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Россия
”Vil du til konference i Rusland?”, stod der i annoncen i
MOK. Læste du den overskrift med interesse og undrede dig
over, hvad det monstro var for et projekt, er svaret på dine
bønner kommet. Her bringer MOK en reportage fra det mørke
Rusland.
Tirsdag
Klokken er 00.10 og destinationen er sat. I de sydlige Uralbjerge afholdes the 2nd International Scientific conference of
young scientists and students ”Current Issues of medical and
Public Health” eller II Forum of students and young scientists
from medical and pharmaceutical universities ”Quality Education”
(sic.) med forkortelsen ISCoYSaSCIoMaPH2FoSaYSfMaPU. Af
uransaglige årsager og qua en invitation fra KU, er vi en delegation
på 7 medicinstuderende af sted. Guderne må vide, hvorfor vi er
valgt.
I
virkeligheden
er det en rejse
ind i uvisheden
– selvom vi har
haft
sporadisk
kontakt til vores
russiske kontakt
Elizabeth, ved vi
ikke meget om,
hvad der skal ske.
Det medicinske fakultet i Jekatarinburg
Hun har primært
krydsforhørt os om noget ikke-eksisterende data og har hun
spoile’d en del for Ball NOMUS, med temaet ”the doctor from
history time”, where students can dance and sing all evening. Det
er simpelthen et bal.
Jeg skal fremlægge om TPK. Ja, tidlig patientkontakt, det gider de
godt høre om i Rusland.
Flyrejsen til Jekaterinburg, Ruslands 4. største by, kræver kun
et stop og vi afhentes i lufthavnen af to russere, Viktoria og
Alexander, der tilhører den lille skare af russere, der kan snakke
engelsk.
Byen er på mange måde en karikatur på Rusland. Sovietisk
brutalisme, der får Panum til at ligne et Disneyslot, totalt
desaturerede farver og ekstremt meget brun, nuancer af grå og
mat-gul gennemsyrer udsigten. Der er jord over alt, og midt i byen
er man ved at konstruere et gigantisk stadion, mens der er flere
huller i vejene end der er sider i TPK-kompendiet.
Vi kigger lige forbi dekanatet og får et USB-stik i kunstig marmor og
en beige kuglepen, hvorefter vi tager på et bageri i Jekaterinburgs
svar på Fisketorvet får røget sildesuppe , køber russiske SIM-
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kort (det er åbenbart et must) inden vi – på storcenterets øverste
etage – loves at vi skal i trampolinland (hvilket sidenhen viser sig
at være falske løfter).
Vi installeres ud på eftermiddagen i et russisk hotel/
kollegium-kombination af en gasbetonsbygning, hvor alting er
linoleumsbekældt. Here you live.
Russerne
bruger
resten af aftenen –
med blandet sucess
– på at overtale os
til at nedlægge en
hookah bar, hvor
der drikkes vodka og
Andrei (den primære
Putin-fanboy) dukker
op for første gang.

Bare rolig, der var også et musisk indslag med hamonika til den
historiske gennemgang af univeritetet

Onsdag.
Udkørte efter gårsdagens hookah (hvilket åbenbart er synonymet
for vandpibe), indlægges vi fra morgenstunden til velkomst med
de andre udlændinge (det viser sig, at ”international”-delen af
konferencen består af fem kinesere, lidt mix fra the ’stans og os)
til et 2 times russisk foredrag om Ural State Medical University.
Professoren, der ligner en gremlin med spids næse, gennemgår
slavisk hvert år og hver en rektor i universitets historie, strækkende
sig tilbage til 1923 på russisk. Han ytrer blandt andet også, at
de moderne medicinstuderende, skal kunne navnet på alle de
studerende, der døde under 2. Verdenskrig. Det er eksamensstof.
Videnskabsteori, go home.
Efter de historiske rammer er sat, går vi til introen til konferencen.
Med balloner, og Rocky-tema til indgangsmarch, placeres vi til en
3 timers russisk
intro-forelæsning
sammen
med
universitetets
elite, hvor der
blandet andet er
underlægningsmusik til ordstyren
(der Endnu et af de russiske indslag til den ovenud lange introforelæsning
viser sig at være
Ruslands bedste medicinstuderende Jakob jf. de officialle kilder
på fakultetet), kor, symfoniorkester og diplomoverrækkelse i
utrolige mængder og en 1,5 timers russisk forelæsning om en
professors rejse til USA, efterfulgt af en massiv overdængning i
buketter til denne. Den danske delegation får naturligvis også et
diplom, der er tilegnet KU’s rektor, Henrik C. Wegener.
Efter dette går turen til Jeltzin-center. Et museum dedikeret til
den russiske præsident Boris Jeltzin. En form for propagandamuseum, hvor man kan se hvor cool en badboy Jeltzin var. Han
vil frem. Efter en lang tur i gennem historien, slutter turen i et
Fort. side 8
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ANNONCER

Studentermedhjælpere søges til
CAMES Simulationscenter Rigshospitalet

Studenterundervisere søges til
CAMES Undervisningsgruppen Rigshospitalet

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) søger seks
studentermedhjælpere til Simulationscenter Rigshospitalet.

Vil du undervise i kliniske færdigheder? Copenhagen Academy of Medical Education and
Simulation, Rigshospitalet (CAMES RH) søger seks studenterundervisere med opstart den
1. august 2016.

