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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
Basisgruppebazar foran Lundsgaard kl 15.15.
Det bliver fedt - MOK er der!
Sofie fejrer fødselsdag.

Ugens sjove indslag.

Torsdag

Sofie fejrer fødselsdag.
Anders og Mo skal til spændende møde.
Simon kommer hjem fra lollandsk spa.

Fredag
Sofie fejrer fødselsdag med hjemmelavet
kahlua.
Simon fejrer Sofies fødseldag.

Lørdag
Scorebogen fejrer at det var forårsjævndøgn. Mo rejser tilbage i tiden.
FORÅRSFEST!!!! JUHU, du kan endelig se pæn ud til en
fest. Sofie fejrer sig selv. Igen.

Søndag

Sofie har faktisk fødselsdag. Te-løk.
Mo ser vampyrmarathon. Anders ser TV.
Andrea går i kirke.

Ugens redaktion.

Mandag

Anders

Simon

MOK deadline 12.00
Foredrag med PIPPI - se s. 9
Sofie fejrer fødselsdag
Sofie

Andrea

Tirsdag
Sofie kommer i tanke om at hun går på 3. og
stopper festen.
Simon skal ikke noget.

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til mok@
mok.dk og ikke til ansvarshavende!
Denne uges forside:
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Hulu Bulu - Ulla Wewer fra læge til leder
I et velindrettet hjørnekontor med udsigt over den nye plads

foran Panumtårnet, har Ulla Wewer kontor. En lille armé af sekretærer
har plads lige uden for hendes dør og i dette område bliver yours truely,
MOK-redaktør 1 og MOK-redaktør 2, sat til at vente på dekanen. Vi
kommer 5 minutter for tidligt til vores aftale med SUNDs leading lady og
mens din skribent-duo sidder og fordriver ventetiden ved at diskutere,
hvor anstrængende det kan være at være vegetar i en kødspisende
verden, får vi løbende en intensiverende følelse af, at vi er blot små
brikker i et meget stort puslespil. Det lader nemlig til, at Ullas skema er
pakket lige så stramt som MOK-redaktør 2’s økonomi.
Ventetids-samtalen fordrives i et lavt toneleje, for der er stille. Meget
stille. Vi ved ikke, om vi dybest set havde forventet os en børsmægleragtig stemning, men hvad der møder os er et biblioteksmiljø – det var
godt, vi ikke havde taget vores vegetar-gulerødder med. Om ikke andet
noterer vi os, at det er den tunge ende af vandregangen, vi er kommet
til. Mens vi venter, kan vi mærke det historiske sus af tidligere tiders
dekaner og traditionerne i de gamle lokaler og – . …eller nårh nej. Det
hele er lækkert smækkert nyistandsat med lyse træpaneler og lækre
møbler meget i tråd med den strømlinede tårnindretning. Kom bare an,
KUA!
Ulla åbner sin kontordør og træder smilede ud til os. Det er som om,
hun godt kan lure, at to små blondiner passer fint ind i ”Medicin på KU”
profilen. Godt nok er vi så til gengæld de eneste to blondine-piger på
redaktionen – MOK-demografien og studiets sammensætning stemmer
egentlig ikke rigtig overens. Måske vi skal til at indsupplere igen. Vi ser
det an. Men altså. Vi skal jo også til at komme frem til det, som hele
denne side faktisk handler om: Et eksklusivt interview med Dekanen
for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer. Tilbage i 1980
blev en ung studerende cand.med., og 25 år senere fik SUND en ny
kvindelig dekan. Havde du gættet, at vedkommende er én og samme
person – og at det faktisk er Ulla? Du er klog. Du læser nok medicin
og er cremen af blomsten af Danmarks ungdom. Godt for dig. Men
hvordan gik det til, at Ulla gik fra et liv som ikke-dekan til så en dag at
være det? Man kunne foranlediges til at tro, at Ulla er gået benhårdt
efter titlen, men faktisk var det noget, der nærmest skete lidt af sig selv.
Ralf Hemmingsen (du ved nok, ham den netop afgåede rektor) blev i
2002 dekan og Ulla, som havde hjulpet Ralf med hans valgkampagne,
blev pro-dekan. (Selvom det lyder mere epic at være prodekan, så er det
faktisk en lavererangerende stilling.) Da Ralf i 2005 blev rektor for hele
butikken, så blev Ulla konstitueret dekan og wupti-dupti – siden da har
hun siddet på ”The Copper Throne”. Det er lidt ligesom, at MOK-redaktør
1 i sidste uge vågnede op en lørdag formiddag med en halvspist durum
på hovedpuden ved siden af sig. Det er aldrig rigtig til at vide hvad
livet byder på – man må bare prøve at følge med. Det samme gælder
interviewet, vi er ved at rode os ud i…
Da vi har sat os til rette og fået beundret både lokalet og
Ullas trøje, drejer samtalen ind på hvad vores største
udfordringer som medicinstuderende egentligt er.
Hertil svarer Ulla, at det må være at skulle magte
de forventninger, samfundet har til os i forhold til
ræset gennem studietiden, mens vi samtidigt
skal opnå både faglig fordybelse og kreativ
fornyelse. Og så det, at det er svært at forudse,
hvad fremtidens lægeroller bliver. ”Faglig
fordybelse...” Det grunder dine redaktører
lidt over – hvornår i vores seks år lange
turbo-studie har vi tid til at udvikle os
individuelt? Hele det der: Livet er et
maraton; ikke en spurt – ja det kan man
da sagtens sige, men hvornår er det lige,

