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NEUROSCIENCE FICTION – HVAD BLIVER DET NÆSTE?
Neurovidenskaben er i rivende udvikling, og i dag kan fx patienter med Parkinsons sygdom
få indopereret elektroder i hjernen, som dæmper deres symptomer. Hvad mon er muligt,
når vi står som de erfarne læger om 5, 10 eller 20 år?
Kom og få en forsmag på fremtiden, når FORNIKS inviterer alle
studerende til foredrag om ”NeuroScience Fiction”

Portos foredrag: Livet som ung ortopæd med Paul-Atle Le Fevre Roy

tirsdag d. 28. februar kl. 17:15-19:00 i Hannover auditoriet

Nå, hvilken slags læge skal du så være?
Du ved det måske ikke endnu, men måske kan Paul, den unge ortopæd-aspirant, hjælpe dig
med din beslutning. Han gæster med et spændende foredrag vedr. livet som ung ortopæd.

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.

Paul er ortopæd helt ind til benet, og var med til at starte PORTOS i sin tid. Han er begyndt på introstillingen i ortopædkirurgi på Bispebjerg hospital, og har en masse han kan
fortælle om. Kom og hør om de mange muligheder der findes inden for ortopædkirurgi,
hvad stillingen kræver og hvordan man kan bygge et godt CV op.

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:

PORTOS søger for kaffe og slik, og det eneste I skal gøre er at medbringe jeres gode humør.

”Basal Neuroanatomi” – Torben Moos, Morten Møller
4. udgave, værdi 469 kr. Konkurrencen er sponsoreret af FADL

Tid og sted: d. 7. marts kl. 16:00-19:30, lokale 13.1.83

Vi ses forhåbentligt til foredraget!

Find begivenheden på vores fb-side: /portoskbh

Vi glæder os til at se jer!
/FORNIKS
Vinterbadere og ikke-vinterbadere søges til forsøg om brune fedt og vinterbadning!
GO holder semesterets første månedsmøde
Tirsdag den 7. marts kl. 16.30 inviterer GO til semestrets første månedsmøde omhandlende etnicitet og seksualitet.
Der vil først være en kort velkomst og introduktion til gruppen, hvorefter Amneh Hawwa klinisk sexolog og speciallæge i både gynækologi/obstetrik og almen medicin - kommer og
gør os klogere på gynækologien set i et interkulturelt perspektiv. Amneh har stor erfaring
med at rådgive kvinder fra forskellige etniske minoriteter om gynækologiske problemstillinger, samlivsproblemer og prævention, og det vil hun derfor fortælle os mere om.
Alle er velkomne, så kom forbi til en spændende eftermiddag, hvor der selvfølgelig også
vil blive serveret te, kaffe og lidt lækkerier. Efter oplægget afholdes et kort månedsmøde.
GO weekend 2017 – 31. marts til 2. april
GOP Aalborg inviterer alle GO foreninger til nationalt weekend seminar den 31. marts - 2.
april 2017. Weekenden finder sted på Lejrgården Dollerup ved Farsø.
Weekenden vil byde på et spændende program med faglige foredrag, praktiske workshops
og en masse sociale arrangementer. En weekend, du ikke vil gå glip af!
Det foreløbige program indeholder
•
Foredrag om "FYGO/DSOG - hvem, hvad, hvorfor?" ved læge Malou Barbosa
fra FYGO og "Når sex gør ondt" ved sexolog Gitte Vittrup
•
Praktiske workshops om bristninger, kliniske cases og genoplivning af nyfødte
•
Sociale arrangementer med teambuilding, vaskeægte nordjysk fest og
mulighed for at ”networke” med en masse medicinstuderende, der interesserer sig for
det samme som dig
Din lokalforening vil sørge for transport.v
Hele herligheden koster kun 250kr (inklusiv kost, logi, transport).
Tilmeldingen åbner den 12. februar 2017 kl 12.00.
Du tilmelder dig weekenden ved at reservere en billet på eventbrite (https://www.
eventbrite.com/e/gop-weekend-2017-tickets-31964862765). Husk at reservere en
billet svarende til den by, som du studerer i samt skrive dit FULDE NAVN. Efterfølgende
overfører du 250kr til registreringsnummer: 9163 konto: 3498498034 - og SÅ er du sikker
på, at du kan deltage.
Der er plads til 15 medlemmer fra GO København. Pladserne fordeles efter først-til-mølleprincippet. Sidste tilmelding er den 1. marts 2017.
OBS! Du skal være medlem af en af lokalforeningerne for at deltage.
Hvis du har nogle allergier eller særlige ting, vi skal tage hensyn til, så send en email til
gopaalborg@gmail.com
Vi glæder os helt vildt til at se jer!
GO TDC: FØTALKIRURGI/KIRURGI PÅ FOSTRE
Mandag d. 20-03-17 kl. 15.30-17.30 i lokale 29.01.30.
I samarbejde med Tour de Chirurgie er endnu et interessant foredrag nu stablet på benene.
Denne gang skal vi høre om kirurgien som en gyn-obs'er kan beskæftige sig med. Vi har
fornøjelsen af at have Karin Sundberg (overlæge, dr. med. på Center for Føtalmedicin og
Gravide, RH) som foredragsholder. Hun vil fortælle om sit spændende subspeciale, hvor
hun udfører kirurgi på fostre.
Tag din læsemakker i hånden og kom til et spændende foredrag. Du behøver hverken
være medlem af SAKS eller GO for at deltage.
Der vil selvfølgelig blive serveret kage, snacks og drikkelse i forbindelse med foredraget.

Du skal være:
- Rask
- Ikke ryger
- 18-35 år.
- Normal BMI ml. 19-25
- Vinterbader min. 2 gange/uge.
- Eller være ikke-vinterbader.
”Det er sundt at vinterbade!” – det siger man. Men har du også undret dig over hvorfor
det er sundt at vinterbade? Det ved vi desværre stadig ikke så meget om. Vi mener en af
årsagerne kan skyldes de sundhedsgavnende egenskaber vi ser ved aktivering af vores
sunde brune fedt. Dette fedtvæv sidder i vores halskrave område og aktiveres ved kulde.
Vi vil gerne undersøge om vores brune fedt aktiveres mere hos vinterbadere og dermed
får en masse sundhedsgavnende faktorer udskilt fra dette væv i blodet. Med dette forsøg
vil vi derfor både undersøge funktionen af brunt fedt og dermed også undersøge hvorfor
vinterbadning siges at være sundt. Dette er ikke vist før – vi håber du har lyst til at være
med til at løse mysteriet om den sunde vinterbader og koblingen med brunt fedt!
Forsøgene skal laves nu mens vejret stadig er koldt og du stadig vinterbader så ring til
mig hurtigst muligt for at få mere information!
Hvad går forsøget ud på?
Vinterbaderne: Der vil være 1 forundersøgelsesdag og 1 køle-forsøgsdag, af ca. 6 timer for
vinterbaderne. Forundersøgelsen omfatter en grundig helbredsundersøgelse, blodprøver,
konditest og en dexa-scanning der viser fedtprocent i kroppen. På selve forsøgsdagen
vil du blive udsat for mild køling på kroppen vha. køle-tæpper mens du ligger i en seng.
Vi tager blodprøver og giver du os lov vil vi gerne tage to fedt-biopsier fra dit mavefedt.
Efter forsøgsdagene er slut får du mad og drikke før du går hjem. Ikke-Vinterbadere skal
deltage i en forundersøgelse og 3 forsøgsdage med 2 PET/MR scanninger i alt.
Vederlag:
Vinterbader: Der udbetales en kompensation på 1800 kr. og 2.800 kr. hvis vi må tage 2
fedtbiopsier fra maven.
Ikke-vinterbadere: Der udbetales en kompensation på 2500 kr. og 3500 kr. hvis vi må tage
2 fedtbiopsier fra maven. Udtræder du fra studiet før forsøget er slut vil du blive honoreret
i forhold til den del du har deltaget i. Vederlaget beskattes som B-indkomst. Projektet er
godkendt af Videnskabsetisk komité med protokol nr. H 16038581.
Susanna Søberg, Forskningsassistent, MSc Health Science,
Center for aktiv sundhed (CFAS). Rigshospitalet. Tlf: 93 56 52 34 E-mail: mitsamtykke@
gmail.com

