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Årets lytteroplevelse - lyt til Stetoskopets julepodcast d. 15. december
Nyt afsnit allerede nu på torsdag - Den gode klinik. Tjek Stetoskopet.nu

2 | MOK
Regler for indlæg findes på mok.dk
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42, samt ugen før påske.
Ansvarshavende redaktør: Anders Schack (ansvarshavende@mok.dk)
- indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside: Anders
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Basisgrupper
Aktiv Kardiologi for Studerende
AKS
Medicinsk etik og filosofi
Cogita
Dematologisk Selskab for Studerende
DSS
Basisgruppen for intern Medicin
Eorta
FORNIKS Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi
GO
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
IMCC
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
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
Studerendes Organisation For Akutmedicin
SOFAS
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
SPLAS
Synapse Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

PUFF DEADLINE SE S. 5

LAAAAAANG FREDAGSBAR! NOIZEE.

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

ALBIN SKAL IKKE SE KENT FORDI DE NOK
AFLYSER IGEN

SKATTEJAGT
I MOK!
*

*

*

Denne uge har vi arrangeret en
spændende skattejagt i MOK, hvor man skal
lede efter hints både i bladet og på nettet
for at komme videre. Flotte præmier udloves til de første som kan finde skatten!

MOK DEADLINE KL. 12:00
ÅRETS SIDSTE MOK - ÅRETS FØRSTE MOK
MED VENSTREHÅNDSNISSER<3

Det første hint finder du et sted inde på vores
facebook-side. Held og lykke og god jagt...

FORNIKS KURSUS SE S. 6
KRÆFTFORELÆSNING SE S. 5
KURSUS AKS SE S. 5
MÅNEDSMØDE MED SØNHKS SE S.6

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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Regeringsgrundlaget - OK SES
Som I nok ved, er der nu dannet en trekløverregering mellem V, C og I. MOK har kigget regeringsgrundlaget igennem, og som forventet er der mindre skat, mere erhversvliv og så lidt konservative og liberale lækkerier til de rige,
mmmmh! Men MOK har ikke beskæftiget sig med de store politiske linjer (og gider pt. ikke tage stilling hertil), men
har blot zoomet ind på nogle lidt spøjse udmeldinger.
af Andrea /MOK-red.

SÅ SKAL VI HAVE MERE HEST!
FUCK HVOR FEDT! UD MED
DE PENGE - DE SKAL JO IKKE
BRUGES PÅ SKAT ALLIGEVEL!

Man mærker regeringens lille frygt
for robotter. Forståeligt.

Den bedste 2025 plan hidtil
fremlagt. Og bedre end det
der 2020-plan, fy for satan.
Om man så ejer en Toyota-Brian bil eller
en Ferrarri (hvilket det nok er tiltænkt
til, lol) så kommer der fart over feltet.
vrooooom! 130 km/t lige ind på landets
akutmodtagelser.

UBER, UBER, UBER!

Sker der noget på Arktis?
Og er det FARLIGT? Igen
mærkes regeringes cyberfrygt - ROBOTTERNE
KOMMER.

Thorium = KERNKRAFT.
Bevar Barsebäck! Vi futter
det hele af og så kommer
robotterne.
WOOOOOOOOO! Jaaaa!
Fucking endeligt! Og btw,
fjern nu bare reglen helt.
Den er fjollet. Det ved de.
Det skal bare indrømmes
langsomt, et år ad gangen
åbenbart.