Om jobbet
Du vil blive en del af simulationsstudentergruppen, der:
tager sig af proceduresimulationstræning (til fx gastroskopi, bronkoskopi, laparoskopi og
lumbal punktur) hovedsageligt for læger under videreuddannelse
fungerer som hjælpelærer og facilitator ved kurser for sygeplejersker og læger samt
sygepleje- og lægestuderende
medvirker til at arrangere og afvikle stationsbaserede eksaminer for medicinstuderende
samt tredjelandslæger (OSCE og MFTL)
udvikler små lærings- og instruksvideoer
giver teknisk assistance og servicefunktioner i relation til ovenstående
laver forefaldende opgaver
Jobbet er meget selvstændigt, og du vil få indflydelse på udviklingen og tilrettelæggelsen
af kurser samt simulationsprogrammer.
Om dig
Du er medicinstuderende på bachelordelen, hvor du har bestået tredje semester. Herudover
har du interesse for proceduresimulation og for undervisning og formidling, ligesom du
har interesse for it og teknik samt generelt har teknisk snilde. Jobbet stiller krav til gode
samarbejdsevner, fleksibilitet og en vis ordenssans.
Vi ser gerne, at du bliver hos os resten af dit studie.
Om CAMES
CAMES er en del af Center for HR i Region Hovedstaden. Vi har til huse på Rigshospitalet i
Teilumbygningen og på Hammershusgade.
Vores opgave er at undervise og simulationstræne samt forske i relation til de to elementer.
Målgruppen er sundhedspersonalet samt studerende inden for sundhedssektoren.
Vi har en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte. Der er gode muligheder for at
igangsætte og supervisere forskningsaktiviteter.
Læs mere om os på vores hjemmeside: https://www.regionh.dk/cames/
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte simulationscenter- og
studenteransvarlig, anæstesisygeplejerske Therese Møller-Andersen på therese.moellerandersen.01@regionh.dk, tlf. 3545 5424, talsmand for Simulationsstudentergruppen Rasmus
Sørensen på rasmus.blahm@gmail.com, tlf. 2989 6845.
Løn- og ansættelsesvilkår
Din arbejdstid bliver i gennemsnit 5 – 9 timer pr. uge med det nuværende aktivitetsniveau.
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 8.00 - 20.00 i hele semesteret. Der
vil blive fastlagt faste vagter minimum to måneder frem, hvor hver studentermedhjælper
kan forvente to evt. flere faste vagter om måneden.
Ansøgningsprocedure
Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem, hvor du uploader din CV og
din motiverede ansøgning.
Ansøgningsfristen er mandag den 22. maj 2017.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 8. juni 2017. Obligatorisk oplæring
foregår ultimo i august, hvor du skal være til rådighed. Du får løn under din praktiske
oplæring.

Øjenlægepraksis i Hillerød søger
medicinstuderende
Personalet består af en læge og to øvrige klinikpersonale.
Der søges 2-3 studerendetil at assistere med sekretærarbejde og foretage forskellige
oftalmologiske forundersøgelser.
Fokus på udadvendthed, god patientkontakt, fleksibilitetog at man har lyst til at yde en
indsats i en ofte travl hverdag.
Erfaring med oftalmologiske forundersøgelser inkl synsfeltundersøgelser foretrækkes.
Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.
Ansøgning med kort beskrivelse af hvem du er og hvor du er i studiet til dr@melsom.dk

Vi har til huse i Teilumbygningen på Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeuddannelsen
på det kliniske område. Træningen på CAMES RH er dels en forberedelse af de studerende
til klinikophold og dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter en
række kliniske færdigheder samt kommunikationstræning.
Dine arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af undervisning af medicinstuderende i udvalgte
kliniske færdigheder såsom hjertelungeredning, anlæggelse af blærekateter og perifer
veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, ledundersøgelse, gynækologisk
undersøgelse, genoplivning eller praktisk intro til ultralyd m.m. samt støttefunktion ved
anden primær underviser og forefaldende opgaver. Oplæring vil blive tilpasset løbende,
så man får mulighed for at undervise i mere avancerede procedurer i takt med, at man
kommer længere på studiet.
Herudover vil du assistere ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og
MFTL) og hjælpe med at vedligeholde de enkelte laboratorier og lagre, ligesom du vil lave
andet forefaldende arbejde. Der er på̊ CAMES RH gode muligheder for igangsættelse og
supervision af forskningsaktiviteter.
Dine kvalifikationer
Du er medicinstuderende på bachelordelen med bestået andet semester, men du er ikke
længere end sjette semester. Vi ser gerne, at du bliver hos os resten af dit studie.
Du skal have interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en
fordel. Jobbet er meget selvstændigt, og du får indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse
samt udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav til gode samarbejdsevner og
fleksibilitet. Vi har på CAMES RH en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed. Hvis du har interesser
uden for studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, it eller hvis du blot har
generel teknisk snilde, hører vi derfor gerne om dette i din ansøgning.
Løn- og ansættelsesvilkår
Din arbejdstid vil i gennemsnit være 8-10 timer ugentligt (undtaget juli) med det nuværende
aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 8.00-18.00.
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i
eksamensperioder kan ikke undgås. Arbejdsopgaverne fordeles via en portal, hvor vi er
forpligtiget til at dække alle vagter. Arbejdet fordeles mellem ca. 30 studentermedarbejdere,
hvor din fleksibilitet forventes.
For flere oplysninger kan du henvende dig til teamkoordinator Therese Møller-Andersen
på telefon 6124 2740 eller studentertalsmand Niels Frederich Holm på telefon 2491 6137.
Ansøgningsprocedure
Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem, hvor du skal indtaste
kontaktoplysninger, uploade CV og motiveret ansøgning. Der kan ikke ansøges på andre
måder.
Ansøgningsfristen er mandag den 22. maj. 2017 kl. 12.
Ansættelsessamtaler er planlagt til den 1. juni. Obligatorisk oplæring foregår den 15.-19.
august 2017, hvor du skal være til rådighed. Du får løn under din pædagogiske og praktiske
oplæring.
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Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup

Prægraduatforskningsår i astma hos børn

Medicinstuderende søges til spændende projekt med medicinoverforbrugs-hovedpine

Er du interesseret i pædiatri og astma?

Vi søger en selvstændig, kvik og dygtig medicinstuderende, der er interesseret i neurologi
og hovedpineforskning.

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC)
ved Gentofte Hospital.

Vi tilbyder ½ - 1 forsknings-år med mulighed for skrivning af kandidatopgave, der skal
udmunde i en artikel. Vi vil søge penge til finansiering af løn i det første halve år, mens det
andet halve år vil være på SU. Du skal minimum være på 4. sem. kandidat.
Vi er i gang med et stort randomiseret klinisk behandlingsstudie, hvor vi sammenligner 3
forskellige behandlinger og leder efter biomarkører for medicin-overforbrugshovedpine
(MOH) i blodprøver. Der vil derfor være meget patientkontakt, og du vil få en stor klinisk
erfaring med diagnosticering, opfølgning og behandling af patienter med nogle af de
hyppigste hovedpineformer (MOH, spændingshovedpine og migræne) – alt sammen
superviseret af vores specialiserede overlæger. Desuden vil du indgåi et tæt samarbejde
med vores sygeplejersker, fysioterapeuter og psykologer.

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.

På Dansk Hovedpinecenter har vi et fantastisk miljø af unge ambitiøse forskere, hvor der
både er tid til sparing men også til hygge og sociale arrangement, inkl. ugentlig morgenbrød
og kageklub.
Send ansøgning og CV til louise.ninett.carlsen@regionh.dk.
Ansøgningsfrist tirsdag d. 4. maj 2017.
Hvis du vil høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte os på:
louise.ninett.carlsen@regionh.dk eller 30 70 33 28.
Mange hilsner,
Louise Carlsen, Læge og PhD-stud.,
Mette Bisgaard, Projektsygeplejerske
Rigmor Jensen, Professor
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Ndr. Ringvej 69, 2600 Glostrup

Center for Perioperativ Optimering søger
1-2 forskningsårsstuderende til start
d. 1. september 2017
Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel
selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen
med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).
Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil
emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men
der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil få tilknyttet et vejleder-team under
ansættelsen, der sikrer at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med
problemer, der måtte opstå undervejs.
Som udgangspunkt søger vi studerende, som kan være i forskningsenheden i et helt år. Vi vil
dog også gerne høre fra dig, hvis du planlægger et halvt år, eksempelvis forskningssemester.
Vi tilbyder til forskningsårsstuderende (1 år):
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkieti
foråret 2018
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe
- Minimum tre artikler som førsteforfatter i løbet af ansættelsen
Vi tilbyder studerende på forskningssemester (½ år):
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
- Minimum et førsteforfatterskab samt et medforfatterskab
Vi forventer at ansøgeren:
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
- Er struktureret, dedikeret og flittig
- Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
- Er medicinstuderende, gerne på kandidatdelen
Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital
(www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger
i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt,
hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.
Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til DJOE0062@regionh.dk
inden den 18. maj 2017. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i starten
af uge 21 efter nærmere aftale.
Yderligere information:
Dennis Zetner Jørgensen, læge, ph.d.-studerende (DJOE0062@regionh.dk)
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Et prægraduat forskningsår 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 afpost docs, Ph.d.studerendeforskningsassistenterogdatamanagers, 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 2år.
I forbindelse med den nye studieordning er det muligt at tage ½ års orlov i forbindelse med
11. Semester (alt over 8. Semester kan flyttes rundt på), så man får et helt år til forskning.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. august 2017.
Kontakt:
Send din ansøgning og eventuelle
spørgsmål til: marianne.mikkelsen@dbac.dk
Ansøgningsfrist er d. 10. maj 2017

Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk
klinik, Rigshospitalet med start efterår 2017
Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring
med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse af
pludselig hjertedød. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier indsamlet et unikt
nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge ovenstående. Vi søger
nu 2forskningsårsstuderende til forskningsprojekter omhandlende årsager til pludselig
hjertedød blandt personer i alle aldre i 2010 og eventuelle forandringer i hyppighed af
pludselig hjertedød blandt unge fra 2000-2010. Projekterne er unikke og af stor klinisk
relevans.
Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.studerende og postdocs fra Danmark og udland. Dutilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000
per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i 2 forskningsmøder
hver måned med hele gruppen og vil modtage personlig daglig vejledning af 2 vejledere.
Bachelor- eller kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for
at præsentere dine resultater i ind- og udland. På lang sigt er der mulighed for at fortsætte
som ph.d.-studerende i forskningsgruppen. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive
indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå
erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk, samt lære at
skrive videnskabelige artikler. Du vil få ansvaret for et selvstændigt projekt, og vil derudover
i mindre grad hjælpe en ph.d.-studerende med et projekt, som du også får del i.
Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi.
Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov
fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi forventer, at du efter forskningsårets udløb stadig
er tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt og
opstart af andre projekter.
Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi
af hidtil opnåedeeksamenskarakterer på medicinstudiet.
Vi vil gerne høre fra dig senest 01-06-2017. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil
starte, men regner med start ca. 01-09-2017. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat
bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede.
Med venlig hilsen
Jacob Tfelt-Hansen				
Lektor, ph.d.-koordinator, afdelingslæge, dr.med.		