Bliv en del af UAEM (Universities Allied for Essential Medicines)
Vil du gerne til folkemøde? Vil du gerne være med til at påvirke den politiske dagsorden
på medicinområdet i Danmark? Vil du være med til at sætte fokus på et system for udvikling af medicin der er kørt helt af sporet?
Synes du det ville være fedt at mingle med
internationale stakeholders til World Health
Assembly, eller vil du bare gerne være
med til at arrangere nogle fede oplysende
arrangementer for dine medstuderende her
i København?
Hvad enten du er til flash-mobs eller debatindlæg, networking med forskere eller grafisk
design af plakater, så vil vi meget gerne have
DIG som en del af UAEM i København.
Kom til vores næste månedsmøde og
hør mere om vores arbejde og alle vores
spændende planer for foråret. Vi starter med en halv times uformel introduktion til nye
interesserede og går derefter i gang med månedsmødet. Vi byder på snacks, kaffe samt
aftensmad til dem der bliver hængende til mødet.
Tilmeld dig gerne eventet på Facebook:
https://www.facebook.com/events/254049098372757/
UAEM månedsmøde marts den 7/3 klokken 16.30 i Loungen i studenterhuset
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SATS månedsmøde – Læge i forsvaret
Kom til månedsmøde i SATS, og hør Søren Marker Jensen, læge og ph.d-studerende
fortælle om hvordan man kan blive læge i forsvaret, og hvordan det er at være udsendt.
Tid og sted:
Onsdag d. 2 Marts kl. 16.00 i lokale 29.01.32
SATS – Sommerskole i Akut Medicin 2017 (EMSS17)
Emergency Medicine Summer School 2017, er en international sommerskole arrangeret
af SATS. På sommerskolen undervises der i håndtering akutte medicinske situationer
gennem moderne undervisningsmetoder med et særligt fokus på ”hands-on” læring
og simulationer.
Udover case-baseret undervisning og simulationer er der et stort fokus på sociale events
og muligheden for at networke med medicinstuderende fra hele verdenen.
Tid og sted:
30. Juli til 6. August – På Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
(CAMES), Herlev Hospital
Læs mere om sommerskolen og tilmeld dig på:
Web: http://emss17.sats-kbh.dk
Facebook: https://www.facebook.com/emss17/
Vil du være en del af arrangørgruppen?
Alle er velkomne til at møde op til næste arrangørmøde. Der kræves intet specifikt semestertrin for at kunne være med - Mød op og vær med til at sætte dit aftryk på et program
som ikke lig med konventionel tavleundervisning og forelæsninger.
Tid og sted for næste arrangørmøde:
Tirsdag d. 7. Marts kl. 16.30 - Mærsk Tårnets
lokale 13.1.37.
SATS – Kursus i Akut Patient
SATS afholder endnu en gang vores populære
kursus i Akut Patient. Kurset er både teoretisk
og praktisk og gennemgår de livstruende
medicinske og kirurgiske tilstande, som du
hyppigst vil møde i klinikken.
Patologien og fysiologien bag tilstandene gennemgås, sammen med de relevante behandlingstiltag, algoritmer og procedurer. Den praktiske del af undervisningen består af
simulationstræning på CAMES’ simulationsstuer. Ved den praktiske del af undervisningen
undervises der desuden i at påtage sig rollen som kommunikator og teamleder i et
behandlingsteam.
Tid og sted:
Den 18.-19. Marts på Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation (CAMES),
Herlev Hospital. Kurset afholdes over weekenden fra 9.00-17.30 begge dage.
Tilmelding og pris
Tilmeldingen åbner torsdag d. 2. Marts kl. 17:00 på ww.sats-kbh.dk.
Kurset koster 100 kr. og kræver medlemskab af SATS. Der er intet krav til semestertrin,
men niveauet er tilrettelagt efter 12. Semesters eksamen i akut patient.
SATS – Kursus i Akut Ultralyd
KAN DU din akutte ultralydsprocedure? Hvis ikke, så er det nu du har chancen for at
dygtiggøre dig.
SATS holder kursus i Akut Ultralyd hvor der undervises i de to akutte ultralydsprotokoller
eFAST og FATE. På kurset er der en teoretisk gennemgang af ultralyd generelt, eFAST og
FATE, samt indikationer og kliniske problemstillinger hvor protokollerne er relevante.
Resten af kurset består af hands-on træning hvor udførelse af protokollerne trænes.
Tid og sted:
Torsdag d. 23. marts fra 8:15-16:00 hos GE healthcare i Brøndby.
Tilmelding:
Tilmeldingen er åben og sker via www.sats-kbh.dk.
Medlemskab af SATS og bestået 4. Semester er krævet for deltagelse.

UDDANNELSESWEEKEND FORÅR 2017!
Er du vild med førstehjælp, udfordringer og fart over feltet? så tilmeld dig Førstehjælp For
Folkeskolers uddannelsesweekend! Vi afholder uddannelsesweekend d. 4.-5. marts, og vi
glæder os til at uddanne en masse nye gæve FFF’ere. Det hele foregår i studenterhuset,
lige ved siden af Panum!
Weekenden vil byde på faglige oplæg, cases samt masser af godt
selskab. I løbet af weekenden har du yderligere rig mulighed for
at tilslutte dig FFF-fællesskabet. Sug til dig af ny (eller kendt)
viden, og få en kanon start i Panums fedeste basisgruppe!
Tjek Facebookeventet ”Uddannelsesweekend FFF København –
F2017” for mere information og tilmeld dig og din læsemakker!
Vi glæder os til at se DIG!

