M
KO

R
GA
N

* MEDIC
IN

ES *
RN
NE

GANISAT
OR
IO
R
E

M
UN
O
IKATIONS

MOK
årg. 49, nr. 15

.dk

1. februar 2017

49 årg. • 2016/2017• ISSN 1904-3400

MIT TÅRN ER
HØJERE END DIT
TÅRN

|

MOK

Det sker i ugen.
Onsdag

MOK udkommer. Endelig!! Du har ventet
på det længe!
Revy’en øver sang. Do re miiiii...

Torsdag

Lundbeck foredrag. Se side 8.
Racerkøreren har fødselsdag. Tillykke!

Fredag

LAAANG FREDAGSBAR!! Som i ÆGTE
lang. Til klokken 02.00!! OMG. Se side 10.

Lørdag

Børneliv bootcamp. Se side 4.
Johan er til hest.
Andrea går på loftet efter Diddle.

Ugens case.
En 68 år gammel mand præsenteres med unilateral ptosis
uden andre symptomer. En ispose mod hans venstre øje
forbedrede hans symptomer. Hvad er diagnosen?
A.
B.
C.
D.
E.

Bells parese
Myasthenia gravis
Benign essentiel blepharospasm
Multipel sclerose
Myotonisk dystrofi

SVAR: Det rigtige svar er B. Hæmning
af acetylcholinesterases aktivitet ved
en lavere muskeltemperatur menes
forklare forbedringen. Ispose testen
er en brugbar test for sengeliggende
patienter for at skelne mellem myasthenia gravis og andre grunde til ptosis eller ophtalmoparese. Diagnosen
understøttedes af tilstedeværelsen
af serum anti-acetylcholin receptor
antistoffer og en elektrodiagnostisk
test som viste et mindsket respons ved
repetitiv nerve stimulering.
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Søndag

Svenske Albin skal se teenageserie.
Mo skal danse på et knirkende gulv.

Ugens redaktion.

Mandag

MOK deadline kl 12:00
Dennis, Erik, PJ og Jonas savner MOK.
...men så husker de, at de er læger - og
det er jo også rimelig fedt.

Tirsdag

Første intro til rusvejledningen. Se side 10.

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af
uge 42 samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til mok@
mok.dk og ikke til ansvarshavende!
Denne uges forside: Johan
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BREAKING
NEWS
POWER TOWER ÅBNER FOR ALVOR

MOK var på pletten da tårnet blev åbnet d. 18. januar. Dette var den officielle åbning, hvor
dronningen, ministre og overborgmester deltog (læs: FANCY AS FUCK). MOK var lidt sent ude
med at få special press-pass, og intet mindre end 2 timer inden åbningen ringede vi febrilsk
til en arrangørdame. Hun var lidt skeptisk angående hvem vi var og hvad vi ville, men hun
ville gøre sit bedste. Lidt efter fik vi en opringing om, at vi nu var blevet tjekket af PET, og vi
gerne måtte komme med. TJEKKET AF PET - JESUS KRISTUS HVOR FANCY.
MOK fik lov til at stå udenfor i kulden sammen med en flok andre utilfredse journalister. De
var meget sure over, at de skulle vente udenfor på dronningen. Personligt var det bare epic
at stå sammen med rigtige journalister.

Der var fine Dannebrogflag og helt absurd koldt. De andre journalister havde væsentligt sejere
kameraudstyr, og der var en, der begyndte at vise mig sin lille scrapbog fra alle de gange han
har taget billeder af dronningen - og her taler vi altså 25 års intenst arbejde.

Wewers, som var det aftalt. Coincidence? I think not. MOK har bekræftet at Ulla og hendes
kongelige højhed er BFFs.

Efter MOK-fotografen havde gjort sit bedste, skulle vi nu ind i Jerne auditoriet og høre det
officielle program. Man måtte ikke tage flere billeder af dronningen, da hun nu gerne bare ville
sidde og kede sig i Jerne (for at få den sande oplevelse af at være halvsovende studerende)
- forståeligt. Til gengæld snakkede mange vigtige personer om tårnet, og power-sætninger
som tårnet værende 'a beacon of hope' blev kastet ud i flæng. Store ord fra vigtige mennesker.
Blandt talerne var: Frank Jensen (Københavns Overborgmester), Sophie Hæstorp Andersen
(Regionrådsformand), Ole Birk Olesen (transport-, bygnings-, og boligminister), Søren Pind
(uddannelses- og forskningsminister), Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (Bestyrelsesformand
for Mærsk Mc-Kinney fonden), Ralf Hemmingsen (rektor, der på billedet øverst ligner han
har set noget kinky).

Der var to kritiske tidsvinduer, hvor man kunne tage billeder. Det første: da dronningen
først kom ud af REX-TRUCKEN og derefter ville tage elevatoren op til Jerne-auditoriet (ja,
vores nye giga-auditorie hedder Jerne). Mens dronningen så tog elevatoren, skulle MOKs
journalist storme op af trappen sammen med de andre journalister og stå klar når hun kom
ud af elevatoren igen. Spændingen var for sindssyg. Dronningens outfit matchede Ulla

Og som altid var Pindefar på pletten - look at that smile. En mand, der er klar til at fucke vores
udannelse op, men samtidig ser han drønhyggelig ud.
					
Skrevet af Andrea, MOK.red.
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BASISGRUPPER

NeuroScience Fiction
Hvad: Oplæg om Neuroscience
Fiction v. professor Jens Christian
Sørensen
Hvornår: tirsdag d. 28. februar kl.
17:15-19:00
Hvor: Hannover Auditoriet
Pris: Gratis

GO
Semesterplakat
Februar - Basisgruppebazar
Vi arbejder på højtryk for at finde dato og tema for februar :)

Vores viden om hjernen er eksploderet. Indgreb som
”deep brain stimulation” og højteknologisk billeddiagnostik som fMRI har revolutioneret neurologien og neurovidenskaben - men hvad bliver det næste? Hvad betyder
vores voksende viden for behandlingen og diagnostikken
af sygdomme i hjernen? Og hvordan ser mulighederne
ud om 5, 10 og 20 år?

Marts - Tour de Chirurgie: Føtalkirurgi/Operation på fostre

Kom og få en smag på fremtiden, når FORNIKS inviterer til
NeuroScience Fiction tirsdag d. 28. februar kl. 17:15-19:00
i Hannover-auditoriet. Vi får besøg af neurokirurg og professor Jens Christian Sørensen fra Aarhus Universitet, der
vil fortælle os om hvor vores viden er på vej hen, og give
os et indblik i de muligheder og udfordringer fremtiden
bringer. Ud over gratis forplejning vil alle deltagere også
have mulighed for at deltage i en konkurrence om at vinde en lækker præmie.

Maj - Temamånedsmøde: Når Sex Gør Ondt!

