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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
SATS MM. Se mere på side 8
Anders har bogklub kl 17
Mo holder forelæsning

Torsdag
TECHNO TORSDAG!!!
Andrea skal drikke rødvin og får 2,5 ECTS.
Rusvejledning intromøde 16.15 i 29.01.32
Jonas skal sikkert også noget kedeligt her

Ugens sjove indslag.
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MM

X-factor BOOTCAMP. DR1 kl 20.00
Sofie køber en bil
Uglerne kommer til mosen

Lørdag
Soffen skal i bad i Sverige
Mo har en date med Tarteletten
Anders skal til fødselsdag både den ene dag

Søndag
...og den anden dag.
REVY STARTER
Fastelavn! Find din sexy kat frem.
Andrea skal i kirke klædt ud som præst.

Mandag
MOK deadline 12.00
REVY ER I STUDENTERKLUBBEN!

Ugens redaktion.

Sofie

Alice

Tirsdag

Andrea

Mo

Andreas

Anders

SAKS MM. Se side 8.
FADLs fastelavn, kl 16, se side 6
Første stormøde med Rusvejledningen

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Soffen og Anders
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De fire finalister stillede sig pænt op på række
i hotellets store lobby. De smilede alle for
fotograferne og stod knivskarpe iført deres
skræddersyede forklæder. Forklæderne gik
deltagerne til knæene, og bar trykket: ”Den
Store Kage-Bage-Smage Dyst” over brystet.
Som eneste fyr blandt tre lave kvinder
tårnede Joakim Frederiksen op over hans
konkurrenter med et bragende smil – og hans
smil var ægte. Hans bidrag til konkurrencen:
”Den Søde Chokoladedød” havde været en
dommerfavorit gennem alle de indledende
runder – og de andre deltagere vidste det.
“Jeg går op på mit værelse og tager mig en
lur,” sagde den ranglede fynbo og foldede sit
forklæde under armen. ”Så ses vi til finalen,
tøser!”
En af de tre “tøser” smilede tilbage med en
morderisk blik i øjnene. “Ikke hvis jeg kan gøre
for det!” sagde hun lavmælt til sig selv. Hun
ventede fem minutter, og tørrede så hendes
svedige håndflader af i sit forklæde og gik hen
mod elevatoren…
En time senere fandt en stuepige kroppen.
Joakim lå på sin seng, stadig iklædt sin
cowboyskjorte og jeans. Hans hoved var
slået ind med en kagerulle. Der var blodsprøjt
overalt. Politiet kontaktede straks MesterDetektiven SherMOK Holmes.

SherMOK udelukkede røveri – den unge
amatørbagers tegnebog havde været uberørt
og alt hans tøj var der: to skjorter, to par
jeans, strømper, sko, undertøj, jakke og en høj
kokkehat.
Da politiet bankede på Marie Olsens dør, måtte
de vente. “Jeg var lige i brusebadet”, forklarede
hun, mens hun tørrede sit korte, blonde hår.
“Jeg kom her direkte fra fotosessionen. Jeg skal
jo se godt ud, når jeg vinder i aften.”
De fandt også den anden finalist på sit værelse.
Astrid Buch inviterede dem ind, og gik derefter
tilbage til at vaske en sweater i vasken.
“Jeg burde have vidst bedre end at tage en
langærmet sweater på, når jeg bager. Jeg tror
ikke, at denne her jordbærplet vil komme ud.”
Politiet kom først til den tredje finalist, Sofie
Nielsen, lige inden finalen. Hun var allerede
klædt på og iført sin bedste bluse og nederdel,
dækket af et officielt forklæde. “Jeg er klar,”
sagde hun til detektiven. “Hvis ikke jeg vinder
i aften, så kan jeg lige så godt se godt ud!”
grinede hun og bøjede sig for at rette på
hendes forklæde, der posede omkring hendes
ankler.
Detektiven introducerede sig, og for tredje
gang forklarede han om Joakims mord. “Du
behøver ikke bekymre dig, fru Nielsen. Alt er
under kontrol. Vi ved, hvem der dræbte ham.”