Eortas kursus i praktisk stetoskopi
Et af lægens vigtigste og mest basale kundskab er at kunne håndtere et stetoskop – men
alligevel er dette ikke noget vi har nok fokus på i løbet af studiet! Derfor har vi i Eorta
lavet dette kursus til dig, som vil lære at mestre stetoskopiens kunst uanset, om du bare
er en flittig SPV’er, der vil blive bedre til sit job eller, at du måske snart skal i klinik og vil
have færdighederne i orden.
Vi har fået Sebasitian Wiberg, læge og Ph.D fra Kardiologisk Afdeling på Rigshospitalet
samt underviser på FADLs stetoskopi-kursus, til at undervise i basal stetoskopi af hjertet
og lungerne og kurset vil bestå af følgende elementer:
- Introduktion til stetoskopet med relevant terminologi.
- Systematisk gennemgang af hjerte- samt lungestetoskopi under både normale og
patologiske forhold med dertilhørende lyde.
- Grundlæggende praktiske færdigheder: teorestisk gennemgang med fokus på praktisk
udførelse.
Kurset varer i alt 3 timer og er målrettet studerende på 4. semester og derefter. Et basalt
kendskab for hjerte- og lungeanatomi er en fordel, men ikke et krav. Relevant anatomi
vil dog blive gennemgået kort. Man skal være villig til at lytte på hinanden to og to i
undervisningslokalet (BH beholdes på).
Vi sørger for forfriskninger til ganen og et par ekstra stetoskoper, men medbring gerne
dit eget stetoskop, hvis du ejer et!
Tid: tirsdag d. 28. februar kl. 17-20
Sted: miniauditorium • 29.01.30
Vi glæder os til at se jer,
Eortas kursus i A-gas og syre-base forstyrrelser!
Har du lyst til at få helt styr på syre-base-forstyrrelser, og
hvordan man tolker en a-gas? Så se med her!
Anne Orholm Nielsen, ph.d.-studerende i Klinisk Biokemi, vil på to timer klæde dig på til
at tolke en a-gas på et niveau som er godt at kunne for enhver skadestuelæge (og er en
virkelig god forberedelse til især 5. semesters eksamen d. 5. april ;)).
Der vil som altid være snacks og drikkelse.
Kurset er arrangeret af Eorta, der er en basisgruppe for medicinstuderende med interesse
i Intern medicin, og henvender sig til 4. sem og op efter.
Kurset er gratis og KUN for medlemmer, så meld dig ind i Eorta i dag ved at betale kun
49 kr. på følgende Nordea konto:
Reg. nr.: 5501
Konto nr: 6894309308
Husk: At angive dit KU-bruger navn(eks. abc123) i beskeden til modtageren og send en
e-mail til eortagruppen@gmail.com, hvor du blot gør opmærksom på din tilmelding.
Tid: tirsdag d. 28. marts kl. 16.15-18
Sted: lokale føler (find eventet på fb)
Vi glæder os til at se jer!

Restpladser for efteråret og sommer 2017
PIT har lige nu ledige pladser til efteråret og sommer på flere af vores hospitaler!
Mpwapwa District Hospital, Tanzania:
2 pladser i perioden sep-nov.
Songea Regional Hospital, Tanzania:		
1 plads i perioden sep-nov.
Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, 				
Zambia (OBS! Dyrt hospital): 		
2 pladser i perioden sep-nov.
Siaya Hospital, Kenya:			
1 plads i perioden sep-nov.
Buliisa General Hospital, Uganda:		
2 pladser i perioden juni-jul 		
		
		
2 pladser i perioden sep-nov.
Christian Hospital Mungeli, Indien:		
2 pladser i perioden juni-juli.
2 pladser i perioden sep-nov.
Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse om
hospitalet på podio.com. For at få et login skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com.
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester.
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse
udfylder en rapport om sit ophold.
Ansøgning er først til mølle. For at kunne blive udsendt skal man have deltaget i PITs
tropemedicinske weekendkursus som bliver afholdt i 29.-30. april i Odense.
For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet
”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, emailadresse
og adresse samt angivelse af semestertrin. Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus
i tropemedecin eller et lignende kursus, skal dette anføres. Motiveret ansøgning er ej
nødvendig.
Mvh
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com
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SAKS SØGER ARRANGØRER TIL KURSER
SAKS har brug for DIG som arrangør til
vores kurser!
Vi mangler arrangører til følgende kurser
i dette semester:
Basal Kirurgiske Færdigheder (BFK): 15/3
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
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DER ER FREDAGSBAR (på fredag). Hurra. Vi holder åbent fra
11.00-24.00.
ps. Der er HG-intro på mandag,
så kom ned og få en iontroduktion til Studenterklubben, der
vil være mad og mulighed for
klub 100 på en mandag, det
bliver hyggeren.
pps. Mellem onsdag og torsdag
er det ikke muligt at komme ind
i klubben gennem tårnet da
pavillionen ryddes.

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!

SAMS månedsmøde og oplæg om I+H stilling, ”det gode CV” og ansøgning
Årets første månedsmøde løber af stablen mandag d. 27. marts fra kl. 17:00 på Panum
(lokalisation følger). Vi får besøg af Tanja og Nur fra FYAM, der er under uddannelse i almen
medicin og som vil fortælle om opbygningen af intro- og hoveduddannelses stillinger
efterfulgt af lidt om "det gode CV" og hvordan man rent praktisk laver ansøgningen.
Vi præsenterer desuden vores nye bestyrelse og fortæller om kommende arrangementer.
Læs mere om årets første månedsmøde (inkl. HVOR det afholdes) på vores facebookgruppe
SAMS København.
Tag endelig din læsemakker under armen! Vi glæder os til at se jer :)

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!

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.
HUSK:
Tirsdag den 28. Febuar kl 17. - Ekstraordinær generalforsamling
Sted: Panums nye kantine, Mærsk Tårnet. Alle medlemmer og bestyrelsesmedlemmer
har stemmeret. Vel mødt!
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
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Forsøgspersoner søges!
Raske rygere mellem 18 og 75år ønskes som forsøgspersoner til forskningsprojekt om
anvendeligheden af en ny metode (et lille håndholdt kamera), der kan vurdere funktionen
af de helt små blodkar under tungen.
Steno Diabetes Center i Gentofte søger deltagere til et forskningsprojekt om blodgennemstrømningen i de små blodkar under tungen (mikrocirkulationen) målt med et specielt
håndholdt kamera. Målingerne med kameraet er helt ufarlige. Der er tre besøg af ½, 4 og
4 timers varighed med gentagne målinger og undersøgelseaf påvirkning af f.eks. rygning,
kaffe drikning og et kalorierigt måltid. Der gives et honorar på 1000 kr. for deltagelse.
Du kan deltage hvis du er:
• Mand eller kvinde mellem 18-75 år.
• Dagligt ryger ≥ 10 cigaretter og har gjort det i mere end et år
• Rask
Du kan ikke deltage hvis du tager/er:
• Nogen form for daglig medicin (basale vitaminer og prævention dog undtaget)
• Gravid
• Ammende
• Ikke i stand til at drikke en kop kaffe
For nærmere information kontakt: Mie Eickhoff (Mie.klessen.eickhoff@regionh.dk)
Kontaktinformation
Mie Eickhoff
Steno Diabetes Center, Komplikations Forskningen
Niels Steensens Vej 2
2820 Gentofte
Tlf.: 30913315
Mie.klessen.eickhoff@regionh.dk
Godkendt af etisk komité med journalnummer: H-15010254

Konference i Rusland til april
Er du kandidat studerende på medicin ved KU og vil du til konference i Rusland til
foråret?
Urals State Medical University, Ektarinburg i Rusland inviterer nu SUND-studerende til at
deltage i en konference 12.- 14. april 2017.
Som konferencedeltager skal du holde et mindre oplæg på engelsk (10-18 slides) inden for et
medicinsk emne. Du kan finde detaljeret information på https://intranet.ku.dk/medicin_ka/
Nyheder/Sider/konferenceirusland.aspx.
Derudover vil der være mulighed for at udveksle erfaringer om studium og sundhedssystemer med russiske studerende. Udgifter til deltagelsen (rejse og ophold) vil blive dækket
for op til tre SUND-studerende. Deltagere vil blive udvalgt af Professor Jes Olesen. Du kan
få yderligere oplysninger om konferencen ved henvendelse til Jes Olesen på jes.olesen@
regionh.dk
Søg om deltagelse senest 8. marts!
Send en kort ansøgning med motivation for din deltagelse i konferencen samt redegørelse
for det emne, du gerne vil holde oplæg om til Anne-Grethe Routley, Sektion for Internationalisering agr@sund.ku.dk

Journalholdet, Neurokirurgisk klinik, Rigshospitalet
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.

