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Det sker i ugen.

Indhold.
s. 3-4
s. 5
s. 6-8

Onsdag
Anders leger syg
Der er revy.

Basisgrupper
FADL Kredsforening
Annoncer

Ugens case.

Torsdag
Månedsmøde FORNIKS
Slef er der revy. Så det er med at købe sig
fattig på shabaz

Fredag
Nåe ja, også revy her
Nolberg (nøben) nyder livet i selskab

Hvad er den mest sandsynlige diagnose hos
denne herre med generaliseret svaghed, og
dette fund:

A. Lichen planus pigmentosus
B. Rygers melanose
C. Cushings syndrom
D. Diffus kutan melanose
E. Hæmokromatose

Lørdag
Dennis keder sig, mens der er pubcrawl
Der er generelt gang i den

Søndag
Dennis klæder sig ud til fastelavn også
selvom han er voksen
Er der nogle der skal i kirke?

Svaret er er diffus kutan melanose, en sjælden præsentation ved malignt melanom, hvor der findes en progressiv diffus misfarvning af huden i større områder.
Diagnosen er typisk forbundet med en dårlig prognose.
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Ugens redaktion.

Mandag
PIPPI-foredrag
MOK-deadline kl. 12

Anders

Tirsdag

Dennis

FADL holder fastelavn
Neurosciencefiction fordrag
AKS-foredrag.

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.
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Til bunds med Johan Platz – Et rådyr

Og så dyrker jeg pilates når jeg har tid til det. Og nå ja, så hedder jeg Hara…”

I dag har jeg besluttet mig for at finde et rådyr, og forsøge at tale med det. For at gøre det,
er det desværre nødvendig at stå ubehageligt tidligt i op. Min telefon vækker mig med en
kvalmefremkaldende larm kl 5:45. Med mine nærsynede øjne ser jeg som det første skæret
af den latterlige lille skærm, som de påstår skulle være lig med fremskridt. Magen til løgn skal
man lede længe efter. Jeg trækker i mine fjällræven bukser, og min slidte oilskinjakke. Før jeg
går ud, drikker jeg en kop neskaffe der smager så forfærdeligt at jeg uundgåeligt væmmes
over mig selv, mens jeg klemmer de sidste klamme dråber ned. Jeg er åbenbart så afhængig
af morgenens koffeinkick, at jeg nedlader mig til at indtage denne satans indtørrede afføring.

”Nej, stop! Du skal sgu da ikke sige dit navn!”
”Hvorfor ikke det?”

Jeg lader min riffel, uden at tjekke om der er skidt i løbet. Det kunne være man var så heldig
at lortet sprang i luften i hovedet på en.
Jeg går igennem gennem skoven og når til en lille lysning, hvor duggen ligger glinsende tung
på det høje græs. En let dis sejler roligt mellem træerne blanke stammer. Jeg forveksler først
disen med skidt på mine brilleglas og tager dem derfor af for at pudse dem.
Jeg får mine briller på igen og opdager til min skuffelse af det var skoven, og ikke mine briller,
der var beskidt. Men i den lettende tåge ser jeg til gengæld en lille flok rådyr som står og
græsser midt i lysningen. Jeg råber dem an: ”Hey!”
De kigger forskrækket op og alle pånær én farer i sikkerhed i den tætte skov. Den sidste kigger
tøvende på mig med sine store brune øjne og får endelig mod til at svare: ”Har du et problem?”
”Nej, jeg vil bare snakke”
”Fair. Har du ild?”
”Ja”
”Må jeg også bomme en smøg?”
”Ja, okay, men så skal du også snakke med mig.”
”Fair nok”
Vi finder en plads i solen og tænder en smøg hver. Rådyret holder cigaretten akavet mellem
sine to hove, og har en del bøvl med at tænde den med min zippolighter. Jeg ender med at
tænde cigaretten for den. Jeg får sat diktafonen op, og starter interviewet:
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”Jeg har et princip om at jeg ikke giver navne på de dyr jeg slår ihjel.”
”Nå for helvede, jeg synes det her tog en drejning. Vil du slå mig ihjel?”
” Jeg er et menneske. Jeg har en riffel. Det burde du altså have regnet ud. Og så har du øvrigt
også nasset en smøg af mig.”
”Godt ord igen. Men det er vel fair nok at jeg lige skal have en øjeblik til at acceptere tanken?”
”Sorry, men jeg tror simpelthen ikke på at du har den slags overvejelser. Det er din hjernebark
slet ikke stor nok til.”
”Det er jo svært at argumentere imod.”
”Præcis. Det burde du lige have tænkt over, før du prøvede at spille eksistentialistkortet.
Anyway, er der noget du gerne vil sige til MOKs læsere inden jeg skyder dig? Du behøver
ikke finde på noget klogt. Der er alligevel ingen der læser det.”
”Jamen så vil jeg gerne bruge min sidste taletid på at opfordre alle danskere til at engagere
sig i og tro på det europæiske projekt. Og her tænker jeg ikke på EU som institution, men
i stedet på den fælles europæiske identitet, som jeg vover at påstå stadig kan styrkes og
holdes i live. Kun med en stærk europæisk idé som byggesten, kan vi overkomme de enorme
udfordringer som vi står over for. Ydre, så vel som indre udfordringer.”
”Det var ikke lige det jeg havde regnet med du ville sige. Jeg troede du ville komme med den
sædvanlige smøre om dyrevelfærd og alt levendes rettigheder.”
”Ja, jeg overvejede det. Men så følte jeg at det her var mere mig.”
”Hvor fanden har du lært så meget om EU?”
”Jeg havde en rigtig god snak med Jens Rohde her forleden.”