Hvem var det – og hvordan vidste han det!?
Send dit bud til os på MOK@mok.dk senest på mandag den 12. februar. Vi trækker lod
om en Guldbar med valgfri smag blandt de indsendte korrekte svar.
Af: Mo/MOK.red
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ANNONCER

Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital

Forsøgsdeltagere søges

Her får du mulighed for at komme på klinisk ophold på Massachuttes Eye and EarInfirmary
(Harvard Medical School), Boston.

Betydningen af forskellighed i beta-2-receptor genet for energiomsætningen,
kredsløbs responset samt det funktionelle bevidsthedsniveau under gentagen
hypoglykæmi hos raske mennesker

Der er etableret et samarbejde imellem Massachuttes Eye and EarInfirmary (Harvard Medical
School) ØNH-afdelingen på Rigshospitalet. Ansvarlig for samarbejdet er professor, Christian
von Buchwald.
Næste ophold er i juni 2018, med varighed på 4 uger og 2 medicinstuderende vil få mulighed
for at komme afsted.

Vi søger unge raske mænd til forsøg om betydningen af naturlig genetisk variation for det
fysiologiske respons under og efter en gentagen periode med lavt blodsukker.
Formål: Hidtil har det været ukendt om forskellighed i genet kodende for beta-2-receptoren
(ADRB2) har betydning under og efter gentagen tilfælde med lavt blodsukker. Projektet vil
vurdere om forskellighed i genet for beta-2-receptoren har betydning for:

De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO (2009-kandidatstudieordningen)
Alle med interesse for ØNH der senest i forårssemestret har gennemført kurset, opfordres til
at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for ansøgning.

• Kroppens energimobilisering og energiomsætning samt det kredsløbsmæssige respons
under gentagne tilfælde med lavt blodsukker
• Opretholdelsen af normalt funktions- og bevidsthedsniveau under gentagne tilfælde
med lavt blodsukker
• Udviklingen af nedsat følsomhed af beta-2-receptoren efter gentagne tilfælde med lavt
blodsukker.

Krav
• Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden
opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du taler godt engelsk og kan klare dig i udlandet.
• Du skal kunne være væk hele juni måned
Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende
følgende
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½ A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)
Til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet, ØNH-afdeling 2071,
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø (mærk kuverten Boston) eller e-mail:
christian.von.buchwald@regionh.dk i emnefeltet skal der stå Boston F2018.
I tilfælde af spørgsmål, besvares disse til ØNH introforelæsning fredag d. 2. februar eller
ved kontakt til en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen:
Læge Marie-Louise Hansen på: louise_uhre@hotmail.com
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk
Deadline er fredag d. 9. marts kl. 10. Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere
fonde kan søges til dækning af logi mv. ”Malpracticeinsurance” skal selv arrangeres med
lokalt forsikringsselskab i USA.

Som noget nyt tilbydes sammenhængende
uddannelsesforløb i Region Nordjylland
Står du over for at skulle vælge KBUforløb, og vil du gerne have en langsigtet plan for dit
uddannelsesforløb og samtidig arbejde et sted, hvor faglighed og gode arbejdsvilkår er i
højsæde, så tjek de nye muligheder for sammenhængende uddannelsesforløb i Region
Nordjylland
Region Nordjylland har netop fået lov til - af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og
Ældreministeriet - at tilbyde kommende læger i den kliniske basisuddannelse(KBU)
sammenhængende uddannelsesforløb i regionen.
Som kommende KBU-læge vil du derfor kunne vælge mellem et af følgende to mulige
sammenhængende uddannelsesforløb indenfor Psykiatri, Almen medicin eller Kirurgi, uden
på noget tidspunkt at skulle forlade regionen for en anden delansættelse:
• Sammenhængende KBU og Introduktionsstilling (2 år)
• Sammenhængende KBU, Intro- og Hoveduddannelsesstilling (6-7 år)
Region Nordjylland har som mål at give sine uddannelsessøgende læger den bedst mulige
uddannelse, så læger under uddannelse bliver så dygtige som muligt og forhåbentligt
får lyst til at blive i regionen som speciallæge bagefter. Med et sammenhængende
uddannelsesforløb i Region Nordjylland vil du få alle dine ansættelser ved regionens
hospitaler og almene praksisser i regionen. Vi tilbyder desuden muligheden for en lægebolig.
Via en geografisk tilknytning og et godt og fagligt uddannelsesmiljø er det Region
Nordjyllands ambition at uddanne fremtidens læger, så I kan og vil videreføre arbejdet med
løbende optimering af uddannelsesmiljøet på alle regionens hospitaler og i almen praksis.
Vi vil med fokus på supervision og faglig sparring sikre, at også fremtidens uddannelsessøgende
læger har lyst til at blive en del af det gode lægeliv i Nordjylland.
Hvis du er interesseret i et af de
sammenhængende uddannelsesforløb, kan
du læse mere og ansøge på RN.dk/læge.

