M
KO

R
GA
N

* MEDIC
IN

ES *
RN
NE

GANISAT
OR
IO
R
E

M
UN
O
IKATIONS

MOK
ÅRG. 50, NR. 7

.dk

11 . OKTOBER 2017

Først kom
maskeringsforbuddet.

50 årg. • 2017/2018• ISSN 1904-3400

Nu kommer
tildækningsforbuddet
til det offentlige.

|

MOK

Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
MR har Generalforsamlling. s.
Alice tager ikke til madklub.

Ugens sjove indslag.

Torsdag
Alice er til ballet, men ikke samme sted som
Andrea, der også skal til ballet.
Karierredag! Kl 16.

Fredag
yv
en
gl

et

Lørdag

-->

Sofie og Mo drikker drinkz.
HG’ere tager på HG-weekend. (Anders skal
ikke med)
Forskerfrokost med AKS. s4.
Sofie skal til tequila fødselsdag.
Andreas mor har fødselsdag.

Søndag
HG’ere kommer smadrede hjem.
Anders er stadig ikke på druk.
Andrea tager i Gospelkirke.

No
e

2

Ugens redaktion.

Mandag
MOK deadline
12.00
har IKKE deadline.
Vi holder efterårsferie.

Tirsdag

Andreas

Johan

Albin

Sofie

Andrea

Alice

Anders skal ikke på druk.
Nogen er på druk.

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

EN USYNLIG BANDEKRIG
Man ser tre bandemedlemmer stå og skule meget ondt. 5 drenge fra en rivaliserende bande kommer gående på den
modsatte side af gaden. En af dem råber:
Bandemedlem 1: Wallah! Jeg sværger! Jeg fucking hader jeres bande psykomeget. Vores to bander er nemlig
rivaliserende!
Et bandemedlem fra den anden bande svarer:
Bandemedlem 2: Inshallah! I har fucking taget vores område. Vi plejede at sælge rigtig mange stoffer på det
der hjørne.
Bandemedlem 1: Wallah! Jeg sværger! Jeg skyder jer sygt meget nu.
Bandemedlem 1 trækker en pistol og skyder mod den rivaliserende bande. Tre af dem bliver ramt i ballerne. Alle
bandemedlemmer trækker pistoler, og begynder at skyde til højre og venstre. Yderligere to bandemedlemmer bliver
ramt af skud. Også i ballerne. En tilfældigt forbipasserende kvinde i starten af tyverne bliver overfladisk ramt. Hun
er ret fråderen. En ung mand dukker op fra en sidegade. Han har hørt skuddene, og er løbet derhen for at hjælpe.
Han er nemlig en meget kompetent medicinstuderende. Han gør et eller andet førstehjælpsagtigt ved den fråderen
piges skudsår.
Fråderen pige: Åh tak! Du reddede mig!
…
Jeg cykler ned at Nørrebrogade, og forestiller mig,
hvordan jeg ville udøve den livreddende førstehjælp
til et skudsår. Jeg lærte det muligvis på 1. semester,
men har glemt det forlængst. Jeg ville løbe hen til
den sårede med kuglerne fygende om ørene og for
en gang skyld opleve suset af at være midt i kampens
hede. Spænding, mod og det store drama.
Ja, mine drømmerier er ret pubertære, og ja, jeg ville
nok prompte stikke halen mellem benene, hvis der
var nogen der begyndte at
plaffe løs omkring mig. Men
det er da meget naturligt at
spørge sig selv: ”Hvordan ville
jeg reagere, hvis der for alvor
skete noget?”
Og for en gangs skyld, skulle
man tro, at jeg havde de
Her bor
bedste forudsætninger for at
MOKs
få mit mod og min handlekraft
skribent
sat på prøve; Bandekrigen er
ikke en fjern krigszone, men
hverdagen i mit nabolag.
På DR Nyheders kort over
sommerens skyderier, kan
man bogstaveligt talt ikke se min adresse for
markeringer af skudepisoder. Nu sker der fanme
noget!
Men på trods af den overvældende mængde action
der finder sted lige uden for min dør, har jeg endnu
ikke set noget. Absolut ingenting. Jeg har ikke hørt
et eneste skud. Jeg har ikke set så meget som en
politiafspærring i forbindelse med et skyderi. Jeg
så en gang en knallert blive jagtet af en politibil,
men knallerten var ikke tunet, så den kunne ikke
køre hurtigere end 30 km/t. Lidt af et antiklimaks.