4 | Annoncer
Har du akne og lyst til at deltage i et projekt om guldmikropartikler og akne?
Vi er en forskningsgruppe fra Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital, som forsker i forskelle
mellem rask hud og akne ved hjælp af to ikke-invasive billeddannende modaliteter (Reflektans Confocal Mikroskopi (RCM) og Optical Coherence Tomography (OCT)).
Projektet består af en kort screeningssamtale samt én forsøgsdag af maksimalt 5
timers varighed.
Selve forsøget
På forsøgsdagen vil vi undersøge op til 6 felter af din ansigtshud med RCM og OCT før
og efter påføring af guldmikropartikler samt efter opvarmning af partiklerne med en
diodelaser. Derudover ønsker vi at sammenligne billederne fra RCM og OCT med en lille
hudbiopsi. Hvis du giver tilladelse til det, vil vi derfor tage en lille hudprøve fra et område
foran dit ene øre. Der er ingen alvorlige kendte risici i forbindelse med forsøget, men der
er en lille risiko for, at du får et lille ar hvor prøven fra din hud er blevet taget.
Godtgørelse
Ulempegodtgørelse: kr. 200,00 per time, minimum kr. 500,00, maksimalt kr. 1000,00.
Indvilliger du i at få taget en hudprøve, godtgøres du med yderligere kr. 800,00 (skattepligtigt honorar).
Om dig
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du
•
Er mellem 18 og 45 år gammel
•
Har mild til moderat-svær akne
•
Har lys hudtype
•
Ikke har svær akne , hvor der er risiko for ardannelse
•
Ikke er gravid eller ammende
•
Ikke har tatoveringer i forsøgsområdet
•
Ikke har en anden aktiv hudsygdom, overdreven ardannelse eller ansigtsbehåring
i forsøgsområdet, som påvirker evnen til at udføre forsøget
•
Ikke er i retinoidbehandling (eks. Isotretinoin) og ikke har været det indenfor 3
måneder
•
Ikke har brugt topikale retinoider, topikale kortikosteroider, topikale antibiotikapræperater indenfor 2 uger før forsøgsstart
•
Ikke har brugt håndkøbsmedicin (topikale produkter) der indeholder azelainsyre,
benzoylperoxid og/eller salicylsyre indenfor 1 uge før forsøgsstart
•
Ikke har fået lysbehandling, f.eks. intenst pulserende lys eller anden laserbehandling,
microdermabrasio eller kemiske peelinger i ansigtet indenfor 3 uger før forsøgsstart
•
Ikke har kendt allergi over for guld eller øvrige indholdsstoffer i mikropartikelsuspensionen
Kunne du overveje at deltage i forsøget, eller ønsker du mere information om ovenstående,
er du meget velkommen til at tage kontakt til nedenstående kontaktperson:
Læge Christine Fuchs
Hudafdelingen, Bispebjerg Hospital
Tlf.: +45 4118 4700
E-mail: christine.sofie.krohn.fuchs.04@regionh.dk
Ved kontakt bedes du oplyse navn, alder samt kontaktinfo.
Medansvarlig stud.med. Amanda Bjerre Andersen
Projektansvarlig professor, overlæge, dr.med. Merete Hædersdal
Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden H-16042830

Er du vores næste Forskningsassistent og interesseret i PhD-forløb
på Big Data?
Vi søger en person, som brænder for forskning. En person, som er klar til at blive ansat fra
primo januar og som stiler efter en forskningsgrad.
Du skal have afsluttet dit kandidatstudium og være indstillet på at formulere dit
forskningsprojekt på baggrund af PERF-kohorten:
Neergaard JS et al. Cohort Profile: The Prospective Epidemiological Risk Factor (PERF) study.
Int J Epidemiol. 2016 Oct 27. pii: dyw251.
Emnet kan være risiko for cancer, demens, metabolisk syndrom eller kardiovaskulær
sygdom.
For mere info, kontakt:
Henning Bay Nielsen
Speciallæge, dr.med. adj Professor, CEO
Tlf.: 22 27 65 93
Mail: hbn@nordicbio.com

Center for Perioperativ Optimering søger to scholar-stipendiater
til start d. 1. februar 2017
Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel
selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer blandt andet anmeldelse, godkendelse, opstart, koordinering og sammenskrivning
af projekterne. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center
for Perioperativ Optimering (CPO).
Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil
emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men
der vil være en stor grad af medindflydelse på arbejdsproces og egne arbejdsopgaver.
Man vil få tilknyttet et vejleder-team under ansættelsen, der sikrer at projekterne udvikler
sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.
Vi forventer at ansøgeren:
•
Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
•
Er struktureret, dedikeret og flittig
•
Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
•
Er medicinstuderende, gerne på kandidatdelen
Vi tilbyder:
•
Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
•
Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen
•
Garanteret løn i form af 10.000 kr. månedligt
•
12 måneders ansættelse i en dynamisk og progressiv forskergruppe
Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske
afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter
vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO forventes
man at skrive minimum tre artikler årligt under tæt vejledning og backup.
Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@regionh.
dk inden:
den 6. december 2016
Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i starten af uge 50 efter nærmere
aftale.
Yderligere information:
Stina Öberg, læge, ph.d.-studerende (karin.stina.oberg@regionh.dk)
Siv Fonnes, læge, ph.d.-studerende (siv.fonnes@regionh.dk)
Kristoffer Andresen, læge, ph.d.-studerende (KRIAND08@regionh.dk)
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (Jacob.rosenberg@regionh.dk)