at vi skal have tid til at lege med fagets mange aspekter? Er det i de 4
dage imellem bevægeapparatet og CNS på tredje eller er det parallelt
med klinikopholdet på ottende? ”Min vision” svarer Ulla ”er, at vi holder
fast i kernefagligheden, men at vi også lader den enkelte bevæge sig efter
interesse og talent. Vi vil gerne skabe flere muligheder for aktiviteter, der ikke
lige er med i pensum.” Her kan MOK ikke dy sig – hvad med forskningsåret
tænker vi? Ulla svarer diplomatisk: ”SUND vil altid have fokus på
studenterforskningen – selv når omverdenen ændrer rammevilkårene.”
MOK-redaktør 1 & 2 smiler, og vi håber, at der også er plads til at holde
fokus på trivslen hos de studerende, som har brug for et pusterum, der
ikke partout skal munde ud i et førsteforfatterskab.
Samtalen skrider i al hast videre; vi snakker om hvordan en
kommunikationskanal mellem fakultet og de studerende er en
nødvendighed, og Ulla vil alt i alt bare rigtig gerne være i tæt kontakt
med os. Som hun siger: ”I skal have det godt. Det er Jeres SUND - så
selvfølgelig skal I involveres og gerne præge jeres dagligdag endnu
mere. Fortæl mig hvad I kunne tænke jer – hvad tænker I kan forbedre
jeres studieliv? Dørene er åbne og vinduerne blafrer.” (...eller var det
gardinerne?) Ulla opfordrer alle SUNDs studerende med en vision om at
dele den – det er en smuk tanke, som man skal tage til sig, men ledelsen
bør ligeledes tage imod de studerendes idéer om medicinstudiets
udformning og fremtid. For som altid – der skal to til tango. SUND har
ressourcer, og det lyder som om, de er til at dele ud af. (Noget, der er
værd at huske, næste gang du får en bragende ide, men så kommer i
tanke om dine tomme lommer.)
Tiden gik før vi fik set os om, men på falderebet nåede vi lige at snige et
par spørgsmål ind om løst og fast:
MOK: Har du noget at sige om Panumtårnet?
ULLA: Nu. Skal. Det. Være. Færdigt.
MOK: Fedt nok. Hvad er så dit næste store byggeprojekt?
ULLA: Måske noget hjemme i haven? #funfact: Ullas
ynglingsplante er en anemone. MOK er selv vilde
med træer. Eg, Bøg, Birk – you name it. Især hvis de
har potentiale til at blive lavet om til en dør. (Helst
en rød dør – bag den gemmer Jan sig nemlig. Intern
joke, MOK-LOL.)
MOK: Har du nogensinde udnyttet din titel
som dekan f.eks. til at komme forrest i køen til
fredagsbar?
ULLA: Nej.
Her kan man så tydeligt se, at interviewer og
interviewee adskiller sig. Undertegnede ville da
totalt flash’e medarbejder-ID’et, hvis det gav adgang
til ZEN med Remeé og alle de andre rødder. (MOKredaktør 2 prøvede faktisk også en gang at snige sig
frem i køen til frebar, ved at sige, at der skulle laves
en MOK-reportage. Desværre har studklub en stram
pressepolitik. Pokkers!)
MOK: Hvad laver din personlige sekretær?
ULLA: Hun går vist flittigt på kræmmermarked (i sin fritid).
MOK: Hvad skal Studenterklubben spille, for at du
kommer ned og danser?
ULLA: Marie Key med ”Landet”.
Det er hermed taget ad notam og er nu en officiel
opfordring til #PanumDJ’s. MOK-redaktør 1
udlover en kop te til den DJ, der først kan sætte
det i stand. Vi ses på floor, Ulla!
Mo og Sofie //MOK-red.
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Forskingshalvår på Biomedicinsk Institut
Stort tværfagligt forskningsprojekt søger 2 medicinstuderende til 4-6 måneders
forskningsansættelse. Projektet handler om, hvordan kolesterolsænkende medicin
(statiner) påvirker dagligdagen for de mange patienter, der er i primær forebyggelse med
dette præparat. På Biomedicinsk Institut fokuserer vi på de hyppige bivirkninger som
muskelsmerter, muskelkramper og kraftesløshed. Vi gennemfører et træningsstudie på
patienter, der skal til at begynde i behandling med Simvastatin.
Vi kan bl.a. tilbyde:
•
Øvelse i kliniske færdigheder, som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og ekgmåling.
•
Oplæring i fysiologiske testmetoder på mennesker (fx konditest m.m.).
•
Oplæring i basale laboratoriefærdigheder (pipettering m.m.).
•
Mulighed for at lære at håndtere muskelbiopsier.
•
Mulighed for publicering.
•
Mulighed for at skrive bachelor el. kandidatopgave.
•
Et spændende forskningsmiljø med mange andre speciale- og forskningsårsstuderende.
•
Fleksible arbejdstider.
Vi forventer:
•
At du kan starte 1. august eller 1. september 2017.
•
At du kan afsætte 37 t/uge i 4-6 måneder til projektet.
•
At du har gå-på-mod og er villig til at arbejde selvstændigt.
Løn: 10.000 kr/mdr.
Ansøgningsfrist: d. 24. marts kl. 12:00.
Motiveret ansøgning (max 1 side) + CV sendes til Læge og PhD-studerende Anja Birk
Kuhlman, Xlab, Center for Sund Aldring, Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH
N., E-mail: anjabk@sund.ku.dk.

