger kranier,
visdomstænder og mærkelige ceremonielle
remedier. Pludselig ser du et stenalter inde i
mørket. En kvinde ligger afklædt på alteret med
blodet flydende ned fra sig. Det er kvinden fra
tandrensningen. Over hende står to kutteklædte
skikkelser med dyrehoveder. Den ene holder en
kniv i sin hånd. Pludselig runger hans stemme i
en gåde henvendt til dig:
’Tredive hvide heste på en rød bakketop. Først
hvæser de, så bisser de, så standser de op’
’Svar for dit liv’”
Hvis du kender svaret, gå videre til næste
udgave i MOK, ellers slutter eventyret her.
Du finder aldrig Helvedsildbjerget eller
Tandlægens myteomspundne skat.
Den kutteklædte mand med vædderhovedet
går langsomt mod dig, mens han griner. Endnu
en tandtekniker skal dø i nat, og helvedsilden
brænde til ære for Tandlægen. Her hjælper ingen
lokalbedøvelse.’”
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Introduktionsstipendier
–2 ledige
Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse.
Ansøgningsfrist er onsdag dven 1. februar 2017.
De 2 introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. april 2017 eller snarest derefter.
Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn.
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.
Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via "Søg om støtte fra forskningsrådet" på www.
gigtforeningen.dk/forskere. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk
Ansøgningsfrist er onsdag den 1. februar 2017 kl. 16.

Forsøgsdeltagere til ørekirurgisk simulationstræning
Til projekt omkring ørekirurgisk simulationstræning søges studerende fra alle semestertrin
som har lyst til frivilligt at komme og træne mastoidektomi proceduren i en virtual reality
simulator. I tidligere studier har vi nemlig vist at gentagen træning fordelt over længere
tid giver den bedste læring af proceduren og nu vil vi et nyt studie undersøge effekten
på en række nye parametre.
Træningen foregår i Simulationscenter Rigshospitalet i Teilumbygningen og man skal
komme samlet i alt 5 gange i løbet af november, december og januar. Man må ikke
tidligere have trænet i Visible Ear Simulatoren. Første gang bliver man introduceret til
simulatoren og proceduren, og det tager omkring 2-2,5 time. De efterfølgende gange
skal man bore i simulatoren i ca. 1-1,5 time. Det samlede tidsforbrug er derfor omkring
10 timer fordelt over de 3 måneder. Hver gang vil der være en tilstede og yde teknisk
assistance med simulatoren.
Man får selvfølgelig et kursusbevis for gennemført
træning, udover at man bidrager til forskningen og
kommer til at stifte bekendtskab med ørekirurgi.
Træningen foregår efter aftale så det er ret fleksibelt og
man tilmelder sig til på mail (stevenarild@gmail.com)
til senest 1/11-2016 (først til mølle).
Med venlig hilsen
Steven Andersen, læge, ph.d.
Postdoc, Øre-, næse- og halskirurgisk Klinik,
Rigshospitalet, & Simulationscenter Rigshospitalet,
Copenhagen Academy for Medical and Simulation.

Jobopslag - Forskningsassistent
Forskningsassistenter søges til spændende projekt om spiseforstyrrelser
Vi søger en eller flereforskningsassistenter til forskningsprojektet PROLED på Psykiatrisk
Center Ballerup.
PROLED står for Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study on Eating Disorders.
Kort fortalt skal vi i PROLED studiet over 10 årindsamle data med det formål at finde
biomarkører for sygdomsudvikling, patofysiologi, prognose og effekt af behandling af
spiseforstyrrelser.
Arbejdsopgaverne for dig som forskningsassistentomfatter inklusion af patienter, indsamling og analyse af data mm.
Du skal være medicinstuderende, og det er en fordel at have afsluttet klinisk kursus i
psykiatri.
Ideelt set søger vi en studerende, der kan arbejde fuldtid fra februar tiljuli, men stillingen
kan også deles mellem flere studerende dvs. hvis du kan 1-2 dage om ugen, så er det
også en mulighed.
Du kan også kombinere det med kandidatspeciale. Endvidere så vil der for dem der bliver
involveret i forskning gode muligheder for at være medforfatter på en artikel.
Løn: Lægevikar-timeløn (eller stud.med.-løn hvis man ikke er færdig med 9. semester)
Du får herudover mulighed for fleksibel arbejdsplanlægning, kompetenceudvikling, et
godt team af kolleger og direkte adgang til forskerne, hvis du vil deltage og bidrage til
forskningen.
Hvis det lyder som noget for dig, så skriv en mail til os, hvor du opgiver semestertrin samt
hvor meget du ønsker at arbejde på:
bal-proled.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk

Keyboardspiller søges til Panum-band
Festband søger en Panum-studerende, der kan lægge
keyboard/klaver akkorder og evt. soli til pop og andet
dansevenlig musik.