Nemt studie job!
Vi søger en ung studerende som har lyst til at være aflaster for vores sjove og dejlige søn på
14 med autisme og ADHD. Han går i alm folkeskole. Vi har primært brug for hjælp onsdag
morgen en lille time,( -man kan sagtens nå over på Panum til forelæsning kl 8) Da vores piger
også skal have hjælp ud af døren betaler vi godt, - ud over aflastnings timeprisen på 130 kr.
Har du lyst til flere timer i løbet af ugen, - vi er fleksible!
Vi bor på Østerfarimagsgade
Ring og hør nærmere!
Mvh
Tone, 26819707

Inklusionskriterier
• Hvide kaukasiske mænd.
• Alder 18 -30 år
• BMI < 25
• Sund og rask uden regelmæssig brug af medicin
Ekslusionskriterier
• Brug af tobak, euforiserende stoffer eller alkohol forbrug over 21 genstande ugentligt.
• Ekstrem udholdenhedstræning
• Allergi overfor jod
• Klaustrofobi
Metode
Du inkluderes blandt200 unge raske mænd tilbestemmelse af din genotype. Ud fra den
enkeltes genotype vælges 32 deltagere således, at der vil være 2 grupper på 16 med hver
deres sammenfaldende genotype. Som deltager i en af de to grupper vil du blive matchet i
forhold til højde og vægt med en deltager fra den anden genotype gruppe. Du kan risikere
ikke at blive tilbudt deltagelse i det videre forsøg efter bestemmelse af din genotype. Hvis
du bliver valgt blandt de 32 deltagere der går videre i forsøget, vil du skulle gennemfører
yderligere 4 forsøgsdage. Forsøgsdag 1 gennemføres med testning med adrenalin for at
kende dine baselineværdier. To uger efter forsøgsdag 1 gennemføres forsøgsdag 2, 3 og 4
som 3 på hinanden følgende dage.
På forsøgsdag 1 samt 4 gennemføres adrenalin infusions test, mens du på forsøgsdag 2
og 3 udsættes for gentagne perioder med lavt blodsukker, ved hjælp af insulin og glukose
infusion. Fra dag 2 til dag 4 vil du skulle overnatte på Nordsjællands Hospital.
Finansielle forhold og forsikring
Du vil få et skattepligtigt honorar der ved deltagelse kan beløbe sig til i alt 8.300 dkr, idet
forsøgets indledende fase med afgivelse af blodprøve honoreres med 300 dkr og deltagelse
i forsøgets videre forløb honoreres med 1500 dkr pr forsøgsdag for dag 1 og 4 samt 2.500
dkr pr forsøgsdag for dag 2 og 3.
Stedet for forsøgets udførelse
Rigshospitalet, København og Nordsjællands Hospital, Hillerød.
Er du interesseret i at deltage eller i yderligere information om projektet, henvend dig da
til projektkoordinator Kim Zillo Rokamp.
Med venlig hilsen
Projektkoordinator Kim Zillo Rokamp, læge, PhD studerende.
Mail: kim.zillo.rokamp@regionh.dk
Telefon: 20 75 97 79