De eneste bandemedlemmer jeg møder, er de
hætteklædte fyre, der står og sælger hash nede i
Nørrebroparken, og de er altid flinke. Det er vel fordi,
jeg er en potentiel kunde.
Alt i alt går Nørrebro sin stille og rolige gang, og jeg
havde nok ikke opdaget, at der var bandekrig, hvis
ikke jeg var på Facebook. Det eneste jeg for alvor
bemærker, er alle politibilerne, der lige pludselig
patruljerer over det hele. Det gør det svært for mig
at smutte over for rødt, og
minder mig konstant om
at jeg skal have fikset min
defekte forlygte på cyklen.
Jeg skal jo være taknemmelig.
Men da der en nat havde
været skyderi 50 meter fra mit
vindue, og gerningsmændene
havde flygte ned af min gade,
med politiet i hælene, var der
én følelse i mit sind. Skuffelse.
Kan jeg da for helvede ikke
få lov til at opleve en smule
drama?! Mens der udspillede
sig en decideret actionscene
en spytklat fra min dør, lå jeg bare og snorksov.
Når alt kommer til alt, er det vel også for det bedste.
De kugler, der flyver i luften, er i modsætning til mine
dagdrømme meget virkelige og meget dræbende.
Det er jo egentlig lidt sygeligt, at jeg ærgrer mig over
at gå glip af en potentielt tragisk begivenhed. Men
det er måske bare det der sker, når vi har det for nemt
og for trygt. Så melder spørgsmålet sig uundgåeligt:
”Hvordan ville jeg reagere, hvis der for alvor skete
noget?”
Af Johan MOK/red.
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BASISGRUPPER

Kommende arrangementer i AKS
- Aktiv Kardiologi for Studerende.
AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale.
Hold godt øje med MOK samt vores facebookside hvor vi løbende poster efterårets
arrangementer:
Fredag d. 13. oktober kl. 12-13 - Forskerfrokost.
Vi gentager successen og inviterer en mindre gruppe nysgerrige studerende til AKS
ForskerFrokost med en erfaren forsker. Denne gang vil vi sammen med overlæge, dr.med.
Kasper Iversen undres over, og diskutere, hvad det egentlig er at forske, samt hvordan man
også som studerende har meget at bidrage med i en forskergruppe.
Synes du at forskning kan være lidt mystisk og abstrakt, og ønsker at få det ”ned på jorden”?
Så er AKS ForskerFrokost noget for dig! Alle er velkomne, deltagelse er gratis og der vil
være lækre sandwich.
OBS. Kun 15 pladser! Tilmelding foregår ved at sende en besked til AKS på facebook.
Oktober - Ekko-kardiografi kursus.
Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på Gentofte hospital
i samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik mulighed for hands-on erfaring.
Endelig dato for kurset postes på facebook eventet og i MOK, når der åbnes for tilmelding.
Kurset kræver medlemskab af AKS, se facebookgruppen “AKS - Aktiv Kardiologi for
Studerende” for indmeldelse.
December - Intro til Hjerte Lunge – Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus.
I december afholder vi vores gratis kursus for 1. Semester, som har til formål at klæde jer
godt på til spørgsmålene i Hjerte & Lunge pensum ved jeres første eksamen her på Panum.
Hold øje med MOK og vores Facebook gruppe. Kurset er gratis og kræver ikke medlemsskab.
Januar - EKG I: Lær at tolke et EKG.
En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med.
i klinikken. Kurset gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant fra 4.
Semester af!
Kurset afholdes i januar og kræver medlemskab af AKS
Januar - EKG II: Avanceret EKG tolkning.
Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige
patologiske EKG’er og er således yderst eksamensrelevant
for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en
genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!
Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