Studenterpriser 2017
– 10 x 10.000 kr.
Gigtforeningen ønsker at anspore flere
medicinstuderende til at skrive en større
valgfri opgave (OSVAL II, fordybelsesopgave, kandidatopgave, forskningsårsopgave e.l.)
inden for gigtområdet.
Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., der årligt uddeles til de 10 bedste
selvstændige og prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til en reumatologisk
afdeling eller lignende.
For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om
en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en
kopi af dit karakterbevis.
Prisen skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som du finder på www.
gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning–> støtte fra forskningsrådet".
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39
77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk
En opgave kan kun indsendes én gang med henblik på opnåelse af prisen.
I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander skal alle eksaminander indsende
en ansøgning i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med. Er
opgaven løst af flere vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.
Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde
i maj 2017.
Du kan kun modtage prisen én gang.
Der er ansøgningsfrist onsdag den 1. februar 2017 kl. 16.
”Du tvinger den mørkhårede kvinde til at svare. Du kan se frygten i hendes øjne, da
hun fremstammer: ’Jeg kan ikke...’ Du hører dig selv sige: ’Sludder, alle kan lære at bruge
tandtråd’, og vender dig rundt for at finde en Colgate-tandtrådsrulle i en lille plasticbeholder. Da du igen vender dig mod hende, rækker kvinden dig giro-kortet på 493 kr. for
den tandrensning, du lige har givet hende. Du vender giro-kortet og læser en mystisk
besked på bagsiden:
’Et bjerg omgivet af flammer, en helvedsild, der brænder. Mød mig i nat, hvis du sætter pris
på dine tænder. Hvis jeg overlever, måske jeg vil overveje at bruge tandtråd’
Da du kigger op, er hun allerede ved døren ud til gaden. Hun kigger en sidste indtrængende
gang på dig og stormer ud af tandklinikken.
Du låser klinikken af, og tænker en sidste gang over det mærkelige optrin, du har været
vidne til. Nøglen bliver siddende i låsen, da du mærker et slag mod hovedet bagfra. Alt
bliver sort.”
Gå til side 5.

Er du på 12. sem eller færdig læge og har lyst til at lave en PhD i
neurokirurgi og pædiatri?
Så læs med her…
Vi søger en lægelig PhD-studerende med interesse for grænsefladen mellem neurokirurgi
og pædiatri til varetagelse af det igangværende multicenterstudie ”Nordisk-Europæisk
studie af CerebellarMutisme Syndromet hos børn med tumorer i fossaposterior”.
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Neurokirurgisk Klinik og BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet.
Studiet har til formål at undersøge, hvorfor op mod 25 % af alle børn, der opereres for
en tumor i fossaposterior rammes af det såkaldte ”CerebellarMutisme Syndrom” (CMS).
Syndromet er karakteriseret af stumhed, lammelser, balance- og koordinationsbesvær
samt følelsesmæssige forstyrrelser, der sætter ind ca. 2-3 dage efter operationen.
Studiet startede i 2014 i 20 skandinaviske og baltiske centre med Rigshospitalet som
koordinator. Sidenhen er yderligere 8 britiske og hollandske centre stødt til. Yderligere
centre forventes at tilslutte sig i løbet af 2017. Der skal inkluderes 500 patienter, hvilket
vi forventer nås i 2018.
Vi søger en udadvendt projektorienteret person med lyst til selvstændige arbejdsopgaver.
Det er vigtigt, du kan trives i et miljø, der er præget af nye ideer og ikke lader dig skræmme
af, at vejen ikke altid er klart tilrettelagt. Du skal være iderig, initiativrig og indstillet på
at arbejde med implementering af nye delprojekter. Det er derfor væsentligt, at du er
systematisk og besidder gode samarbejdsevner – både tværfagligt og på tværs af landegrænser. Stillingen forudsætter gode sprogkundskaber i minimum skriftlig og mundtlig
engelsk samt flair for tal og statistik. Det er fordel, hvis du erfaring med eller interesse for
at arbejde med databaser.
Dit arbejde vil primært bestå af lige dele organisatorisk projektledelse af danske og udenlandske centre og klinisk patientundersøgelse af inkluderede patienter. Med tiden vil dine
opgaver desuden omfatte udførelse og sammenskrivning af analyser samt udfærdigelse
af manuskripter til publikationer. Det forventes, at du løbende vil være opsøgende i
forhold til inkludering af nye centre og præsentation af studiets design og resultater ved
videnskabelige kongresser.
Vi tilbyder til gengæld et velfungerende projekt som allerede er i fuld gang. Der er opnået finansiering af PhD-afgiften for alle 3 år. Lønmidler og driftsomkostninger er fuldt finansieret
til medio 2018. Der er søgt om midler til dette til resten af projektets varighed, men det
forventes at du, i det omfang det bliver nødvendigt, vil bidrage med at søge disse midler.
Stillingen er til besættelse d. 1. januar 2017 eller efter aftale og ansættelsen sker for 3 år.