Thomas Hadberg Lynge
Læge, ph.d.-studerende

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142
Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: thomashadberglynge@gmail.com
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BASISGRUPPER

Kommende arrangementer i AKS
Aktiv Kardiologi for Studerende.

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab)
inviterer til: BASIC SUTUR - KURSUS

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale.
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste efterårets arrangementer.

KOM og vær med på endnu et fedt sutur-kursus dette semester! Meld dig til dette semesters
populære basic sutur-kursus, der foregår Onsdag d 3/5.

Torsdag den 4. maj - Forskerfrokost
”Hvordan tænker en forsker?” -Er du nysgerrig og god til at undre dig!?

Underviserne er super dygtige og har meget erfaring med sutur! Alle os i bestyrelsen vil
hjælpe til, og gøre dig fantastisk god til at håndtere suturredskaber. Du bliver en haj til
sutur med SPLAS!

Forskerfrokost er et nyt koncept præsenteret af basisgruppen AKS.
Med afsæt i sin egen forskning indenfor iskæmisk hjertesygdom vil overlæge, dr.med.,
Thomas Engstrøm introducere os til forskningens mind-set: Hvordan tænker en forsker,
hvorfor er det vigtigt med en kritisk tilgang og ikke mindst altid at være nysgerrig og undres?

Til dette kursus fokuseres der på at lære helt simpel sutur. Så hvis du endnu ikke har prøvet
det så kom og vær med! Der er også rig mulighed for at deltage, hvis du allerede har stiftet
bekendtskab med sutur. Kom og vær med!

Frokosten foregår i et mindre forum og der vil være lækre sandwich. Konceptet er målrettet
bachelorstuderende men alle er dog velkomne!Tilmelding er nødvendig og foregår ved at
sende en besked til AKS på facebook – NB. Kun 15 pladser.
Vi glæder os meget til at se jer til en god afslappet dialog:
Torsdag den 4. maj kl. 12.00-13.00 i lokale 13.1.83 i Panumtårnet.
Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

Mødet med børnelægen fra neonatalafdelingen
Har du undret dig over, hvad en neonatolog egentligt beskæftiger sig med? Hvilke etiske
problemstillinger ligger bag behandling af et meget præmaturt barn?Vil ekstremt tidligt
fødte børn kunne leve uden alvorlige følgevirkninger resten af livet?
PIPPI inviterer alle til semesterets sidste månedsmødemed et spændende foredrag d. 24.
maj kl.16:30. Til foredraget får vi besøg af Raheel, som eryngre pædiater i hoveduddannelse
på Hvidovre Hospital. Raheel vil give jer et indblik i de neonatale patienter, som han møder
i sin daglige gang på neonatalafdelingen. Derudover vil Raheel komme ind påde etiske
aspekter, der ligger bag behandlingen af ekstremt præmature børn.
Efter foredraget holder vi månedsmøde, hvor I kan høre mere om PIPPI, og hvordan I kan
blive en del af en hyggelig basisgruppe med store ambitioner og interesse for pædiatri.
HUSK: Foredraget er for alle og enhver,
og der vil som altid blive serveret kaffe
samt lidt sundt og sødt.

Vi håber og ønsker selvfølgelig, at I melder Jer til og får lidt lækkerier til ganen og en varm
kop kaffesamtidig med, at I bliver dygtigere til og klogere på Plastikkirurgi!
Billetsalg åbner kl. 16, d 26/4!
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen onsdag, d 3/5.
Læs og se mere om begivenheden på Facebook!

Restpladser for foråret 2018
PIT har lige nu ledige pladser til foråretpå flere af vores hospitaler!
• Mpwapwa District Hospital, Tanzania: 		
• Mbulu District Hospital, Tanzania			
• Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia:
OBS! Dyrt hospital
• Siaya Hospital, Kenya:				
• Christian Hospital Mungeli, Indien			

1 plads i perioden feb-apr.
2 pladser i perioden feb-apr.
2 pladser i perioden feb-apr.
2 pladser i perioden feb-apr.
2 pladser i perioden feb-apr.

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 1000 kr. hvoraf man får 500 kr. igen, når man efter hjemrejse
udfylder en rapport om sit ophold.

Vi glæder os til at se jer!

Ansøgningsfristen er d. 1. juni. For at blive udsendt skal man have deltaget i PITs
tropemedicinske weekendkursus. Næste kursus bliver afholdt i efteråret 2017 i Århus.
Nærmere dato følger. Har man deltaget i KUs ”Summer School in International Health” er
dette også tilstrækkeligt.