Bamsehospitalet og Sund Krop
Velkommen til Panums hyggeligste basisgruppe! Her har du muligheden for at træne dine
kommunikationsevner, samt lære en masse medstuderende at kende på tværs af semestrene.
Vi holder Bamsehospitaler, hvor børn kan komme med deres syge bamser, og få dem
undersøgt af trænede bamselæger. Derudover har vi undervisning på skoler i København,
hvor vi underviser om kroppen og sundhed. Alt sammen for at gøre børn mere trygge og
informerede om hvordan vores kroppe fungerer.
Alle er velkomne, vi har ingen krav om semestertrin.
Kommende begivenheder:
12. oktober - månedsmøde m. græskartema
13. oktober - Kulturnat
21. oktober - Furesø bibliotek
8.-10. november - Bamsehospitalet på Panum
9. november – Foredrag m. pædiater Tim
Kristensen om arbejdet i Børnemodtagelsen
10. november - Årets bamsejulefrokost
25. november - Rødovre bibliotek
Find os på facebook: “Bamsehospitalet & SundKrop, København”, tag din læsemakker under
armen og tilmeld jer begivenhederne.

Kursus i Avanceret Sutur
Kunne du ikke få nok af suturering ved basal kurserne?
Vær ikke bekymret, vi holder et avanceret kursus onsdag d.
18. november.
Denne gang er det case orienteret undervisning. Udover at
lære flere teknikker vil du få en dybere introduktion af, hvordan
man vurdere et sår og hvilke overvejelser man skal have med
sig, når man skal til at syg det.
Kom hvis du vil imponere lidt på dit kliniske ophold. Følg
’Studerendes Plastikkirurgiske Selskab – SPLAS’ på facebook
for mere information.

Kære medicinstuderende!
D. 11. okt. Kl. 17 i Studenterklubben holder MedicinerRådet generalforsamling. Hvorfor
er det vigtigt? Til generalforsamling vælger vi de studerende, der skal sidde i de politiske
organer på Panum det næste år. De skal være med til at træffe politiske og administrative
beslutninger, der får betydning for undervisning, eksamener og SUNDs økonomi – og dit
liv som studerende. Vær med til at vælge de studerende, eller stil selv op til et udvalg, du
synes er spændende. Vel mødt!
Dit MedicinerRåd

Vil du med PIT til Afrika til foråret?
Så er du heldig! PIT har nemlig lige nu ledige pladser til foråret 2018 på flere af vores
hospitaler!
• Mpwapwa District Hospital, Tanzania: 		
2 pladser i perioden feb-apr.
• Songea Regional Hospital, Tanzania:			
2 pladser i perioden feb-apr.
• Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia:
2 pladser i perioden feb-apr.
(OBS! Dyrt hospital)
Pladserne kan søges enkeltvis eller to og to.
Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse om
hospitalerne og rapporter fra tidligere udsendte 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.
Ansøgning er først til mølle.
For at blive udsendt skal man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus. Næste
kursus bliver afholdt d. 25.-26. nov. 2017 i Århus. Har man deltaget i KUs ”Summer School
in International Health” er dette også tilstrækkeligt.
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 ej nødvendig.
Mvh
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

SAKS events
Kalender, SAKS Oktober 2017
Tarmanastomose-kursus (25. oktober)
Som noget nyt tilbyder vi nu kursus i Tarmastomose!
Det er et spændende kursus, der er rettet dig der er
interesseret i det gastrokirurgiske speciale. Foruden
en introduktion til specialet får du hands-on træning i tarmastomose med supervision af
vores dygtige læger. Der er få pladser, så skynd dig at sikre din billet!!!
Kursus i Skadestuekirurgi (28. oktober – 29. oktober)
Kom med til en fed weekend med masser af hands on, håndgreb og fed undervisning om alt
fra klassiske frakturer til sjældne insktstik. Billetsalget er åbent, så bestil din billet i god tid ;)
Krav: Minimum 6. semester.
Yderligere information vedrørende de specifikke events, tilmelding og tidspunkter finders
på vores facebookside: SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab.