”Nå du er så et rådyr. Hvordan føles det er at være en laverestående og primitiv organisme?”
”Det sidste vil jeg gerne vælge at se bort fra, men ja jeg er et rådyr. Jeg er 3,5 år og bosat i
midtjylland, hvor resten af min familie også holder til. Det meste af min tid går med at passe på
mit revir, og holde rivaliserende hanner væk. Jeg elsker at bolle og spise friske bøgeknopper.

”Det forklarer jo en del. Nå, men nu skyder jeg dig altså.”
”Det var slet ikke den grønne Cecil værd. Men hvis det ikke kan være anderledes, så må det
jo være det.”

Ovnstegt rådyrkølle i rødvin og baconsvøb

Svøb køllen i bacon og stik små timian kviste ind under baconlaget. Brun køllen i en stor
støbejernsgryde, eller i en ovn på grill. Læg køllen i et fad eller en bradepande og tilsæt vin,
hvidløg, og urter. Sæt i ovnen på 150 grader indtil den har en kernetemperatur på 60 grader
(ca. 50 minutter, alt efter køllens størrelse). Svinder væsken ind, skal man blot spæde en kopfuld vand til. Man kan med fordel pøse rødvinsvæden over køllen løbende for at give smag
til svøbet, og undgå udtørring af kødet. Servér med hasselbach kartofler, og en passende
salat. Mht. vin anbefaler jeg en oversøisk Zinfandel, eller måske en mere vovet sydfransk
Grenache? Det er et farligt spil med kompleksitet og tyngde. Vigtigste er det at undgå en alt
for markant vin til kødets delikate vildtsmag.
I næste udgave af ’I dybden med Johan’ taler jeg med en ”studerende” fra RUC.

til 4 pers.
En rådyrkølle (gerne fra et Europapolitisk engageret ungdyr)
1 pakke bacon
1 håndfuld frisk timian
10 hele peberkorn
3 laurbærblade
10-15 fed hvidløg
½ flaske rødvin (hvis du vælger den billigste kartonvin er du selv uden om resultatet)