Vi har fast øvetid mandag aften kl. 20:00-23:00 i Panums
øvelokale.

Spørgsmål rettes til læge Morten Wibroe (morten.wibroe@regionh.dk) eller professor
Marianne Juhler (marianne.juhler@regionh.dk).

Vi spiller ude til større fester ca. tre gange pr. semester.

Løn efter overenskomst. Ansøgningsfrist: 15. november 2016.
Søg stillingen via https://www.sundhedsjobs.dk/jobopslag/309865

Er du interesseret, send en sms til 20303734.
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BESTÅ EKSAMEN MED APPS FRA MUNKSGAARD
Laboratorieanalyser
Nyt værktøj med
de relevante
kliniske oplysninger.

Procedurer
App’en forklarer
udførelsen af 51
hyppige kliniske
procedurer.

Objektiv undersøgelse
App’en giver en systematisk
gennemgang af en top-til-tå
objektiv undersøgelse.

FIND ALLE
APPS PÅ
MUNKSGAARD.DK

Mindfulness

på medicin

Du farer rundt fra morgen til aften for at få alle ender til at nå sammen. I familien, i fritidslivet og på
studiet. Du klarer det stort set til alles tilfredshed, men du har for travlt - eller du føler dig ikke tilfreds?
Kender du det? Så kan mindfulness være et redskab til at imødegå situationen.

Mindfulness på Medicin er et pilotprojekt, som 4 medicinstuderende fra MedicinerRådet søsætter i efteråret 2016. Kurset skal inspirere og undervise medicinstuderende i teknikker, som kan øge evnen til at håndtere de belastninger, som
et medicinstudium og et lægeliv uundgåeligt vil medføre. Som studerende og kommende læge skal man kunne passe
på sig selv, før man kan hjælpe andre - og i samarbejde med en dygtig ekspert i Mindfulness vil vi vise dig hvordan!
Kurset består af 6 undervisningsgange og afholdes hver onsdag eftermiddag fra 16:15-18:15 i perioden 2/117/12. De eneste krav er, at du er medicinstuderende, går på 1.-6. semester, og at du har lyst til at investere i din
egen trivsel. Hvis du er kandidatstuderende, er du også velkommen til at melde dig til. Vi vil inkludere kandidatstuderende, såfremt der er ledige pladser på kurset. Se eventet på facebook, hvor du også kan tilmelde dig.
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KLINIK I UDLANDET
Den er god nok. Efter en hel del forhandlinger kan
FADL nu (som de eneste i Danmark) tilbyde en
ansvarsforsikring, når du er på klinik i udlandet.
Vi har naturligvis sørget for, at den er billig, fleksibel
og dækker i hele verden.