Vi glæder os til at se jer!
FORNIKS
Byrden af en kræftsygdom
forsvinder ikke, når behandlingen stopper. For mange
patienter er det en daglig
kamp at være kræftoverlever både på et fysisk, socialt
og psykisk niveau.
Hvis du er interesseret i at høre om hverdagens problemer for patienter, der har overlevet kræft, men nu kæmper med nye problemer i forhold til de konsekvenser
kræftbehandlingen har på menneskers livskvalitet på
lang sigt – så duk op og hør et spændende foredrag d. 20.
februar med professor Christoffer Johansen, ansat på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet samt leder af en forskningsgruppe under Kræftens Bekæmpelse, som kommer
ud til Panum og fortæller om netop denne problematik.
Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål ind
til hverdagen som onkolog, hvis man gerne vil høre lidt
om det.
Vi glæder os til et spændende foredrag – alle er selvfølgelig velkomne!
Mvh OSM København

31. marts – 2. April - GO WEEKEND I AALBORG
April - Kursus: Akut Obstetrik
April - Temamånedsmøde: Etnicitet og Seksualitet
Hold øje med plakater og facebookevents for præcise datoer. Vi glæder os til at se dig!
Find os på Facebook: GO København - Medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik

BØRNELIV SØGER NYE MEDLEMMER
Børneliv søger lige nu yngre læger og medicinstuderende på kandidatdelen af studiet til frivillig undervisning af børn og voksne. Mød op til en uforpligtende
og sjov dag på Dynamofabrikken (Hejrevej 34D, KBH NV),
hvor vi holder bootcamp lørdag d. 4. februar kl. 14-16.
(Hvis ikke du kan komme den dag, så er du VELKOMMEN
i Børneliv alligevel - skriv til os!).
Børneliv lægger stor vægt på et stærkt sammenhold,
og vi holder spændende, faglige aftener og sjove fester.
Kom og vær med! Tilmeld dig ved at sende en mail til
boernelivsemithjerte@gmail.com senest d. 1.2.17!
Tjek http://www.boerneliv.org/ for mere information. Du
vil høre mere om vores arbejde og blive lært op, så du er
klædt godt på til at tage ud på besøg sammen med en
erfaren Børneliv’er, måske allerede ugen efter! Samme
lørdag eftermiddag/aften holder vi generalforsamling
og FEST for vores medlemmer, hvor du er MERE end velkommen til også at deltage.
Børneliv er en frivillig organisation bestående af engagerede yngre læger og medicinstuderende på kandidatdelen. Vi tager ud på skoler (primært 0.-5. klasser)
og holder sjove interaktive workshops om kroppen for
børn. Derudover underviser vi lærerne i førstehjælp til
børn. Som medlem kan man være med til begge dele
eller prioritere et af emnerne, hvis man fx mest brænder for undervisning i genoplivning. Vi har netop fået
400.000 DKK af Trygfonden til at drive og udvikle vores
organisation, og der er rig mulighed for at være med til
at præge arbejdet, hvor vi i 2017 bl.a. skal udvikle brug
af virtual reality som pædagogisk redskab i undervisning
i genoplivning.

BASISGRUPPER

Mentorordning på medicin
Er du bachelorstuderende på medicin?
Så har du nu mulighed
for at blive tilknyttet en
mentorgruppe og gøre din og
dine medstuderendes studietid
endnu bedre!
Tanken bag
I Pusterummet fokuserer vi overordnet på at forbedre trivslen,
studiemiljøet og sammenholdet samt forebygge stress
blandt studerende. 47 % af de studerende på SUND oplever fysiske stress-symptomer i dagligdagen, mens hele
70 % oplever det op til eksamen. Og selvom det er veldokumenteret, er det stadig tabuiseret at føle sig stresset,
presset eller have andre udfordringer på studiet.
Gennem Pusterummets mentorordning vil vi derfor gerne
italesætte de udfordringer, som mange studerende oplever under studiet, og skabe et studiemiljø der er mindre
præget af konkurrence og pres og mere præget af fællesskab og sparring på tværs af hold og semestre.
I mentorgruppen får du et frirum, hvor man kan tale om
alt og intet, udfordringer og interesser - med mindre fokus på det faglige og mere fokus på det sociale. Her får
du en mentor du altid kan hive fat i hvis du har brug for et
lyttende øre, et godt råd eller noget helt tredje.
Rammer
Din mentorgruppe vil bestå af én kandidatstuderende,
der er uddannet mentor, samt 3-4 mentees der er bachelorstuderende. De 20 mentorer er allerede fundet, og der
er derfor mulighed for at 80 bachelorstuderende kan blive
tilknyttet en mentor dette efterår. Pladserne bliver fordelt
efter først-til-mølle princippet.
I sætter selv rammerne for hvornår og hvordan I har lyst til
at mødes i mentorgruppen.
Det eneste vi forventer, er:
•
•

Du er bachelorstuderende
Du kan mødes med din mentorgruppe min. 3-4 valgfrie dage på semestret
Mentorordningen løber et halvt år ad gangen, og er 100
% frivillig.
Frist for tilmelding mandag d. 12/2
Tilmeld dig her: www.pusterummet-sund.dk/mentor/blivmentee.html
Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til: pusterummet.sund@gmail.com
De bedste hilsner
Pusterummet

|
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AKUT ALMEN
MEDICIN

I SAMS har vi
etableret et
samarbejde med
lægevagten i
Region Sjælland, således at man som medicinstuderende
har mulighed for at deltage på konsultations- og
besøgsvagter. For at deltage på en vagt skal man sende
en mail til samskbh@dsam.dk, med ønske om den vagt
man gerne vil deltage i. Man behøver ikke være medlem
af SAMS for at komme med på lægevagt, så hvis du gerne
vil vide lidt mere om hvad almen medicin går ud på, er
dette en alle tiders mulighed! Se alle vagterne længere
nede.
GENERALFORSAMLING
Vi holder generalforsamling i SAMS København mandag
d. 13. februar 2017 kl. 17:00 i lokale 31.01.38a. Tre af
bestyrelsesmedlemmerne er færdige som læger eller
bliver det meget snart, så tænk allerede nu over, om du
skal være med til at sætte et præg på SAMS fremover.
FÆRDIGHEDSKURSUS – PRAKSISASSISTENT
I foråret 2017 kan du opnå færdigheder som praksisassistent og dermed gøre dig selv mere attraktiv, hvis du
søger job i almen praksis. Du vil blive undervist i telefonvisitation og forskellige praktiske sygeplejeopgaver. Følg
med i udviklingen og tilmelding på vores facebookside
”SAMS København”.
JOBPORTALEN
Vi har flere ledige jobopslag inde på vores jobportal
(www.sams.dsam.dk) og vi reklamerer løbende på vores
facebookgruppe for flere nye jobs. Se mere online. Bliv
medlem på vores facebookgruppe"SAMS København"

Kom og Kitesurf med os!
MIKS startede som en gruppe
for medicinere med en fælles
interesse: KITESURFING!
MIKS er en basisgruppe på Panum for alle der er interesseret i kitesurfing; både erfarne og dem der gerne vil lære
det. Gruppen for studerende og deres venner!Som medlem i MIKS får du:
•
•
•
•
•