To medicinstuderende søges til prægraduat forskningsår indenfor
kardiologi
Vi søger to medicinstuderende til deltagelse i flere større registerbaserede undersøgelser
på Rigshospitalet. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem
forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.
Du vil få tildelt et eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for,
samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige
udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab
på mindst en anden publikation.
De studerende forventes at starte Februar 2017.
Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.
Arbejdstiden vil være ca. 35 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om
måneden.
Har du eksamen i jan/feb 2017, planlægger vi os ud af det!
Vi vil gerne have at du:
•
Er fleksibel og kan tage ansvar
•
Er interesseret i forskning
•
Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe

2 demonstratorer til våd studiesal søges

Vi kan tilbyde:
•
Vejledning af erfarne speciallæger indenfor Kardiologi
•
Forskningserfaring inden for både store og små projekter
•
Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
•
To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.

Som demonstrator består arbejdsopgaverne primært i at hjælpe
og undervise 3. semesters medicinske bachelorstuderende i makroskopisk anatomi og spotteknik. Dette tjener som ekstra hjælp
frem mod eksamen i kurset Hoved, Hals, Bevægeapparat og det perifere nervesystem.

Med indførslen af nye studieregler kan der herske tvivl om hvilke muligheder man har
for at udføre fuldtidsforskning under studiet. Ved tvivl kontakt da SUND studie- og
karrierevejledning. Dertil kan man læse mere om mulighederne her: http://puffnet.dk/
vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-studieaktivitetskrav/

Du opfordres til at søge hvis du har interesse for at undervise og har bestået 3. semester,
bachelor på medicin med karakteren 10 eller 12 i kursus i Hoved, Hals, Bevægeapparatet
og Det Perifere Nervesystem.
Se opslaget og søg på KUs hjemmeside: http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger
/?show=874586

Ansøgningsfristen er 15/12 inden klokken 20. Der afholdes ansættelsessamtaler den 20/12.
Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@
regionh.dk

Ansøgningsfrist den 11. december 2016.

Projektgruppen består bl.a. af
Professor Dr.Med Lars Køber, Rigshospitalet.
Læge, Ph.d Emil Fosbøl
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Interesseret i forskning i KOL og Astma?

Vi søger to stud. med.’er til 6 måneders prægraduat forskning med start 01/02-2017.
Stillingen kræver 6 måneders orlov fra studiet og er fuldt finansieret med en løn på
10.000 kr/mdr.

Tilmeldingen til Kongres for Medicinsk Studenterforskning
(KMS) 2017 er nu åben
Deadline for indsendelse af abstract er 1. december.
KMS er en super mulighed for at komme ud og præsentere din forskning og få træning
i videreformidling af dit arbejde. Ud over det er det rigtig sjovt og en mulighed for at
møde medicinstuderende fra hele landet.
Uanset om du lige er begyndt med at forske og kun har din protokol, eller hvis du har
et komplet datasæt, så kan du skrive et abstract og deltage i kongressen! Se mere på:
https://www.facebook.com/events/1068835973186862/?hc_location=
http://studenterforskning.dk/studenterkongres

ER DU INTERESSERET I KRÆFTFORSKNING?
Så kom forbi, når OSM København og PUFF i fællesskab inviterer alle nysgerrige medicinere til en hyggelig eftermiddag i kræftforskningens tegn tirsdag d. 6/12 kl. 17.
Vi får nemlig besøg af Magnus Pedersen og Malene Martini Clausen, som begge er
læger og ph.d. studerende. De vil bl.a. introducere os til, hvad der sker af spændende
ting indenfor det onkologiske forskningsområde, samt dele ud af deres gode råd til,
hvordan man selv kan komme i gang med at forske.
Tid: 6. december klokken 17:00 - 18:30
Sted: Panum, Lokale 29.01.30
Se mere til eventen på Facebook “Onkologisk forskning - hvordan kan jeg forske
indenfor kræft?”
Vi glæder os til at se jer!
OSM København og PUFF

Kommende arrangementer i AKS
- Aktiv Kardiologi for Studerende.
AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det
kardiologiske speciale.
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste
efterårets arrangementer.

