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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
Alice tager til sverige heja svënska.
SMiK holder arrangement se side 7.

Ugens sjove indslag.

Torsdag
Sofie skal drikke drinks og få noget galt i
halsen
Hop og dans

Fredag
Alice overvejer bachelorprojekt men tager til
housewarming
Anders skal på Konference

Lørdag
2. mortens aften, hvis du missede den første.
Andreas synker et hård kogt æg, og ser
Jack Reacher 2

Søndag
19:00 Anders spiser igen efter 7 dage
Andrea skal i kirke....jasus.

Døden fra Lübeck
Ugens redaktion.

Mandag
MOK deadline 12.00
Kristine Medicinere fællespisning
Anders dør af refeeding syndrom
Alice arbejder for første gang.

Tirsdag

Anders

Andreas

Alice

Sofie

Andrea

Alice tager til kommunalvalg...forgæves. Det
er først d.21 venner.
Mo danser mavedans.

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!
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D. 17/8-17 SKETE DER NOGET HELT VILDT: HERMAN
Lige pludselig bliver livet lidt anderledes. Alting sker for første gang
gennem nye små øjne med 30 cm skarpsyn og i en krop, dewr ikke ved,
hvordan den virker. Pludselig bliver man level 0 og skal ud stige i XP ved
at opdage nyt territorie og lære livets små hemmeligheder styk for styk.
De 9 måneders opløb er et langt eksperiment i at forberede sig på, hvordan
ens liv kommer til at ændre sig. Er man heldig at have en kæreste med nogenlunde de samme interesser, så føles det fedt at sætte weekender af til sociale
udskejelser - FOR SIDSTE GANG. Eller sådan føles det i hvert fald, mens man
venter.
Det er mit indtryk, at kvinder og mænd tænker lidt anderledes omkring det
voksende liv - for mit og andre venners vedkommende har vi forbeholdt os
med en vis distance til dét at stå over for at blive far. Det var først d. 17/8, at
det gik op for mig, hvad der lige var sket.
En gråblå marsboer med et svært deformt kranie, der stirrer op på én, og
har den mest særegne og fantastiske duft - WAUW, det slår alt, hvad jeg har
prøvet!
Så holdte vi Hermans 0-års fødselsdag med kaffe, toastbrød og et lille flag.
Derefter kommer resten af livet som forældre, og man finder ud af hen ad
vejen, hvad for en unge, man har fået.
Så, som kommentar til David Hvidtfelts tidligere artikel om det at blive far på
studiet og citatet:
“Det er pissehårdt at blive forælder. Det er spændende, livsomvæltende
og bekræftende, men det er pissehårdt. Hvert et vågent øjeblik handler
om baby og de vågne øjeblikke bliver mange flere end tidligere. Søvnløse nætter og et utal af bekymringer præger de første par måneder, men
det hele er udholdeligt så snart det første lille smil melder sig.”
Og han har ret, men man kan også opleve det, som jeg har gjort:
“Det er pisselet at blive far (hvis I ikke har problemer med fertiliteten).
Det er indimellem kedeligt og hverdagsagtigt, men det kan også være
pisselet. Der er vågne øjeblikke, hvor det ikke handler om Herman, men
man kan ofte ikke lade vær med at bruge sine vågne øjeblikke på ham.
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(Hvis han sover godt, så kan man se frem til, at) God nattesøvn og bekymringsløshed præger de første par måneder, og det hele er en fest, når et
smil melder sig.”
Siden Karen og jeg blev forældre, har vi kunne gå samtidig på barsel - man
skal ikke dele 9 måneder, og du får 6 måneders ekstra SU - taget på café
- ingen kvaler - været i babybio til formiddagsforestillinger kl. 10.30, hvor
biografpersonalet henter dig, når dit barn vågner ude i barnevognen - på
torsdag skal vi ind at se Bladerunner 2049 - og vi har bestilt en udlandsrejse til
Guds eget land.
Når Gud kan skabe et menneske, så kan du også!
					

Af Jaris/MOK-red.
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BASISGRUPPER

Foredrag med Læger Uden Grænsers Kathrine Holte
Kom og hør et spændende oplæg af kirurg Kathrine Holte, hvor hun vil fortælle om sine
oplevelser med at være udsendt med Læger Uden Grænser. Kathrine er uddannet læge fra
Københavns Universitet, og har været udsendt med MSF over 20 gange. Hun har blandt
andet været udsendt til Syrien, og har behandlet mange svært brandsårsskadede patienter
i krigsramte områder.
Oplægget vil foregå den 7. November kl. 16.15 – 17:30 i Haderup Auditoriet. Der vil være
kage og kaffe/the, samt en hyggelig stemning.
Som følge af det spændende oplæg vil en rekrutteringsmedarbejder fra Læger Uden
Grænsers kontor i København, fortælle lidt om hvad det kræver at blive udsendt, og hvad
man gøre for at blive en attraktiv kandidat.
Kathrine har utrolig mange historier om livet som udsendt
bag sig, og vi glæder os til at få hende ud til et foredrag.
Om du er på kandidaten, eller går på første semester – det
bliver fedt, ligegyldigt hvor langt du er! Så kom og oplev et
relevant oplæg med Katrine Holte.