PsykOBS

Holder undervisningsdag lørdag d. 21/10 kl. 13:00 for alle nye og
gamle undervisere, der vil lære at undervise med PsykOBS. Lær at
lære fra dig, og hvad det vil sige at komme ud med PsykOBS. Vi
kæmper for at fjerne tabuer, der findes om psykiatrien og psykisk
sårbarhed generelt.
Til undervisningsdagen har vi oplæg fra Andreas Hoff, komikerlægen,
der også er psykiater. Vi har nogle garvede undervisere til at gennemgå det materiale, som
vi har lavet til gymnasieklasser og så hygger vi os internt med god mad og gode mennesker.
Det hele er gratis, det eneste du skal er at deltage i vores event på facebook og dukke op
lørdag d. 21/10 kl. 13-19 på panum i de nye mærsk lokaler. Find eventet på facebook, skriv
til os, eller mød gerne op til vores faste månedsmøde den anden torsdag i hver måned,
hvis du vil høre mere!

ANNONCER

•
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Hurtig problemløsning i 2 uger efter Go Live den 25.11. (hypercare) og fortsat bistand
i den efterfølgende periode (tendercare), evt. inden for særlige fokusområder

Opgaverne kan variere undervejs i processen. Du vil få udleveret en detaljeret
arbejdsbeskrivelse.
Vi vil naturligvis sørge for, at du bliver klædt på til jobbet og modtager et intensivt
læringsforløb om Sundhedsplatformen som en del af dit vikariat, så du er klar til at assistere
vores personale.

Center for Perioperativ Optimering søger en medicinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2018
Du vil som skolarstipendiat 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 under ansættelsen få tilknyttet et
vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med
problemer, der måtte opstå undervejs.
Vi søger en medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et halvt til et helt år,
eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.
Vi tilbyder studerende på forskningssemester (½ år):
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
- Minimum et førsteforfatterskab samt et medforfatterskab
- Din artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Deltagelse i et skrive-retreaten uge i Tyrkiet i maj 2018
- Erfaring med klinisk forskning
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
maj 2018
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet af
ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning
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 medicinstuderendepå kandidatdelen
Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16, men i perioder med intens data-indsamling vil der
være behov for yderligere tilstedeværelse
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 dennis.zetner@gmail.
com inden:
den 1. november 2017
Herefter foretages samtaler i starten af uge 45 efter nærmere aftale.
Yderligere information:
Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Vil du hjælpe Psykiatrien Region Sjælland med implementering af Sundhedsplatformen?
Den 25. november 2017 går hele Region Sjælland i luften med Sundhedsplatformen.
Sundhedsplatformen er en ny digital løsning, der samler alle informationer om
patienten i én elektronisk journal. Foruden at være et stort IT-implementeringsprojekt, er
Sundhedsplatformen også et stort organisatorisk forandringsprojekt, som implementeres
i samarbejde med vores mange samarbejdspartnere.
Psykiatrien kan tilbyde interesserede medicinstuderende en unik læringsmulighed. For
interesserede studerende kan jobbet give mulighed for en fortsat tilknytning til Psykiatrien.
Under Go-live er presset på supporten til klinikerne stort, og medicinstuderende kan bidrage
til hurtig hjælp i forbindelse med ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.I Hovedstaden
er Sundhedsplatformen allerede implementeret og erfaringer viser, at medicinstuderende
er en vigtig faktor for at sikre tilstrækkelig klinisk kapacitet, når Sundhedsplatformen skal
implementeres.
•
Kunne du tænke dig at få et enestående indblik i Sundhedsplatformen og mere viden
om klinikernes daglige arbejde i Psykiatrien?
•
Synes du, at det kunne være spændende at være med i forandringsprocessen og
hjælpe vores dygtige klinikere, når fremtidens system tages i brug?
- Så læs mere om vikariaterne herunder.
Opgaver
Vi har brug for din hjælp til at assistere personalet i det daglige kliniske arbejde og i korrekt
brug af Sundhedsplatformen. Opgaverne kan eksempelvis være:
•
•
•