Prægraduat forskningsår i astma
hos børn
Er du interesseret i pædiatri og astma?
Vi kan nu tilbyde et år som
fo r s k n i n g s å r s s t u d e r e n d e p å D a n s k
BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte
Hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood”
COPSAC fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data og
biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt primært
for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og www.
copsac.com.
Et prægraduat forskningssår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for
medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del
i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt.
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår,
skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og
mulighed for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt
klinisk forskningsteam, der består af post docs, Ph.d. studerende forskningsassistenter og
datamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT support og administratorer, samt vores
professor Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter foruden din egen forskning
deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorter.
Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske
modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene
fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt blindt randomiseret studie, der viste en
mulig 25% reduktion af astma i 3 års alderen. Indeværende projekts formål er at undersøge
om denne effekt kan tilskrives en ændring af barnets immunprofil i luftvejene ved hhv. 1
måned og 2 år.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. august 2017.
Ansøgningsfrist er d. 28. marts 2017
Kontakt: Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: job@dbac.dk

Stud.med. søges til forskningsprojekter med MR-skanninger af hjernen
Vi søger to medicinstuderende til at assistere ved undersøgelse af hjernens blodkar og
metabolisme vha. avancerede MR-skanninger.
Undersøgelserne foretages som led i forskningsprojekter, der udforsker de patofysiologiske
mekanismer i hjernen ved migræne.
Arbejdet er ulønnet, men til gengæld vil du blive oplært i MR-skanninger og få erfaring med
klinisk forskning. Projektet vil være ideelt at kombinere med skrivning af bachelor- eller
kandidatopgave eller VKO.
Arbejdet vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt forskningsmiljø, hvor der
er en stor gruppe af dedikerede forskere, ph.d. studerende og andre medicinstuderende.
Vi forventer, at du er forskningsinteresseret, fleksibel, omhyggelig og pligtopfyldende.
Arbejdet vil være i et sådant omfang, at det kan udføres sideløbende med studiet.
Ansøgningsfrist: 31-03-2017
For yderligere information kan du kontakte:
Samaira Younis, læge, ph.d.-studerende
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet Glostrup
samaira.younis.01@regionh.dk
Tlf.: 38 63 21 76
Casper Christensen, læge, ph.d.-studerende
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet Glostrup
casper.emil.christensen.03@regionh.dk
Tlf: 38 63 20 27

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?
ExcaliCare Children’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 eneste rehabiliteringscamp for ca. 20 unge, der er søskende
til kræftramte børn.
Cool Camp for kræftramte unge løber af stablen den 30. juni til 7. juli 2017på Skovly nær Ribe.
Cool Camp for søskende finder sted den 28. juli til 4. august 2017samme 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 ExcaliCare Children’s OrganisationXCALICARE.DK

Forskningsårsstuderende søges

I projektet analyserer vi data fra SEAS databasen, der består af patienter med asymptomatisk
aortastenose, som er fulgt i et klinisk randomiseretstudie.Vi har blodprøver fra baseline
og 1 år (TnT, NT-proBNP, Cystatin C, Vit D, prokollagen, IL-6). Planen er at undersøge den
patofysiologiske og prognostiske betydning af disse markører.
Vi søger en flittig, omgængelig og engageret medicinstuderende, der er interesseret i at
blive introduceret til forskning og skrive en artikel. Det er en forudsætning med stor interesse
for kredsløbsfysiologi, kardiologi, og lyst til at lære og anvende statistikprogrammer. Den
studerende kommer til at deltage i kurser og medvirke i kliniske projekter på afdelingen.
Målet er i første omgang at lave mindst en artikel. Da vi har mulighed for at søge
skolarstipendium med udgangen af marts 2017 er vi interesseret i at involvere studenten i
ansøgningsprocessen. Projektet forventes at starte august-september 2017
Mail venligst til Olav Wendelboe Nielsen own@dadlnet.dk (tlf 31400200) med kort motiveret
ansøgning og CV, så bliver du kontaktet senest d 24 marts 2017
Mvh
Olav W Nielsen, ovl, phd. dr.med
Forskningslektor
Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital.

ANNONCER

STAY COOL - PÅ COOL CAMP
ER DU KLAR TIL EN FANTASTISK UGE MED
KRÆFTRAMTE UNGE ELLER DERES SØSKENDE?

EXCALICARE.DK/VIDEO
-> Bliv frivillig
-> Alt er betalt
VI ER STØTTET AF
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Medicinstuderende søges til forskningsophold (5.sem. forskerperspektivet)
på Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet

Medicinstuderende med pædiatrisk interesse

Er du interesseret i infektionsmedicin og vil du gerne prøve kræfter med forskning på dit 5.
kandidatsemester (forskerperspektivet)?
Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet søger to 5.semesters (kandidat) medicinstuderende
til halvårlig ansættelse på forskningsprojektmed mulighed forforlængelse i yderligere 6
måneder. Copenhagen Co-morbidity in HIV (COCOMO) studiet er et forskningsprojekt, hvor
incidens og prævalens af komorbiditet hos HIV-positive personeri Københavnsområdet
undersøges. Projektet ligger i grænsefladen mellem infektionsmedicin og enten kardiologi
eller metabolisme med mulighed for at forske og skrive inden for det fagområde, der
interesserer dig.
Vi kan tilbyde
Oplæring i – og øvelse – af kliniske færdigheder somtransient elastografi
(Fibroscan), blodprøvetagning, EKG-måling, lungefunktionsundersøgelse mv.
Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 PhD-studerende
og 3 medicinstuderende
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om en
førsteforfatterpublikation/ kandidatspeciale (25 ECTS) samt eventuelt medforfatterskaber
i de projekter du tager del.
Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår’for studerende med akkumuleret
studieaktivitet vedat kombinere opholdet med at tage semesterfri (særlige regler for
studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016).