Kom til ”Jagten på kræft ved
mistanke om ukendt primær tumor”
OSM København inviterer alle til et arrangement om Ukendt Primær Tumor og Diffuse
Symptomer.
Har du også undret dig over, hvad vi gør med patienter med diffuse og uspecifikke
symptomer, der leder tanken hen på uerkendt kræftsygdom? Passer de ind i de
organspecifikke pakkeforløb? Hvis ikke - hvor bliver disse patienter af i sundhedsvæsenet,
og hvordan ser deres fremtid ud?
Til arrangementet får vi besøg af overlæge Claus Feltoft, som vil fortælle om sit diagnostiske
arbejde ved mistanke om ukendt primær tumor hos en yderest klinisk relevant gruppe af
patienter. Foredraget bliver studenteraktiverende med masser af spændende cases, som
du kan tage stilling til og spørge ind til. Arrangementet er både et super klinisk relevant
oplæg og en god hjælp til at komme ind i den kliniske tankegang, der er meget anvendelig
til dine eksaminer. Desuden har vi en quiz, hvor du kan blive den glade vinder af Klinisk
Onkologi (sponsoreret af FADL).
Efter oplægget afholder vi månedsmøde, hvor du kan få indblik i, hvad vi går og laver i OSM
København samt få indflydelse og sætte dit eget præg på denne nyopstartede basisgruppe.
Lyder det som noget for dig? Så tag din læsemakker med under armen og kom forbi. Vi
serverer som altid lidt godt til ganen :D
Vi glæder os til at se dig onsdag den 15. november kl. 1718.30 i lokale 13.1.36.
De bedste hilsner
OSM København

Mødet med pædiateren og lægen uden grænser

PIPPI inviterer alle til foredrag og månedsmøde onsdag d. 15. november kl. 16.30 (lokale
29.01.32). Denne gang vil du få et unikt indblik i Læger uden Grænsers arbejde og høre
førstehåndsberetninger fra en udsendt læge med speciale i pædiatri.
Til foredraget får vi besøg af pædiater, Kristoffer Vogler, fra MSF/Læger Uden Grænser, som
vil fortælle om sine missioner i udlandet med fokus på børnemedicinske patient-cases, samt
hvordan man som pædiater kan blive udsendt med MSF.
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.

Kristne Medicinere fællesspisning.
“Hvad er et menneske værd og hvornår er det ikke længere noget værd?”
oplæg ved praktiserende læge Hans Holmgaard. Hans er også initiativtager til projektet
"Omsorg indtil døden".
Vi mødes til fællesspisning mandag d. 13. november kl 18 i lokale 13.1.36 i Mærsk bygningen.
Oplægget starter kl 19.
Vel mødt!

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen
- og få masser af undervisningserfaring!
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!
Bliv uddannet sexpert på vores næste actiondag:
LØRDAG D. 2. DECEMBER
i Studenterhuset ved Panum.
Sæt allerede datoen af nu! Alle informationer vil komme på
facebook-eventet: “Sexekspressen Actiondag E17 vol. 2!”
Dagen består af undervisning af nye samt workshops for
allerede uddannede sexperter. Vi slutter dagen af med
at spise sammen, hvor der efterfølgende også vil være et
underholdningsoplæg, så sæt gerne hele
aftenen af også!
Næste månedsmøde er:
TORSDAG D. 7. DECEMBER KL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Portos foredrag - livet som ung ortopæd
Vi gentager succesen fra sidste gang!

Den unge ortopæd-aspirant, Paul, kommer endnu engang og fortæller lidt omkring livet
som ung læge. ALLE er velkomne til showet og helt gratis.
Paul-Atle Le Fevre Roy er ortopæd helt ind til benet, og er begyndt på introstillingen i
ortopædkirurgi på Bispebjerg hospital. Hans oplæg kommer til at handle om hvordan
det er, hvad stillingen indebæger, og evt. hvad fremtiden kræver af ham som kommende
ortopædkirurg. Derudover kan du blive klogere på hvordan man kan sammensætte et godt
CV for at score specialet (dette burde også være relevant for andre specialer!)

Vi glæder os til at se jer!

Hvis ortopædkirurgi er noget som du har overvejet at vide mere om, bør du komme d. 7.
november og høre omkring rejsen mod specialet.

Vil du med PIT til Afrika i efteråret 2018?

Tid og sted:
Tirsdag d. 7. novemer
Kl 16:30 - lokale 13.1.48

Med PIT kan du komme af sted enten 3 måneder (sep.-nov.) i efteråret eller tage et 2
måneders ophold i sommerferien (juli-aug), på hospitaler i Tanzania (3 hosp.), Zambia (1
hosp.) og Kenya (1 hosp.). Der er 2 pladser på hvert hospital, som kan søges enkeltvis eller
to og to.		
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester.
Derudover skal du også deltage i Tropemedicinsk Weekendkursus, som PIT afholder en
gang hvert 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.
Hvis du er interesseret, kan du læse mere om det PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse
hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.
com. For at få et login skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com.
Ansøgningsrunden starter d. 15. okt. og slutter d. 15 nov.
Alle ansøgninger om udsendelse skal indsendes elektronisk gennem
Podio.com. På Podio under ”Ansøg om PIT-ophold” kan du læse
ansøgningsvejledningen med listen over hospitaler og via et link
udfylde ansøgningsskemaet.