Hjælp til at komme i gang med at kitesurfe og vælge det
rigtige udstyr!
Masser af hygge
Fællesarrangementer: Strandgrill, hytteture, tur til kabelparken
Tips og tricks til at komme videre uanset hvorfra man starter
Fede ture på vandet og rig mulighed for carpool til surfspots

Vi holder årets første møde d. 14. April kl 16.30 i Studenterhuset Panum
På vores Facebook side kan man blive opdateret om vores
møder, events, kurser, ture og andet:
https://www.facebook.com/groups/miksmail/
Vi ses på vandet!
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BASISGRUPPER

PUFF afholder årets ordinære
generalforsamling tirsdag d. 21 februar
Overvejer du at engagere dig mere i en basisgruppe? Synes du, forskning er spændende? Hvis
ja til begge, så skal du komme til PUFF’s næste
generalforsamling, hvor du blandt andet har mulighed for at blive en del af bestyrelsen. Det kan
være som enten menigt bestyrelsesmedlem eller
som tillidspost. Medlemskab af bestyrelsen er en
fremragende mulighed for at få erfaring med at
arrangere foredrag, kurser og bestyrelsesarbejde
generelt. Desuden er det en mulighed for at blive en del af et hyggeligt fællesskab med andre
studerende, der brænder for forskning, og så er
PUFF en af de få basisgrupper, der spænder over
alle specialer. Til generalforsamlingen kan du også
høre om, hvad PUFF har lavet det seneste år, og
hvordan foråret kommer til at se ud.
Alle er velkomne, om det blot er for at høre, hvad
PUFF har lavet eller for at indtage en mere aktiv
rolle i foreningen. Der kommer tilmed til at være
kaffe og kage, da vi traditionen tro fejrer PUFF’s
fødselsdag oveni.
Tid: tirsdag d. 21. februar 2016 kl. 17.15.
Sted/lokale: Lokale 31.01.60a i Pavillonen på
Panum
Dagsorden bliver som følger:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Formandens beretning fra bestyrelsesåret
2016.
• Valg til bestyrelsen
• Valg til tillidsposter
• Formand
• Næstformand
• Sekretær
• Kasserer
• Medlemsansvarlig
• MOK-ansvarlig
• Webmaster
• Revisor
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
ved kassereren.
• Event
Venlig hilsen og på vegne af,
PUFF’s bestyrelse

PUFF afholder mini-kongres – præsenter din
forskning!
Vil du gerne blive bedre til at præsentere din forskning?
Så prøv kræfter med PUFF’s mini-kongres og indsend dit abstract hurtigst muligt.
Arrangement vil foregå d. 8. februar fra kl 16 – 19 på
Panum.
Du har 4 min til at præsentere din forskning og efterfølgende vil der være 4 min til dialog. Under dialogen vil chair-men, en kommunikationsekspert og
publikum spørge ind til dit projekt og komme med
fremadrettede råd.Præsentationen skal være på engelsk og efterfølgende dialog er på dansk. Præsentationen skal ske ved powerpoint-show el. lign.
Vi har fået fremragende chair-men til at bedømme
præsentationerne, heriblandt Britt Wray der er ekspert i scientific communication. Endeligt vil PUFF’s
dragepokal uddeles til bedste præsentation. En
yderst potent CV-booster!
For at deltage:
•

•
•

Indsend abstract på engelsk (max 250 ord) inden
den 30. januar til kontakt@puffnet.dk med følgende opbygning:
Background
Methods
Results
Conclusions
Der er 16 pladser til arrangementet.
Medbring min. én ledsager d. 8 februar til arrangementet

Kære medstuderende
Vi håber, du har haft en god
ferie, og eksamenerne er
veloverståede. Vi har glædet
os meget i SØHNKS, til at
komme i gang med det nye
semester: vi har så mange
spændende ting på programmet!
Kom og vær med til vores SØHNKS-månedsmøde kl.
17.00 2/2 i vores lokaler i Studenterhuset, hvor vi tager
hul på programmet for forået.1

ANNONCER
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Summer Course in International Health
7. - 25. August 2017

Forskningsår ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i
International Sundhed? (tidl. ”Tropekurset”)

Forskelle i forekomsten og multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge
og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte

Så meld dig som medarrangør!
Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke
arbejde før og under kurset.

Projektets formål er at undersøge forskelle i forekomsten og multiresistente bakterier blandt
indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte.
Der er tale om registerforskning, hvor du kan opnå god erfaring med epidemiologiske
grundbegreber i et inspirerende forskningsmiljø.

De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af ansøgere, planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber.
Du skal kunne deltage i 4 planlægningsmøder (14/3, 4/4, 20/6 kl. 15.00 og 4/8 hele dagen)
samt et opsamlingsmøde med middag efter kurset. Der vil derudover være ad hoc møder
af kortere varighed.
Der vil være undervisning hver dag fra ca. 9-16 fra d. 7-25. august, hvor det forventes at du
er til stede størstedelen af tiden. Desuden enkelte aftenarrangementer.
Du får en værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber og
kontakter inden for feltet.
Kurset er velorganiseret – har eksisteret siden 1967 og er fremover et krav, hvis man vælger
International Study Exposure – Clinical Health på kandidat delen.
www.globalhealth.ku.dk/ssih
Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommer kursus koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk
inden 2. Februar kl. 12.00, 2017.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er bestemt ikke en nødvendighed, men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet
med registerdata eller surveys. Vi forventer at du står for en publikation hvor du er første
forfatter og eventuelt bidrager til flere.
Skolarstipendiatet er af ca. 1- års varighed med start snarest muligt (gerne 1 marts 2017
og senest 1 august 2017). Projektet er fuldt finansieret.
IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt
samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK
funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.
Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@
sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet. Du er også
velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline 15.01.2017.

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42

Uppsala University, Sweden

Faculty of Medicine

Master Programmes

the discovery and development of new drugs

• Biomedicine
– from the ailing body and the ailing brain to

• Forensic Science
– the next crime scene is yours
Biology
• Infection
– prepare for the attack of the microbes!

Medicine
• –Innovative
translate your knowledge into applications

global health

Health
• Global
– prepare yourself for leadership roles in

www.uu.se/master

• Medical Nuclide Techniques
– image the future
Medicine
• Molecular
– tomorrow’s health care – today’s education

Januar – Februar 2017
Januar – Februar 2017
- Husk selv handsker.
- Husk selv
- Studiekort
skal handsker.
fremvises.
fremvises.
- Ret til- Studiekort
ændringerskal
forbeholdes.
- Ret til ændringer forbeholdes.