Hjælp til forberedelse af overgangen fra nuværende systemer til Sundhedsplatformen
Support til Psykiatriens klinikere ifm. ibrugtagning af Sundhedsplatformen
Klargøring af ambulante patienters journaler

Profil
For at ansøge skal du:
•
•
•
•

Have afsluttet 8. semester (2. semester af kandidatuddannelsen) ved et lægefagligt
fakultet i Danmark inden for de seneste 7 år. Semesterudskrift skal vedlægges
Gode pædagogiske og kommunikative kompetencer
Være serviceminded og opsøgende over for vores klinikere
Være hurtig til at tilegne dig ny viden

Vil du være en del af teamet?
Vi søger 8-10 medicinstuderende til vikariater i Psykiatrien Region Sjælland. Vikariaterne
er af tre måneders varighed med start medio november 2017.De studerende tilbydes 2-3
vagter ugentligt, og arbejdstiderne kan skifte mellem dag- og aftenvagter.
De studerende vil skulle være til stede på de største lokationer i Psykiatrien. Arbejdssteder vil
være enten Roskilde, Slagelse eller Vordingborg men der kan være behov for at yde support
på andre af Psykiatriens lokationer i hele Region Sjælland. På nogle af Psykiatriens matrikler
tilbyder vi mulighed for overnatning for at reducere transporttid.
Ansættelse er på overenskomst for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet
lægestilling.
Vil du være med til at gøre en kæmpe forskel, så send din ansøgning og dit semesterudskrift
til psykiatrien@regionsjaelland.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Specialkonsulent Anne Rhein-Knudsen
(ark@regionsjaelland.dk) eller telefon 58 53 60 46.

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi på
Bonkolab, Rigshospitalet
Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation hos børn
Vi søger en medicinstuderendepå kandidatdelen til et prægraduatforskningsår til
ovenstående projekt med start 1. februar 2018.
Projektet indebærer:
•
Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
•
Oplæring i transplantations-relateret immunologi
•
Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
•
Opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
•
Udarbejdelse af videnskabelig artikel
Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive
kandidatspeciale og få forfatterskab på en videnskabelig publikation. Forskningsåret kan
være en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.
Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt.Løn (10.000 kr./
måned) søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller. Det er for os vigtigt
med fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentlig erhvervsarbejde parallelt
med dette eller at tage kurser på studiet.
Ansøgningsfrist er d. 13/10, og samtaler vil blive afholdt i uge 42.Motiveret ansøgning,
inkl. CV og karakterudskrift, sendes tilph.d.studerendeMaria Ebbesen på maria.schou.
ebbesen@regionh.dk.