SAKS SØGER ARRANGØRER TIL KURSER
SAKS har brug for DIG som arrangør til vores kurser!
Vi mangler arrangører til følgende kurser i dette semester:
Sutur 1: 27/2
Sutur 1: 1/3
Sutur 2: 8/3 (kræver sutur 1)
Basal Kirurgiske Færdigheder (BFK): 15/3
Karkirurgikursus: 30/3
Skadestuekirurgi: 1 + 2/4 (Kræver du er kandidatstuderende)
Sutur 2: 4/4 (kræver sutur 1)
Ledundersøgelseskursus: 3/4
Ledundersøgelseskursus: 4/4
Laparoskopikursus: 17/5
Sutur 1: 18/5
Intro Til Plastik 24/5 (kræver sutur 1 + 2)
Som arrangør hjælper du os med at stille op til kurserne, afholde selve kurset og pakke
sammen igen.
Du vil samarbejde med en medarrangør og I vil få en trin-for-trin guide som I skal følge.
Som belønning sikrer I jer en plads på kurset, samt i deltager i kurset GRATIS!
Så lyder det som noget for dig?
Hvis ja, skriv en mail til kursusansvarlig:
Natachasw@hotmail.com
SAKS
Kom til SAKS’ populære Sutur 1 kursus d. 27 februar eller 1. marts!
Hvis du vil være top klar til TKO, CEKU eller tænker du kirurgi er interessant, så skal du
med på Sutur 1!
Lægerne Amira og Anders står klar til at instruere dig i de basale suturteknikker,
herunder; hvordan du laver flotte suturer, hvordan du korrekt betjener en nåleholder/
nål, hvordan du korrekt lukker knuder, hvordan du tager sterile handsker på og hvad
fordelene er ved forskellige suturmetoder er. (Dette kursus kræver intet forudgående
kendskab til suturering – hvis du allerede har prøvet kræfter med sutur 1, så anbefaler
SAKS sutur 2 eller Intro-Til-Plastik kurset.)
Amira og Anders vil med glæde hjælpe jer og svare på jeres spørgsmål, så alle deltagere
får det maksimale ud af kurset.
- Der er 21 kursuspladser både d. 27 feb. og 1. marts, som hver koster 50 kr.
- Billetten købes via billetto en uge før kurset kl. 16:00
- SAKS-medlemsskab er et krav
FOR TILMELDING BESØG: SAKS - Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (facebookside)
Vi glæder os til at se dig!
SAKS
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Kære medstuderende

Vi håber, at I alle er kommet godt i gang med semesteret. Vi er så småt startet op i SØHNKS,
og vi går bestemt et spændende semester i møde, hvor vi håber på, at endnu flere vil være
med :) Vi skal nå endnu længere ud!
Næste SØHNKS-møde bliver den 2. marts, hvor vi også afholder
en lille quiz og konkurrence ifbm. Vores møde. Så kom frisk.. Vi
glæder os til at se dig!
Find mere på vores Facebook.

Velkommen i Sexekspressen!
Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10.
klasse seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi,
sexsygdomme og prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen
forløber på en lærerig måde for både elever og sexperter, mens der samtidig
bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt undervejs.
Kom og vær’ med!:
Næste månedsmøde i 2017: torsdag d. 2. marts i Studenterhuset ved Panum
kl 17.00
Eller mød os til Basisgruppebazar d.
22. marts.
Sæt også kryds i kalenderen d. 17.19. marts, hvor Sexekspressen tager
på Vinterseminar.
Vi glæder os til at se dig!

Gratis frokost for alle 3om1 sponsorer
Er du typen, der spiser frokost, men ikke smører madpakken selv? 3om1 inviterer
alle vores sponsorer til gratis frokost d. 9. marts kl. 11-14 ved hovedindgangen
til Mærsk Tårnet. Her vil de sponsorer, der kigger forbi vores stand få serveret
lækker indisk curry - helt gratis!
Fortvivl ej, hvis I ikke er sponsor - bare kom forbi og
tilmeld jer som sponsorer på dagen.
Vi glæder os til at se jer!

4

|

BASISGRUPPER

NEUROSCIENCE FICTION – HVAD BLIVER DET NÆSTE?
Går du rundt med en lille drøm om at blive neurokirurg? Neurovidenskaben er i rivende
udvikling, og i dag er fx hjerneoperationer på vågne patienter hverdagskost på de neurokirurgiske afdelinger. Hvad mon er muligt om 5, 10 eller 20 år?
Kom og få en forsmag på fremtiden, når FORNIKS inviterer alle studerende til foredrag om
”NeuroScience Fiction”
tirsdag d. 28. februar kl. 17:15-19:00 i Hannover auditoriet
Neurokirurg og professor Jens Christian Hedemann Sørensen, Neurokirurgisk Afd., Aarhus
Universitetshospital kommer på besøg og fortæller os om, hvad fremtiden byder på af
muligheder og udfordringer inden for behandling og diagnostik af sygdomme i hjernen.
Ud over gratis forplejning i form af kage og kaffe vil alle deltagere (som lytter godt med
undervejs i foredraget) have mulighed for at deltage i konkurrencen om at vinde pensumbogen på 3. semester:
Basal Neuroanatomi – Torben Moos, Morten Møller
4. udgave, værdi 469 kr. Konkurrencen er sponsoreret af FADL
Klik ind på vores fb-side ”FORNIKS” for mere info om arrangementet.
Vi glæder os til at se jer!
/FORNIKS