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
- 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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Konference i Barcelona med AMEE
Kære Medstuderende,
Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med andre medicinstuderende,
læger og personer med en sundhedsvidenskabelig uddannelse? Og i den forbindelse
komme til Helsinki? Så er AMEE-konferencen lige noget for dig. Konferencen byder på
en masse forskellige oplæg med forskellige målgrupper, og man kan for eksempel lære,
at Finland mangler flere ansøgere til stillinger i pædiatri, at man kan tegne kropsdele på
sig selv som en del af anatomiundervisningen, hvordan folk reagerer i akutte situationer
eller hvordan man kan forbedre udvælgelsen af nye medicinstuderende og få flest mulige
studerende igennem studiet på bedste vis. Man kan selv vælge imellem de flere hundrede
forskellige oplæg, foredrag og workshops eller man kan tage ind i hallen, hvor udstillerne
viser modeller af dukker og andet computerbaseret ”legetøj” til blandt andet scanning af
babyer, gynækologisk undersøgelse, anlæggelse af dræn, intubation, suturering etc. etc.
Hovedformålet med denne tur er deltagelse i selve konferencen d. 26.-30. aug. 2017. Der
vil ligeledes være sociale, turistede arrangementer, hvor vi blandt andet lærer de andre
studerende at kende samt ser lidt af byen.
Selve konferencen, fly samt hotel er hovedsageligt finansieret af fakultetet, men man skal
regne med, at der kommer en egenbetaling alt efter hvor mange vi bliver. Vi forbeholder os
retten til et depositum på 1500 kr., som også er loftet for, hvor stor egenbetalingen kommer
til at blive. Bliver rejsen billigere, vil man naturligvis få overskydende penge tilbagebetalt
umiddelbart efter konferencen. Lyder dette som noget for dig skal du:
• Skrive en ansøgning på max 250 ord om dig selv.
• Du må gerne skrive om undervisningsmiljøet på SUND.
• Du skal fortælle os, hvad du regner med at kunne tage med hjem fra AMEE.
• Navn, semestertrin, KU-mailadresse, mobilnr., skal ligeledes stå i ansøgningen. •
Ansøgningen skal sendes til ameeudvalg@gmail.com senest torsdag d. 16. marts 2017.
Man vil få endelig besked om deltagelse senest d. 31. marts 2016. Turen her er arrangeret
af MedicinerRådet, men alle medicinstuderende kan søge.
I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på at man blandt andet har sat sig ind i hvad
AMEE er.
Yderligere oplysninger kan findes på www.amee.org.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Kærligste hilsner, AMEE-udvalget under MedicinerRådet.
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Er du glad for film og litteratur, på vej til 5.sem kandidat (11.sem)
i efteråret 2017, og skal du til at vælge valgfrit kursus ?
Fra efteråret 2017 skal der i forbindelse med den nye studieplan tages et valgfrit kursus på
5.sem kandidat, og i den anledning vil der blive tilbudt et helt nyt valgfrit kursus i emnet:
”Etiske dilemmaer indenfor medicin – Lægens rolle belyst med film og litteratur”
Undervisere på kurset er
Filminstruktør og læge Nils Malmros, Århus
Hospitalspræst Christian Busch (RH),
Lektor Johannes Riis (filmvidenskab, KU),
Professor Lasse Horne Kjældgaard (litteraturvidenskab, RUC),
Professor Gorm Greisen (pædiatri, RH), Klinikchef Jannik Brennum (neurokirurgi, RH), Professor Anders Fink Jensen (psykiatri, RH), Professor Kaare Christensen (aldringsforskning, SDU),
Professor Gunhild Waldemar (neurologi, RH), Overlæge Lise Møller (gyn-obs, DADL), Lektor
Klemmens Kappel (filosofi, KU), Professor Mogens Grønvold (palliativ medicin, Bispebjerg),
Professor Klaus Lindgaard Høyer og Lektor Anja Jensen (folkesundhedsvidenskab, KU),
Professor Michael Kjær (idrætsmedicin, Bispebjerg)
Medicinsk etiske emner vil blive belyst via læsning af skønlitteratur og via filmvisninger.
Kurset vil byde på indlæg fra såvel lægelige eksperter som fra andre faggrupper med indsigt
i film, litteratur eller etik. Aftenerne vil typisk indledes med litteratur diskussion og studenter diskussion af konkrete etiske dilemmaer, efterfulgt af et foredrag om aftenens
emne og derefter en visning af en film samt diskussion af denne.
Vi fokuserer på følgende emner
• Rollen som læge – hvornår skal man handle/ikke-handle som læge?
• Valg af diagnostik og behandling når man kender muligheder og bivirkninger
• Døende patienter – de sidste dage. Aktiv dødshjælp ?
• Organdonation og hjernedød – det svære valg
• Udsigelse af prognoser for sygdom – hvor meget skal der behandles?
• Genetisk sygdom og premature – skal der sorteres fra, og hvor små må nyfødte være?
• Skal man behandle blot fordi man kan? Kan man være for gammel til at få en behandling?
• Normalitet og psykisk sygdom – hvornår psykotisk og hvornår rask?
• Neurodegeneration og identitetstab – hvornår taber man autonomi og handleevne?
Kurset afholdes over 8 aftener (altid Torsdage 7.sept, 21.sept, 5.okt, 19.okt, 2 nov,
16.nov, 30.nov, 14 dec 2017, fra kl 16.00 til 21.00), og kan dermed let tages parallelt med
såvel et klinisk ophold eller et forskningsorienteret spor på semesteret.
Tilmelding er som for andre kurser (1-15. Juni 2017) ad de vanlige kanaler til fakultetet.
Der benyttes grundbog af Harvard kirurgen Atul Gawande ”Being Mortal – Illness. Medicine, and what matters in the end” (dansk version: At være dødelig – om livsforlængelse
og livskvalitet) og suppleres med flere skønlitterære anbefalinger, ligesom der vises 1 film
pr aften med anbefaling af andre film. Du vil forud for kurset få udsendt en detaljeret kursusplan, ligesom vi vil koordinere diskussion af etiske spørgsmål og vil organisere noget
mad og drikke til aften-arrangementerne.
Har du spørgsmål så kontakt Professor Michael Kjær på michaelkjaer@sund.ku.dk.

Landsindsamling for Kræftens Bekæmpelse søndag den 2. april
2017
Danske kræftforskere gør hele tiden store fremskridt, og det betyder, at færre i dag dør af kræft
og flere lever længere.I 2016 uddelte Kræftens Bekæmpelse omkring 170 millioner kroner til
forskellige forskningsprojekter.
Sidste år blev der på landsplan indsamlet 37,4 mio. kroner, der går til foreningens arbejde
med forskning, patientstøtte og forebyggelse af kræft.
Forskning i verdensklasse
Hver gang Kræftens Bekæmpelse får 100 kr. går 58 kr. til forskning i kræft. 21 kr. går til hjælp
og støtte til patienter, 15 kr. til oplysning og 6 kr. til administration. Kræftens Bekæmpelse
har sit eget forskningscenter, der flere gange er blevet placeret blandt de absolut bedsteforskningsinstitutioner i verden af det internationale ’Scimago Institutions Rankings’.
Kræftens Bekæmpelse uddeler samtidig penge til forskningsprojekter på universiteter og
sygehuse. I 2016blev det til omkring 170 mio. kr.
Forskerne ved Kræftens Bekæmpelse arbejder på højtryk for at forstå, hvorfor kræft opstår,
hvordan den opdages i tide, og hvordan den kan behandlesmest skånsomt. Og der sker
hele tiden vigtige fremskridt.
- Vi har blandt andet fundet ud af, at tarmkræftpatienter, der ikke længere har gavn af
den kemoterapi, der gives til dem, måske kan få gavn af den medicin, man giver til brystkræftpatienter. Det afprøves lige nu i et forsøg på Odense Universitetshospital. Hvis
resultaterne er gode, kan det åbne dørene for ny behandling med medicin, der allerede er
på markedet,fortæller forskningschef Jørgen H. Olsen, som leder Center for Kræftforskning
i Kræftens Bekæmpelse.
Og der er mange flere gode eksempler. Blandt andet i form af en ny behandling til patienter
med hjernekræft med en bestemt genetisk fejl, og forsøg der skal undersøge,om allergimedicin kan forstærke effekten af kemoterapi.
Du kan melde dig som indsamler til landsindsamlingen den 2. april ved at skrive til christiane.
mosbech@gmail.comeller på www.indsamling.dk.
Venlig hilsen
Amalie Damgaard-Olesen og Christiane Mosbech,
Indsamlingsledere Strandboulevarden