Scholarstipendiat søges til Dansk Hovedpinecenter,
Neurologisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup
Vi søger en medicinstuderende til forskningsprojektet ”Toward a pragmaticmigraine
model for drug testing”
Du kommer til at arbejde med et forsøg, hvor vi skal fremprovokerer migræneanfald hos
forsøgspersoner, hvorefter at behandle dem med indsprøjtning af sumatriptan og placebo.
Forsøget er en del af et projekt der stiler mod at udvikle en human model der kan bruges
til at afprøve nye migræne-midler med. Du vil blive medforfatter på artiklen samt kunne
skrive din kandidatopgave.
Arbejdet består af:
•
Rekruttering af patienter
•
Udførsel af selve forsøget
•
Litteratursøgning og opgaveskrivning
Arbejdssted: Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling på Rigshospitalet Glostrup
Arbejdsperiode: Start hurtigst muligt med få timer om ugen. Derefter fuldtid fra februar
2018-sommer 2018
Vi vil gerne have at du
•
Er interesseret i forskning og neurologi
•
Er fleksibel, pligtopfyldende og engageret
•
Helst er på kandidatdelen af studiet
Vi kan tilbyde
•
Medforfatterskab
•
Kandidatopgave
•
Klinisk forskningserfaring samt deltagelse i et stort og aktivt forskningsmiljø
•
Du er garanteret et stipendiat på 10.000kr om måneden fra februar 2018
Forskningsgruppen består af: Jes Olesen (Professor, Dr.med.) Katrine Falkenberg (læge,
ph.d.-studerende)
Ansøgning (max en side), CV inkl. karakterudskrift sendes tilKatrine Falkenberg
Email: katrine.falkenberg@regionh.dk
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup
Der kan også kontaktes for eventuelle spørgsmål.
Ansøgningsfrist er d. 1. november 2017
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Synapse presents: Doctors in the
Pharmaceutical Industry

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenighedeni
København - SMiK
Hans Tausen – den ivrige reformator
Gudstjeneste og foredrag ved sognepræst Rasmus H.C. Dreyer
Hans Tausen bragte reformatoriske tanker og nye ideer med til 1520’ernes Danmark og kan
ses som Danmarks svar på Martin Luther. Men var det luthersk, når han gerne ville gå endnu
længere og gøre et ukristeligt samfund troende igen – koste hvad det ville?
Før foredraget er der gudstjeneste med salmer, liturgi og prædiken som på Hans Tausens
tid. Arrangementet er gratis.

While students of disciplines other than
medicine are exposed to a myriad of job opportunities and career paths during
their study, not much information is provided to medical students regarding all
the employment opportunities outside of purely clinical settings (such as hospitals
or clinics). What kind of jobs are out there and what competencies are required?
Synapse has, in collaboration with doctors from Novo Nordisk arranged an afternoon session,
that will try to answer some of these questions. Six doctors and one talent attraction specialist
will shed light upon the various career paths for medical doctors.
Registration will open Sunday 22nd of October through our Facebook event.
When: 20th November, 15:00-17:30 (for those at Panum, we’ll bike together if the weather
allows/ or public transport)
Where: Novo Nordisk A/S, Novo Allé 1, 2880 Bagsværd. (Be at the reception at 14:45)

Tid og sted: Onsdag d. 11. oktober. Gudstjeneste kl. 19 og foredrag kl. 20
Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6
INFORMATIONSDAG RIGSHOSPITALETS AUDITORIUM 1
TIRSDAG DEN 31. OKTOBER 2017 FRA 10-16

Bordsamtale om religionsfrihed
Oplæg ved professor Dr. phil. Jakob Skovgaard-Petersen
Vi betragter religionsfriheden som en del af den demokratiske stats grundlæggende
rettigheder. Hvordan opfatter f.eks. muslimer begrebet religionsfrihed? Og hvad betyder
det for vores opfattelse af religionsfriheden, at der bliver flere borgere med anden religiøs
baggrund.
Efter en halv times oplæg drøfter vi aftenens tema over et måltid mad. Arrangementet
er gratis.

Sæt kryds i kalenderen den 31. oktober 2017, hvor Center for Hormonforstyrrende Stoffer
holder informa- tionsdag. Her vil du kunne blive klogere på den nyeste viden inden for
Centret f.eks. hvor meget vi mennesker optager af UV-filtre fra tøj, hvor mange nye kemikalier,
der findes i fødevareemballage m.m. Deltagelse er gratis men tilmelding er nødvendig.
TILMELD DIG PÅ INFODAG2017@CEND.DK
SE MERE PÅ CEND.DK