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger
nye lægevikarer med start Marts.
Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt.Som holdmedlemdækkes3-4 vagter pr. måned.
Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge. Arbejdet er varieret
og lærerigt, og du får prøvet kræfter af med mange forskellige psykiatriske problemstillinger,
akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision af
den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som lægevikar kan takle
travle perioder og arbejde selvstændigt.
Oplæringtilbydes ved:
• 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre lægevikarer.
• 3 korte vagter (hvorfor der vil være ca. 5-6 i vagter den første måned).
• Region Hovedstadens introduktionsforløb, 5 hverdage i starten af hver måned mellem
9-16 og forventes afviklet i de kommende måneder.
Løn i henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer.
Krav:
• Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og forventer
at bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøderdenførste mandag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper
hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) inden første vagt.
Ansøgningsfrist: Lørdag d. 10. februar 2018, kl. 16.00
Samtaler afholdes i uge 7
Send en motiveret ansøgning samt CV til mail: holdleder.bbh@gmail.com.
Rammer for ansøgning:
• Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
• Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
• Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre
spørgsmål.

STUDENTERTILBUD

Mindfulness for studerende
SUND Studie- og Karrierevejledning tilbyder i foråret 2018 et kursus i mindfulness for
studerende på SUND.
Kurset vil ligne det forskningsbaserede MBSR-program (Mindfulness baseret
stressreduktion), som er udviklet i USA og bruges i hele verden.
Underviser vil være Jacob Sander Bojsen, der er under uddannelse i MBSR-programmet
på Health på Århus Universitet
Praktisk:
Der vil være 2 hold med 30 pladser pr. hold. Hvert hold mødes 2 timer om ugen + én
lørdag i april.
Kurserne varer 8 uger. Det foregår på Panum og afholdes på dansk.
Datoer:
•
Hold 1: tirsdage fra 6. marts – 24. april kl. 16.15-18.15 + lørdag d. 7. april fra kl. 9-15.
•
Hold 2: onsdage fra 7. marts – 25. april kl. 10.15-12.15 + lørdag d. 7. april fra kl. 9-15.
Du skal være indstillet på, at du gerne skal deltage i alle kursusgange.
Kurset er gratis for studerende på SUND.
Tilmelding
Hvis du vil være med skal du først tilmelde dig til Informationsmødet om kurset onsdag d.
14. feb. kl. 16.00-17.30 i Holst i Mærsk Tårnet. Tilmeldingen finder du her på KUnet:
https://intranet.ku.dk/sundstuderende/studiebeskeder/Sider/
MindfulnesskursusforstuderendepaaSUND.aspx
Deltagerne på informationsmødet vil have forrang til tilmelding til et af de to hold på
selve mindfulness-kurset.
Er der ledige pladser efter informationsmødet, udbydes pladserne til andre efter førsttil-mølle princippet, og der oprettes en venteliste. Mere om dette annonceres via KUnet.
Venlig hilsen
SUND Studie- og Karrierevejledning
Har du spørgsmål, kan du skrive til Jacob på jacob.bojsen@sund.ku.dk
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Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
Kære Studerende
Velkommen til et nyt semester. Studenterpræsten er i skrivende stund ved at få nye
møbler til kontoret og Studentermenigheden er flyttet ud af lokalerne i indre by og har
endnu ikke nye egne lokaler. Vores trykte program er blevet forsinket, men vi har et godt
forårsprogram klar. Der er fugletur og fisketur i april og maj, og jeg står også for en filosofisk
salon på tre foredrag om temaet ”skam”, som foregår nede på Skt. Hans Torv. Desuden har
vi gudstjenester, byvandringer, museumstur og meget mere. Følg os på FB og se mere.
Filosofisk salon I: Skammen, selvet og den anden
Hvad er skam? Hvordan adskiller den sig fra skyld, forlegenhed og ydmygelse? Hvordan
påvirker den vores oplevelse af kropslighed, tidslighed og socialitet, og hvad kan den
fortælle os om hvad det vil sige at være et selv? Professor i filosofi Dan Zahavi lægger ud
som foredragsholder ved forårets første filosofiske salon. Vi serverer ost og rødvin i løbet
af aftenen.
Pris: 50 kr. Alle tre filosofiske saloner for 100 kr. Betales kontant ved ankomst.
Tid og sted: Onsdag d. 14. februar kl. 19.30-21.30
Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Natkirke: ”Vinterlys & vintermørke – fordybelse og ro”.
Under temaet ”Vinterlys & vintermørke – fordybelse og ro” inviterer vi til fordybelse og
ro i natkirken. For musikken står Elias Bendix (guitar), Carl Quist Møller (percussion) og
Jonathan Bremer (bas). Studenterpræst Nicolai Halvorsen og præst Iben Palle står for ordene.
Der vil foruden musik være en refleksion, læsninger, stilhed, og vi slutter med et fælles
nadvermåltid. Man kan komme og gå, som man vil og der vil være te og kaffe i våbenhuset.
Arrangementet er gratis.
Tid og sted: Torsdag d. 22. februar kl. 20.00 – 22.30
Skt. Johannes kirke, Skt. Hans Torv, Blegdamsvej 1.
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