AKS’s store Advents-Quiz
Kan du svaret på denne uges quiz, så send dit svar i en besked til AKS’s facebookside senest
på lørdag kl 12. Vinderen udtrækkes 2. Søndag i advent og annonceres i næstes uges MOK.
Vinderen af første adventsgave blev Mustafa Bashir som vandt bogen Klinisk Kardiologi
af Ole Gøtzsche, da han gættede diagnosen Akut Koronart Syndrom. I denne uge kan
du vinde bogen EKG-ATLAS af Poul Erik Bloch Thomsen. Bøgerne er sponsoreret
af Fadls forlag.
24-årig kvinde, tidligere i det væsentligste sund og rask, henvist af egen læge til udredning for arytmi. Igennem de seneste 7-8 måneder oplevet flere tilfælde med voldsom
hjertebanken og åndenød, der varer nogle minutter. Ingen brystsmerter. Nogle gange
kan anfald afbrydes ved bugpressen, evt. kombineret med trykudligning i ørerne. Anfald
kommer med uger til måneders mellemrum.
Medicin: Intet forbrug fraset P-piller.
Objektiv undersøgelse: Normal.
Biokemi: Intet abnormt.
EKG: Se nedenfor.
1.
Hvad viser EKG'et?
2.
På baggrund af ovenstående fund, hvad er den mest sandsynlige diagnose?
3.
Hvilken patogenese ligger til grund for denne diagnose?
4.
Hvad består behandlingen af?

Om projektet:
Vi undersøger om forværring af KOL og astma hos patienter med forhøjet eosinofile i
blodet er associeret med en øget risiko for genindlæggelser og mortalitet. Datamaterialet kommer fra registre, journaler og databaser, hvor du vil tage del i dataindsamlingen ved at indhente data fra patienternes journaler og indtaste det i SPSS. Herefter
følger artikelskrivning.
Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med registerforskning og vil få dit eget
emne at arbejde med indenfor projektet, som skal resultere i en videnskabelig publikation, hvor du har førsteforfatterskab. Artiklen vil også kunne anvendes til dit kandidatspeciale.
For mere info kontakt:
Ajmal Jabarkhil
Projektansvarlig læge
Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Mail: ajmal.jabarkhil@regionh.dk Mobil: 53333336
Ansøgningsfrist: 04-12-2016

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til etablering
af hjernesvulst biobank på Kræftens Bekæmpelse
Brain Tumor Biology Group fra Kræftens Bekæmpelse søger en engageret studerende
med interesse for grundforskning til etablering af en hjernesvulst biobank. Projektet
er et samarbejde mellem neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet og Kræftens
Bekæmpelse og har til formål at kortlægge DNA reparationsmekanismer involveret i
udviklingen af hjernesvulster med Group Leader Petra Hamerlik i spidsen.
Den studerende vil primært have følgende opgaver:
•
Afhentning af biopsier fra operationsgangen.
•
Processering af biopsierne
•
Indtastning af data
•
Diverse andre opgaver
Vi tilbyder et prægraduat forskningsår med grundig oplæring i tilknyttede
laboratorieteknikker samt foden ind i et institut med et aktivt forskningsmiljø og
mange muligheder. Midler søges i fællesskab. Oplæring hurtigst muligt.
Kontakt Petra Hamerlik pkn@cancer.dk med ansøgning, CV samt evt. publikationsliste
senest d. 12 dec.
godt på, til spørgsmålene i Hjerte & Lunge pensum, ved jeres første eksamen her på Panum.
Hold øje med MOK og vores Facebook gruppe. Kurset er gratis og kræver ikke medlemsskab.
Kurset afholdes første gang, torsdag den 15. Dec kl 16-19, og igen mandag den 19.
Dec. kl 16-19. Tilmelding via facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende".