BørneAstmaKlinikken på Vældegårdsvej 56, Gentofte søger en medicinstuderende på
4. semester eller opefter til at hjælpe i klinikken 4 timer onsdag eftermiddag mellem kl.
14.15- 18.15.
Det er en hyggelig lille klinik, hvor du kommer til at følge børnene og deres forældre
gennemmange år, og hvor vi værdsætter at skabe et imødekommende og trygt miljø for
familierne.
Jobbet indebærer:
•
modtage børnene og deres familier
•
måle og veje børnene
•
udføre lungefunktionstest på de større børn
•
udføre priktest på børn i alle aldre
•
oprydning, rengøring og diverse adhoc opgaver
Du skal:
•
være i gang med mimimum 4. semester
•
kunne komme onsdag fra 14.15-18.15
•
være servicemindet og glad for børn
•
have lyst til at blive i klinikken i flere år
•
I den første periode deler den nuværende assisent og dig jobbet mhp senere fuldt
at overtage.
Løn er efter Fadl’s gældende overenskomst.
Send venligst ansøgning samt cv senest
søndag d 2. april kl 12 til: britta.hansen@dbac.dk.

Vi forventer at
Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt
forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som
integreret del af din hverdag.
Du starter dit 5. semester på kandidaten eller har mulighed for semesterorlov
fra efteråret 2017.
Studerende der ønsker at afsætte et helt år til forskning vil blive prioriteret, idet det er vores
erfaring, at udbyttet for begge parter er størst herved. Hvis du har spørgsmål er du meget
velkommen til at tage kontakt på nedenstående mail eller tlf.
Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV og
karakterudskrift til

på vegne af
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med

Læge og PhD-studerende
Andreas Dehlbæk Knudsen
Infektionsmedicinsk Klinik, 8632
Hjertemedicinsk Klinik, 2014, Rigshospitalet
COCOMO.Rigshospitalet@regionh.dk
Tlf: +45 3545 7565 / +45 3545 7726
Frist for ansøgning er 2. april 2017. Vi forventer at holde samtaler i første uge af april 2017.

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

Timelønnede studerende til kurset, Basal Patologi
Vi søger 3 timelønnede studerende til en 1-årig stilling til kurset i basal patologi med
henblik på administration,skemalægningog implementering af web-baseret undervisning.
Arbejdsopgaver og profil
Opgaverne indebærer på én gang varetagelse og drift af kurset samtidig med at nye tiltag
indføres.
Arbejdsopgaverne omfatter:
Skemalægning, administrering af kurset, deltage i møder, tage referater og
andet forefaldende kursusrelateret arbejde.
Samarbejde og administration i forbindelse med planlægning, udvikling og
udførsel af web-baserede tiltag i undervisningen.
Praktiske opgaver, der hovedsageligt omfatter digitalisering af
undervisningsmateriale Administrativ bistand til ansøgning af fondsmidler til udvikling af
nye digitaliseringsformer i undervisningen.
Der lægges vægt, at ansøger har indsigt i fagets indhold og formidling.
Ansættelsesforhold
Stillingen er 1-årig og arbejdstiden er ca. 4 timer ugentligt. De studenteransattevil indgå i
et kollektiv på 3 studenter som deler opgaverne imellem sig og vikarierer for hinanden.Da
arbejdsopgaverne er overlappende, er arbejdstiderne meget fleksible.
Løn- og ansættelsesvilkår sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomst mellem
Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S)
og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK med
indplacering som studerende.Indplacering sker som studerende-HK med en timeløn på
mellem 117,88-123,67 kr. afhængig af din lønanciennitet og hvor langt du er i dit studie.
For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en
videregående uddannelsesinstitution.
Hvis du har spørgsmål til stillingerne kan du kontakte: almenpatologi@yahoo.dk
Ansøgning
Send din ansøgning og CV elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN"
nederst i opslaget).
Ansøgningsfristen er d.5.april.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i midten af marts, så du kan tiltræde hurtigst
muligt herefter.
På Københavns Universitet ønsker vi at afspejle det omgivende samfund, og vi opfordrer
alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på
Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
Kursus 1: 24. juli - 4. august 2017
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og hæmatologi

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

Lægevikarhold, Kirurgisk GastroenterologiskKlinik, Rigshospitalet
Vi søger nyt medlem til vores lægevikarhold med følgevagter i april måned og selvstændige
vagter fra maj. Vi er et hold på seks medlemmer, der dækker alle hverdage. Jobbet består
primært i at skrive elektive indlæggelsesjournaler dagen inden patienterne opereres. Hertil
hører kontrol af blodprøver, at lægge relevante medicinpakker ind og hvad der ellers måtte
være nødvendig for at gøre patienten klar til operation. Det vil oftest dreje sig om patienter,
der skal opereres for kræft i pancreas, lever-galdeveje, distale øsofagus eller ventriklen.
Arbejdstiden er fra 07:45 og indtil man er færdig med dagens journaler. Det varierer lidt,
hvor travlt man har, men arbejdsdagen slutter typisk på et tidspunkt mellem kl. 13:00 og
14:30. Man noterer, hvornår man går hjem og får løn efter det antal timer, man har været på
arbejde.Der er ingen bagvagtsordning, så det forventes at alle medlemmer udviser en hvis
fleksibilitet og hjælper hiannden i tilfælde af sygdom.Der vil være tre lønnede følgevagter
inden, der tages selvstændige vagter.
Krav:
Du har bestået 8. semester.
Du har mulighed for at tage ca. 4 vagter månedligt.
Ansøgningsfrist: 5. april 2017.
Hvis du tænker at jobbet kunne være noget for dig, er du velkommen til at sende motiveret
ansøgning (ca. ½ side) og CV til holdleder på christian.hunnicke.petersen.01@regionh.dk.
Spørgsmål er også velkomne.