Medicinstuderende søges som timelønnet assistent på
forskningsprojekt.
Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk
forskningsprojekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.
Om os: Den medicinstuderende kommer til at være en del af et større forskerteam med
7 ph.d.- studerende og 1 forskningsårsstuderende. I projektet, kaldet iPower (ImProve
diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease),
undersøges kvinder med angina pectoris, som ikke har betydende stenoser på de
makrovaskulære koronararterier. Hos en del af kvinderne kan symptomerne skyldes
mikrovaskulær sygdom, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder,
bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger.
Formålet med iPower er således at udvikle nye undersøgelsesmetoder af kvinder med
symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre behandlingen af denne patientgruppe.
Projektet startede i 2012 og der er per dags dato inkluderet ca. 1600 kvinder.
Du kan læse mere om projektet på: ipowerhjerter.dk
Stillingen: Ansættelsen som timelønnet klinisk assistent starter så snart som muligt, og
har varighed ca. 1 år. Arbejdet består primært i en 8 timers tilstedeværelsesvagt 1 gang
ugentligt. I øjeblikket ligger denne enten mandage fra 8-16 eller fredage fra 8-16.
Du vil bl.a. blive oplært i følgende arbejdsopgaver:
• Samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, EKGoptagelse
og -fortolkning, registrering af patientdata i projektets database.
Løn: Efter gældende overenskomst.
Vi søger en medicinstuderende:
• som har bestået 7. semester
• som har interesse for kardiologi
• som er selvstændig og ansvarlig
• som er god til at samarbejde og har lyst til at indgå i et team
Ansøgningsfrist fredag d.10.februar 2017.
Kortfattet motiveret ansøgning og kort CV bedes sendt til: PhD-studerende, Kira Bang
Bové, email: kirabove@gmail.com. Tlf nr: 25348403. Samtaler planlægges afholdt i uge 8 og 9.

UGE 5
Man. d. 30/1
Tirs. d. 31/1
Ons. d. 1/2
Tor. d. 2/2
Fre. d. 3/2

8-9

UGE 6
Man. d. 6/2
Tirs. d. 7/2
Ons. d. 8/2
Tor. d. 9/2
Fre. d. 10/2

8-9

10-11

11-12

TL

TL

BC
NV
9-10

NV
BC
BC

UGE 7
Man. d. 13/2
Tirs. d. 14/2
Ons. d. 15/2
Tor. d. 16/2
Fre. d. 17/2

8-9

UGE 8
Man. d. 20/2
Tirs. d.21/2
Ons. d.22/2
Tor. d.23/2
Fre. d.24/2

8-9
BC

BC

9-10

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

BC
NV

BC
NV

NV
BC
NV

NV

NV

NV

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

NV
BC
BC

NV
BC
BC

NV
BC
BC

NV

NV

9-10
TL
NV

10-11
TL
NV
MR
NV

11-12
TL
NV
MR
NV

12-13
TL
NV
MR
NV

13-14
TL
NV
MR
NV

14-15
TL

15-16

16-17

17-18

9-10
BC

10-11
BC

11-12
BC

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

NV

NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV

BC

BC

BC

BC

Vi ses Vi
i kælderen
ses i kælderen
Mvh studiesalsvagterne
			
Martin (MR), Thomas (TL), Benedikte (BC) og
Noomi (NV)

17-18

MR
NV

Mvh studiesalsvagterne
Martin (MR), Thomas (TL),
Benedikte (BC) og
Noomi (NV)

BANDMEDLEMMER SØGES TIL NYOPSTARTET PARTY-BAND
Vi er to syngende medicin-studiner, som går med en drøm om at starte et party-band (med
mulighed for forskellige genrer). Måske er det dig, vi leder efter?
Lige nu mangler vi ”kun” en ganske groovy guitarist, en badass bassist, en totalt tjekket trommeslager og en pænt pålidelig pianist. Vi øver på Tietgenkollegiet, indtil videre onsdag aften.
Hvis det lyder som noget for dig, og hvis du har nogen spørgsmål, så send os en sms!
26111054 (Anna, 10. semester) eller 41196263 (Elisabeth, 7. semester)
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Fem medicinstuderende søges til prægraduat
forskningsår indenfor kardiologi.

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet - Glostrup

Vi søger fem 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.

Vores dynamiske forskningsgruppe, Human Migraine Research Unit (HMRU), søger en engageret, nyuddannet læge med interesse for det neurologiske forskningsfelt til udførelse
af et PhD projekt.

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.

Om projektet
PhD projektet fokuserer på undersøgelse af patofysiologiske mekanismer ved migræne. Ved
hjælp af videreudvikling og anvendelse af avancerede PET og MR skanninger undersøges
inflammation og metabolisme i ekstra- og intra- kra-nielle strukturer hos migrænepatienter
under og udenfor anfald.

Du forventes at starte juli 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 juni/juli 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
• Er indstillet på at arbejde på projektet fuldtid i 7-12 mdr (helst 12 mdr)
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.
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/
Ansøgningsfristen er 20/2 inden klokken 20. Der afholdes ansættelsessamtaler den 9/3.
Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@
regionh.dk
Projektgruppen består bl.a. af
Professor Dr.Med Lars Køber, Rigshospitalet.
Læge, Ph.d Emil Fosbøl

Jobopslag - Forskningsassistent
Forskningsassistent søges til spændende projekt om spiseforstyrrelser . Vi søger en forskningsassistent 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 år indsamle data med det formål at finde
biomarkører for sygdomsudvikling, patofysiologi, prognose og effekt af behandling af
spiseforstyrrelser.

søger klinisk assistent til nyt forskningsprojekt om migrænens sygdomsmekanismer

HMRU har et unikt setup og årelang erfaring med denne type forsøg og har de seneste år
publiceret resultater i højt rangerede tidsskrifter. Vi har desuden et tæt samarbejde med
både Funktionel Imaging Unit, Klinisk Fysiologisk, Nu-klearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup, og projektet udføres i samarbejde med disse partnere. Der kan også blive
mulighed for kortere ophold hos vores internationale samarbejdspartnere i Europa og USA.
Om stillingen Den kliniske assistent får en central og selvstændig rolle i planlægning og
udførelse af projektet, herunder protokol-skrivning, fondsansøgninger og publikation af
resultater i internationale peer-reviewed tidsskrifter. Stillingen er vagt-fri, og arbejdsugen
kan delvist tilrettelægges efter individuelle behov. Det vil dog være en stor fordel, at
ansøgeren er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstider. PhD projektet vil give en bred
indføring i klinisk forskning, og vil være anvendelig på tværs af de medicinske specialer.
Udover projektet forventes også deltagelse i kliniske trials.
Om dig
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet - Glostrup
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PhD projektet fokuserer på undersøgelse af patofysiologiske mekanismer ved migræne. Ved hjælp af videreudvikling
og anvendelse af avancerede PET og MR skanninger undersøges inflammation og metabolisme i ekstra- og intra- kranielle strukturer hos migrænepatienter under og udenfor anfald.