BASISGRUPPER

Generalforsamling og julehygge i SØNHKS
SØNHKS afholder ordinær generalforsamling samt julehygge tirsdag den 5. december kl.
17 i Studenterhuset i SØNHKS lokale på 1. Sal.
Forslag til punkter på dagsordenen og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før. Send mail til formand@
soenhks.dk
Vi håber, at så mange som muligt kommer og støtter op
og stiller op til bestyrelsen!
Der vil være kaffe og en masse julegodter.
Vel mødt!

Kursus i NØDTRACHEOTOMI samt
månedsmøde i SØNHKS
Er du interesseret i det akutte? I truede luftveje?
Lær sidste trin i håndtering af akut truet luftvej: den
kirurgiske luftvej, nødtracheotomi.
Jacob Melchiors gæster os endnu en gang med sit spændende, lærerige og ikke mindst
underholdende hands-on kursus i nødtracheotomi!
Hvad: tirsdag den 7. november kl. 17-19 afholder SØNHKS kursus i nødtracheotomi samt
månedsmøde.
Hvem: Jacob Melchiors, uddannelsesansvarlig overlæge på ØNH, Rigshospitalet.
Hvor: Studenterhuset på 1. sal i SØNHKS lokale
Tilmelding: det er gratis og man møder bare op!
Andet: der vil være snacks og kaffe
Vel mødt!
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International sommerskole i intern medicin søger
studentermedhjælper
Sommerskolen i intern medicin afvikles til sommer for femte år, hvor ca. 60 medicinstuderende
deltager fra ind og udland. Vi søger en studentermedhjælper fra 1. januar 2018 som løbende
kan bistå i håndtering af ansøgninger, markedsføring og general kommunikation med
ansøgerne.
Vi søger en person med gode organisatoriske evner, som kan arbejde selvstændigt og gerne
har erfaring fra internationale ophold. Som studentermedhjælper er man ansvarlig for
sommerskolens sociale arrangementer, og vi søger derfor en social og udadvendt person.
Der er afsat løn til 120 timer (timeløn 157 kr.) før sommerskolen og 120 timer under
sommerskolen som afvikles i perioden 23. juli til 17. august. Arbejdet før sommerskolen er
meget fleksibelt, og her disponerer du selv over de afsatte timer. Du bliver en del af teamet
omkring sommerskolen og vil være med til at sætte dit præg på udvikling af kurset og vil
opnå betydelig organisatorisk og international erfaring.
Kort ansøgning og CV fremsendes per mail til Mikkel.Bandak@regionh.dk.
Yderligere oplysninger om sommerskolen kan ses på hjemmesiden: http://healthsciences.
ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/
Deadline for ansøgning: 1. december
Der aftales samtale i første uge af december.
Venlig Hilsen
Mikkel Bandak, reservelæge, klinisk assistent, onkologisk afd. RH
Tobias Bomholt, 1.reservelæge, nefrologisk afd. RH

Studerende søges til projekt med transcutan Vagus
Nervus Stimulation (tVNS)
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Hvor man undersøger tolerabiliteten og antidepressiv effekt af tVNS via den del af
øret som innerveres af en gren fra vagusnerven (Arnold’s nerve) hos patienter med
behandlingsresistent depression. Der måles på depression, livskvalitet og bivirkninger.
I alt 20 patienter skal inkluderes fra Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center
København. tVNS behandlingen består i 4 ugers stimulation via øre-adaptoren på concha
området. Studiet varer 4 uger.
Forsøget vil kunne færdiggøres på 6 mdr. men såfremt man ønsker at inddrage effekt mål vil
det skulle udvides til 12 mdr. Forsøget vil blive rapporteret i et peer-reviewet videnskabeligt
tidsskrift. Der vil blive søgt godkendelser.
Start tidligst februar 2018. Ansøgningsfrist snarest
muligt. Der er frist for ansøgning til scholarstipendier
17. november, hvor der skal være et navn på den
studerende. Henvendelse: Klaus.martiny@regionh.
dk tlf. 38647102.

Stem en erfaren overlæge ind
i det kommende regionsråd

Skal vi blive ved med at spare
i sundhedsvæsenet?

Stem personligt til valget
21. november 2017

Svaret er entydigt nej!