Forsøgsdeltagere til nyt ørekirurgisk simulationsprojekt
Til etforskningsprojekt omkring ørekirurgisk simulationstræning søges studerende fra alle
semestertrin som har lyst til frivilligt at komme og træne mastoidektomi proceduren i en
virtual reality simulator. Vi har tidligere søgt forsøgsdeltagere til lignende projekter, men
denne gang vil vi undersøge et nyt redskabtil selvvurdering af præstationen i forbindelse
med den ørekirurgiske simulation.
Træningen foregår på Simulationscenter Rigshospitalet i Teilumbygningen og man skal
deltagei alt 5 gange i perioden fra februar-maj. Man må ikke tidligere have trænet systematisk
i Visible Ear Simulatoren. Første gang vil man blive introduceret til simulatoren, proceduren
og selvvurderingsskemaet, hvilket tager omkring 3,5 time. De efterfølgende gange skal man
bore i simulatoren i ca. 2-2,5 time. Det samlede tidsforbrug er dermed omkring 12 timer
fordelt over ca. 3 måneder. Ved hvert fremmøde vil der være en tilstede og yde teknisk
assistance med simulatoren.
Efter gennemført træning bliver man inviteret til et kort telefoninterview omkring selvvurderingsredskabet.Man får selvfølgelig et deltagerbevis for gennemført træning foruden at man
bidrager til forskningen og kommer til at stifte bekendtskab med ørekirurgi.
Træningen foregår efter aftale, og er fleksibelt i forhold til dine studier.
Man tilmelder sig på mail: mads.juhl.joergensen.01@regionh.dkog pladserne tildeles efter
først til mølle-princippet. Send dit navn, semester og telefonnummer, så vender vi tilbage
og aftaler hvilke tider der passer for din træning i simulatoren.
Med venlig hilsen
Mads Juhl, stud.med., prægraduat forskningsstuderende
Steven Andersen, læge, ph.d., postdoc
Simulationscenter Rigshospitalet, Copenhagen Academy for Medical and Simulation &Øre-,
næse- og halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet.
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Vil du gøre en forskel for kræftramte unge og deres søskende?
Vi søger frivillige til to rehabiliterings-camps. Og vi
har brug for dig!
Må vi heart-hunte dig?
ExcaliCareChildren’s Organisation søger lige nu ca.
15 frivillige til Danmarks eneste aktivitetsbaserede
rehabiliteringscamp - Cool Camp - for ca. 20 kræftramte unge. Vi søger også ca. 15 frivilige
til Danmarks enesterehabiliteringscamp for ca. 20 unge, der er søskende til kræftramte børn.
Cool Camp for kræftramte unge løber af stablen den 30. juni til 7. juli 2017 på Skovly
nær Ribe. Cool Camp for søskende finder sted den 28. juli til 4. august 2017 samme sted.
De to camps bliver realiseret på baggrund af den tredje generøse donation fra Børnecancerfonden. Projektet er bakket op af læger og sygeplejersker på landets fire børnekræftafdelinger.
Tjek den korte video om Cool Camp
www.excalicare.dk/coolcamp
Kort om det frivillige arbejde
Som frivillig på campene vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt team bestående af
sundheds-professionelle (læger og sygeplejersker med stor erfaring inden for børnekræftområdet), aktivitets-ansvarlige og Rasmus og Heidi, som er hovedansvarlige for gennemførslen
af campen. Du vil få mulighed for at oparbejde dine kompetencer i at kommunikere med
alvorligt syge unge og deres søskende samt få et grundigt indblik i den vigtige og stadig
mere prioriterede del af et behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen, som ikke
kun omfatter det syge barn, men hele den kræftramte familie. Og selvfølgelig venter der
også en masse udfordrende, sjove og personligt udviklende oplevelser sammen med de
unge og det øvrige team.
Omkostningsfrit for dig
Alle omkostninger til kost og logi i forbindelse med campen vil blive dækket. Alle frivillige
skal deltage i en obligatorisk træningsweekend, hvor bl.a. principperne bag Terapeutisk
Rekreation, som campene er opbygget efter, vil blive gennemgået. Træningsweekenden
vil blive afholdt på campen i Ribe og vil bl.a. indeholde oplæg fra relevant fagpersonale.
Datoen for træningsweekenden fremgår af hjemmesiden. Også træningsweekenden er
uden omkostninger for dig som frivillig.
Søg om at blive frivillig og få mere info om campene, holdet bag og arbejdsopgaverne som
frivillig på: www.excalicare.dk/frivillige/bliv-frivillig
Ansøgningsfristen for begge camps er mandag den 27. marts 2017 kl. 12:00
"Da jeg meldte mig som frivillig til Cool Camp, havde jeg ikke i min vildeste fantasi kunnet forestille mig, hvad der ventede forude. En uge fyldt med inspirerende mennesker og helt unikke
oplevelser og øjeblikke. Fra første minut kan man mærke, at det er noget helt specielt, og der
opstår hurtigt et enestående fællesskab. Man lever i en magisk boble, hvor alle støtter hinanden
og kun vil hinanden det bedste. Der opstår venskaber mellem både frivillige og deltagere, som
bygger på stor forståelse og respekt for hinanden. Man kan se, at de unge virkelig udvikler sig i
løbet af campen, og det er en helt unik oplevelse at være en del af. Man er ikke i tvivl om, at man
som frivillig gør en forskel for de unge. Det er utroligt bekræftende, og jeg har i løbet af campen
lært meget om mig selv som person. At være frivillig på Cool Camp har været en helt fantastisk
oplevelse."
- Citat fra frivillig, Cool Camp
Læs mere om ExcaliCare
Bliv frivillig: excalicare.dk/frivillige/bliv-frivillig
Citater: excalicare.dk/frivillige/frivilliges-beretninger
Camp-info: excalicare.dk/camps/camp-oversigt
Billeder: excalicare.dk/billeder
Nyhedsbrev: excalicare.dk/nyhedsbrev
Facebook: facebook.com/excalicare
Kontakt
Har du spørgsmål angående dine frivilligmuligheder, så kontakt os venligst på mail:
kontakt@excalicare.dk
Mvh
Læge Heidi Kristine Støve &
Stud. med. Rasmus Thøger Christensen
Grundlæggere og daglige ledere af ExcaliCareChildren’s OrganisationXCALICARE.DK