ANNONCER
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MedicinerRådet
har brug for dig
MedicinerRådet (MR) repræsenterer alle de medicinstuderende og derfor er det så vigtigt, at der er studerende,
der kommer og deltager i debatten. Vi mangler altid ildsjæle.
Rammerne
Vi har været med til at designe de nye arbejdsfaciliteter på Panum, og til at designe den kommende tør
og læsesal. Vi er for tiden meget optaget af studenterhusets fremtid.

Undervisning
Vi diskuterer prioriteringer på studiet. Forslag til nye studieordninger. Nye evalueringsprocedurer. Besparelser og vi har fx lige stoppet en afskaffelse af hjertestopsundervisningen på 1. semester.
Regler og procedurer
MR er med i dispensationsudvalget. Holder møder med administrationen. Har du forslag til forbedringer i administrationen?

Nationalt og internationalt
Vi mødes årligt med de andre medicinstudier i landet. Vi deltager i en dansk og en international konference om medicinsk uddannelse. Vi samarbejder med IMCC og FADL
Hvad kan du få ud af MR?
Du får indsigt i studiets opbygning, regler, muligheder og udfordringer. Du kan få lov til at deltage i
udvalgsarbejde. Fx et ansættelsesudvalg? Du lærer at indgå kompromiser, og får erfaring med at argumentere med ledere og udarbejde løsningsforslag.
Kom glad
Kom til vores møder. De er altid åbne. Det koster ingenting, og alle medicinstuderende er velkomne.
Vi holder møder i studenterhuset på 1. sal. og vi mangler nye kræfter.
Datoer i foråret:
29. marts kl 17
26. april kl 17
31. maj kl 17

7

88

|| AANNNNOO
NN
CC
E RE R

Nordisk Sommerskole i Cancerepidemiologi
2017/2018
- kursus og forskningsprojekter for studerende
Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særligt gunstige forskningsmuligheder ved hjælp af de nordiske registre.
Fase 1:

14.-25. august 2017
2 ugers internatkursus “Introduction to Cancer Epidemiology”,
Kræftens Bekæmpelse, København

Fase 2:

Efterår/vinter 2017/2018
Projektarbejde under vejledning svarende til 2 måneder. Gerne
udført sideløbende med studie

Fase 3:

26.-28. januar 2018
2 dages internatkursus, præsentation af projekter, Finland

Deltagere: 25 studerende inden for medicin, statistik, biologi, sygepleje og
folkesundhedsvidenskab fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island
Undervisningssprog: Engelsk
Pris: Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurserne dækkes af
Nordisk Cancer Union
Ansøgning: Yderligere oplysninger og ansøgningsskema:
www.ancr.nu/summerschool
eller kontakt Kræftens Bekæmpelse:
Lissa Churchward eller Mette Bytoft-Thomsen, summerschool@cancer.dk

GØGL MED DYR

KONTAKTPERSON FOR EN EXCHANGE ELLER RESEARCH
EXCHANGE STUDENT I April eller Maj 2017
Kunne du tænke dig at møde studerende fra hele verden?
Og få en sjov og anderledes måned? … Så skal du melde
dig som buddy for en udvekslingsstuderende for IMCC
Exchange eller Research Exchange!
Som kontaktperson hjælper du den studerende med det
praktiske under opholdet, samt laver sociale aktiviteter i
løbet af måneden. Er du interesseret i at møde studerende fra hele verden og skabe nye
venskaber, så har du chancen hos os.
I øjeblikket mangler vi buddys til:
En mandlig studerende fra Japan i april
En mandlig studerende fra Thailand i april
En mandlig studerende fra Brasilien i maj
Hvis du er interesseret så kontakt: buddy.exchangecph@gmail.com
Som buddy vil du få en fordel, hvis du selv ønsker at komme på udveksling
inden for de næste 2 år.
Vi mangler altid buddys, så skriv også, hvis du er interesseret andre
måneder, så kontakter vi dig, når vi har udvekslingsstuderende de
måneder.
Mange hilsner fra Exchange og Research Exchange i København.

STUDKLUB - HUSK AT VI
IKKE TAGER MOBILEPAY I
HVERDAGENE ! <3

Ugens samling
af seje dyr

Ansøgningsfrist: 15. maj 2017

Lægevikarhold - FaDL 7710, Øjenafdeling, Rigshospitalet Glostrup
Glostrup hospitals Øjenafdelings lægevikarhold søger et nyt medlem med tiltrædelse pr.
1. maj og oplæring slut april. Vi er et lille hold på 7 medlemmer, som er meget vellidte af
afdelingen. Arbejdet består i journaloptag samt medicinordination til patienter i dagkirurgisk
regi, som skal opereres under fuld narkose. Patienterne kommer i alle aldersgrupper og
fra hele landet.
Krav
•
Bestået SPV-kursus
•
200 SPV-timer
•
0 VT-timer
•
Du skal være påbegyndt undervisning i sansefagene på 9. semester
(2015-ordningen) eller bestået 9. semester på 2009-ordningen
•
Det forventes at du kan tage 4 vagter samt 1-2 bagvagter pr. måned – også i
eksamensperioder.
•
Tidligere holderfaring, lægevikariater, samt erfaring med Sundheds Platformen
og lignende værdsættes, men er ikke et krav (vedlæg dokumentation for vikariat osv.)
•
Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive foretrukket.
•
Gyldigt akkrediteringskort.
•
Motiveret ansøgning.
•
At du kan deltage i holdmøde d. 20. april kl. 17:00 samt følgevagter i uge 17.
•
Jobsamtaler afholdes d. 18.-19. april.
•
Herudover skal du være villig til at sætte dig grundigt ind i det relevante stof, hvis
du endnu ikke har haft oftalmologi, og du skal have lyst til at indgå i et godt og konstruktivt
samarbejde med afdelingens øvrige personale
Arbejdstid
Hverdage 08-14, torsdag 09-14
Holdet har fri i weekender, på helligdage samt når afdelingen holder ferielukket ved jul-,
påske-, efter-, vinter- og 3 uger om sommeren.
Oplæring
To følgevagter i uge 17 med introduktion til arbejdsgang og IT systemer.
Løn
I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer.
Yderlig information
Har du yderligere spørgsmål kontakt Liva Spindler, liva.sp.m@gmail.com
Ansøgningsfrist d. 06-04-2017.
Du kan søge ved at logge ind på din profil hos FaDL.
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Onkologisk selskab for medicinstuderende inviterer til et super
spændende arrangement om den omdiskuterede HPV-vaccine.