Onsdag den 4. Januar kl 17-20. EKG I - Lær at tolke et EKG!
En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. i
klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant for
blandt andet 4. Semester og 7. Semester. Kurset afholdes onsdag den 4. Januar kl 17-20 i
lokale 42.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen "AKS Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.
Se event på Facebook

Tirsdag den 10. Januar kl 17-20. EKG II – Kursus i avanceret EKG tolkning.
Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG'er og er således
yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige! Kurset afholdes torsdag den 10. Januar kl 17-20 i lokale
41.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen "AKS - Aktiv
Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.
Se event på Facebook

(Se EKG’et i bedre kvalitet på Facebook-gruppen AKS – Aktiv Kardiologi for Studerende.)

Tirsdag den 6. December kl 16-19 - Kursus i Praktisk Kardiologi.
Dette kursus i praktisk kardiologi er for studerende der har lyst til at vide mere om akutte
tilstande og behandling af disse. Kurset vil bestå af en gennemgang af AKS, hjertesvigt
og farlige arytmier, således yderst eksamensrelevant for både 7., 8. og 9. semester, samt
andre der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!
Kurset afholdes tirsdag den 6. December kl 16-19 i lokale 41.0.01 i pavillonen på Panum.
Lokale oplyses senere. Kurset kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen "AKS Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.
Se event på Facebook

Intro til Hjerte Lunge – Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus.
I december afholder vi vores gratis kursus for 1. Semester, som har til formål at klæde jer

Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS
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Kursus i ”Den bevidstløse patient” v. FORNIKS

PORTOS INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING

Har du tilmeldt dig FORNIKS' kursus i basal neurologisk undersøgelse og vil bare have
mere? Vil du være sikker på at være knivskarp til 10. semesters eksamen? Eller vil du bare
gerne være en knivskarp læge?

Onsdag d. 14. december kl. 17.00 - 18.00 i lokale 31.01.4a
Til mødet vil alle poster være på valg, og der vil blive taget stilling til evt. nye vedtægter
og vedtægtsændringer.
Alle der deltager har stemmeret, så der er god mulighed for at påvirke basisgruppens
program i det nye år.

Så inviterer FORNIKS til kursus i avanceret neurologisk undersøgelse med fokus på den
bevidstløse patient. Overlæge Daniel Kondziella, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet og
afdelingslæge Jesper Kelsen, Neurokirugisk afdeling, Rigshospitalet, vil sørge for, at du
ved hvordan man håndterer en bevidstløs patient.

Send forslag om nye vedtægter, vedtægtsændringer og genopstilling til bestyrelsen senest
d. 1/12. Nyopstillede kan blot møde op på dagen.

Programmet den 6. december er:
Kl. 17.15 - 18: Gennemgang af den neurologisk undersøgelse af den bevidstløse patient
samt anatomien bag - hvad kan fx patientens pupilforhold fortælle os?
Kl. 18.15 - 19: Cases - hvad er de hyppigste neurologiske årsager til bevidstløshed, og
hvilke kliniske udfald ses?
Kl. 19.15 - 20: Cases - hvad er de hyppigste neurokirurgiske årsager, og hvilke kliniske
udfald ses?
Som altid vil der være kaffe, te og kage. Der er plads til 25 personer på kurset, hvorefter
tilmeldingen lukker og tilmeldte får eftersendt bekræftelse
og lokaleinfo. Alle kan tilmelde sig. Det er dog primært
rettet mod 10. semester studerende eller studerende med
kommende lægevikariat.
Læs mere om hvordan du tilmelder dig på Facebookbegivenheden “Kursus om “Den bevidstløse patient” v.
FORNIKS” eller på www.forniks.dk.

Kære medstuderende
HUSK HUSK HUSK

SØNHKS tilbyder igen vores populære hands-on kursus i både hoved-hals- og plastikkirurgiske færdigheder på grise den 7. december! Det er en oplagt mulighed for at prøve
kræfter med hoved- og halskirurgi og almene kirurgiske færdigheder. Undervisningen
varetages af dygtige kirurger fra Rigshospitalets ØNH og plastikkirurgiske afdelinger.