Tid og sted: Torsdag d. 2. november kl. 18
St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 1/11
Filosofisk mostur
Mos findes næsten alle steder og mossernes skønhed og variation sætter tankerne i gang.
Lektor Claus Emmeche vil introducere den gående filosofi, mens lektor Flemming Ekelund
vil føre os ind i mossernes verden. Arrangementet er gratis og i samarbejde med Center for
Naturfilosofi og Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted: Lørdag d. 4. november med afgang fra Nørreport st. kl. 9.30
Tilmelding til praest@sund.ku.dk
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en
SMiK folder oppe ved præstens kontor.
Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, så kontakt mig på praest@
sund.ku.dk.
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst
på mail, telefoneller sms- praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også
være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1
De bedste hilsner,
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Hvis du mener, at du har modtaget denne mail ved en fejl eller ikke ønsker at modtage
flere mails om CEHOS informationsdag, så skriv til cehos@cend.dk om at du vil af maillisten.

Har du interesse for radiologi?
Har du en radiolog gemt i dig oghar du lyst til
at komme på kongres, møde nogle flinke radiologer og høre nogle spændende indlæg?
Såtilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde i
Odense 24.-26.-januar 2018. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1
og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning.
Hvem kan søge: Medicinstuderende med interesse for radiologi
Krav:

Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om hvorfor
vi skal vælge dig.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside 		
eller kommer i vores medlemsblad

Ansøgning sendes til:
Frist:		
Antal legater:

sekr@drs.dk
1.december
8 legater fordelt på landets 4 universiteter

Se mere om Årsmødet på http://2018.drs-aarsmoede.dk/
Se mere om Dansk Radiologisk Selskab på www.drs.dk
Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab

DATAMANAGER SØGES
I Klinik for allergi, Gentofte Hospital, har vi en stor database med informationer fra alle
de lægemiddelprovokationer, som vi gennemfører som led i udredning for mistænkt
lægemiddelallergi. Data bruges til kvalitetssikring og forskning.
Vi søger en medicinstuderende, gerne på 3-4 semester, som kan overtage jobbet fra vores
nuværende datamanager, der er blevet læge og er startet i KBU.
Arbejdet som datamanager er normeret til gennemsnitligt 10 timer per måned, primært i
dagtid, men med stor fleksibilitet i forhold til eksamensperioder. Arbejdet består i indtastning
af data, samt kvalitetssikring og udtræk. De medicinstuderende, som hidtil har arbejdet
med vore databaser, har haft mulighed for at indgå i afdelingens videnskabelige arbejde,
hvor data fra databasen er præsenteret i videnskabelige posters/foredrag. De har desuden
lavet bachelor- og/eller kandidatopgaver i afdelingen med udgangspunkt i materiale fra
databaserne, og de fleste har fået minimum én videnskabelig publikation.
Vi søger en medicinstuderende som kan arbejde selvstændigt og systematisk, og med
sans for detaljerne. Interesse for allergi og udvidede IT kundskaber vil være et plus, men
er ikke et krav.
Vi tilbyder et dynamisk miljø i en lille afdeling, samt tæt supervision, hvis du ønsker at deltage
i det videnskabelige arbejde. Tiltrædelse snarest, eller efter aftale.
Send en ansøgning senest d. 30/10 2017 kl 12.00 på mail til: Lene Heise Garvey, overlæge
ph.d. lene.heise.garvey@regionh.dk
Du er velkommen til at kontakte os mhp yderligere oplysninger: Kontakt enten Lene eller
Mogens Kappel, overlæge dr.med. mogens.erik.kappel@regionh.dk
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NY LANDSFORMAND
Kære medstuderende
Jeg er ny formand for FADL i Danmark. Hvis du i ny og næ skriver dig op til en FADL-vagt, hvis
du arbejder på et stikkerhold, hvis du er ventilatør, hvis du er lægevikar eller hvis du er studenterunderviser, så har vi en fælles mission i det kommende år.
Danmarks bedste studieløn, de mange tillæg og velkendte, gode
arbejdsforhold står på spil. Vi skal til at forhandle overenskomster. Overenskomstforhandlingerne er det vigtigste for mig som
ny formand, for de er ikke kun et forsøg på at forsvare det vi har
– de er i høj grad en chance for at gøre det vi har sammen, endnu
bedre. Det handler om os og vores arbejde. Jeg ved, at flere synes, at det kan være trivielt at sidde fast vagt. Det kan vi ændre.
Jeg ved, at flere synes, at arbejdsopgaverne ikke udfordrer ens
medicinske viden. Det kan vi ændre. Jeg ved, at flere synes, at
jobs udenfor FADLs vagtbureau og udenfor SPV-verdenen kan
være spændende. Det kan vi ikke ændre. Og det vil vi ikke ændre.
Men vi kan sammen gøre en indsats for, at det arbejde også bliver aflønnet fair og forholdende på arbejdspladsen er i orden.
Bliv en del af vores fællesskab. Meld dig ind i FADL. Inspirér og
bliv inspireret til hvad der kan blive bedre på vores arbejdspladser. Med dig bliver vores mission en succes.
Claas Johannsen
Formand