MIKS er klubben for alle med interesse
for kitesurfing.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet
”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, email-adresse
og adresse samt angivelse af semestertrin. Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus
i tropemedicin eller et lignende kursus, skal dette anføres. Motiveret ansøgning er ej
nødvendig.

Kitesurfer du allerede, eller går du med en drøm
om at komme i gang med kitesurfing, så er MIKS
klubben for dig! Her er nemlig både nye som
rutinerede kitesurfere repræsenteret, så der vil
være tips og tricks til at komme videre uanset
hvor langt du er.
Vi tilbyder et community, hvor vi kan dele glæden
ved at kitesurfe. Vi holder jævnligt månedsmøder,
hvor vi planlægger ture til bl.a. kabelparken,
weekend-/enkeltdagsture eller udlandsture.
Som medlem får man et 5 timers kursus til
1000,- pr. pers. for 3-4 deltagere via KiteSjælland.
Derudover får man rabat hos Nautic Ski & Surf,
Pleasant på Stefansgade og mulighed for at
deltage i vores surf-weekends og leje vores udstyr
for 150-200,-/døgn ekskl. depositum.
MELD DIG IND I VORES FACEBOOK-GRUPPE OG FÅ MERE INFORMATION!
facebook.com/groups/MIKSKBH/ ELLER facebook.com/MIKSKBH

SØNHKS månedsmøde
Den 4. maj kl. 16.30 inviterer SØNHKS til en eftermiddag om hørelse og høretest.
I forbindelse med vores månedsmøde får vi besøg af øre-næse-halslæge Hassan Eskandarani
fra RH, der vil fortælle om audiogrammer og hørenedsættelse fra et klinisk perspektiv. Der
vil være kaffe og lidt sødt til ganen.
Hvor: lokale13.1.36 I Mærsk-bygningen.
Vi glæder os til at se Jer!
Velmødt!

Mvh
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

STUDKLUB på PANUM
1) Der er LAAAAANG fredagsbar på fredag fra 11-24. Her vil der blandt andet afholdes
beerpong-turnering, hvis man nu er til den slags.
2) Blå kopper, bror. Det er på tide de kommer tilbage til klubben. Der er et finit antal kopper og
hvis du fjerner en kop fra klubben, så svarer til at subtrahere omtrænt een kop fra det tidligere
angivede finite antal. Så please - bring our boys back!
3) Klubben lukker. Men bare rolig - det er ikke for evigt. Den åbner igen til efteråret. (Wow, det
er længe lukket - så luk den nu hellere af med et brag vha. punkt 1.)
3,5) Vi har på redaktionen fået hjælp af vores resident regnskabschef til at udregne, hvor sindssygt
mange dollars kantinen kommer til at tjene på kaffe i denne nødens tid. Hold nu bare fast:
“Efter klubben lukker har kantinen åbent i 36 dage og eftersom vi gennemsnitligt drikker 500 kopper
kaffe om dagen, vil der samlet i perioden drikkes 18.000 kopper kaffe. (Antaget, at forbruget er
konstant.) Vi formoder, at kantinen sælger en kop kaffe til 10 kroner (dette er ikke researchet til
bunds endnu) og dermed formodes det, at deres omsætning, i perioden, stiger med 180.000 kroner.
Der er ikke noget at sige til, at kanne-kokken kører i AudiTT.”
4) Studenterklubben siger tak for et bangern semester - og vi ses til Panum Distortion onsdag
den 31. maj!

STUDENTERTILBUD

Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg
Forsøgets titel:
”Forskellige dosers indflydelse på den sensorisk udbredelse af nervuscutaneousfemorislateralis
blokade - Et randomiseret, blindet, parret studie på raske forsøgspersoner”
Et lodtrækningsforsøg hvor udbredelsen af en nerveblokade undersøges hos raske
forsøgspersoner.
Til forsøg på AnæstesiologiskAfdeling, Køge Sygehus søges 20 raske forsøgspersoner.
Formålet med dette forsøg er primært at undersøge udbredelsen af en nerveblokade på
låret (nervuscutaneousfemorislateralis-blokade, NCFL-blokade).
Forsøget kræver fremmøde på forsøgsdagen og forventes at vare op til 7 timer.
Du skal være rask, over 18 gammel, BMI mellem 18 og 30.
Du må IKKE:
• Drikke >21 genstande alkohol om ugen
• Have medicinmisbrug
• Indtage receptpligtig smertestillende medicin indenfor 4 uger inden forsøgsdagen
• Have neuromuskulære defekter, tidligere kirurgi eller andet traume på underekstremiteterne.
• Have diabetes.
• Have sår på låret fra hofteregionen til knæet
• Hvis du er kvinde, kan du kun indgå i forsøget, hvis du bruger sikker antikonception, og
vi vil inden forsøget går i gang tage en graviditetstest.
Du vil blive undersøgt af den forsøgsansvarlige læge og få målt dit blodtryk og puls samt
blive vejet og målt. Derefter vil du få anlagt et NCFL-blokade i hvert ben, det ene med 8 ml
af det lokalbedøvende middelropivacain, og det andet med 16 ml af det lokalbedøvende
middel ropivacain.Du vil blive sendt hjem med en virksom blokade i form af ændret følesans
på låret (dette vil ikke have indvirkning på dine normale aktiviteter). I sjældne tilfælde kan
man få nedsat muskelstyrke i låret. I dette tilfælde kan du ikke køre bil, cykel eller lignende,
og der vil blive arrangeret hjemtransport. Blokaden virker i 12-24 timer.
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Nyt fra studenterpræsten og Studentermenigheden
i København - SMiK
Se mere om arrangementerne på Facebook Studentermenigheden i København
Og klik på de enkelte begivenheder. Man kan også kontakte mig på mail praest@sund.
ku.dk eller kigge forbi kontoret, hvis man vil vide mere.
Tirsdag d. 2. maj
Foredrag ved ph.d Lektor Anders Holm : Skal den lutherske reformation virkelig fortsættes?
Studenterhuset, Købemagergade 52
Lørdag d. 6. maj
Filosofisk fugle-og botaniktur
Tilmeding til praest@sund.ku.dk
Tirsdag den 9. maj, kl. 18-20
Studentermenighedens lokaler, Store Kannikestræde 8,1.
“Politik, det nationale og staten”
Aftenens emne introduceres af studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen.
Lørdag d. 20. maj
Teologisk fisketur
Turen er kun forstuderende - tilmelding er nødvendig til praest@sund.ku.dk
Du bedes angive om du skal leje fiskegrej. Det koster 100 kr.
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedste
på mail, telefon, eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også
være heldig at møde mig på kontoret lokale 15.2.1
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Honorering vil være 150 kr. per time, beløbet er skattepligtigt. Forsøget er godkendt af Den
Videnskabsetiske Komité (journal nr: SJ-602). Forsøget er ikke sponsoreret.
Vi har planlagt følgende forsøgsdage:19/5,2/6 og 9/6.