✓

Man bør dog spare på administrationen.
En del af de mange ”kolde hænder”, som
er ansatte både centralt og på
hospitalerne, kan konverteres til ”varme
hænder” til gavn for patienterne. Jeg vil
derfor arbejde for at skaffe midler til flere
læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter
og sekretærer på vores hospitaler. Dette
vil gavne både patienter og personale!
Min grundholdning er, at du kan få langt
mere værdi for dine skattepenge.
www.jacobrosenberg.dk

Jacob Rosenberg

www.facebook.com/JacobRosenbergPolitiker
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ANNONCER

5 studentermedhjælpere søges til SUND-IT
servicedesk
SUND-IT søger it-kyndige studerende til at indgå i vores gruppe af studentermedhjælpere
på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.
Om SUND-IT
SUND -IT leverer it til under visning, forsk ning og administration på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. SUND-IT anvender primært Microsoft produkter på
klient- og serversiden, men også mac.
Dine opgaver
Som studentermedhjælp er du med i vores servicedesk-team, hvor din primære opgave
vil være at hjælpe og vejlede studerende og ansatte i brug af vores IT-faciliteter, herunder
installation af computere, opsætning af trådløst netværk på PC, mac, tablet, smartphones
m.m.
Derudover vil der i de daglige vagter også indgå opgaver med pasning af kopimaskiner,
scannere, printere, PC m.m.
Vi søger en kollega
•
der har IT-erfaring med PC og Windows (evt. også mac) og smartphones
•
er serviceminded og taler flydende dansk (flydende engelsk er et plus)
•
har erfaring med KUs intranet KUnet
Vi tilbyder
•
Godt kollegialt miljø med megen kontakt til studerende og ansatte.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Danske Lægestuderende
og Studenterundervisernes Landsforbund og Finansministeriet.
Det er en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående
uddannelse.
For alle stillingerne gælder at arbejdstiden ligger mellem 8-12, 12-16 eller 8-16 på hverdage
og at du hovedsageligt skal sidde i vores skranke, som er på Panum, Blegdamsvej 3B. Det
forventes at du tager 1-2 vagter af 4 timer pr. uge. Der kan også forekomme vagter/opgaver
på andre af SUND's adresser i Københavnsområdet.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Jonas Rank Møller, daglig leder af
vores studentermedhjælpere på tlf. 23 48 46 91 eller e-mail jrm@sund.ku.dk
Du kan læse mere om fakultetet på http://sund.ku.dk/om-sund/
Ansøgning, mv.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse via
jobsiden http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/
studenterjobs/, så vi har den i hænde senest 15. november 2017 kl. 23.59. På http://jobportal.
ku.dk kan du læse mere om, hvordan du sender en elektronisk ansøgning.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig
baggrund til at søge stillingen.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere i uge 47-48.

Undervisningsassistenter søges til
Øre-Næse-Hals-undervisningen
på Rigshospitalet-Gentofte
Har du interesse for ØNH og vil du gerne forbedre dine
formidlingsevner, så se med her!
ØNH afdelingen på Rigshospitalet og Gentofte søger undervisningsassistenter til
undervisningen af medicinstuderende på 3. semester kandidat med start fra 22.01.2018
Vi er et hold medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med afdelingens
professorer og lektorer. Undervisningen foregår fra kl.8-15 mandag til fredag på både
Rigshospitalet og Gentofte hospital.
Vores opgaver er bl.a.:
•
Finde relevante patienter til undervisningen
•
Undervise i anamneseoptagelse, den objektive undersøgelse samt ØNH sygdomme
•
Instruere i forskellige ØNH procedurer og indgreb
•
Fungere figurant ved demonstration af ØNH undersøgelser
•
Undervise i nødtracheotomi (simulation med fantomer)
•
Assistere til operationer i tilfælde af aflyst undervisning
Krav:
•
Bestået ØNH-kurset
•
Interesse i ØNH herunder er motiveret i at dygtiggøre ifm. opgaven som
undervisningsassistent
•
Deltage til introduktionsmødet 18.01.2018 hvor oplæring finder sted
•
Dække én (gerne to) fast dag om ugen, fra kl.8-15.
Løn efter SUL overenskomsten.
Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til f.l.shahrestani@gmail.com
Send en motiveret ansøgning til f.l.shahrestani@gmail.com med cc: christian.von.buchwald@
regionh.dk, Suzannah.Job@regionh.dk
Frist: 01.12.2017 kl.12.00
På vegne af Professor Christian von Buchwald
Fahd Al-Shahrestani