HMRU har et unikt setup og årelang erfaring med denne type forsøg og har de seneste år publiceret resultater i højt
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Du er (ny)uddannet læge med interesse for klinisk forskning. Du er engageret og har gode samarbejdsevner, men
mod migræne. Dansk Hovedpinecenter
er internationalt førende inden for klinisk hovedarbejder også godt selvstændigt. Det er desuden en stor fordel, hvis du har forskningserfaring fra tidligere, samt har
gode færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk.
pineforskning, hvilket giver rig mulighed
for at præsentere resultater ved årlige nationale
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og internationale konferencer.
HMRU består aktuelt af 20 forskere, herunder 1 professor, 5 seniorforskere, 8 kliniske assistenter (ph.d. studerende),
4 forskningsassistenter (medicinstuderende) og 2 forskningsbioanalytikere, som har et godt samarbejde både på tværs
af faggrupper og projekter (https://twitter.com/hmru_cph). Gruppens fokus er på biomarkører for migræne og migrænens sygdomsmekanismer, ligesom vi er involveret i afprøvning af nye forebyggende lægemidler mod migræne.

Dansk Hovedpinecenter er internationalt førende inden for klinisk hovedpineforskning, hvilket giver rig mulighed for
Om løn- og ansættelsesvilkår
at præsentere resultater ved årlige nationale og internationale konferencer.
Ansættelse sker hos Neurologisk klinik,
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og
Foreningen
af Yngre
komst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Vi sikrer finansiering til projektet, men det forventes,
at den ansatte søger ph.d. stipendiater. Tiltrædelse pr. 1. august 2017 eller efter nærmere aftale.
Vi sikrer finansiering til projektet, men Dudet
forventes, at den ansatte søger ph.d. stipendiater.
kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV og anbefaling direkte til professor Messoud Ashina, ph.d.,
dr.med., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup, E-mail: meas@regionh.dk, Tel: 38633267, hvorfra der også kan
Tiltrædelse pr. 1. august 2017 eller efter
nærmere
aftale.
indhentes
yderligere oplysninger.
Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 1. februar 2017.

Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV og
anbefaling direkte til professor Messoud Ashina, ph.d., dr.med., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup, E-mail: meas@regionh.dk,
Tel: 38633267, hvorfra der også kan indhentes yderligere oplysninger.
Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 1. februar 2017.

Arbejdsopgaverne for dig som forskningsassistent omfatter inklusion af patienter, indsamling og analyse af data mm. Du skal være medicinstuderende, det er en fordel at have
afsluttet klinisk kursus i psykiatri og at have kørekort.

INFORMATION MEETING FOR:
Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship
Program.

Ideelt set søger vi en studerende, der kan arbejde fuldtid fra februar til august. 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)

HADERUP AUDITORIET
Thursday, February 2nd
6-7PM

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:
bal-proled.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk

Medicinstudernde søges til stor dynamisk lægepraksis i
Rødovre
Vi søger to nye medicinstuderende til et udfordrende og spændende studenterjob i vores
lægepraksis.
Arbejdsopgaverne består primært i reception/visitation af akutte patienter og andet
forfaldende arbejde
Arbejdtiden er Man-Tirs-Ons 14-19 og fre fra 8-15.
Timeantal fleksibelt.
Hvis du vil vide mere om os så gå ind på www.mitlægehus.dk.
Er du den vi søger så send en ansøgning til:
aysehayta@gmail.dk senest d. 9/1-17.
Der bliver holdt samtaler d. 11. og 12. januar

Are you up for a challenge?
Accelerate your career in clinical research and expand your professional network by applying
to the Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program. Our exclusive 10-month
fellowship offers comprehensive training in clinical research with ready access to the insights
and experience of internationally recognized scientists at the University of California, San
Francisco and Stanford University. We are seeking five talented and energetic fellows from
August 1 st 2017 to June 1 st, 2018. Our program is based at Innovation Centre Denmark
in California’s Silicon Valley.
We offer:
• Hands-on training in clinical research combined with smallgroup teaching in research ethics,
clinical study design, biostatistics, epidemiology, and research presentation;
• Infrastructure that allows you to ‘hit the ground running’ and focus on your research project;
• Access to an international and interdisciplinary student and mentor environment in one
of the most stimulating and fastpaced business ecosystems worldwide.
We look for students with:
• Excellent communication skills (oral and written) in Danish and English;
• A desire to move the field of clinical and translational research through innovative and
entrepreneurial thinking;
• A creative mind and a strong drive to complete your project on time and be part of our team.
More information at: www.lfcrf.org
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Medicinstuderende søges til forskning i
neonatologi og mikrobiologi på
Rigshospitalet og Statens Serum Institut
Projektet
Vi har tidligere fundet høje koncentrationer af bakterier i brugte nasogastriske sonder
fra børn indlagt på Neonatalklinikken, Rigshospitalet (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27064248). Derfor udfører vi nu et randomiseret studie, hvor vi undersøger,
om den tidlige kolonisering af præmature børn påvirkes, hvis sonderne skiftes dagligt i
stedet for (som nu) ugentligt (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02830503?term=feeding+tubes&rank=2).
Vi tilbyder
Vi har brug for en medicinstuderende, der kan køre studiet videre fra forsommeren 2017
(fleksibelt) og året ud. Arbejdet vil primært bestå i bakterielle dyrkninger i laboratoriet på
Statens Serum Institut, hvilket den medicinstuderende vil blive oplært i, men der vil også
være opgaver med at rekruttere patienter og indsamle prøver på Neonatalklinikken.
Den medicinstuderende vil blive førsteforfatter på den primære artikel, der kommer ud af
projektet. PhD studerende Sandra Meinich Juhl er ansvarlig for projektet i samarbejde med
Professor Gorm Greisen fra Neonatalklinikken, Rigshospitalet og Professor Karen Krogfelt
fra Statens Serum Institut. Alle tre vil deltage i vejledning af den medicinstuderende, og
projektet vil også kunne bruges som kandidatopgave.
Vi forventer, at ansøger
- er på kandidatdelen af medicinstudiet
- har mulighed for at forske på fuld tid i efterårssemesteret (fx som 5. semester kandidat
med forskerperspektiv)
- er engageret og ønsker at lægge nogle timer om ugen i løbet af foråret 2017 (fleksibelt)
for at komme ind i projektet
- kan arbejde selvstændigt
- har interesse i neonatologi og mikrobiologi (erfaring som børneventilatør er en fordel
men ikke et krav)
Ansøgning
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til sandra.meinich.juhl@
regionh.dk inden d. 9. februar 2017. Samtaler med kvalificerede ansøgere afholdes i uge
8 efter nærmere aftale.
Ved yderligere spørgsmål kontaktes:
Læge, PhD studerende Sandra Meinich Juhl. Tlf.: +45 26 70 39 36. E-mail: sandra.meinich.
juhl@regionh.dk
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Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på
Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
Kursus 1: 24. juli - 4. august 2017
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme,
onkologi og hæmatologi
Kursus 2: 7. august - 18. august 2017
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi
Københavns Universitet tilbyder for fjerde år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, som
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
Kurset består af to intensive kurser af hver to ugers varighed, og du kan deltage i ét eller
begge kurser. Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern medicinske sygdomme, samtidig med at gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste forskning
inden for blandt andet demens, hjertesygdomme, transplantation og nyeste onkologiske
behandlinger.
På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele
verden og opbygge et internationalt netværk.
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde
og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse og dialog.
Underviserne er læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæserne
er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2009-studieordningen er kurset godkendt til VKO hvorimod på 2015-studieordningen er kurset godkendt som
valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5. semester af kandidaten.
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2017. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/
Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge
i nefrologi
Kontaktperson: Kathrine Rasmussen, Studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk

Dermatologisk Forskning
Forskningsenheden på Dermatologisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital - Roskilde
søger forskningsårsstuderende til arbejde med sygdommen Hidradenitis suppurativa til
start snarest.
Afdelingen er globalt førende indenfor dette forskningsområde og ansøgeren kommer
til at indgå i en lille aktiv forskningsgruppe med to PhD studerende, en forskningslektor
og en professor. Afdelingen publicerer hyppigt, og man kan som studerende regne med
flere medforfatterskaber og sandsynligvis et eller flere førsteforfatterskaber. Sidstnævnte
typisk i forbindelse med publikation af en master-opgave om emnet. Aftalen træffes for
ca. 12 måneder.
Vi kan desuden tilbyde et venligt, åbent og imødekommende miljø (+ et stipendium) til
den aktive, dedikerede og flittige ansøger.
Kontakt venligst:
Professor, lededende overlæge, dr.med. Gregor Jemec
(gbj@regionsjaelland.dk) for yderligere detaljer.

Medicinstuderende søges som timelønnede forskningsassistenter
Hjertemedicinsk afdeling, Rigshospitalet, søger 2-3 medicinstuderende til lønnet arbejde
i forbindelse med Herlev-Østerbro Hjerte-CT-studiet. Du skal kunne arbejde ca. 8 timer
om ugen.
Opgaverne vil involvere analyse af hjerteskanninger mhp. koronarsygdom og hjertesvigt.
Du vil modtage løn under oplæringen. Arbejdet foregår i samarbejde med andre medicinstuderende og Ph.d.-studerende.
Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har bestået bachelor-delen af medicinstudiet.
Du planlægger selv hvornår på ugen arbejdet foretages, og det er derfor vigtigt at du kan
tage ansvar og overholde deadlines. Løn efter overenskomst.
Interesserede bedes sende ansøgning samt karakterudskrift inden d. 15/2 til per.sigvardsen@gmail.com. Samtaler vil blive afholdt d. 22/2. Du er velkommen til at skrive hvis du
har yderligere spørgsmål.

Kunne du tænke dig at være med til at arrangere dette års Summer Course in Global Health
Challenges?
Så meld dig som medarrangør!
Hvad er Summer Course in Global Health Challenges?
Summer Course in Global Health Challenges består af 1 uges E-læring (frigives d. 31. juli),
samt 2 ugers undervisning på KU (7. - 18. august). SCGHC er et internationalt kursus, der
via forelæsninger, e-læring, paneldiskussioner, workshops og case studies gennemgår
globaliseringens indflydelse på sundhed og sundhedssystemer, samt diskuterer tidens
største sundhedsudfordringer og potentielle løsningsforslag.
Programmet indeholder bl.a.:
- Communicable and Non-Communicable Diseases
- Migration and Refugee Health
- Global Health Policies
- Climate Changes, Global and Local Health
- Human Rights and Health
- Global Drug Policies
- Sexual and Reproductive Health
- Economics and Global Health
- Innovation, Technology and Global Health
Hvad får jeg ud af at deltage som medarrangør?
Som medarrangør er du garanteret at blive optaget på dette meget populære kursus, og
du fritages for at betale kursusgebyr. Du bliver samtidig en del af et engageret team, som
står for udvælgelse af deltagere, kontakt med undervisere og afholdelse af kursus og sociale
aktiviteter for de mange danske og internationale studerende.
Det forventes at du kan deltage i ca. 4 møder op til kursusstart (De to første møder er d.
16/3, 6/4), samt at du deltager i størstedelen af undervisningen, og bruger en del af din fritid
under kurset. Inden kursusstart vil der være ad hoc møder af kortere varighed.
Se mere på: http://globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/global_health_challenges
Har dette din interesse, så send en kortfattet motiveret ansøgning til kursuskoordinator
Iben Østergaard Fog på ibenfog@sund.ku.dk inden d. 27/2. Vi glæder os til at høre fra dig!

Vi glæder os til at høre fra dig.
Læge Per Sigvardsen			
Læge, Ph.d. Andreas Fuchs		

Summer Course in Global Health Challenges

Læge, Ph.d. Tobias Kühl
Overlæge, Dr. Med. Klaus Kofoed
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STUDKLUB / STUDPOL / RUSVEJLEDNING

RUSVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Hør mere om at være rusvejleder!
Tirsdag d. 7. februar. kl. 16.15.
Torsdag d. 9. februar. kl. 16.15.
Mandag d. 13, februar. kl. 16.15.
I auditorium 29.01.32.
Aktiv tilmelding er mandag d. 13. februar kl.
15-16 og tirsdag d. 14. februar kl. 16-17.
Alle datoerne for rusvejledningen er inde på
hjemmesiden rusvejleder.dk og det er obligatorisk at kunne alle datoer.

STUDENTERKLUBBEN
Åbner tirsdag i denne uge.
På fredag er der lang fredagsbar! Og ikke bare
standard lang fredagsbar men RIGTIG LANG!
Vi holder åbent 11 til 02. SÅ DU DET? TIL KL. 02?!?
Studenterklubben har lukket d. 12.-26. februar, da
revyen forbereder en formidabel forestilling til os.
Kunne du tænke dig at være en aktiv del af HG? (For
de nye: Studenterklubben styres af Husgruppen, også
kaldet HG). Vi holder HG-intro mandag d. 27. februar
og igen mandag d. 6. marts.

Første stormøde er tirsdag d. 14. februar.