Præparatfremstillere søges
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin søger snarest tre præparatfremstillere.
Præparatfremstillingen består af et team på 12 medicinstuderende fordelt på 4.-12.
semester, som arbejder med at fremstille og vedligeholde anatomiske præparater til de
makroskopiske studiesale.
Du kan se det fulde opslag og ansøge på KU's hjemmeside: http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger/.
Ansøgningsfristen er d. 15. marts 2017.
Ansøgningskravene til stillingen er at du har bestået 3. semester anatomi, med en karakter
på 10 eller 12 og at du har tid til at deltage i sommer renovation i uge 27.
Kontaktperson: Carina Ørum caor@sund.ku.dk

Summer Course in Global Health Challenges
Brænder du for global sundhed? Har du lyst til at bruge to intensive, lærerige uger i selskab
med andre ’global health’-entusiaster fra over hele verden? Så er sommerkurset i Global
Health Challenges helt sikkert lige noget for dig.
Hvert år arrangerer Copenhagen School of Global Health en sommerskole i Global Health
Challenges i København. Dette kursus består af 1 ECTS point e-læring og 2 uger på campus.
Kurset vil give dig en vidensrejse i sundhed og globalisering med fokus på bl.a.: international sundhedspolitik, strukturering og finansiering af sundhedssystemer, globale aktører
indenfor sundhed, global økonomi, menneskerettigheder, katastrofer og nødhjælp, mental
sundhed, migration og meget, meget mere! Emnerne vil blive dækket af forelæsninger,
gruppearbejde og case studies om for- og eftermiddagen, samt af valgfrie workshops i
løbet af eftermiddagen.
TID: 7.-18. august 2017 + E-læring der frigives d. 31 juli
STED: Københavns Universitet (CSS)
MÅLGRUPPE: Størstedelen af vores ansøgere har typisk medicinsk eller folkesundhedsvidenskabelig uddannelse, menkurset er egnet til alle med en relevant faglig baggrund og
interesse for emnet.
CERTIFIKAT: Gives ved fremmøde på min. 80 %
ANSØGNINGSFRIST: 1. april 2017
ECTS: 5, en del af international perspektiv på 5. semester KA i medicin
ANSØGNINGSSKEMA: www.globalhealth.ku.dk/summer_schools/global_health_challenges/
KONTAKT: Se mere på vores hjemmeside (ovenstående link) eller kontakt kursuskoordinator
Iben Østergaard Fog på Summercourse-GHC@sund.ku.dk

Fortæl, forsker, fortæl
Viden forpligter. Alle forskere har brug for at fortælle verden om deres fund og forskning,
men mange bryder sig ikke om at skulle formidle til medierne, fordi de føler, at journalisterne
drejer deres historie i retninger, de slet ikke kan forlige sig med.
• Er du (på vej til at blive)lægeeller forsker og føler dig skeptisk, når en journalist kontakter dig?
• Har du undret dig over, hvordan et interview med dig blev brugt i en artikel?
• Vil du gerne fortælle omverdenen om din forskning, men ved ikke hvordan?
• Er du i tvivl om din historie er interessant for en journalist?
Så læs bogen Forstå dog, hvad jeg mener– Guide til kommunikation og mediehåndtering for læger og forskere. Bogen klæder dig på til at forstå og agere efter de journalistiske
spilleregler. Du får de basale principper for kommunikation og mediehåndtering og indblik
i, hvad der afgør, hvornår en historie er en stor nyhed. I bogen finder du eksempler på,
hvordan to vinkler af en nyhed efterlader helt forskellige indtryk af den samme historie.
Du får konkrete redskaber til at blive skarp på dit budskab og definere dine målgrupper.
Derudover giver bogen dig fif og forslag til at skrive en pressemeddelelse, så du lykkes med
at fortælle om din forskning i medierne.
Jeg er læge, har lavet en ph.d. og siden uddannet mig til journalist. Bogens titel, Forstå dog,
hvad jeg mener, henviser til dén frustration og frygt for misforståelser, som jeg ved, mange
læger og forskere oplever, når de skal indgå i en mediesammenhæng, hvor journalistens
perspektiv er grundlæggende forskelligt fra deres eget. Jeg har mange års erfaring med
forskningsformidling og viser dig på en meget håndgribelig måde, hvordan du lykkes med
at kommunikere med og gennem journalister.
Hvad: Forstå dog, hvad jeg mener – Guide til kommunikation og mediehåndtering for læger og forskere
Hvornår: Udkommer 1/3 2017
ISBN-13 er 978-87-994812-1-7
Hvem: Forfatter Charlotte Strøm(cs@sharpen.dk)Læs mere om bogen
og forfatteren på www.sharpen.dk
Hvor meget: 150 sider
Pris: DKK 199,-

Anæstesiologisk forskningsår!
Baggrund: Et stort internationalt forsøg (HIP ATTACK) er i gang på flere hospitaler i Danmark. Forsøget undersøger effekten af ultrahurtigt operationsforløb hos patienter med
hoftefraktur.
Stud.med. søges: Til et prægraduat forskningsår, hvor du på Bispebjerg Hospital deltager
i en række forsøgsopgaver. Du får grundig superviseret oplæring og indgår i en ambitiøs
forskningsgruppe. Der vil være god mulighed for sideløbende at udføre kandidatopgave
og publicere egne forskningsprojekter. Du får god erfaring med anæstesi og klinisk forskningsmetode på højt internationalt niveau.
Hvornår: 1. september 2017 eller efter aftale. Kan kombineres med 11. semester ophold.
Orlovsdelen er finansieret med 10.000 kr. pr. md.
Kontakt: Christian S. Meyhoff, forskningsansvarlig overlæge, ph.d.,Anæstesiafdelingen,
Bispebjerg Hospital, hvis du er interesseret: christianmeyhoff@gmail.com, tlf.: 22 98 50 42.
Ansøgningsfrist:15. marts 2017, vedlæg kort CV og karakterudskrift.

DIT KOMMENDE LÆGELIV

– BLIV SKARP PÅ DINE KOMPETENCER OG DIN MOTIVATION.
Målgruppe: Fortrinsvis kandidatstuderende
fra KU, AU, SDU og AAU.
Er du i tvivl om hvilken specialeretning du skal vælge
når du bliver færdiguddannet? I tvivl om hvilke opgaver som vil motivere dig mest og skabe dit optimale arbejdsliv? Så kom til workshop og bliv skarpere på dine kompetencer og din motivation.

22. marts 2017 kl. 16-19
hos Akademikernes A-kasse
Vi byder på Kaffe/the/vand + sandwich og
en sodavand undervejs.

FASTELAVNSFEST I KLUBBEN
Vi serverer fastelavnsboller og
varm kakao. Der er præmie for
bedste udklædning.
Husk klistermærke!
FADL.DK/tillid

TILLID

SPØRG DINE TILLIDSREPRÆSENTANTER
OM ALT!

TILLID
Kom og snak med dine
tillidsrepræsentanter på
onsdag den 1. marts kl.11-14
foran biblioteket på Panum.

FADL.DK/TILLID

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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Medicinerrevyen 2017

Safri Trio

Som MOK-redaktører er vi vant til at se lidt af hvert, når en
af vores medredaktører linker et eller andet sjovt (klamt) fra
Imgur eller Reddit, så vi var forberedte på at kunne håndtere
alt, hvad Revyen kunne finde på at smide efter os. Og så skete
Safri Trio. Vi vil ikke kommentere på indholdet af sketchen,
men lad det være sagt, at vi ikke længere føler os barnligt
uskyldige, og hvis der findes et efterliv, kommer vi næppe i
himlen. Men vi elskede det.