SEMESTERETS FØRSTE MÅNEDSMØDE: FORNIKS-SLAM
På torsdag d. 23. februar kl. 17.15 inviterer FORNIKS til månedsmøde i lokale 13.1.61. Traditionen tro indledes semesteret med FORNIKS-SLAM, hvor 3 studerende får ordet i 15 min
og fortæller om hvert deres emne inden for neurologien:
Kl. 17.15: Rasmus Herlo Al-Farees, ph.d-studerende: “Regulation of synaptic transmission
through constitutive trafficking motifs”
Kl. 17.30: Frederikke Jeppesen Kragh, stud.med: “Motoriske symptomer ved Alzheimers
sygdom, Frontotemporal demens og Lewy body demens”
Kl. 17.45: Christina Manniche, stud.med: “Nøjern’ neurologiske fænomener”
Herefter går vi i gang med månedsmødet, hvor alle er velkomne
til at blive og få et indblik i FORNIKS’ arbejde. Der vil selvfølgelig
blive serveret kage og kaffe under hele arrangementet.
Vi glæder os til at se jer!
/FORNIKS

Månedsmøde: På vagt med børnelægen - fra fødegang til akutmodtagelse
PIPPI byder alle velkommen til årets første månedsmøde med et spændende foredrag d. 27
februar kl. 16:30 (lokale 31.01.60a). Her får vi besøg af tidligere PIPPI medlem og pædiater,
Lasse Langhof, fra Bispebjerg Hospital. Til foredraget får I et indblik i pædiatriens verden, og
Lasse vil komme med forskellige cases, som han ofte møder under sine vagter på børneafdelingen. Derudover vil I også få mulighed for at høre om, hvordan man selv får fingrene i
en lækker hoveduddannelsesstilling inden for pædiatri.
Efter foredraget holder vi møde, hvor I kan høre mere om PIPPI,
og hvordan I kan blive en del af en hyggelig basisgruppe med
store ambitioner og interesse for pædiatri.
HUSK: Foredraget er for alle og enhver, og der vil som altid blive
serveret kaffe samt lidt sundt og sødt.
Vi glæder os til at se jer!

Kom og Kitesurfe 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
Planlagte aktiviteter:
Weekendtur til Albuen til foråret
Tur til Kabelparken mandag den 22. Maj
Finde et godt tilbud på kitesurfing kursus
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!

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab) inviterer til:

AVANCERET SUTUR - KURSUS

Vores dygtige plastikkirurgere tager hul på et helt nyt kursus, der skal gøre det nemmere
for alle med interesse for kirurgi, plastikkirurgi og suturering at indgå i arbejdet på en operationsstue! Alt for ofte står vi som studerende og aner absolut intet om, hvorfor kirurgen
lukker patienten som vedkommende nu gør..
Er du interesseret i at vide, hvad lægerne kigger efter, og på hvilken baggrund de vælger
netop dén suturtype, suturteknik og nålestørrelsen? Så udstyrer vores læger dig, med alt
det nødvendige for, at træffe nogle eksekutive beslutninger, når det kommer til at lukke
patienten sammen igen.
På kurset vil du blive undervist i 4 nye suturteknikker samt en række redskaber, der skal
hjælpe dig med at vælge netop dén sutur, som kirurgen også ville vælge i din situation.
På det praktiske kursus vil du:
- Blive undervist i beslutningstagning af sårsuturering
- Lære 4 nye suturteknikker og deres brug
- Blive præsenteret for 4 billedecases, som du skal løse som læge, ved at foreslå suturtype, 		
-størrelse, og –teknik til
- Øve dine suturteknikker på kyllinger, med hjælp fra lægerne
Kurset egner sig til alle med interesse for OP, kirurgi, suturering, samt dem som vil være på
forkant med et kommende klinisk ophold!
Billetsalg åbner kl. 16, d 22/2!
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen onsdag d 1/3.
Læs og se mere om begivenheden på Facebook!
SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab) inviterer til:

BASIC SUTUR - KURSUS

KOM og vær med på endnu et fedt sutur-kursus dette semester! Meld dig til dette semesters
populære basic sutur-kursus, der foregår Mandag d 27/2.
Underviserne er super dygtige og har meget erfaring med sutur! Alle os i bestyrelsen vil
hjælpe til, og gøre dig fantastisk god til at håndtere suturredskaber. Du bliver en haj til
sutur med SPLAS!
Til dette kursus fokuseres der på at lære helt simpel sutur. Så hvis du endnu ikke har prøvet
det så kom og vær med! Der er også rig mulighed for at deltage, hvis du allerede har stiftet
bekendtskab med sutur. Kom og vær med!
Vi håber og ønsker selvfølgelig, at I melder Jer til og får lidt lækkerier til ganen og en varm
kop kaffe her i vinterkulden samtidig med, at I bliver dygtigere til og klogere på Plastikkirurgi!
Billetsalg åbner kl. 16, d 20/2!
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen mandag, d 27/2. Lokale kommer senere.
Læs og se mere om begivenheden på Facebook!