Vi glæder os til at se dig!
/FORNIKS

Der er kun få pladser tilbage, så skynd dig at tilmelde via vores SØHNKS facebookside!
Kom også til månedsmøde med julehygge i SØHNKS den 6. december. Vi afholder ved
samme lejlighed prægraduat journalclub, hvor Tobias, Nicklas og Christina hhv. præsenterer deres forskningsprojekter og kandidatopgave fra Rigshospitalets ØNH-afdeling.

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab)

Program for journalclub:

inviterer til:

AVANCERET SUTUR - KURSUS

SÅ er det absolut sidste chance til at være med på et fedt sutur-kursus dette semester! Meld
dig til dette semesters populære avanceret sutur-kursus, der foregår Torsdag d 8/12.
Der undervises af en læge med meget erfaring fra Rigshospitalets plastikkirurgiske afdeling! Hun er super dygtig, og vi vil hjælpe til, og gøre dig fantastisk god til at håndtere
suturredskaber!
Du får erfaring med og lærer om gentofte-, intradermal-, locked stitch (dvs. fortløbende,
men låst teknik) og madrassuturer!
Det er en fordel at have haft et tidligere sutur-kursus, men det
er ikke et krav.
Vi håber og ønsker selvfølgelig, at I melder Jer til og får lidt lækkerier til ganen og en varm kop kaffe i vinterkulden samtidig
med, at I bliver dygtigere til og klogere på plastikkirurgi!
Billetsalg åbner kl. 16, d 1/12!
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen torsdag, d. 8/12 i lokale 31.01.60a!

Eksamensplan for forårssemesteret 2017

Tobias: A longitudinal evaluation of hearing and ventilation tube insertion in patients
with primary ciliary dyskinesia. Primary ciliary dyskinesia (PCD) er en arvelig sygdom
medførende mange sinus- og otosymptomer, herunder bl.a. sekretorisk otitis media
(SOM). SOM mindsker ikke mindst hørelsen, men også sprogudvikling og livskvalitet hos
børn med PCD. Dette longitudinelle studie undersøger, om hørelsen bedres med alderen
og om drænanlæggelse hos disse medfører persisterende øreflåd.
Nicklas: Mit projekt tager udgangspunkt i anvendelsen af digital patologisk analyse til
at identificere nye biomarkører, som kan risikostratificere patienter med stadie I-II orale
planocellulære karcinomer.
Christina: Mit projekt handler om at undersøge associationen mellem Hashimoto’s
thyroiditis og thyroideacancer. Jeg undersøger typerne papillært, follikulært, medullært
og anaplastisk thyroidea karcinom samt lymfom i thyroidea og hvorvidt det at have
Hashimoto’s thyroiditis øger risikoen for at udvikle disse cancerformer.
Så hvad enten du er interesseret i det øre-, næse-, halskirurgiske speciale, eller overvejer du dine muligheder
for prægraduat forskning, eller måske gør dig tanker om
din kandidatopgave, så kom og få juleslik, inspiration og
spændende studenterinputs fra hverdagen på Rigshospitalets øre-, næse- og halskirurgiske afdeling.
Som sædvanligt mødes vi i vores SØHNKS lokaler i Studenterhuset kl. 17.00 til ca. 18.30

Er du en af dem, der skal til eksamen en lørdag? Får du en tidlig sommerferie næste
semester eller skal du til eksamen under Roskildefestival?
Få svaret her.

Jule-high 5 fra SØHNKS

Bachelor
1. semester - 18/6 kl 9-13 & 12/6 – 15/6
2. semester - 8/5 kl 9-14 & 16/6 kl 14-17 & 20/6 kl 13-15
3. semester - Spot 18/4 & mundtlige 24/4 – 2/5 & 14/6 kl 9-12
4. semester - 21/2 kl 9-12 & 15/6 kl 13-17 & 23/6 kl 13-17
5. semester - 5/4 kl 9-13 & 19/6 kl 9-13
6. semester – 18/5 kl 9-15 & 26/6 kl 9-12

Efter et hæsblæsende univalg holder MR månedsmøde D. 30. november 2016 kl. 17.00
i Studenterhuset. Hvis du er blevet nysgerrig på hvad vi laver eller har en sag du gerne
vil fortælle os, skal du bare møde op. Der vil være mad til mødet hvis man tilmelder sig
facebookeventet.