Åbningstider for Mikroskopisk Studiesal
Mikroskopisk Studiesal er et tilbud til studerende på 2. semester om hjælp til histologi.
Vi har opsat spotprøver i form af billeder, så du kan teste dine færdigheder.
Vi håber, du vil benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din læsemakker eller
få afklaret spørgsmål hos demonstrator. Medbring din computer og få hjælp til tolkning
af Virmik-præparater. Der er mulighed for benyttelse af mikroskoper for interesserede.
Op til eksamen sætter vi fokus på specifikke, udvalgte emner, som erfaringsmæssigt har
voldt vanskeligheder.6 dage vil der være en kort gennemgang af disse emner. På grund
af stor efterspørgsel og deraf følgende pladsmangel har vi reserveret et auditorium i
nogle af åbningstimerne og nogle dage afholdes samme gennemgang 2 gange. Hvis der
er pladsmangel eller du er forhindret en dag, hvor der gennemgås et emne, er du altid
velkommen til at få demonstrator til at gennemgå dele af emnet i den øvrige åbningstid.

En beretning om at bestå 3. semesters anatomieksamen
Det kunne nemt opfattes som en ganske almindelig tirsdag for den uvidende. Alarmen
går, man står op og følger den helt normale rutine. Intet er dog almindeligt denne tirsdag.
Måneders slid på Tør kulminerer i dag med den frygtede, og alt for hypede, eksamen i hoved,
hals, bevægeapparatet og det perifære nervesystems anatomi. Eksamen som er rygtet
og berygtet allerede på den spæde rustursuge, hvor man ingen ide har om alt andet på
studiet – end den store anatomieksamen. Frygten og nervøsiteten kulminerer umiddelbart
i minutterne før man skal trække spørgsmål. Har jeg læst nok? Dumper jeg?
En time senere – uden tvivl den hurtigeste time man har oplevet gennem de sidste måneder
– er det hele overstået. Al nervøsiteten, spændingen og de mange timers hårde arbejde er
glemt. Så meget ophobet nervøsitet og tvivl forløst helt udramatisk.
Nu venter den bedste tur ned af gangene omkring Våd, som man til dato har gået. For
enden står en gruppe helt fantastiske mennesker, som venter spændt på at se Panums i
øjeblikket største glædessmil.
Intet på studiet har endnu været i nærheden af følelsen af at være færdig med anatomikurset,
om så det bliver i første, andet eller tredje forsøg. Den viden man tilegner sig, og de venner
man får på studiet, er så meget vigtigere end at bestå en eksamen i første forsøg. Og ja, fuck
da karakteren man ender med at få. Det ender blot som en sort plet blæk på et bachelorbevis.
De venner man får på studiet, som venter på en for enden af gangen efter eksamen, det er
dem som man skal hæfte sig ved.

Af C. Benson, ven af redaktionen

Henvendelse til:
Forskningsårsstuderende Frederik Vilhelmsen
Anæstesiologisk afdeling
Køge Sygehus
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf.:47326495eller 3058 2856 ; Email: frv@regionsjaelland.dk
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imponerende stort rum, hvor man med malerier af den blå himmel
kan fortælle, hvad frihed betyder for dig. Thank you Jeltzin.
Torsdag
Så er tiden inde, dommens dag. Vores bidrag til konferencen, vores europæiske prescence, vores gennemøvede præsentationer
skal på denne legendariske torsdag sprede sit internationale skær
på konferencen.
Jeg skal naturligvis lave min
præsentation
på ”psychology,
pedagogy, clinical
psychology
and
psychotherapy”-sektionen af
konferencen, og
føres tidligt torsEndnu en diplom overrækkelse, selvfølgeligt med #1, UT, i midten
dag derover af min
russiske kontakt Yaroslav, der som en blandt få snakker engelsk.
Jeg får lov til at lave min præsentation som den første, og livetranslates af Yaroslav, der forsøger at få forklaret, hvad TPK går ud
på – russerne elsker blandt andet anekdoter om Tingbjerg, hvor jeg
i sin tid mødtes med min patient. Andre fremlægger om russiske
ordsprog eller om motivation til at læse. Alting på russisk. Efter et
kort intermezzo med votering, forklares jeg, at det åbenbart er en
konkurrence,
men
bare
rolig:
Som
den første og
eneste internationale
deltager på
denne del af
konferencen,
er jeg sikret
en stensikker
førsteplads. Anna får diplomet for at være best, overrakt af The Best of the best, der
medbringer et assortet team