Ta’ FADL med på

klinik

FADLs klinikforsikring dækker
dit klinikophold i udlandet

Du kan læse mere om forsikringen på FADL.dk/klinik

REPRÆSENTANTSKABET 2016-17
Andrea Maier
7. semester
Antal stemmer: 178

Mads Koch
5. semester
Antal stemmer: 115

Thomas Svare Ehlers
12. semester
Antal stemmer: 176

Tobias Berg
6. semester
Antal stemmer: 114

Ossian Gundel
5. semester
Antal stemmer: 162

Sebastian Moretto Krog
9. semester
Antal stemmer: 109

Tue Leth Nielsen
8. semester
Antal stemmer: 136

Annarita Ghosh
Andersen
5. semester
Antal stemmer: 100

Claas-Frederik
Johannsen
5. semester
Antal stemmer: 130
Mads Marstrand
Helsted
8. semester
Antal stemmer: 128

at fra
Result
malforsa
Gener
k for
ling. Ta
erne!
stemm

Josefine T. Jensen
8. semester
Antal stemmer: 98
Urd S. H. Hansen
6. semester
Antal stemmer: 96
Katrine Kjær Iversen
9. semester
Antal stemmer: 93
Niels Frederich Rose
Holm
6. semester
Antal stemmer: 74

FADL.dk/klinik

Niels Bjørn Dalsgaard
5. semester
Antal stemmer: 73
Maria Vestager
4. semester
Antal stemmer: 72
Linnea Thye Gerdes
4. semester
Antal stemmer: 70
Katrine Feldballe
Bernholm
8. semester
Antal stemmer: 63
Maria Hilscher
6. semester
Antal stemmer: 63
Kristian Mosfeldt
Jeppesen
7. semester
Antal stemmer: 62
Emma Odgaard
4. semester
Antal stemmer: 58

Suppleanter:
Katrine Søgaard
Thomsen
6. semester
Antal stemmer: 55
Kaare Stolt
1. semester
Antal stemmer: 42
Jonas Hallum Johansen
1. semester
Antal stemmer: 41
Andreas Søborg
1. semester
Antal stemmer: 37
Nicolai Tøttrup
3. semester
Antal stemmer: 36
Malthe Hviid
1. semester
Antal stemmer: 29

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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MORD PÅ PANUM
Igen i år var de nordiske lande (faktisk kun Danmark) stærkt repræsenteret ved Emmyuddelingerne. Forbrydelser, bedrag, broer og ørne fylder bedste sendetid verden over,
og alle synes at elske den særlige nordiske (danske) krimistil ”Nordic Noir”, med stærke
kvindelige hovedpersoner og knivskarp samfundskritik. MOK er naturligvis også med på denne
trend, og er stolte af at kunne bringe et uddrag af manuskriptet til krimiserien ”aMOK på
vandregangen”.
En brugt metallic grå VW passat 2,0 TDI BMT
DSG kører op foran Panum. Det er overskyet
og regner kraftigt. Ud træder Kriminalkommissær Maier. Hendes Samsung Galaxy s7 edge
ringer. Hun svarer:
KK Maier: Ja! … For helvede… fordømt … satans
… farvel!
Kriminalassistent Platz kommer løbende.
KA Platz: Det var fucking på tide!
KK Maier: Forhelvede! Jeg har det også skidesvært som enlig mor, fordi min mand har forladt mig fordi jeg prioriterer min karriere,
og så har jeg dårlig samvittighed fordi jeg
ikke kan være der så meget for mine børn,
som vores kønsnormative samfund dikterer. Og
så har jeg menstruationssmerter, hvilket du
som mand aldrig vil kunne forholde dig til.
Hvad har vi?
KA Platz: Argh fuck, undskyld. Det er fucking svært at bryde fri at de kønsstereotype
normer jeg som mand ubevidst påtvinger dig.
Vi har en fucking død medicinstuderende. Det
er et fucking svineri.
KK Maier: Nå for satan i helvede. Så skidt
med det. Er Kriminalassistent Jaris her?
KA Platz: Nej, han er fucking ikke kommet
endnu. Men du kan ikke blive sur på ham, fordi
han ligner en der har anden etnisk herkomst
end dansk.
KK Maier: Nå ja, for helvede i satan. Det er
også rigtigt. Lad os gå indenfor.
KK Maier og KA Platz kommer frem til et afspærret område på vandregangen. Der ligger
et lig, og der er meget blod. Retsmedicineren
Arvidsson, går og tager billeder med et Canon
EOS 700D, som han har købt på tilbud.
KK Maier: Hvad siger du til det Arvidsson?