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab) inviterer til:
LAPPLASTIK-KURSUS

Inden for de sidste år, har været en masse debat om vaccinens potentielle bivirkninger,
hvilket har medført, at kun 25% af den nyeste årgang af piger vælger at få vaccinen. Langt
under det niveau, der skal til for at opnå herd immunity.

Lapplastik bruges flittigt inden for plastikkirurgien til rekonstruktion af læsioner i huden efter
fx cancer eller traumer, hvor den eksisterende hud ikke er tilstrækkelig til lukning af læsionen.

Arrangementet vil forsøge at afklare, hvad vejen frem for HPV-vaccinen er. Vi har inviteret tre
gæstetalere, som vil tale om hvilken evidens der allerede foreligger for vaccinens virkning,
hvilke studier der ville kunne bruges til at afklare evt. usikkerheder omkring vaccinen og
hvilke strategier der kunne blive brugt til at vende vaccinationstilslutningskurven. Efter
oplæggene vil der være tid til spørgsmål og debat

Hvis du vil være knivskarp til plastikkirurgi eller have det ultimative udbytte af et suturkursus,
så meld dig til dette semesters populære LAPPLASTIKKURSUS, der foregår Mandag d 27/3.
Der undervises af læger med meget erfaring inden for lapplastik fra bl.a. Roskilde og
Rigshospitalets plastikkirurgiske afdelinger. Du er derfor garanteret undervisning af høj
kvalitet!

Vi er stolte over, at vi har fået nogle af de mest fremtrædende forskere og læger inden for
emnet med til eventet.

Du får undervisning i ALT hvad der er værd at vide om lapplastik, og hvordan behandlingen
udføres kirurgisk.

Vores tre gæstetalere er:

Kursets forløb:
- Afhentning af kursister
- Teoretisk gennemgang af 4 forskellige lapper:
1. Limberg-lap
2. V-Y
3. Z-plastik
4. Hatchet-lap
- Snacks og kaffe
- Påklædning og klargøring til operation
- Udførelse på grise på operationsstuerne

• Professor Elsebeth Lynge fra Institut for Folkesundhed, Center for Epidemiologi og
Screening
• Overlæge Jesper Mehlsen fra synkopecentret på Frederiksberg Hospital
• Overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen
Arrangementet bliver afholdt i et auditorie på Panum (lokale følger) onsdag d. 29/3 kl. 17-19
og vil være målrettet sundhedsvidenskabelige studerende.
Vi glæder os selv helt vildt meget til arrangementet
og ser frem til at se mange af jer til spændende
oplæg og debat!

GENERALFORSAMLING – KOM OG MØD OS!

Så er det blevet tid til generalforsamling i PUC, der bliver afholdt:
Torsdag d. 30/3 kl. 18
Store Mødelokale i Studenterhuset (Panum Nørre Allé 8, 2200)
Det er en åben generalforsamling for alle som skulle være interesserede i at høre mere om
PUC og møde medlemmerne. Vi laver en rundvisning til vores lokaler og faciliteter, så man
kan se hvilke muligheder, I kan få hos PUC. Der vil selvfølgelig være gratis mad og drikke. Hvis
det lyder som noget for dig, så tjek vores Facebook-side ud og deltag i vores event herinde.
HVEM ER PUC - PANUM UNDER WATER CLUB?
PUC er en fuldt udstyret dykkerklub for alle slags studerende (og ikke-studerende) og din
mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Vi er årligt omkring 30 medlemmer, der
tager ud og dykker i de danske farvande. I sommerferien plejer vi at tage på en weekendtur,
der sidste år gik til Langeland. Her får vi dykket endnu mere, og så er der selvfølgelig hygge
og gode dykkerhistorier om aftenen.
Der er også mulighed for at tage dykkercertifikat (Open Water) gennem PUC, hvis du ikke
har et certifikat i forvejen og godt kunne tænke dig at dykke i Danmark. Du kan også bygge
videre på sit certifikat med kurset Advanced Open Water.
Derudover har PUC en fast ugentlig tid i Hillerødgade Svømmehal, hvor vi tager en
aftendukkert og nyder en tur i saunaen.
Hvis du vil vide mere så gå ind på vores hjemmeside www.panumunderwaterclub.dk. Der
kan du læse mere om indmeldelse og kontingent samt se billeder og fortællinger fra vores
seneste dykkerture. Eller endnu bedre kom til vores generalforsamling!

Det er en fordel at have haft et suturkursus før
dette kursus, men det er ikke et krav.
Billetsalg åbner kl. 16, d 20/3!
Der er 12 billetter til salg, så det handler om
at være hurtig på tasterne, hvis man gerne
vil med!
Kurset løber af stablen på operationsstuerne i
bygning 16 på Panum mandag, d 27/3!
Afhentningen af deltagere foregår foran
receptionen ved indgangen kl. 16.00 sharp!
Læs og se mere om begivenheden på
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.
Mød os til IMCC-basisgruppebazar onsdag d.
22. marts kl. 15.15 foran Lundsgaard.
Kom også til vores månedsmøde i april: 6.
april kl. 17.00 i studenterhuset ved Panum.
Vi glæder os til at se dig!