Whitney Houston – I will always love you

Revyen viser med denne eksorbitante gengivelse af
Whitney Houstons ”I will always love you” deres vanvittige
palet af uforståeligt stort talent. Bandet var fænomenalt
og vokalen misundelsesværdig. Den eneste kritik herfra
var, at sangeren ikke nåede at pege på MOK’s udsendte,
da han sang ”you”.

Ørkenstemning, pyramider og egyptisk mytologi har i de sidste to uger hersket i Panums
ellers eneste vandhul, Studenterklubben. Medicinerrevyen er netop overstået – I et år
domineret af fake news, det post-faktuelle samfund og Sundhedsplatform, var det spændende at se, hvad årets revy – med det mundrette navn: ”Ved du hvem der er så Ra? *ikke
ISIS” – kunne omhandle.
Der var ingen mangel på forhæng i foyeren mens lidt assorteret egyptiske folk og fæ diffunderede rundt blandt publikum og skabte en stemning, der skulle vare ved til-og-med
første sketch. Ikke mere, ikke mindre.
Folk havde stået i kø i regn og vind længe for at få lov til at være første-vælger til de få
sæder, der er til revyen. En den-stærkeste-overlever-mentalitet gælder i spillesalen, og
MOKs udsendte måtte ende med ståpladser, hvorimod vores nemesis UNI-avisen havde
fået pladser på niveau med dekanen. SAD! NOT GOOD!

Hold dig på måtten

Vi følger en gruppe af alternative (men givetvis realistiske)
karakterers yogaundervisning. Båret af de mere eller mindre belæste yoga-instruktørers viden, var sketches primære
antagonist uheldigvis den lidet elskværdige ”Ole”, der kom
til at stjæle spotlight.

Lyset sænkede sig, og revyen kunne gå i gang:

Sexturisme

Trældom

En kærlig homage til det folkekære Shubidua
– i lige nøjagtig Shubiduas priapiske ånd. En
veldrejet ørehænger som kunne nynnes på
cykelturen hjem. Det moderne rejseformål
sex, forsøgte at hive den hjem.

Introen til Medicinerrevyen 2017 spillede godt overens med det tilrettelagte
tema; det startede med en procession af mishandlede slaver, magtliderlige vagter
og en almægtig Faraoh og kulminerede i en flot og morsomt ironisk udgave af
”Freedom” aka. ”Trældom”, hvor det viste sig, at slaverne ikke var så ulykkelige
alligevel. (se billede foroven)

En tankestreg i regningen

Den første egentlige sketch i årets revy omhandlede
et enormt relaterbart og evigt aktuelt emne: En
Tinder date. Men med et twist. Turtelduerne lider
af bogstavelig tankeudspredning, så publikum kan
følge med i deres overvejelser under forløbet. Det
er morsomt at følge med i forviklingerne, når den
tjekkede CBS’er tøs forsøger at få sin date til at stirre
på sine bryster, mens han desperat prøver at undgå
det samme. Imidlertid fejler sketchen pga. urealisme,
da fyren ikke automatisk får pigen, lige idet han
understreger, at han læser medicin. Vores suspension
of disbelief kan altså kun holde til så og så meget,
før den knuses.

Nordisk råd

SKAMfeberen har grebet Danmark, og Revyen er ingen undtagelse.
Ligeså vel som danskere lader sig aflede, blot de hører de syngende
toner af Bokmål eller nynorsk, ligeså vel frustreres nordmænd
over ikke at kunne tages seriøst siden september 2015, hvor den
første sæson af SKAM udkom #drittsek. Men hvorfor skulle det
afsluttes på dansk?

Tårnhøje forventninger 2

Denne sketch er unik, idet den er baseret på virkelige hændelser. Vi følger den (givetvis 100 % sande) telefonsamtale mellem Revyens location-ansvarlige og Tårnets Projektansvarlige, hvor det søges koordineret at holde
showet i tårnets kantine. Bureaukratiske forviklinger følger, og man kan mærke Revyens frustrationer helt inde
i sjælen og ned i tæerne, som krummes af akavethed og afmagt.

Swahili-sang

En led forbindelse

Flot sang. Vi synes dog, at det politiske budskab i
teksten var upassende for en medicinerrevy.

Du troede måske, at 3. semester var
hårdt. Du tog fejl, men det gør ikke
noget; det kommer man til at gøre
mange gange som medicinstuderende. I denne sketch redegører en lige
del eccentrisk og karismatisk anatom
for den eneste muskelsene, du har
brug for at vide noget om. Denne
10.-semesters MOK-redaktør ville
ønske, han havde vidst det noget før.

En ørehænger

Flotte referencer til Ringenes Herre og intelligent intertekstualitet kombineret med et originalt koncept
- kritik af Trump – kan ikke gå galt. Og det gjorde det
heller ikke. Måske lidt da Putin kom ind på scenen til
sidst. Men hvad fanden, alle andre gør det jo også.

Kaj-sang

I endnu et højkvalitetsindslag fra bandet synges alle 25-årige og ældres
yndlingsbarndomssang: Kaj-sangen fra Fredagsbio. Foruden strålende
rytmik og vokal, var der også en sød Kaj-dukke.

En kosmisk illusion

Ikke mange har hørt om dennes sketchs tema,
og dem, som har, er uforbeholdent positive.
Derfor var det forfriskende med en kritisk tilgang
til Regionernes kommende IT-system Sundhedsplatformen. I en intelligent – og flot – sketch
illustreres det, hvordan SP kun kan eksistere som
et grundlæggende ondt fænomen i en dystopisk
sci-fi virkelighed. But here’s the kicker: Vi lever i den
dystopiske sci-fi virkelighed :-(

Sabbatår med fut i

Den danske parodikunstner Gulddreng revisualiseres som hellig
Syrienkriger. Meningerne om sketchens pointe og vedrørenhed
er mange og forskellige, men sangen var melodisk, rimene sjove,
og denne MOK-redaktør (SG, red.) synes, det var befriende, at der
i disse politisk korrekte, selvcensurerende, 1984-agtige tider for
én gangs skyld ikke var berøringsangst for noget, der fortjener
at blive drillet og latterliggjort. Om selve satiren ramte plet, er
dog op til diskussion.
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Anden akt
Tricolore

Tripage

Dansenummer! I årets revy var der kun ét enkelt nummer, der
KUN var dans. Det er klart at foretrække over fx 2014, hvor der
ikke var andet. Specielt når det leveres så gennemført flot og
stilet som dette nummer, der måske var SG’s yndlings. Sketchen
var et toptunet nostalgisk trip til barndommens Cartoon Network med PowerPuff-pigerne. Hvis altså PowerPuff-pigerne var
voksne, sexede og ligeså overnaturligt gode til at danse, som de
i det hele taget er overnaturlige i tegneserien. God musik, flotte
kostumer, tjekket koreografi. Godkendt.

Frisør-læge-kombinationen er umiddelbart ikke den
første man finder på uddannelsesguiden.dk, men
overraskende nok, er der flere lighedspunkter end
man skulle tro. Det systematiske journaloptags absurditet diskuteres og selvom den endelige pris ikke
er som hos Haider, Golden Touch Salon, er det endeligt
bevist, at ikke alle kan bære en page.