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 ”AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende” hvor vi løbende
vil poste forårets arrangementer.
Tirsdag den 28. Febuar kl 17. - Ekstraordinær generalforsamling
Sted: Panums nye kantine, Mærsk Tårnet. Alle medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har
stemmeret. Vel mødt!
Dagsorden:
1. Indledende
- Valg af dirigent
- Valg af referent
2. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:
Vedr. dagsordenens punkt 2:
Ændring af vedtægtens § 4. Generalforsamling:
Bestyrelsen forslår ændring af afholdelsestidspunktet for ordinær generalforsamling, så
denne fremover afholdes i løbet af kalenderårets tre første måneder. Derved passer afholdelsen af ordinær generalforsamling fremover med afslutningen af regnskabsåret, som
løber fra 1. januar – 31. december. Herudover udgår opslag på foreningens hjemmeside,
da denne ikke eksisterer længere.
I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling afholdes
Tirsdag den 28. Febuar kl 17:15 - Semesterets første månedsmøde
Sted: Panums nye kantine, Mærsk tårnet.
Alle kardiologi-interesserede studerende, højt som lavt semestertrin, er meget velkomne
til årets første månedsmøde, hvor vi vil planlægge forårets arrangementer. Der vil være lidt
godt til ganen undervejs. Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

UPU
Det virker at være i tæt dialog med politikerne. Efter at have indført uddannelsesloftet d.
20. december, har V, S og DF allerede blødt op for reglen. I stedet for helt at forbyde folk i
at tage en uddannelse på samme eller lavere niveau, er det nu muligt, at tage en ny uddannelse 6 år efter afsluttet uddannelse. Til møder med politikerne på Christiansborg og i pressen understregede FADL, at lægestanden bliver stærkere og
mere forskelligartet af at f.eks sygeplejersker kan blive læger.
Vi har skabt resultater, men målet er at uddannelsesloftet afskaffes
helt. Ligesom 6 års fristen og andre tvangsmetoder der ikke virker.
Det arbejder FADL fortsat for!

HVORFOR SKAL MAN FORSKE?
Ligger du inde med en fed forskningsoplevelse, -idé eller et godt råd?
Del en erfaring med os og de andre studerende, og vær med i konkurrencen om
2. udgave af ”Medicin” eller “Kirurgi” fra FADL’S Forlag til en værdi af 1.399 kr.
Vi trækker lod blandt de bedste kommentarer og annoncerer de to vindere
tirsdag den 28. februar klokken 14.00.
Har du dit forskningsår til gode?
Vi har netop lanceret “Den lille lilla”; en guide med tips, nyttig viden,
erfaring fra lægestuderende, der har forsket, og meget mere til dig,
der snart skal af sted eller planlægger at gøre det.
Vi glæder os til at læse jeres kommentarer!

FADL.DK/blivmedlem

Kom til FADLs

fastelavnsfest

28. Februar kl. 16.00
i studenterklubben

Præmie for bedste
udklædning
Vi serverer fastelavnsboller og varm kakao
HUSK klistermærke!

RES
TPLA
DSE
KU
RSE R PÅ
RN
MIT
EP
.FA
Å
DL.
DK

TILLID

Vidste du at FADLs
jurist også kan hjælpe
dig med din
selvangivelse?
KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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ANNONCER

Midlertidig fremleje af bolig

Klinik på Holbæk til foråret, og allerede forpustet ved tanken om togturene? Vil du hellere sove
lidt længere om morgenen, end ræse til Nørreport sammen med alle de andre?
Vi udlejer vores hus 500 meter fra Holbæk sygehus i april måned – evt noget af marts eller
maj med, det kan vi aftale hvis behovet er der. Der er 2 soveværelser med hhv. 160 og
120cm seng, samt en 140 høj luftmadras. Badeværelse med spa-kar, stort køkken og stue,
vaskekælder, stor terrasse og lille have. Der er cykler, så I kan tage på tur i området når
dagens patienter er set, og vi kan evt. snakke om lån af bilen.
Prisen er 1000kr pr uge inkl.forbrug – så hvis I er 2-3 stykker der deler, er det hurtigt billigere
end toget.
Hvis du har spørgsmål eller er interesseret, kontakt Camilla på boslev@gmail.com