Kursus i AKUT OBSTETRIK
Torsdag d. 20. april
På Hvidovre hospital
Kl. 16.15-ca. 20.30

Vi glæder os til at dykke med dig!

Få et indblik i den akutte del af obstetrikken, og hvordan du håndterer forskellige situationer.

Med venligste hilsner
PUC

Endnu engang afholder GO i samarbejde med Hvidovre Hospital kursus i akut obstetrik.
Kurset er rettet mod medicinstuderende på 6. semester og opefter.
Kursusgebyret er kr. 75,- og dækker forplejning (aftensmad, snacks, drikkevarer)

Mødet med psykisk syge børn og unge i klinikken
Har du undret dig over, hvordan man imødekommer børn og unge med psykiske lidelser?
Hvilke tegn skal man være opmærksom på, og hvordan adskiller de sig fra andre børn og
unge?
PIPPI inviterer alle til foredrag d. 27 marts kl. 16:30 (lokale 13.1.83) om ”Mødet med psykisk
syge børn og unge i klinikken”. Her får vi besøg af Erik Døssing, der er tidligere PIPPI-medlem
og kommende Børne- og ungdomspsykiater. Til foredraget vil Erik fortælle om, hvordan man
som læge (ikke kun børnelæge) bedst håndterer mødet med børn og unge med psykisk
sygdom. Der bliver fokus på børn med autisme og selvskadende unge. Erik kommer både
med cases og videoer.
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.

Tilmelding kræver medlemskab af GO. Er du ikke medlem, så skynd dig at blive det nu;
kontingentet skal være indbetalt senest 2 dage inden kursustilmeldingen, dvs. senest
27. marts 2017! Du kan læse mere om medlemskab på http://gynobs.nu/koebenhavn/
bliv-medlem/
Tilmeldingen åbner tirsdag d. 29. marts kl. 12.00! Skulle der være flere tilmeldte end pladser
i løbet af de første 12 timer, vil pladserne blive tildelt ved lodtrækning. Dog vil studerende
på kandidatdelen blive prioriteret højest. Hvis der herefter skulle være flere ledige pladser,
vil de blive fordelt efter ’først til mølle’.
Sådan tilmelder du dig kurset:
Send en mail til gotilmelding@gmail.
com med • fulde navn • semestertrin •
telefonnummer
• mail • orientering om særlig diæt (fx
vegetar)

HUSK: Foredraget er for ALLE og enhver, og der vil som
altid blive serveret kaffe samt lidt sundt og sødt.

Du vil dagen efter modtage en svarmail
om, om du er tildelt plads på kurset, og i så
fald nærmere information om betalingen.

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner fra AO-udvalget
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FADL GIVER LØNSTIGNING PÅ 53 %
FADL fik hævet lønnen fra 117 kr. i timen til 179,33 efter forhandling med Københavns Universitet.
6 lægestuderende på Retsmedicinsk Institut blev som studentermedhjælpere aflønnet efter HK
overenskomsten med 117 kr. i timen. Problemet var, at deres arbejdsopgaver ikke passede til den
overenskomst, de fik deres løn efter.
De henvendte sig til FADL, der tog sagen op. Sammen med FADL forhandlede de deres løn med
Københavns Universitets centrale HR afdeling. Det blev gjort klart, at HKs overenskomst ikke
dækkede deres opgaver. Den overenskomst, der matchede mest, var FADL/SULs, hvor der var
aflønning af præparatfremstiller, men den dækkede heller ikke tilstrækkeligt. FADL forhandle
de sig derfor frem til, at de lægestuderende fremover bliver ansat som
obduktionsassistent på individuelle vilkår svarende til FADLs overenskomst med
Finansministeriet. Dermed bliver de nu aflønnet med 179,33 kr. i timen plus pension på
3,19 kr. svarende til præparatfremstiller.
Der er ansat 4-6 lægestuderende, og deres arbejdsopgaver er følgende:
75 % af tiden bistår de lægerne under obduktioner og sikrer at prøverne, der udtages lægges i rør og påføres sagsnummer, at indskrive organvægte, assistere med
instrumenter samt tage fotos. Endelig er der arbejde med at uploade data. Arbejdet
kræver fuld omklædning samt nøje overholdelse af procedurer og sikkerhedsbestemmelser.
25 % af tiden er der forefaldende administrative supportopgaver, som består i sagsjournalisering (hvor afdelingen har en back-log), hjælp til udarbejdelse af procedurer (fx ved
at optage foto af situationer, instrumenter osv.) samt inddatering af data i databaser.
Dette arbejde foregår almindeligvis i kontormiljø.
Hvis du er i tvivl, om du får den rigtige løn, så henvend dig til FADL: toc@fadl.dk eller 88 18 49 02
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FORSIKRING

FADL.DK/blivmedlem

Vidste du, at du som FADL medlem, kan du
få en FADL Forsikring som er skræddersyet efter dine behov som medicinstuderende, til en særlig fordelagtig pris.
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FORSIKRING
+3200

r
lægestuderende ha
FADL Forsikring

FADL har forsikret lægestuderende gennem
30 år, og i dag forsikrer FADL mere end
3500 lægestuderende.
Ud fra de erfaringer ved vi, hvad der skal
til for at skabe den bedste forsikring til
lægestuderende – som samtidig skal være
billig.