Rødovres Arme Fraktion
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Hverdags helte-gruppe

Hvordan ville det se ud, hvis en terrororganisation blev
drevet som en græsrodsbevægelse af velmenende danske borgere? Omtrent som det gengives i denne sketch,
hvor Post Danmarks sindssyge portopriser får forpurret
et forsøg på at sende miltbrand ud til velfortjenende
statsinstanser, og en overentusiastisk terrorformand må
kæmpe med en ustruktureret gruppe undersåtter, hvis
største overvejelse er, hvornår pizzaen kommer.

Efter den udulige terrorgruppe, sås nu
på scenen en mere eller mindre duelig
heltegruppe, hvor hviskemanden flankeret af
sine kumpaner flagermusse, diamanta, x-man
og grøn-lanterne-fiske-mand skulle redde
dagen fra dr. Octopus´dommedagsmaskine.
En klassisk revy-sketch, hvor de gængse
superheltegruppers evner sættes til væg.
Replikkerne gik op i højere enhed, og selvom
de var meget lidt højlydte, endte med at
redde dagen.

Bente, Beate og Lone

Kvinder kan og vil alt i disse moderne tider, og de har
ikke brug for nogen mænd for at gøre det. Det ser vi i
denne sketch, hvor tre musikalske og handlekraftige
kvinder leverer en politisk serenade, der kunne have
gjort Martin Luther Kings tale i Carnegie Hall i 1968 til
skamme.

Den synkende skude

Bubbibjørn

Endnu et herligt, nostalgisk tilbageblik.
Bubbibjørn-temaet leveres formidabelt af
Jaris, hvis stemme foruden slet og ret at være
behagelig at lytte til har en eller anden dansk
90’er klang, der bare er ideel til sangen.

Rasmus Nøhrs melodi om det elskede Europa,
udgjorde outroen til revyen. Naturligvis udgjorde
Europa også hovedpersonen i sangen, der beskrev
den udtalte danske frustration med europæiske regulativer om flygtninge og udtalt nationalstolthed, og
udmundede i det gule Danmarks ønske om et #dexit.
Mens omkvædet gjaldede ud blandt publikum, sås til
slut den samlede Revy-besætning på scenen og efter
adskellige omgange med ovationer, var det hele slut.

Il Processo

Et af revyens stærkeste numre præsenteredes af
nogle af medicinerrevyens veteraner i form af en
syret skattekontor-opera. Man kender bare alt for
godt den frustration som tit følger ved henvendelser
til bureaukratiske myndigheder med uforstående
medarbejdere. Men aldrig har det været så underholdende som når medarbejderne giver dig afslag
med smukke baryton-melodier.

Mors lille engel

Det er dumt ikke at vaccinere sine børn. Det kommer
der ikke noget godt ud af; hverken for ens børn,
børnene omkring dem eller ens selvforståelse som
velmenende forælder, når barnet dør som konsekvens
af ens selviske og uinformerede principfasthed. At dette
enormt alvorlige emne kan behandles humoristisk uden
at blive plat er svært at forestille sig, men det præsterer
Medicinerrevyen. Bravo.

Gvakkamole

Truth fact: Spansk er et dramatisk sprog, og
spanieres eksistens er én lang sæbeopera.
Dette parodieres i Gvakkamole, hvor alle
replikker er spanske buzzwords eller brands.
Vi har aldrig oplevet nogen sige ”Tequila”
eller ”Chorizo” så passioneret, og vi kunne
uden problemer indleve os i den spanske
virkelighed.

Levernes konge

Hvordan tror du, lægelivet og sundhedsvæsenet ville
være, hvis det var kørt af uansvarlige, tunnelsynsseende, komplet lallende hepatologer? Du har ret;
det ville være formidabelt, og efter at have set denne
sketch, kan vi på MOK konkludere, at verden er fattigere, fordi det ikke er sådan.

Frihed under ansvar

En – i revy-regi – nyskabelse: ”byg-diteget-eventyr”, hvor publikum fik en
enestående mulighed for at bevæge
revyen i retning efter deres ønske. Den
gode protagonists kamp mod både dragen og endnu værre: den onde tandlæge,
havde angiveligt 3 forskellige slutninger,
og kampen gennem studenterklubbens
dunkle fredagsbar vakte publikummerne,
til trods for at scenen og fortællingen
efterhånden er velkendt.

Medicinerrevyen 2017 har været en tour de force i studentikos talent og kreativitet. Det er
svært at drage en samlende konklusion på et show, der indeholder både lidt til gården og
til gaden – hvis man forsøger at levere en rammende kommentar til den samlede pakke,
beskriver man muligvis enkelte sketches og numre, men er langt forbi mange andre.
Musikken var tight, bandet var som altid utroligt velspillende, og omend det til tider kan få
antydning af muzak mens der sker sceneskift , er det svært at sætte en finger på hverken
musikken, lyden eller de utallige sangere, der imponerer gang på gang.
Skuespillet var uovertruffent og selvom nogle sketches var for lange eller kunne fremstå
lidt mangelfulde, sad langt de fleste i skabet.
Revyen var i år mere bidsk og samfundsatirisk end i lang tid, hvilket også gør den mere
kontroversiel end i de seneste revyer – muligvis en konsekvens af de dystropiske tider vi
lever i. Dette blev sat i relief af de enkelte mere pikante, frivole sketches, hvor kønsdele
indtog en større rolle.
Medicinerrevyen 2017 spænder fra døende babyer til sexturisme, fra Danmark til Syrien,
fra I will always love you til Bubbibjørn.
Medicinerrevyen 2017 får:

Fem rustne skalpeller

Skrevet af: Simon og Anders
Foto: Jonas Olsen
Udvælgelse af Billeder: Mo
Billederedigering: Anders
Snack-provider: Albin
Aftensmadsopvasker: Johan
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MedicinerRådets Månedsmøde i marts
Kære medstuderende!
MedicinerRådet holder månedsmøde Onsdag D. 1. Marts 2017 kl. 17.00 i Studenterhuset.
Alle er velkomne, og der er stykket en spændende dagsorden sammen. Der vil være mad
til mødet hvis man tilmelder sig facebookeventet.
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Vi skal diskutere følgende:
1. Formalia.
2. Valg til Startmeritudvalget.
3. Tilbagemelding fra semestrene.
a. SAU-shop undersøgelse.
b. Flytning af eksamen i Statistik.
4. Tilbagemelding fra udvalg/projekter.
a. AMEE, MUK.
b. Fornyelsesudvalget.
c. Mindful MR 2017.
d. Kvote 2 udvalget.
5. Studienævnet:
a. HR som evalueringsenhed, opfølgning.
b. Førstehjælpskurset, orientering.
c. Evt. flere punkter følger efter ny SN-dagsorden, SN-seminar.
6. MR Workshop om patientinddragelse og de bløde fag på medicinstudiet. Hvornår,
hvordan? Skal det være en offentlig begivenhed?
7. MR som drift i Studenterhuset, status.
8. Basisgruppebazar d. 22. marts.Plan? Flyers? Banner?
9. Nationalt MR.
10. Nyt fra StudenterRådet.
11. Nyt fra SundRådet.
12. Økonomi v. Simon.
13. Meddelelser.
14. Eventuelt.

studenterklubben

Kalder alle 1. og 2. semester! Det er tid til årets

TUTORFEEEEST!
Fredag d. 10/3 kl. 20.00
i Studenterklubben
Temaet er ”cross dress deluxe”
og alle skal komme udklædt
som det modsatte køn! så tag
skægget på og smid din bh!
Billetsalget starter d. 1/3 og koster 25 kr. (30 kr. i døren). Alle må have én
ven med pr. studiekort. Tjek Facebookeventet for link tilbilletkøb eller spørg din
søde tutor!

xkcd.com