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på Københavns
Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin

Debat med Etisk Råd

Kursus 1: 24. juli - 4. august 2017
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og hæmatologi

Det Etiske Råd afholder debatdag om klimaforandringernes konkrete betydning for
det danske sundhedsvæsen. Debatdagen arrangeres i samarbejde med Institut for
Folkesundhedsvidenskab, og jeg vil gerne gøre jer opmærksomme på dagen tirsdag den
21. marts 2017 på Center for Sundhed og Samfund (se præcis beskrivelse i programmet).

Kursus 2: 7. august - 18. august 2017
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi

Arrangementet har fokus på udfordringer ved klimahensyn i Sundhedsvæsenet
ift. især byggeri, indkøb og patienthensyn. Debatdagen indledes med viden om
klimaforandringernes betydning i Europa og Skandinavien ved hhv. Andy Haines og Björn
Fagerberg, som har forsket i området i mange år.
På dagen deltager Andreas Rudkjøbing desuden med et indlæg.
Tilmelding er nødvendig via hjemmesiden, hvor programmet for dagen også ligger:
http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-klima-og-foedevarer/debatdag-klima-ogdk-sundhed

Vinterskole i Brasilien
The FMUSP Winter School 2017 offers the opportunity to study at University of São Paulo,
the largest higher education and research institution in Brazil and in the largest hospital
complex in Latin America (Hospital das Clínicas). Located in the very heart of São Paulo,
FMUSP provides room and board to all participating students free of charge, and a schedule filled with academic, clinical and social activities.
You can find more information on the Winter Shool on website:
http://www.fm.usp.br/site/winter-2017

Internationalt kursusophold i Polen
I efterårssemestret 2017 vil der for første gang være mulighed for at deltage på et
internationalt kursusophold i Polen for 5. semester kandidatstuderende på medicinstudiet. Kursets formål er at give deltagerne et aktuelt folkesundhedsperspektiv i forhold
til sundhedssystemet i et Central/Østeuropæisk land, der tidligere har været underlagt et
kommunistisk styre. Den lokale vært under de fire ugers ophold i Polen vil være Jagiellonian
Universitetet i Krakow. Kurset tilbyder:
• 4 ugers ophold i Krakow med 2 ugers forberedelse på Københavns Universitet
• Undervisning i folkesundhed af polske og danske akademikere
• Møde med polske læger, der arbejder i Danmark
• En tværfaglig tilgang til sundhed og sygdom
• Det polske sundhedssystems rolle og forvaltning af folkesundheden
• Institutionsbesøg i Krakow (hospitaler, klinikker, NGOer mv.)
Kurset påbegyndes i København d. 6. november og afsluttes i Krakow d. 15. december.
Deltagelse i sommerskole Global Health Challenges en forudsætning. Deadline for
tilmelding 1. april. Undervisningssprog er engelsk.
Henvendelse til lektor Dirk Lund Christensen, Afdeling for Global Sundhed, på 21 42 68 46
for nærmere oplysninger.

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA
i enten efteråret 2017 eller foråret 2018
Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2017 eller i foråret 2018 hos
en af vores partneruniversiteter i Norden eller Europa, skal du huske at søge senest
den 1. marts 2017.
Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 5. semester på kandidatdelen af medicinstudiet, hvis du er indskrevet på 2009-kandidatstudieordningen, og på 2. og 5. semester på
kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen.
Hvortil:
Fakultetet råder over 37aftaler i 13 forskellige lande i Norden/Europa:
EUROPA:
- Belgien: UniversitéLibre de Bruxelles. Sprog: fransk.
- Finland: University of Helsinki, University of Eastern Finland, University of Tampere, University of Oulu, University of Turku. Sprog: finsk og svensk.
- Frankrig: Université de Nice Sophia Antipolis, Université de Poitiers, Université Louis Pasteur
– Strasbourg I, Université Paris Descartes og Université Pierre et Marie Curie.Sprog: fransk
- Island: University of Iceland. Sprog: islandsk eller dansk
- Italien: Universita de glistudi di Firenze, Sprog: italiensk
- Norge: University of Oslo, UiT The Arctic University of Norway, University of Bergen, Norwegian University of Science and Technology. Sprog: Skandinavisk.
- Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: fransk /Universität Zürich. Sprog: Tysk
- Slovenien: University of Ljublana: Sprog: engelsk
- Spanien: Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla, Universidad de Malaga, Autonomous University of Madrid. Sprog: Spansk
- Sverige: Uppsala University, Linköping University, Karolinska Institutet, Lunds University,
Umeå University og University of Gothenburg. Sprog: Skandinavisk
- Tyskland: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Westfälische Wilhelms Universität Münster.
Sprog: tysk