Interesseret i forskning på intensiv afdeling?
Rigshospitalets blodbank søger netop nu forskningsassistenter til forskningsprojekt på
Intensiv afdeling på Bispebjerg hospital.
Projektet retter sig mod patienter med diagnosen sepsis shock, der betinget af deres akutte
behandlingskrævende tilstand indlægges på intensiv afdeling. Du indgår i et vagthold
bestående af engagerede medicinstuderende, som i samarbejde med studiets læger og
sygeplejerske står for den kliniske del af studiet. Vagtholdet er organisatorisk tilknyttet en
større forskningsgruppe i Transfusionsmedicinsk Enhed på Rigshospitalet.
Dine primære arbejdsfunktioner vil bestå af at assistere ved inklusion af patienter,
blodprøvetagning på CVK og lign, lave mikrocirkulationsundersøgelser, opsætte enkelte
analyser samt indhente fysiologiske data. Før du starter som vagttager gennemgår du et
struktureret oplæringsprogram. Programmet er lønnet og omfatter både et basisforløb
for forskningsassistenter (ca. 10 t) samt studiespecifik undervisning og træning (ca. 12 t).
Vagterne er tilrettelagt som 24 timers lønnet tilkaldevagt med timetillæg ved aktivering.
Studiets vagthold dækker alle dage på året. Vi har fast weekend-rul og du kan forvente
gennemsnitligt at få tildelt ca. 5 vagter om måneden.
Det er vigtigt for os at have et stærkt holdfællesskab. Vi styrker dette ved vagtholdsmøde
hver 2. måned samt faglige og sociale arrangementer.
Vi forventer, at du
•
Har bestået 2. semester
•
Kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst
•
Har en positiv tilgang til arbejdet og er god til at omgås andr
•
Bopæl max. 30 min. fra Bispebjerg hospital
Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet på et hospital. Stikkererfaring er ikke
nødvendig.
Ansøgningsfrist senest onsdag d. 22. november 2017.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i Blodbanken på
Rigshospitalet i uge 47/48.
Oplæring vil foregå, efter aftale, i december 2017 og
primo januar 2018.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV.
Har du spørgsmål omkring stillingen, kontakt da:
Mette Stabell (Forskningssygeplejerske). Mail: Mette.
Stabell@regionh.dk

****HASTER****
Skolarstipendiat med interesse i kardiologi og
forskning søges

Hvis du er interesseret i kardiologi og har lyst til at forske i en periode af din studietid, så
har vi et projekt, som måske har din interesse.
Du vil under supervision blive ansvarlig for dit eget selvstændige forskningsprojekt, hvor
du vil analysere STEMI patienters EKG’er. Projektet går ud på at undersøge associationen
mellem EKG forandringerne og magnetisk resonans (MR)-målt myokardieinfarktstørrelse
hos STEMI patienter behandlet med primær PCI på Rigshospitalet.
Projektet er et vigtigt studie, der er en del af et større forskningsprojekt, som skal være
med til at forbedre risikostratificering af patienter med STEMI. Projektet kombinerer flere
forskningsgruppers ekspertise indenfor multimodal billediagnostik, og baserer sig på
etablerede metoder indenfor EKG analyse og MR til bedømmelse af mængden af truet og
infarceret myokardium.
Du vil blive vejledt hele vejen igennem fra dataindsamling, statistisk analyse til skrivning
af din artikel. Der bestræbes på at du kan indsende abstract og præsentere din forskning
til nationale såvel som internationale kardiologisk kongresser.
Der bestræbes på at skaffe løn til stipendiaten efter følgende modeller:
1.
6-12 måneders fuldtids orlov fra studiet uden SU, støttet med 10.000 kr. pr.
måned som studenter/stipendiatløn.
Hvis man søger om et semesters stipendium (6 måneder), er det et krav, at dette semester
ligger i forlængelse af yderligere et semester, der har forskning som hovedindhold, således
at den studerende gennemfører et forskningsprojekt af 1 års varighed.
2.
Fuldtidsstuderende kan søge om støtte til forskningsaktivitet i 2 år ved siden
af medicinstudiet. Forskningen skal have et omfang svarende til 35 timer/måned. Dette
støttes med 5.000 kr. pr. måned i honorarløn.
Yderligere oplysninger kan fås hos Yama Fakhri, læge, Hjertemedicinsk Klinik B,
Rigshospitalet. E-mail: yama.said.fakhri@
regionh.dk og Telefon: 3545 1196.
Kort ansøgning, karakterblad og CV bedes
sendt til Yama Fakhri, yama.said.fakhri@
regionh.dk
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Luther – progressiv eller stokreaktionær?
Debat mellem professor Frederik Stjernfelt og professor Jørn Henrik Petersen
Er Martin Luthers virkningshistorie relevant, når man vil forstå nutidens velfærdssamfund
og vigtige begreber som frihed og demokrati – eller stod han i opposition til de bærende
principper i moderne, liberale samfund? De to debattører er ikke enige. Kom og deltag i
debatten!
Tid og sted: Onsdag d. 8. november kl. 16.00-18.00
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Karen Blixens Plads 7

Mikroskopisk Studiesal

Demonstrator

Thomas Hadberg Lynge

Emne samt tidspunkt for gennemgang(e)

Muskelvæv: 17.00 – ca. 18.15
+ 19.00 – ca. 20.15
Ingen emnegennemgang
Jakob Bank Kodal

Nervevæv: 16.15 – ca. 17.30 + bindevæv: 18.00 – ca. 19.15

Jakob Bank Kodal

17.00 – 18.30 i auditorium 29.01.30
18.30 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
16.00 – 20.00 i 15.2.10 og 15.2.18

Jakob Bank Kodal

Thomas Hadberg Lynge

Thomas Hadberg Lynge

Thomas Hadberg Lynge

Kirtelvæv: 15.15 – ca. 16.30
+ 16.45 – ca. 18.00
Blodkar: 16.15 – ca. 17.30
+ 18.00 – ca. 19.15
Knogledannelse: 14.00 – ca. 15.15 + 16.15 – ca. 17.30