MEDICINERRÅDET
Velkommen til et nyt semester og velkommen til de nye studerende !
MedicinerRådet er dit fagpolitiske råd, og vi har kæmpet for en bedre medicinuddannelse i mange
år. Det var faktisk MedicinerRådet, der i sin tid startede MOK. Vi kæmper for en bedre undervisning
og for en administration, der tager hånd om alle medicinstuderende, og de sager, der følger.
Vi sidder med i Studienævnet, hvor vi arbejder med undervisningsplaner, eksamener og nu også en
kamp mod besparelser. Vi sidder med i Akademisk råd, hvor vi sammen med de andre studerende
på SUND vejleder dekanen i store økonomiske beslutninger, der skal træffes. Vi sidder med i samtlige
institutråd, og vi er med på råd når institutternes undervisning diskuteres og kvalitetssikres.
Dette semester har været præget af besparelser (både på administration og undervisning), kritisable
eksamenstider samt en stor fyringsrunde – hvor vi måtte sige farvel til mange gode undervisere.
Endvidere er fremdriftsreformen en evig byrde både for de studerende og for studienævnsarbejdet, og de ofte skiftende regler giver administrative store og dyre udfordringer. Vi har sagt fra når
besparelserne har været for omfattende –det er gået så vidt, at man vil spare
førstehjælpsundervisningen på første semester. Der har vi sagt fra, og vi får
beholdt den vigtige HLR-undervisning.
I år har ledelsen også besluttet, at der ikke er råd til at evaluere eksamen. Det
er vi meget uenige i, og nu prøver vi at starte dialogbaseret evaluering op
med HR i spidsen. Det er helt essentielt, at vi studerende blander os i debatten
om prioritering af besparelser, samt at vi søger de kompromisser vi kan få og
kæmper for at holde kvaliteten højt.Vær med os, når vi skal få debatten i gang
og finde disse kompromisser.
MedicinerRådet har under sig en masse projekter for at forbedre det psykiske
og fysiske studiemiljø på Panum. I år har vi i fornyelsesudvalget været med
til at forny de fysiske rammer for studiemiljøet på Panum, og vi bliver taget
med på råd, når den nye læsesal og tør studiesal skal flyttes og fornyes. I år
har vi også afholdt et Mindfulnesskursus med stor interesse fra de studerende,
og vi gentager successen i år. Endvidere deltager vi og har oplæg med på
konferencer, hvor vi lærer og uddanner os om de nyeste indenfor medicinsk
uddannelse. Vi er et aktivt og blomstrende fagpolitisk råd, og vi byder nye som
gamle studerende et stort og varmt velkommen til et nyt semester.
Beslutninger, der angår de studerendes uddannelse og vilkår, skal træffes sammen med de studerende. I MedicinerRådet kæmper vi for, at dette sker.
Lad dette være semestrets hvor du tager del i debatten, ytrer din stemme som studerende og engagerer dig i MedicinerRådet.
Næste møde er1. Marts kl. 17.00 i Studenterhuset på første sal. Alle er velkomne - vel mødt!

Andrea Maier
Formand for MedicinerRådet

STUDPOL / REJSEBESKRIVELSE

Nye tider på Panum
År 2017 står på en række fornyelsesprojekter af studiefaciliteterne på Panum,
og er den største forbedring af det fysiske studiemiljø i nyere tid!
Et eksempel er studiefaciliteterne ved 15.1 og 21.1, som allerede er indviet og
godt taget i brug. Projekterne udformes af det selvdøbte ”Fornyelsesudvalg”, der
består af arkitekter, fakultetsledelsen, arbejdsmiljøkonsulenter og seks valgte studenterrepræsentanter fra fagrådene MedicinerRådet og Odontologisk Forening.
Næste projekt omhandlerrenovation af læsesalen samt etableringen af en ny
læsesal. Det sker som følge af beslutningen om at flytte Tør Studiesal ned i ’graven’
af den nuværende læsesal.Her er prøvet at tage hensyn til de eksaminer, der måtte
påvirkes af flytningen. Vedrørende syge-reeksamen, vil præparaterne stadig være
tilgængelige, men sandsynligvis i et klasselokale nær deres endestation.
Den nye læsesal kommer til at bestå af ca. 200 pladser i de gamle SKT lokaler
i 21.2 – lige ved Satellitkantinen. Det bliver en moderne læsesal med fokus på
indeklima, optimal belysning og optimale akustiske forhold, fx ved lydsluse ved
indgangen. Det nye og større areal til Tør Studiesal åbner for mange muligheder
for gruppearbejde mv.
I den nuværende læsesal nedlægges de ukurante grupperum, og der skabes tre
mindre læsesalssektioner på øverste niveau, indkapslet i glasvægge for lydisolering.Af hensyn til odontologistuderendes brug af patientdatabaser beholdes
en stor del af IT-faciliteterne. Renovationen følger samme designstandarder som
den nye store læsesal i 21.2.
Til trods for et par nedlagte grupperum følger endnu et projekt; nemlig nye
grupperum langs vandregangen på 2. sal, da lokaler her frigives ved flytningen.
Samtidig skal selve vandregangen også fornyes lignende indhakkene 15.1 og 21.1.
I alt vil der på Panum være flere og bedre læsepladser end før.
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naturligvis ikke ikke være lige så gode som de eksisterende. Til gengæld er Mærsk
Tårnet åbent, og særligt i kantinen er der mulighed for at finde en siddeplads.
Derudover kan KUB Nord i højere grad benyttes samt Studenterhuset.
Selv om vi i studentergruppen har prioriteret kvalitet frem for kvantitet i etableringen af nye læsepladser og grupperum, kommer der alligevel flere af begge.
Samtidig har vi understreget for ledelsen, at processen kommer til at skåne det
kommende semesters brugere af Tør Studiesal så meget som muligt – men
samtidig vil vi også gerne undgå, at det hele forsinkes med et år – som ville være
den yderste konsekvens.
Vi er sikre på, at projekterne og åbningen af Mærsk Bygningen vil komme mange
generationer af Panum-studerende til gode!
Afsender
SUNDrådet, MedicinerRådet og Odontologisk Forening
Gro Dyrting, næstformand i SUNDrådet og Studenterforum
Ida Marie Kjærgaard Danielsen, suppleant til Studienævnet for Medicin
Theis Bjerre-Christensen, næstformand for MedicinerRådet, medlem af Studenterforum
Mathilde Horn Andersen, medlem af Studienævnet for Medicin
Annarita Ghosh Andersen, suppleant til Studienævnet for Medicin
Rasmus Michael Christensen, formand for SUNDrådet, medlem af Akademisk Råd
Spørgsmål, ideer og lignende må meget gerne rettes til en af os!

Tidshorisonten
Tør Studiesals-flytningen skal være færdigt til starten af det nye semester i efteråret – så der er lagt en stram plan for gennemførslen.Desværre ved vi allerede
nu, atlæsesalen i 14.1 og 14.01 bliver nødt til at lukke i slutningen af marts, inden
ombygningen af 21.2 er færdig i midt juni. Det errigtigt ærgerligt, men en praktisk
en nødvendighed for at kunne nå at færdiggøre tør-samlingen inden 1. september.
Der etableres midlertidige læsepladser i Teilum-bygningen (ca. 80 stk.), men de vil