EN SVANESANG FOR STUDENTERHUSET.
Studenterhuset – som vi alle elsker for pladsen og hader for rodet – er kommet
til et endeligt.
I løbet af de sidste par måneder har der været et arbejde i gang, hvor brugere har
mødtes og drøftet vedligeholdelsen og brugen af studenterhuset. Der har været
mange ideer til forbedringer, både køkkenet og de svingende temperaturer blev
drøftet, og forhåbningerne om forbedrede faciliteter var tårnhøje.
Dags dato var de interesserede inviteret til møde med fakultetsledelsen, hvor
dagsordenen lød som følger:
Dagsorden:
1. Status på Studenterhuset, herunder vedligeholdelse
2. Drøftelse af rammer og behov for studenterfaciliteter
3. Fremadrettet proces, herunder organisering
Overraskende, var det en skyggedagsorden, da det hurtigt kom for dagen, at
det reelle indhold bestod i en snarlig lukning af studenterhuset.
Baggrunden er den betragtelige budgetreduktion fra KU – der er tale om en
”fortætning”, hvor man forsøger at reducere det areal universitetet breder sig
over – universitetet lejer nemlig sine lokaler, og en reduktion i bygninger, fører
til en økonomisk gevinst
I den anledning er øjnene faldet på studenterhuset, hvor man ikke mener at
kvadratmeterne er udnyttet optimalt og hvor standen… kunne være bedre…
Årligt beløber studenterhuset sig til en udgift på omtrent 3 millioner for fakultetet
– penge der primært går til leje af lokalerne samt drift.
Der er et ønske om, at pengene skal gå til de studerende og personalet frem
for kvadratmetre. Ønsket er, at have færre, men mere effektive kvadratmetre
til rådighed.
Der er altså tale om, at man gerne vil have rykket aktiviteterne fra studenterhuset
– inklusiv lagerplads – til andre steder, hvor der er plads på matriklen.
Der er de facto tale om en spareøvelse, hvor der kommer til at være mindre plads.

På samme måde har man tidligere har rykket makroskopisk studiesamling og
mindsket studenterklubbens areal.
Målsætningen er, at studenterhuset opsiges ved udgangen af 2019.