Bloddannelse og knoglemarv: 09.15 – ca. 10.30
+ 14.15 – ca. 15.30

16.00 – 19.15 i auditorium 29.01.30
19.15 – 20.30 i 15.2.10 og 15.2.18
15.00 – 16.30 i auditorium 29.01.30
16.30 – 18.15 i 15.2.10 og 15.2.18
16.00 – 19.15 i auditorium 29.01.30
17.30 – 20.00 i 15.2.10 og 15.2.18
13.00 – 18.00 i 15.2.10 og 15.2.18

09.00 – 14.00 i 15.2.10 og 15.2.18
14.00 – 15.30 i auditorium 29.01.32
Eksamen, 2. semester

Åbningstider og lokaler

6. nov

7. nov

13. nov

14. nov

15. nov

16. nov

20. nov

27. nov

Mikroskopisk Studiesal er et tilbud til studerende på 2. semester om hjælp til histologi. Der er opsat spotprøver i form af billeder, så du kan
teste dine færdigheder. Du kan 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.

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK

Det utilstrækkelige selv. Med Søren Kierkegaard i diagnosesamfundet
Foredrag ved højskolelærer og ph.d. Christian Hjortkær
Skam og utilstrækkelighed er blevet dominerende følelser hos unge studerende. Problemet
er ikke, at man gør noget forkert, men at man ikke kan leve op til perfekthedens ideal. Presset
på individet kan faktisk spores tilbage til Luther og Kierkegaard. Måske er det på tide med
en reformation af diagnosesamfundet?
Tid og sted: Onsdag d. 15. november kl. 16.00-18.00
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Karen Blixens Plads 7
Julefrokost for studerende
Studentermenigheden afholder som altid julefrokost for de studerende ved Københavns
Universitet. Har du haft en god oplevelse med Studentermenigheden i løbet af året – for
eksempel på en svampetur? Eller er du blot nysgerrig på, hvad Studentermenigheden
er for en størrelse og har lyst til at møde nogle af de studerende, der står bag SMiK? Alle
studerende er velkomne til julemad og fællesskab!
Tid og sted: Fredag 8. december kl. 16.00
St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 4. december. Pris 50 kr.
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en
SMiK folder 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, telefon eller 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

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger to nye kolleger til vores lille journalhold med start i december eller januar 2017/2018.
Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder
i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver
kirurgiske indgreb.
Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelses- og elektive
journaler i afdelingens ambulatorium inklusiv præoperativ vurdering og optimering, men
vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og hvis man har lyst, er der mulighed for
at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter.
Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Der er ingen aften-, weekendeller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL overenskomst.
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.
Krav:
•
Gennemført neurologisk klinikophold senest januar 2017.
•
Du kan tage 3-4 vagter om måneden.
Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er syv personer
på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og udviser
fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen.
Det er en fordel hvis du har erfaring med at håndtere patienter i krise, og du skal være
forberedt på at være tovholder på tværs af faggrupper og specialer.
Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden og plejer at spise sammen, og vi søger nye
kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold.
Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til holdleder Anne-Sophie Fenger på
gpw469@alumni.ku.dk senest den 3. december
Du er velkommen til at kontakte Anne-Sophie på ovenstående mail for mere information.

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for
medicinstuderende i samarbejde med regionerne,
Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri
Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne børne- og
ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.
Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt
niveau. De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.
Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske
specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde
sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen.
Prisopgaven bør desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, at man
kan mestre disse.
Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet
ved henholdsvis Århus, Odense, Ålborg og Københavns
universiteter, kan deltage. For at ligestille studerende
fra alle fire medicinske fakulteter stilles der intet krav
om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt.

Formkrav
•

Personer der tidligere har deltaget i konkurrencen
kan ikke deltage igen.

•

Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil
blive frasorteret.

•

Opgaven skal kunne publiceres i sin fulde længde,
hvis den skal indgå i konkurrencen.

•

Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/
anslag (med mellemrum) alt inklusiv og indeholde
6 figurer/tabeller.

•

Der må maksimalt medtages 40 referencer.

•

Såfremt en vejleder eller anden person er
tilknyttet bedes navnet oplyst.

•

Er der tale om en opgave med flere forfattere,
skal der redegøres for indsenders/indsenderes
selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelsen.

Deadline
Bedømmelsesudvalget
Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard
Overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
Teamleder Mikkel Lambach

Opgaverne indsendes elektronisk senest
fredag d. 12. januar 2018 til: jbe@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri
Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til
tre måneders bedømmelsestid.
Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige
tidsskrifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners
hjemmeside.
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Løven
22. juli - 22. aug.
Du får en gigantisk trang til at lege tandfé af Madame Maier
go with the instinct. Du vil opleve et naturligt
Stjernerne er tilbage! De har meget random talent for at gemme penge og kondomer
shit at fortælle, men frygt ej, nu ved du under dine venners hovedpuder. Også
hvordan din uge kommer til at se ud.
selvom de ikke har fået fjernet tænder.