Kandidat 2015 studieordning
7. semester - klinikeksamen efter klinikopholdet & 25/6 kl 13-19
8. semester - 17/2 kl 9-11 & OSCE 15/6 & 24/6 kl 9-15
9. semester - 27/3 til 7/4 & 24/5 kl 9-14 & 22/6 kl 9-12
10. semester - 17/3 eller 21/4 eller 19/5 & 6/6 til 12/6 & 27/6
Kandidat 2009 studieordning
9. semester - 17/2 kl 9-12 & OSCE 15/6 & 24/6 kl 9-15
10. semester - 17/3 eller 21/4 eller 19/5 & 6/6 til 12/6 & 27/6
11. semester - 15/6 til 28/6
12. semester - 20/2 til 24/2 & 27/3 til 31/3 & 5/5 til 11/5 & 14/6 til 20/6
Bonusinfo: Roskildefestival starter lørdag d. 24/6.
Semesteret burde slutte fredag d. 23/6, men pga pladsmangel på Peter Bangs Vej og
for mange eksaminer ligger en del eksaminer senere end semesterslut. MedicinerRådet fortsætter kampen for at vi kan få eksaminerne til at ligge på hverdage inden for
semesterugerne.

Kære medstuderende!

Vi skal diskutere følgende:
1.
Formalia.
2.
Tilbagemelding fra semestrene.
3.
Tilbagemelding fra udvalg/projekter.
a. AMEE.
b. Mindful MR.
4.
Studienævnet:
a. Problemer med sundhedsplatformen mhp. læring v. journaloptag. Skal 		
IKM informeres om, at de studerende skal undervises på en anden måde?
Hvordan sikrer vi os mod de problemer der har været i fremtiden?
b. Klinisk ambassadør fra basalfagene, Thomas Enstrøm. Ønsker samarbe		
jde med de studerende.
5.
UNIVALG. Evaluering! Hvad var godt/skidt? Var engagementet i top?
6.
Nationalt MR.
7.
Nyt fra StudenterRådet.
8.
Nyt fra SundRådet.
9.
Julefrokost!
10. Meddelelser.
11. Eventuelt.

STUDKLUB POST-69: DER ER LAAAAANG FREDAGSBAR PÅ FREDAG!
JAKKER GLEMT TIL 69 SMIDES UD PÅ FREDAG. DER ER iPODBATTLE
KL 16.00. DET ER FOR FEDT, KOM GLAD OG BLIV GLADERE!
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JULEBANKO
Der bliver afholdt FADLs årlige Julebanko i Lundsgaard den 12. December 2016
1.-5. SEMESTER KL.16.15
6.-12. SEMESTER KL.18.00
Der er mange flotte gaver og hygge i
klubben efterfølgende.

KØB DINE JULEGAVER
I ACADEMIC BOOKS
MED FADL-RABAT

229,95 KR

349,95 KR

349,95 KR

FADL-PRIS
195,50 KR

FADL-PRIS
297,50 KR

FADL-PRIS
297,50 KR

KANDIDATRECEPTION
Kom til FADLs kandidatreceptionen
i FADL huset den
24. januar 2017 fra kl.13.00
Vi står for en lille gave (lægeskiltet),
festligt indslag, bobler og kage.
Tag gerne din familie og
venner med!
Tilmelding til receptionen og
lægeskiltet på mit.fadl.dk

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

8 | Scorebogen

Mangler du at afhente din scorebog?

Er kærlighedslivet helt til hundene? Får du telefonnumre fra ukendte beundrere? Savner du en, du kan invitere på omelet?
Fortvivl ej: Scorebogen 2016 er udkommet og der er lys for enden. Endeligt kan du bruge din toilettid på noget konstruktivt .
Vi deler scorebogen ud følgende dage:

Onsdag d. 30/11 kl. 11-13
Torsdag d. 1/12 kl. 11-13
Vi uddeler desuden Scorebogen til FADLs Julebingo d. 12/12, så selv de sløveste æbler kan være med.
Husk at, 1.-5.'s HR henter til hele holdet, mens 6.-12. semester selv står for afhentningen

Forside
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