Fremtiden
Fakultetet har selvfølgelig et ønske om, at der fortsat skal være lokaler til
foreningslivet på medicin. Der er ikke tale om, at vi pludseligt skal stå uden
lokaler.
Til mødet fremlagde ledelsen et bud på et alternativ. De to vandrehaller skal i
højere grad udnyttes og være et sted for udadvendt aktivitet – anden sal ved
studenterpræsten, har de som udgangspunkt set det muligt at flytte andre
aktiviteter, således, at mange af aktiviteterne kan foregå her – men det er et
udspil, der over den næste tid skal drøftes.
Der vil komme til at være en investering i lokaler, med henblik på en fremtidig
besparelse, når man har afsat studenterhuset og de dertilhørende udgifter.
På mødet drøftedes muligheden for at lægge investeringen i studenterhuset og
opnå en driftsbesparelse, men da fakultetet lejer bygningerne, vil dette medføre
en øget leje. Genialt system…
Der er endnu flere uafklarede spørgsmål, som der vil komme til at skulle besvares
af fakultetsledelsen. Hvad gør vi med de små foreningsfester? Hvordan sikrer
vi, at der er nok plads? Kan der være et køkken? Hvad med de få læsepladser?
I løbet af den næste periode vil der være en undersøgelse af brugen af huset,
og derefter vil en brugergruppe sætte sig og se på udformning af de fremtidige
studenterlokaler.
Som landet ligger lige nu, ser det ud til, at vi må affinde os med, at vi over det
næste halvandet år må forvente at studenterhuset lukker – men med et løfte om
at vi får nye lokaler, der i ligeså høj grad kan tilfredsstille vores behov.
Hvad synes du?
Ser du en fremtidig gevinst i en lukning af studenterhuset?
Skriv til MOK@MOK.dk
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FASTELAVNSFEST
I FADL-HUSET
Tirsdag d. 13/2 kl. 16-18, bliver der afholdt fastelavn i
kantinen i FADL-huset.
Der bliver serveret fastelavnsboller, varm kakao og
andre lækre snacks.
Som til enhver anden fastelavnsfest,
skal vi selvfølgelig også slå katten af tønden.
Mød op i jeres bedste kostume - der bliver nemlig
uddelt en præmie for bedste udklædning!

RUSINTRO HOS FADL
I denne uge glæder vi os til at se de forskellige hold
i FADL-huset.
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold

101:
103:
105:
106:
110:
111:

Onsdag 7.2.18 10.45-12.45
Tirsdag 6.2.18 10.15-12.15
Mandag 6.2.18 13.45-15.40
Tirsdag 6.8.18 15.15-17.15
Onsdag 7.2.18 14.30-16.30
Torsdag 8.2.18 13.30-15.30

OK18
Sammen får vi bedre vilkår

Så er forhandlingerne i gang!
Dine overenskomstudvalg har været til de
første indledende møder,
hvor vi har præsenteret vores krav.
De næste møder vil være egentlige
forhandlinger, og vi glæder os til at
argumentere for vores alles ønsker.
De bedste hilsner,
De universitetsansattes udvalg
Lægevikargruppen
Overenskomstudvalget

KURSER TIL FORÅRET
Husk at tilmelde dig dette semesters kurser på:
fadl.dk/kurser
Tilmeldingssystemet er åbent for tilmeldinger fra
d. 1/2 kl. 12 - 12/2 kl. 8
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BASISGRUPPER

PsykObs holder undervisningsdag
d. 03/03 kl. 13:00.

Er du interesseret i psykiske lidelser og har lyst til at
være med til at bryde tabuet omkring dem? Så kom til
PsykObs´undervisningsdag.
Her vil i blive sat ind i vores undervisningsmateriale, og
både høre et fagligt oplæg fra en professionel og en
personlig fortælling om hvordan det er at leve med en
psykisk lidelse. Derefter vil der være fællesspisning og
hygge. Det kommer til at foregå i Mærsk og er er ganske
gratis, så find begivenheden på facebook og melde jer til.

SATS MÅNEDSMØDE den 07. februar 2018 klokken
16.15, Panum lok. 29.01.30
Alle specialer bruger det - FORSKNING. Hvordan er det lige jeg kommer i gang med forskning
inden for anæstesiologien? Hvilke muligheder har jeg? Grundlæggende er der altid nogle
spørgsmål, når man kaster sig ud i nye projekter.
Det er der også her. Vi er glade for i den forbindelse at kunne præsentere Stine Estrup fra
Køge Hospital, som er ph.d.-studerende, som vil komme og fortælle om hvilke døre, der skal
åbnes for at forske i anæstesien. Derudover får vi besøg af Cilia Klara Winther Kjer, som selv
er studerende. Hun vil fortælle lidt om, hvordan det er at forske inden for anæstesiologien.
Så tag din læsemakker med under armen og kom og hør om de mange muligheder, før du
bliver begravet i bøgerne. Reserver allerede nu dagen!
Derudover vil der være ekstraordinær generelforsamling, da foreningen ændrer sine
vedtægter.
Så kom, hvis du gerne vil have indflydelse på foreningen.
Vedtægter til ændring annonceres på www.sats-kbh.dk/opslag