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
- Østrig: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universität Wien. Sprog: tysk
- UK: University of Keele.
Hvordan:
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte universiteter, kan du
finde påKUnet: Kandidat i medicin/Udlandsophold og i selv ansøgningsskemaet.
Hvornår:
Ansøgningsfrister og skemaer
Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' påKUnet Kandidat i medicin/
Blanketter
RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk
Træffetid for drop-in international vejledning er:
• Tirsdag: kl. 13-15
• Torsdag: kl. 11-13
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.
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Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg
Hospital, søger nye lægevikarer med start i
april.

Oplæring tilbydes ved 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre
lægevikarer. Derudover vil man i sin første måned have 5-6 vagter.
Endvidere skal Region Hovedstadens introduktionsforløb på 5 dage med bl.a. hjertestop- og
brandkursus gennemføres. Dette forløb ligger i starten af hver måned og har en varighed
på 4-5 dage. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 til ca. kl. 16.00, og
forventes afviklet i de kommende måneder.
Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.
• Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem 		
KA) og forventer at bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøderdenførste mandag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, 		
hvor vi hjælper hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) samt inden første vagt.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 12.03.2017, kl. 18.00
Samtaler afholdes i uge 11 eller 12.

Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som hold
meget vellidte på afdelingen, og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en fællesrating
samt to aflønnede følgevagter.
Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og fredag fra 9.00 - 16.00, samt
undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også forventes
at alle på holdet deltager.
For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester fra forårssemestret 2017.
Desuden skal man komme til fællesratinger onsdag d. 5. april og onsdag 31. maj 2017
kl. 13-15, samt tage to følgevagter i løbet af marts (evt. april). Det forventes at du kan tage
dine første selvstændige vagt fra april, og at du kan blive på holdet i minimum 1 år.

Der vil være ansættelsessamtaler tirsdag d. 14. marts kl. 17.00-20.00.

Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.

Vi søger to nye kolleger til vores journalhold med start i foråret 2017.
Vi er et lille socialt hold med et godt samarbejde, og vi søger nye kolleger, der har lyst til at
være en del af dette inklusiv holdmøde og spisning cirka én gang om måneden.
Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er en af de største neurokirurgiske behandlingsenheder i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der
kræver kirurgiske indgreb.
Arbejdsopgaverne er hovedsagligtjournalskrivning af indlæggelses- og elektive journaler
i afdelingens ambulatorie, men vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og hvis
man har lyst, er der mulighed for at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter.
Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Der er ingen aften-, weekendeller helligdagsvagter og heller ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL overenskomst.
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.
Krav:
- Du afslutter neurologisk klinikophold senest sommer 2017.
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden.
- Du skal kunne blive i stillingen i minimum et år.
Det forventes,at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er syv personer
på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og udviser
fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen.
Det er en fordel hvis du har erfaring med at håndtere patienter i krise, og du skal være
forberedt på at være tovholder på tværs af faggrupper og specialer.
Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til holdleder Anne-Sophie Fenger på
gpw469@alumni.ku.dk senest den 14. marts.
Du er velkommen til at kontakte Anne-Sophie på ovenstående mail for mere information.

Øjenlægepraksis i Hvidovre søger 1-2 medicinstuderende
Personalet består af en læge, to øvrige klinikpersonale samt en skeleterapeut.
Vi søger 1-2 studerende til at assistere med både lidt sekretærarbejde samt fortrinsvis at
varetage forskellige oftalmologiske forundersøgelser.
Fokus på udadvendthed, god patientkontakt, fleksibilitet og at man har lyst til at yde en
indsats i en ofte travl hverdag.
Desuden får man et indblik i specialet. Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter
ønsker og behov.
Skriv til p.k@dadlnet.dk eller peter@ojenlaegen.dk med en kort ansøgning med beskrivelse
af hvem du er og hvor du er i studiet.
Nu m
Jeg ser frem til at høre fra dig.

gtig

Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, og er således
ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld får man stor erfaring
i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange meget dårlige patienter.