VALG

til repræsentantskabet for FADL København
Det er sidste chance for at stemme på de kandidater, der stiller op til
det kommende repræsentantskab for FADL.
Valghandlingen afsluttes til generalforsamling.
Du kan stemme på op til 10 kandidater.
Se opstillingsteksterne
på fadl.dk eller MOK nr. 5.
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Generalforsamlingen finder sted i
Holst auditoriet tirsdag d. 10.
oktober 2017 kl. 16.00.
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KURSUSSTART I NOVEMBER
55% af de medicinstuderende oplever stress i hverdagen. Det viser FADLs nyeste studiemiljøundersøgelse. Det er for mange! MedicinerRådet og FADL danner fælles front
og står sammen om at skabe et bedre studiemiljø på medicinstudiet.
Kunne du tænke dig at lære værktøjer til at forebygge stress?
Vil du gerne kunne bevare roen i hverdagen - også i de travle eksamensperioder? Kunne du tænke dig at finde ud af, hvad mindfulness er og hvad du kan bruge det til i en
travl hverdag i klinikken?
MedicinerRådet afholdt sidste år mindfulnesskurser for bachelorstuderende med gode
resultater og glade kursusdeltagere, som har haft stor gavn af de værktøjer, som de
lærte på kurset. Nu gentager vi succesen!
Så kom til MedicinerRådets og FADLs mindfulness kursus! Kurset bliver undervist af
Merete Lindholmer, som er en uddannet stresscoach og mindfulnessinstruktør. Merete
har tidligere afholdt kurser for læger og er derfor vant til at arbejde med de udfordringer, som lægelivet kan bringe med sig.
Der afholdes to kursusforløb for henholdsvis bachelor- og kandidatstuderende. Bachelorkurset vil fokusere på hverdagen som studerende på Panum, mens kandidatkurset
vil fokusere på at bruge mindfulness i klinikken. Der er plads til 30 mennesker på hvert
kursus, og vi kører først til mølle princippet – så skynd dig at melde dig til når tilmeldingen åbner! Kurset er gratis.

KURSUS FOR BACHELORSTUDERENDE:

KURSUS FOR KANDIDATSTUDERENDE:

Kurset består sammenlagt af seks kursusdage, som finder sted på følgende
onsdage:
1. november kl. 16:30 – 18:30
8. november kl. 16:30 – 18:30
15. november kl. 16:30 – 18:30
22. november kl. 16:30 – 18:30
29. november kl. 16:30 – 18:30
6. december kl. 16:30 – 18:30

Kurset består sammenlagt af fem kursusdage, som finder sted på følgende
mandage:
6. november kl. 17:30-19:30
13. november kl. 17:30-19:30
20. november kl. 17:30-19:30
27. november kl. 17:30-19:30
4. december kl. 17:30-19:30