GRATIS ULTRALYDSKURSUS SOM FIGURANT
Kom til kursus i akut ultralyd ved SATS tirsdag d. 13. marts 2018. Kom og bliv klogere på
teoretisk og praktisk gennemgang af FATE og eFAST ultralydsprotokoller! Som figurant får
du hele kurset gratis og vi giver forplejningen samt lover god stemning på dagen - og må
modsat til deltagerne allerede være med fra 1. semester!
Se flere detaljer om kurset på sats-kbh.dk eller vores Facebook side
Er du interesseret, så skriv til kursusansvarlig, Christine Råberg Mikkelsen
på vxr605@alumni.ku.dk

Medicinere med Interesse for KiteSurfing
...er en basisgruppe på Panum med eget udstyr og rabatter
på kurser/grej ude i byen.
Gennem os kan du lære at kitesurfe, finde din nye kite-buddy
eller deltage i vores kitesurf-relaterede arrangementer i løbet
af semesteret.
Meld dig ind i vores Facebook-gruppe for at holde dig
opdateret eller kom til vores månedsmøde 28. februar kl.
16.30 i Studenterhuset v. Panum.

GENERALFORSAMLING i PUFF
Overvejer du at prøve kræfter med administrativt arbejde i en bestyrelse? Er du interesseret i
at udvide dit netværk og få bekendtskaber med professorer, phd-studerende og undervisere?
Eller er du bare nysgerrig og vil følge med på sidelinjen?
Traditionen tro, inviterer PUFF alle studerende til
årets generalforsamling den 5. februar kl. 17 i lokale
29.01.32
På denne dag har man mulighed for at høre lidt om PUFF som basisgruppe samt stille op
til bestyrelse eller en af de mange tillidsposter.
Sidder du og brænder inde med en idé, som kan forbedre vilkårene for studenterforskning
på fagligt eller politisk plan, er det også denne dag hvor idéer til arrangementer, kurser og
initiativer vil blive diskuteret for det kommende semester.
Alle er velkomne, og HUSK at det er ganske uforpligtigende, så sig det endelig videre og
spred budskabet! Arrangementet er gratis og tilmelding er via facebook eller per mail
kontakt@puffnet.dk.
Vi glæder os til at se og byde en masse nye ansigter velkomne!

Velkommen til et nyt og spændende semester!
SPLAS er en basisgruppe for plastikkirurgi interesserede studerende. Gennem praktisk
orienterede kurser og spændende foredrag, prøver vi at give de studerende en mulighed
for at få et andet billede af specialet end studiet tilbyder.
Dette semester er propfyldt med spændende events, blandt andet er vores populære
grisekurser og CV-foredrag tilbage. Klassikere for de nye mediciner. De gamle kan se frem
til en masse nye tiltag.
Vi introducerer 2 helt nye kurser senere på semesteret. Uden
at afsløre for meget, bryster er indblandet! Derudover vil vi
åbne gruppen mere op. For første gang i SPLAS historie vil vi
i dette semester holde åbne månedsmøder. Vi vil gerne give
vores medlemmer og interesserede studerende muligheden
for at få mere indflydelse i, hvad vi går og laver.
Smid et like på Facebook og fang os til basisgruppe bazar!

Så er det nye semester skudt igang!

/Studerendes Plastikkirurgiske Selskab - SPLAS

Er du interesseret i kirugi? Vil du lære hvordan man suturerer?
Eller måske du bare vil have en masse nye venner i en sjov
basisgruppe?
Kom forbi vores første månedsmøde, og hør mere om, hvad vi laver i SAKS, hvordan man
bliver medlem og alt det spændende der sker i vores basisgruppe det kommende semester.
Bliv endelig siddende efter mødet og tag en lille snak med os over lidt pizza.