Arvidsson: Heeeeeydyy, pippi ja ha drykkkkektgansktamyjjjeenuuskthhlongstrympdfsjfgjfgfreedajgbarr, fylfylfylffugpdyktorrrrniiiilssssonnonsensen.
KK Maier: Det var satans. Det lyder som om
hun blev dræbt med en læseklap fra læsesalen.
For helvede. Tak Arvidsson.
Arvidsson: Deeeeeskalllldydaslitikitönkapåda. Jaaaälskarsnus.
KA Jaris kommer løbende. Forpustet. Lidt væk
står en bleg skikkelse og ser mistænkelig ud.
KA Jaris: For dylan da. Min brugte Suzuki
Swift med dualjet motor med dobbelt VVT system, som i øvrigt kører
glimrende, ville
ikke starte. Det var noget værre fis. For det
er ikke dækket af garantien.
KK Maier: Jamen så okay for helvede. Du
ligner også en der kommer fra et eller andet
varmt land, så du har sikkert haft en enormt
svær barndom, og har nogle barske oplevelser
i bagagen fordi du er flygtet fra et eller
andet ikke-vestligt land.
KA Jaris: For søren da også. Det kan godt
være jeg har roterende fis i kasketten. Men
er ham der står derovre ikke færdig læge? Så
burde han da ikke være her.
KA Platz: Fuck jo! Det er fucking Jonas ”Hudfletter” Olsen”!
KK Maier: Fang ham, for helvede i satan!
KA Jaris og KA Platz trækker deres pistoler
og skyder helt vildt meget.
Fortsættelse følger…
”aMOK på vandregangen” får præmiere på DK4,
når Nicolai Coster Waldau engang svarer på
vores mails.
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Spilbog-serien Sværd og Trolddom
skifter navn til ’Tråd &Tandsygdom’
De gamle spillebøger får nyt liv.
- Ja, det var dem, hvor man skulle springe mellem siderne, og hvor man altid sørgede for at holde en finger
på den side, man kom fra, i tilfælde ens valg førte til den visse død.
Nu vender serien tilbage i MOK-form. Udfyld dit karakterark, og gør dig klar til et splinternyt eventyr bygget
på den første bog i serien, Troldmanden fra Ildbjerget, nu kaldet:
Tandlægen fra Helvedsildbjerget
Bevæbnet med terninger, papir og blyant drager helten ind i Helvedsildbjergets labyrint – fyldt med magi og
zoster. Ved hjælp af held og kløgt skal uhyrlige patienter rodbehandles og det rette bor vælges, før Tandlægens skat tilhører dig.
Vælg det forkerte valg og læs din egen død i
næste udgave af ’Tråd & Tandsygdom’.
Slå 1 terning for din evnestyrke,
2 terninger for din udholdenhed
og 1 terning for dit held – du får brug for det!
Variant: Kæmp med/mod din læsemakker

DU E

R HE

LTEN

Dit eventyr starter her.
”Du er en tandtekniker, et ’leje-bor’, der har ordnet tænder
i den samme tandklinik igennem de sidste mange år. På
en almindelig arbejdsdag er du netop igang med at tandrense din sidste patient, en smuk ung kvinde mørkt hår,
som ikke har sagt et ord siden hun kom ind. Hun svarer end
ikke, da du spørger hende om, hun har husket tandtråd.
Du gentager spørgsmålet, mens du rækker hende et glas
vand til at skylle efter med. Hun undgår igen dit spørgsmål
og signalerer, at hun bliver nødt til at gå.”
Vil du:
True patienten til at indrømme hendes tandtrådsvaner?
Gå til side 6
Lade hende forlade klinikken uden at forlange et svar?
Gå til side 4
					

Af Jaris/MOKred.

12 |Bagsiden

BLÅ	
  DAG	
  
18.	
  oktober	
  2016	
  
med	
  IMCCs	
  BLÅ	
  GRUPPER	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Vil du på et klinik- eller forskningsophold nord- eller sydpå?
Nu har du muligheden med PIT, IMCC Grønland og
Exchange & Research Exchange. Hør mere til BLÅ DAG
tirsdag d. 18. Okt. kl. 17-19 i lokale 29.01.30 på Panum.