Efterfølgende skal vi langt om længe til det infamøse Ball NOMUS,
og nu bliver ord fattige.
I en moderne meget russisk kultursal-forsamlings-hus-kombination
af dimensioner, klædt på som til den røde løber, er 200 russiske
studerende deltagere i, hvad der bedst kan beskrives som en
ædru rundkreds-lanciers. Der er VIP-rum, 2.-verdenskrig-digt,
violin-solo, 15 forskellige danse to gange, dance-off til russisk rap,
danseopvisning af en trio i sølvfarvet spandex og for at toppe det
hele, er der lige en russer, der frier på scenen til allersidst.
Efter bal, tager vi et team med ud og spiser, hvorefter vi lægger

Det samlede internationale bidrag til konferencen fraset danskerne

Skybar, nyd udsigten,. Den er domineret af grå. Shout out til Phillip, Phillip, Anna, Amalie,
Marius og Nasser!

Brut Bar ned med war-train-shots og møder fabriksarbejderen
Andrei vi alle er lidt bange for.
Fredag
Nogle af os vågner sent den sidste dag i Yekaterinburg, og vi kan
følgelig ikke nå til den euro-asiske grænse (der ellers er byens
bedste seværdighed). Vi skal lige hurtigt over på deres fakultet,
hvor det viser sig, at den danske deltager, Anna, af uransalige
årsager har vundet det hele. Simpelthen hele konferencen.
The best. Og naturligvis får hun sit diplom af ruslands bedste
medicinstuderende. The best of the best. Jakob.
I stedet tager vi på skybar, og nyder det russisk rige i fulde
drag, inden vi skal til hvad rygtet vil vide er europas største
militærmuseum, hvilket dog mest af alt minder om en moderne
russisk pendant til tøjhusmuseet. Der viser de os blandt andet en
AK-47, de har fået af Kalashnikov himslef, men generelt er de nu
mest stolte af deres amerikanske militærmaskiner, om end de til
tider har nogle funktioner, rundviseren fortæller, at ingen ved hvad
kan. Ingen ved det simpelthen.
Herefter går det hjem, i seng, tidligt op, hjem igen. DK kalder.
At blive vist frem som ”prize-european” er en mærkelig oplevelse
og på mange måder kan det ikke rigtigt beskrives til fulde, hvordan
det er, at være indlagt til et 3-4 dages stramt russisk program.
Beskrivelse af nogle dage i Yekaterinburg yder ikke retfærdighed
for hele oplevelsen. Det russiske system er på mange måder
udueligt – det er som om vi i Danmark bare er optimerede på alle
fronter. Der er bunker af jord overalt og æstetikken er på mange
måder et levn fra de sovjetiske 1970’ere.
Men hvor man havde regnet med russerne som individer var helt
blæste og fuldstændigt forskruede, mødte vi i stedet mange fede
mennesker, der både forstod ironi og sarkasme, og var ligeså
interesserede i at lære os at kende, som os i dem.
Vi mødte naturligvis en relativt selekteret skare af russiske
medicinstuderende, men alle vi mødte var venlige og nysgerrige
i hvad vi kunne fortælle. Vi fik mulighed for at spørge dem om
alt fra homoseksuelles rettigheder og Krim-halvøen til deres
uddannelses opbygning og lægelivet i Rusland.
At russere har et dårligt rygte i verdenen, skyldes til dels at de få
russere, der har råd til at rejse ud i verdenen i den grad føler den
– den almene russer er meget fattig.
Det er uden tvivl, at Rusland er et langt mere kompliceret land end
det der fremstilles i vores medier og det er meget givende, at slå
et smut forbi.
Så, næste gang opslaget kommer i MOK, så slå til. Du vil sgu nok
godt til konference i Mother Russia.
/Adners Mokred.
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Foreningen af Danske Lægestuderende

FADLs Vagtbureau

Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og
kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden
• Du kan komme på dit første vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og
400 SPV-timer • Du har mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet;
dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen –
både i somatik og psykiatri • På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion
mellem mennesker • Du introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en
stor og værdifuld indsigt i patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du
en del af de 2.400 lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de
bedste vagtmuligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står
vagtbureauets sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt
komme i gang igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan
skrive dig op til vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver
dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på
vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer Nr.
og 82:
kompetenceniveauer • En FADLvagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første
vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har
mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri
• På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af
vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du
introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i
patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400
lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de bedste vagtmuligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb
Nr. 7: eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står vagtbureauets
sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt komme i gang
igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan skrive dig op til
vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere
vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor
opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i
gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har mulighed for at
komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er
ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri • På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af vagter •
Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den
brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at
høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan
komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400 lægestuderenDer
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117 TING,
DU IKKE VIDSTE
OM ARBEJDET
SOM FADL-VAGT