Ansøgningsfristen er fredag d. 3. marts 2017 kl. 12.00. Du får svar på din ansøgning
senest tirsdag d. 7. marts.

- Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
- Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
- Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.

ed ri

Stud. Med.’er søges som studentermedhjælpere på Kompetencecenter for Transkulturel
Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup. Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuderende,
der søger 2 nye medlemmer fra marts 2017. Holdets arbejde på Kompetencecenter for
Transkulturel Psykiatri er i forbindelse med flere randomiserede kliniske undersøgelser,
som har til formål at beskrive det komplekse symptombillede hos målgruppen, vurdere
behandlingseffekt samt undersøge patienttilfredshed. Målet er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke og effektivisere indsatsen over for en af psykiatriens mest
udsatte patientgrupper.

Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt arbejde
prioriteres højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes til hamteam@
gmail.com.

Send en motiveret ansøgning samt CV til mail: holdleder.bbh@gmail.com.
Rammer for ansøgning:

Venligste hilsner
Peter Kofoed, Hvidovre Øjenklinik
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Stud. Med. søges - Studentermedhjælper på Kompetencecenter
for Transkulturel Psykiatri

Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt.
Som holdmedlem dækkes 3-4 vagter pr. måned. Vi indgår i vagtlaget sammen med en
for- og bagvagt, samt en SIF læge.
Arbejdet er varieret og lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske
problemstillinger, akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring
og supervision af den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som
lægevikar kan takle travle perioder, og arbejde selvstændigt.

Krav:

|
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UNDER PROTEKTION AF
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf 3525 7679
Fax 3527 1811
www.cancer.dk

Center for Kræftforskning

Hver udskæring efterfølges af en opskrift på
en velsmagende ret, der er så enkel, at den
kan passe ind i ethvert studenterkøkken.

HAR DU BRUG FOR
EN PAUSE FRA
LÆREBØGERNE?

Fordøj din anatomi er en ny og
anderledes kogebog til dig, der både er
anatomistuderende og elsker at lave mad.

Du får både styr på principperne for anvendt
fysik og kemi i køkkenet, de anatomiske
strukturer i forskellige udskæringer og deres
betydning for tilberedningen.

195 KR.

(VEJL.)

Se uddrag af bogen på
munksgaard.dk
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 1 marts 2017. Vi ønsker stillingen besat hurtigt muligt. En kort ansøgning og et
CV sendes til salem@cancer.dk. For mere information, kan du kontakte Phd studerende Hanin Salem
på 3525 7679 eller salem@cancer.dk.

Den ugentlige arbejdstid vil gennemsnitlig være 8 timer per uge, og afhænger af antal deltagere i dit
område. Du får timeløn efter overenskomsten mellem Kræftens Bekæmpelse og relevant
fagforening.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et meningsfyldt og inspirerende forskningsmiljø med fleksible arbejdstider.

Om dig
Vi forventer at du:
 Er i gang med medicinstudiet eller bioanalytikerstudiet
 Er villig til at arbejde fleksibelt både geografisk og tidsmæssigt
 Har erfaring med at tage blodprøver
 Har interesse for at arbejde med familier og børn

Om stillingen
I forbindelse med projektet, søger vi studerende i København området til at tage blodprøver på
patienternes forældre i eget hjem. Dine opgaver består i at bede forældrene om to blodprøver. Én
ved deltagelse i undersøgelsen og én 12 måneder efter. Derudover, skal du sende blodprøverne med
posten til Rigshospitalet samt sikre modtagelsen. Stillingen omfatter en del rejsetid da samtalerne
foregår i eget hjem.

Projektet er et landsdækkende forskningsprojekt, hvor vi i samarbejde med Rigshospitalet, Skejby
Sygehus, Odense Universitetshospital og Aalborg Sygehus undersøger om psykologsamtaler kan
forbedre familiens funktion og belastningssymptomer såsom angst og depression. Samtalerne finder
sted med hele familien i eget hjem efter endt behandling på sygehuset.

Om projektet
FAMOS – Psykosocialt støtte til familier med børn der har haft en
kræftsygdom

Om os
Forskningsenheden ’Livet efter Kræft’ i Kræftens Bekæmpelse belyser de
psykologiske symptomer som kræftpatienter kan opleve og udvikle og
afprøver måder hvorpå man kan støtte patienter og pårørende i at håndtere
dette.

Studerende søges til blodprøvetagning i København området til
psykosocialt forskningsprojekt
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