Horoskoper

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du får spist, hvilket er mere end andre i
verden kan sige. Vær taknemmelig og køb
noget frysepizza. Look fabulous while doing
this.
Fisken
19. feb. - 19. marts
I denne uge er din nemesis fortovene. De
bliver absurd glatte, når DU går på dem. Det
er lige som glatbanekørsel bare med dine
egne ben. Det er ikke så slemt, da din fysik
stadig er i orden, men pas på - hoftefrakturer
er ikke for sjovt. Især hvis du er gammel.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Mørket falder på, men midt i eksamenslæsning
og generel øv-stemning, opdager du et
vidunderligt talent for at lave Bernaise-sovs.
Dine venner er tosset med det. Desværre får
du også fnat og lus på samme tid, men det
fikser noget creme og shampoo. Så deeet...
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du kan mærke en snigende vinterdepression,
og prøver at få efteråret til at gå i stå.
Desperat prøver du at lime træernes blade
tilbage på træerne. Det er et lorteprojekt.
Stop siger stjernerne, anskaf dig i stedet
sådan en smart anti-depressionslampe.

Vædderen
20. marts - 19. april
I denne uge vil du opleve endu mere ingenting. Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Tyren
I denne uge vil du kun opleve massiv
20. april - 20. maj
succes hvad angår helt forrygende hårdage.
I et pludseligt vredesudbrud får du forstuvet Samtlige modelbureauer kontakter dig pga.
din lillefinger i forbindelse med en vanvittig din vanvittige hårpagt. Selve dit ansigt er
spændende tenniskamp i din stue. Lad være standard. Måske du vinder i lotto. Klassisk
med at spille mere wii. Eller vær mindre vred. skorpion. Nar.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du får akut brug for kloge, veltænkte
skønhedstips, da dine hudorme går amok
og dit hår stritter som det aldrig har strittet
før. Stjernerne ved ikke hvor du kan få disse
skønhedstips, men hold dig fra side X.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Karma bider dig overordentlig hårdt i røven,
og alle dine yndlingsserier er fjernet fra
internettet. Dit internet er faktisk permanent
i stykker. Du vil aldrig kunne svare på mails
igen. Se det fra den lyse side - nu er der god
mulighed for at komme ud og snakke med
folk, siger stjernerne.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du mister desværre på brutal vis en tand. Af
en eller årsag gror den ud igen, og tandféen
har lagt 3 kondomer under din hovedpude.
Vælg dine venner med omhu.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du kommer til at se Jack Reacher, hvilket
desværre er den dårligste film nogensinde.
Whoops, du kom også til at se toeren. Ikke
så meget bedre.
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TING DU IKKE MÅ GOOGLE
Af: Andrea Maier/MOK.red. og samtlige mennesker der har læst til derma.

I sidste uge måtte du ikke google ICHTYOSIS CONGENITA GRAVIOR
Har du googlet det? Hvis ja, har du måske ikke kunne dy dig for at læse lidt om sygdommen, og hvis du overhovedet ikke turde google det, er der her en kort opsummering. Ichtyosis congenita gravior også kendt som Harlequin-type ichtyosis, er en genetisk dermatologisk
sygdom, der giver nyfødte en meget tykt og sprækket hud. Det ser meget voldsomt ud, og
det første tilfælde blev dokumenteret i 1750, hvor man sikkert troede, at det var djævlen der
havde gjort et eller andet. Sygdommen opstår pga. en genfejl i det protein, der transporterer
lipider ind i hudens keratinocytter. Dvs. at huden mister sin integritet og lipidbarriere. De
fleste børn dør i løbet af den første måned, og de har brug for intensiv pleje grundet infektioner, dehydrering og hypoventilation (fordi huden omkring brystkassen er for stram). De
børn, der overlever den neonatale periode, skal konstant smøres ind i creme for at bevare den
underliggende huds smidighed og har problemer med temperaturregulation.
I denne uge skal tager vi en sygdom, der lyder lækker (mmmh, Noma), men desværre ikke er
det. Den affierer hyppigst børn under 12 år, og har en mortalitetsrate på 90%.
Denne uge, TØR DU GOOGLE (tryk på images, ellers er du en kylling):

noma disease

Din smartphones pentafleksibilitet
Ja okay, alle har en smartphone. Og det er fucking nice!! Men kun når den kan være i
uniformsbukselommen, og den ikke går ud ved 72%?! Smartphonen kan også nu om dage bruges
til nærmest alt, blandt andet de her 5 ting som du måske ikke lige har tænkt på. (ps. vi har taget
højde for om du er applehypet, eller gynoid tech freak(hehe))
1.
Virtuelt liv. Glem sims, glem WOW - på smartphone kan du leve et nyt liv. Adskillige apps kan
forsyne denne fantasi for dig, især hvis du er træt af at være medicin studerende, læse nederen
vibekes og bare gerne vil leve Kim K glam-life.
2.
En kilde for frustationsudløb - som når førnævnte batteridød sker, eller facebook appen viser
for mange russiske bots. Det kan vi ikke bruge til noget.
3.
En kilde til noget andet: nemlig frygt. Når et ukendt nummer ringer og du ikke aner om det
er dit arbejde eller din værste fjende: medielicens manden. Du kan også google ugens ting du ikke
må google... Scary
4.
LOL - det vidste du jo godt, men hvad er bedre som prokrastinationsdevice end telefonen
med memes på toilettet, eller heftige facebook diskussions du kan følge med i.
5.
Skærebræt. Behøver vi sige andet? Især som pendant til punkt 2.