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

Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N
www.fadlvagt.dk
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Tag en ekstra FADL-vagt
Kære alle FADL-vagter

Der er lige nu rigtig, rigtig mange vagter at få gennem FADLs
Vagtbureau.
Vi taler om ledige vagter dag, aften, nat – hele ugen, hverdage og
weekender – og godt spredt på alle regionens hospitaler.
Så tag fat i jeres studieplan og se, om der ikke er plads til et par
vagter i den kommende tid.
Med venlig hilsen
FADLs Vagtbureau København

Vagtafdelingen
Tlf. 35 37 88 00, tast 1
Alle dage døgnet rundt,
dog kun akutte opkald fra kl. 22.
Bogholderiet
Tlf. 35 37 88 00, tast 2
Man.-fre.: kl. 9-12 og
kl.12.30-14
Receptionen
Kun personlig henvendelse
Man.-tors.: kl. 8-17
Fre.:
kl. 8-14
Kursusafdeling
Tlf. 35 37 88 00, tast 3
Man.-tors.: kl 8.30-12 og
kl.12.30-15
Fre.:
lukket

FADL-vagter
Tjek din akkreditering. Husk, at vi i marts måned gennemfører den årlige akkreditering.
Hvis I endnu ikke har sikret dette, så klik ind på jeres vagtprofil under fanen ”Akkreditering”,
og læs hvordan.
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HOWTO

SATAN-DOKTOR

Det er hårdt at være læge. Det kræver omhyggelighed, emapti og
ansvarsfølelse. Og hårdt er IKKE fedt. Det er et nåleøje, man skal snige
sig igennem hver evig eneste dag, så prøv i stedet at være:

DOKTOR

SATAN

... med MOKs simple og ultraonde guide til at være ondskabens læge i det
godes tjeneste
I
Pentagrammer, masser af pentagrammer. Vacciner og antibiotika
kan kun holde dine patienter raske til en vis grænse – dernæst har du
brug for femkantet beskyttelse fra det onde.
II
Ofringer! Dr. Satan sørger for sine patienters velbefindende ved
ugudelige ofringer! Men helst ikke for alvorlige ofre, det ville være uetisk.
For eksempel kan du tilegne en appendektomeret blindtarm til Belzebub
eller give en afskåret hudflap til Mephisto.
III
Sort. Sort overalt. Hvide kitler er for laboranter og tandlæger.
Rigtige (onde) læger går i sorte kitler, for det er mega badass, og
patienterne samt de studerende på TKO kommer ikke til at være i tvivl
om, hvem der er boss.
IV
Polyfarmaci. Hvad er der ondt ved polyfarmaci? Ikke noget, hvis
der er et velovervejet grundlag for type og mængde af antal præparater,
men det er sgu også for kedeligt. Rigtige djævle-læger giver alle
patienter 666 slags medicin! Det virker unødvendigt,
men gør nu det ekstra for din patients bedring.
V
Få små horn på dit stetoskops oliven.
Det øger din djævle- og ondskabsfaktor
betragteligt, hvis du har nogle ordentlige
sorte horn stikkende ud af hovedet,
når du lytter efter din patients
aortastenose.
VI Sort kaffe. En rigtig Doktor
Satan drikker sin kaffe uden mælk
og helst med lidt for meget Nescafé
Guld (bonus hvis det faktisk er kaffe
ejet af et ondt firma som Nestlé). Hvis du
nogensinde har prøvet en gang pulverkaffe
uden mælk på en medicinsk afdeling, er du
ikke i tvivl om ondskabens tilstedeværelse.
VII.
Du skal aldrig hjælpe, hvis din patient
skal have bækken. Bare grin ildevarslende,
mens sygeplejersken eller FADL-vagten tager
sig af det. Hvis der ikke er nogen til at hjælpe,
så må du endelig træde til alligevel, andet ville
jo være ægte ondt
Simon og Anders

How to

-doctor

1. Det er vigtigt at dit stetoskop er lyserødt. Yderst
vigtigt. Du har fået det af din perfekte Barbie-kæreste.
Ham elsker du. Åh, hvor er det sødt. Men ja. Dit
kærlighedsliv er jo cherry-rose-glitter-pink så hvorfor
skulle dit stetoskop ikke også være det??
2. Du har naturligvis også pink stilletter, der matcher.
Din autoritet vokser i takt med højden på dine
stillethæle - og så giver det bare en mere professionel
udstråling når du har en proper holdning.
3. Du er mere eller mindre et selvkørende hospital. Når
du synger, gør fuglene rent og Bambi klarer alle dine
stikkeropgaver. Du har dog oplevet problemer med katte
som kirurger. Desværre fælder de ned i patienterne. Det
var lidt uheldigt.
4. Det er så overdrevet lækkert, at læger tjener så meget.
Du har en lyserød Porsche og en hæk klippet som et B.
Du har alt: en Ken, en hest, et lyserødt slot og alt andet
lir, du kunne drømme om. Dit liv er en dans på lyserøde
roser (uden torne). Det eneste der er nederen er, at du
ikke kan få briller, der er store nok til dine blå giga-øjne.
5. Du drikker kun kildevand, indtil AQUALene kommer på besøg.
Så drikker I ironisk nok
noget andet.
6. Står du på nippet af at
skulle vælge et speciale? Er du
i tvivl? Næ. Det er slet ikke
svært. Du skal selvfølgelig være
plastikkirurg, så du kan gøre alle
lige så perfekte som dig. Man bliver jo
ikke ligefrem født med en hvepsetalje vel?
7. Heldigvis er folk på plastik kun syge
af én ting: misundelse. Men det klarer du
og din skalpel i et snuptag og så kan du
køre afsted med Ken i din Porsche. Du er
en stjerne!
8. ...og husk så lige på, at du altid er i højre
side af siden - ‘cause you always right, girl!

Sofie og Mo