Som FADL-vagt får du
seriøst kendskab til de
forskellige afdelinger og
specialer

Der er ledige vagter
alle ugens dage –
året rundt

Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N
Telefon: 35 37 88 00

VAGTAFDELINGEN
Kan kontaktes alle dage, døgnet rundt
– dog kun akutte opkald fra kl. 22.00.
Telefon: 35 37 88 00, tast 1

Personlig henvendelse:
Man.-tors. kl. 8-17, fre. kl. 8-14

UDDANNELSE OG HR
Man.-ons. kl. 8.30-12 og 12.30-15, tors. kl.
8.30-12 og 12.30-17, fre. lukket.
Tina Berthou Jepsen, kursuskoordinator:
tj@fadl.dk, telefon 35 24 54 04

tiv sygeplejerske: ab@fadl.dk, telefon
35 24 54 08
Gry Orkelbog-Andresen, ledende sygeplejerske: go@fadl.dk, telefon 35 24
54 02
Dorte Mønsted, administrativ sygeplejerske: dbm@fadl.dk, telefon: 35 24
54 09

PRÆ-TKO
FADL har oprettet et nyt kursus
som giver dig en introduktion til
hvad det vil sige at være i ”klinik”,
samt klæde dig på med de mest
basale færdigheder man bruger
på daglig basis når man er i
klinikken.
Dette kursus er til alle medicinstuderende som skal på TKO i
den nærmeste fremtid.
Tilmeld dig på mit.fadl.dk

LVG
LVG er Lægevikargruppen i FADL. Vi står for
at forhandle overenskomster for lægevikarer
og også for at varetage vores medlemmers
interesser inden for dette område.
Lige nu forhandler vi med Regionerne for at
overenskomstdække de simulationsansatte.

Samtidig er vi ved at forberede overenskomstforhandlingerne i 2018 - OK18.
Har du spørgsmål eller kommentarer til
LVG’s arbejde er du altid velkommen til at
skrive til os på lvg@fadl.dk.

Vidste du, at en isolationsvagt giver dig 25% mere
løn, dvs. du får 10 timers løn
for at sidde der i 8 timer.
Kontakt TR på tillid@fadl.dk - de har tavshedspligt.
KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

FADL.DK/blivmedlem

MØD DIN
REPPER

Fortæl os, hvad du synes om FADL,
og hvad du mangler hjælp til.
Vi står på
Panum de
første tre
uger i maj
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I dag var sidste eksamensdag for 3. semester. De fem venner: Maria, Mikkel,
Christian,
August
2013 Lise og Sofie var
blandt
dem,
som
skulle
til
mundtlig
prøve
–
og
de
glædede
sig.
De
havde
nemlig
taget
deres usynlige karmadyr
Print ‘n’ Play Grid
Operating
med på Panum,System
så nu kunneUpgrades
det ikke gå galt!

by Shelly Hazard

13.00

12.00

11.00

10.00

09.00

Tranum

Tranum

Tranum

Jørgen O

OE nerver

Embryo

Ryggen

Halsens kar

Fodled

Jørgen O

Eksaminator

Tidspunkt

3. Mikkels karmadyr var ikke
en elefant, men han kom
op i fodleddet. Hen med
skildpadden kom ikke op i
embryologi.
4. Eksaminanden med
flophesten som karmadyr
var oppe hos Jørgen O en
time før Sofie var oppe hos
Tranum, men to timer efter
den eksaminand, som var
oppe i OE nerver. Lise var ikke
oppe i OE nerver, btw.

Sofie
Maria
Lise
Mikkel
Christian
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00

5. Flophest-eksaminanden,
som ikke var Sofie, var ikke
oppe i halsens kar.

Tranum
Tranum

Eksaminator

Jørgen O
Jørgen O

6. Christian var oppe klokken
10.00, men trak ikke OE
nerver. Halsens kar blev der
eksamineret i klokken 13.00,
men det var ikke Maria og
hendes muldvarp, der var
oppe her.

Halsens kar
Ryggen
Embryo
OE nerver

Hovedspørgsmål

Tranum
Fodled

2. Klokken 11.00 var Jørgen O
eksaminator

Navn

Hovedspørgsmål

1. Dem, der var oppe hos
Tr a n u m v a r ( i t i l f æ l d i g
rækkefølge): hen, der kom
op i ryggen, hen, der havde
en and som karmadyr og Lise.

Tidspunkt

Karmadyr

Flophest

Skildpadde

Elefant

Muldvarp

And

Kan du ud fra følgende ledetråde gætte hvad deres karmadyr var, hvilket emne de
trak som hovedspørgsmål, hvem deres eksaminator var og hvornår de var til eksamen?

Navne, karmadyr, steder, begivenheder og hændelser er
enten produkter af forfatterens fantasi eller bruges på en
fiktiv måde. Enhver lighed med faktiske personer, levende
eller døde, eller faktiske begivenheder er rent tilfældigt.

Karmadyr

Hovedspørgsmål

Eksaminator

7. Vil du have et syvende hint?
Så må du like’e på facebook!

Tidspunkt

Sofie

www.puzzlersparadise.com
Maria
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Mikkel

2

Christian
Send din besvarelse til MOK@mok.dk senest mandag den 8. maj kl 12.00

Af Mo //MOK.red