Alice MOK-red
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SOFIES SKØNHEDSALON 2.0
FOLK MED BRILLER ER GRINEREN

DU ER TRÆT OG SKRANTER,
MÅSKE SLÅR DIT HJERTE
EKSTRA HURTIGT, OG DU
HAR SVÆRT VED AT SOVE.
PROBLEMET KAN VÆRE AT
DU LÆSER MEDICIN OG BARE
HAR DET HÅRDT. DET KAN
OGSÅ VÆRE DU LIDER AF
MAGNESIUMMANGEL. HER
ER EN RÆKKE TEGN PÅ AT
DU LÆSER MEDICIN
1. DU ER JÆVNT TILFREDS
MED DIG SELV.
2. DU VAR TIL 69
3. DU SKIPPEDE KLINIK BARE
FORDI ....

VIDSTE DU:
At 30% af alle
30-årige kvinder på
et tidspunkt i deres
liv er sygemeldt i 3
måneder?
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HAR DU DÅRLIG SEX?
DYRK SEX MED INSPIRATION FRA DYRENES PARRINGSDANS
OG ACCEPTER, AT ET NEJ KAN VÆRE VEJEN TIL ET
SJOVT SEXLIV I ET TRYGT PARFORHOLD. DANSKE
SYKOLOGISTUDERENDE HAR FUNDET OPSKRIFTEN PÅ
LIDENSKAB. “SKANDALOOSE PÅ TRÅDEN”
KALDER DE DET. MEGET “SCIENTIFIC”.. #METOO

TAK!

OK18

Tak for ønskerne til de forstående overenskomstforhandlinger!
Vi vil gerne takke de mere end 400 FADL-medlemmer, der har afleveret ønsker om
forbedringer og ændringer af FADLs overenskomster med Regionerne (SPV-overenskomsten og lægevikaroverenskomsten) og med Staten (Overenskomsten for studenteransatte).

I har sendt os mange relevante ønsker om forbedring af løn- og arbejdsvilkår, der er relevante overenskomstspørgsmål. Der er også en del ønsker om helt lokale problemer, f.eks.
om kvaliteten af arbejdstøjet på hospitalerne, parkeringsmuligheder og tøjkort. Den sidste
type af ønsker er noget FADL vil forsøge at løse eller forbedre gennem direkte kontakt til de
enkelte arbejdspladser.
Arbejdsgiverne har også ønsker til ændringer i overenskomsterne. FADL og arbejdsgiverne
udveksler gensidigt ønskerne midt i december. Indtil da arbejder FADLs medlemsvalgte
lægestuderende politikere i overenskomstudvalgene på højtryk med at prioritere, beregne
og begrunde ønskerne.
Vi er nødt til at holde kortene tæt til kroppen, så arbejdsgiverne ikke kender vore ønsker før december måned. Årsagen er, at man ikke vil give
modparten tid til at forberede sig på modpartens ønsker inden forhandlingerne går i gang. Dette er også grunden til, at vi desværre ikke endnu
kan fortælle Jer hvilke af Jeres ønsker der fylder mest blandt Jeres mange
gode input.
Tak igen for Jeres indsats. Vi vil løbende holde Jer orienteret om det videre
arbejde i FADL og fra overenskomstforhandlingerne.

FORENINGSÅRET BEGYNDER
Det nye repræsentantskab har haft konstituerende møde. Her valgte vi repræsentanter til
bestyrelse, nationale og lokale udvalg. Husk at du som medlem er mere end velkommen til
at biddrage til de lokale udvalgs arbejde og komme med idéer og inputs.
- Arrangements- og foredragsudvalget (AFU). Har du inputs til hvad der kunne blive et
fedt socialt el. fagligt arrangement eller kender du en spændende foredragsholder?
Skriv til AFU på kkf-afu@fadl.dk
- Medlemsfordelsudvalget (lokal
MFU). Har du gode idéer til medlemsfordele eller lokale aftaler i Panumområdet? Kontakt MFU på
kkf-mfu@fadl.dk.
- Kursusudvalget. Har du forslag til
nye kurser som kunne være relevante for medicinstuderende? Skriv til
kkf-kursus@fadl.dk
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Mangler du at afhente din scorebog?

Er kærlighedslivet helt til hundene? Får du telefonnumre fra ukendte beundrere? Savner du nummeret på Døden fra Lübeck?
Fortvivl ej: Scorebogen 2017 er udkommet, bedre end nogensinde. Endeligt kan du bruge din toilettid på noget konstruktivt
Vi deler scorebogen ud følgende dage:

Mandag d. 13/11 kl. 11-13
Torsdag d. 16/11 kl. 11-13
Fredag d. 24/11 kl. 11-13
Vi uddeler desuden Scorebogen til FADLs Julebingo på en endnu ukendt dato, så selv folk som Rasmus Alder kan nå det.
Husk at, 1.-5.'s HR henter til hele holdet, mens 6.-12. semester selv står for afhentningen
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