Rejsebeskrivelse fra Harvard
Rigshospitalets afdeling for øre-næse-halskirurgi og audiologi ved professor Christian v. Buchwald har i mange år haft et samarbejde med Massachusetts Eye and EarInfirmary (MEEI), Harvard Medical School i Boston.
To gange om året tilbydes to-tre studerende én måneds ophold på MEEI,
der for andet år i træk er blevet kåret som USA's bedste ØNH-hospital.
Under opholdet kan man besøge alle subspecialerne inden for ørenæse-hals, eller man kan bede om at blive placeret primært inden for
ens interesseområde. Typisk tilbringer man to uger i diverse ambulatorier
og to uger på operationsgangen. Der er rig mulighed for at blive klogere
og hente inspiration med hjem.
Dagen starter omklædt til morgenstuegang klokken 06:00 på hoved-halsonkologisk sengeafsnit. ”Chief resident”, der er kursist på sidste
år af hoveduddannelsen, gennemgår dagsplanen og fører derefter an
til morgenstuegang. I hælene på ”chief resident” følger en procession
af yngre læger i hoveduddannelse, medicinstuderende fra ind- og udland, samt studerende fra den amerikanske lægeassistentuddannelse.
Som medicinstuderende står man klar med det nødvendige udstyr i
kittellommen, når ”chief resident” skifter forbindinger på postoperative
patienter og tjekker Doppler-signal i de indopererede transplantater.
Efter morning rounds kan man som regel nå morgenmad i kantinen på
7. sal, som har en fænomenal udsigt over Charles River. Dagen tilbringes
herefter i ambulatoriet eller på operationsgangen, hvor man på nært
hold kan overvære, hvordan toppen af amerikansk ØNH håndterer
patienter, foretager komplicerede operationer, og oplærer kommende
speciallæger. Dagen slutter typisk mellem klokken 16 og 20. Torsdage
og fredage er der morgenundervisning. Torsdage i form af "grand
rounds", hvor en senior læge underviser hele staben i et relevant emne
angående forskning, behandling eller undervisning. Fredag morgen er
der undervisning af yngre læger og studerende. Her er der tradition for,
at de danske medicinstuderende sidst på opholdet fremlægger enten

en case eller egen forskning.
Boston er en fantastisk flot og historierig by, som der er god mulighed
for at opleve i weekenderne. Det kan anbefales at tage en tur i kajak på
Charles River, eller en guidet tur til MIT eller Harvard University, hvor
det er de studerende selv, der viser rundt. Afhængigt af årstiden er det
også muligt at se basketball,baseball, ishockey elleramerikansk fodbold.
Desuden er Boston en direkte bustur fra New York City, hvis man ønsker
at opleve byen.
Opholdet kan varmt anbefales alle med interesse for ØNH- specialet.
Det er travlt men utroligt lærerigt og inspirerende.
Daniel Tiedemann, Anne Vejlstrup og Raphaelle Chemtob
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FADL KREDSFORENING

VELKOMMEN TiL
DE NYE STUDERENDE
Kære medstuderende
Først og fremmest stort tillykke med optaget på lægestudiet. Det bliver en krævende, men også fantastisk tid, du
går i møde. i FADL arbejder vi for, at du bliver den bedste
læge, som du kan blive.
Derfor arbejder vi for studierelevant arbejde med god løn,
juridisk rådgivning, studierelevante kurser, en billig og
skræddersyet forsikring, mulighed for forskning under studiet
og meget, meget mere.
Vi glæder os til at se dig i FADL- huset, hvor vi fortæller det
hele, og hvor du kan stille alle dine spørgsmål til os.
- Ossian Gundel

Har du svært ved at udfylde en årsopgørelse?
Er forsikring og dig, ikke ligefrem bedste
venner? Eller vil du bare gerne høre mere om
studiet og København? Så kom til FADLs overlevelseskursus - livet som studerende.
22. februar 2017 kl.17.00 i
kantinen hos FADL på
Blegdamsvej 26.
Efter kurset laver vi lidt mad og hygger i FADL huset.
Tilmeld dig på mit.fadl.dk

KURSER TIL FORÅR
Endnu et semester er startet, hvilket også betyder endnu en sæson for FADL kurser.
FADL arbejder for at udbyde et varieret og relevant kursusprogram, der kan hjælpe til at
ruste den enkelte medicinstuderende i et kommende vikariat og ikke mindst som et
“klinisk” fokuseret supplement til den kommende KBU læge.
Kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser findes på fadl.dk.
Det internetbaserede tilmeldingssystem vil være åbent for tilmeldinger

d. 3. februar – 9. februar, hvorefter der trækkes lod om pladser på kurserne.

FADL KREDSFORENING
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FADL KREDSFORENING

Er du overflytter fra
Odense, Århus eller Ålborg
- Så se her !!
Ønsker du information om hvad FADLs Kredsforening
København kan gøre for dig ?
Vil du gerne arbejde via FADLs Vagtbureau København?
Så kom og vær med til Kredsforeningen og Vagtbureauets fælles

INFORMATIONSMØDE
Torsdag den 23.februar
Kl.17.00-19.30
Sted: FADL-husets kantine

TILMELDING: Senest den 20.februar til Charlotte
cf@fadl.dkMail skal indeholde fulde navn samt nuværende
og evt. tidligere studiested.

GØGL
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MOK SIGER VELKOMMEN TIL ET NYT SEMESTER

HJÆLP!

Basisgrupper
AKS
Cogita
DSS
Eorta
FORNIKS
GO

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
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
SØNHKS 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

MOK er stolt af at tjene basisgrupperne som det faste opslagsværk, hvor
man kan finde ud af, hvad ens aller yndlings basisgruppe går og laver.
MOK har ikke kunne følge med i den vanvittige ekspansion af nye basisgrupper, og vi beder alle nye basisgrupper om at sende en mail til
mok@mok.dk med basisgruppens navn, forkortelse og evt. hjemmeside.
Og så er der selvfølgelig de ting der ikke helt er basisgrupper, men
relevante at kunne finde.
SEND SEND SEND! Vi vil så gerne vide, hvad gfjkjkljklerhsplaskesplusk
står for.
Basisgrupper herunder repræsenteret som pandabjørne:

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

Skabelon til anmeldelse af en tekst – f.eks.
Anmelder:

Jaris

Skole:

Medicin, KU

Klassetrin:

4. semester

Dato:

1/30 - 2013

Skriv tekstens titel:

Medical Physiology/Det hvide svin, blåhvalen eller Hulk
(afhængig af udgavenr.)

Forfatterens navn:

Boron & Boulpaep/Boring & Bullshit
(Let at læse) (Passende at læse) (Svær at læse) (For svær læse)
x

Sværhedsgrad:
Sæt X
Skriv et resume:

Historien handler blandt andet om, hvordan hjertet virker ved at
sætte strøm til det. Man kan puste luft ud og ind ad lungerne.
Maven leder maden ned til tarmene. Leveren er der også.

Skriv tekstens
temaer:

Hjerte, kredsløb og lunger + Mave, tarm og lever (fysiologi)

Andre bøger af
samme forfatter:

Nej.

Skriv en samlet
vurdering af teksten:

Hvad kan du lide ved teksten?
Jeg kunne godt lide, at forfatterne havde taget sig god tid til at
fortælle en god historie.
Hvad kan du ikke lide ved teksten?
Der er ikke rigtig nogen hovedperson i historien, så hvis man
håber på et stort epos, så bliver man skuffet efter 1312 sider.
Hvad undrer du dig over i teksten?
Meget.
Hvilke tekster, bøger og film kommer du til at tænke på, når du læser
teksten?
Bernard og Bianca

Giv teksten stjerner:
*****

**** (4 ud af 5 stjerner)
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