Velkommen til det nye semester!

Semesterets første månedsmøde er tirsdag 13. februar klokken 16:15 i lokale 29.01.32.
Hvis din kalender allerede er fyldt op dér, kan du også komme forbi vores stand til
basisgruppebazaren den 19.02, hvor der vil være muligheder for at vinde et gratis
medlemskab i SAKS.
Klør det allerede i dine hænder efter at komme igang? Den 14.02 kan du deltage i semesterets
første kursus, basal kirugisk færdigheder (BKF), hvor man lærer nogle af de generelle basale
færdigheder man bruger i den kirurgiske hverdag. Tilmeldingen starter den 07.02 kl. 16. Find
det gældende facebookevent via vores facebook-side, hvor lnket til billetto ligger. Husk,
man skal være medlem for at deltage.
Find os på facebook! SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab. Husk at slå
notifikationer til, så du altid holder dig opdateret på, hvad der sker.
Vi glæder os til et fantastisk semester med jer alle sammen!

Ferien er ovre og gode tider venter forude. Førstehjælp for Folkeskoler holder månedsmøde d.
19. februar (17.15-19.00), og alle er velkomne!
Kom hvis du vil være med i en hyggelig basisgruppe med masser
af søde mennesker, eller du er interesseret i at blive klogere på,
hvad vi egentlig går og laver.
Der loves hermed en masse slik, kaffe og kager!
Vi ses på dagen!
Dagsorden følger på facebook-eventet (tjek ’FFF månedsmøde semestrets første’)!

SØNHKS inviterer til månedsmøde og fiberskopitræningtorsdag den 8. Februar klokken 17 i studenterhuset
SØNHKS basisgruppe inviterer tilet brag af et møde både for nye og gamle medlemmer
samt alle interesserede. Vi skal fiberskopere (visualisering af stemmelæber)på fantomer i
selskab med ingen ringere end Overlæge Jakob Melchior fra Rigshospitalets Øre-, Næse- og
Halskirurgiske Afdeling.
Alle er velkomne, erfaring eller ej. Så går du på 1. Semester og har lyst til at se, hvad en
basisgruppe foretager sig, skal du være hjerteligt velkommen. Ligeledes hvis du er længere
henne på studiet og lige har fået øjnene op for, hvad der selvfølgeligt er det fedeste
kirurgiske speciale!

GØGL
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Faraoernes medicin;
cannabis og selleri mod glaukom
Ny forskning tyder på, at faraoernes læger muligvis var på rette spor i
behandlingen af glaukom.
På verdensplan skønnes mere end 70
millioner mennesker at lide af øjensygdommen glaukom, der potentielt
kan medføre blindhed. Et progressivt tab af de retinale ganglieceller
karakteriserer sygdommen, og på
nuværende tidspunkt er et forhøjet
øjentrykden eneste risikofaktor, som
kan behandles. Jagten på alternative
behandlings-strategier mod glaukom
har aktuelt fået forskere til at kaste et
blik tilbage i tiden- et blik tilbage til
faraoernes Egypten;
”En behandling af øjnene: selleri og
Marijuanaknuses og efterlades natten
over i den fugtige luft. Patientens begge øjne bør vaskes med denne i den
tidlige morgen” (Papyrus Ramesseum
III), (figur 1).

cannabinoider- de kemisk aktive komponenter af cannabis - som mulige
aktører i behandlingen af glaukom.
Flere studier fra nethinden peger
nemlig på, atcannabinoid behandlingen ikke kun reducerer det forhøjede
øjentryk, menogså bremser tabet af
de retinale ganglieceller.
Et højest interessant studie viste bl.a.,
at glaukomatøse øjne behandlet med
cannabinoider havde ca. 10% flere
retinale ganglieceller, i forhold til øjne,
der modtog placebo-behandling.
Mekanismen bag cannabinoidernes
såkaldte neuroprotektive virkning
skyldes formodentlig en interaktion
med den anerkendte teori om patofysiologien bag glaukom-teorien om
glutamat ekscitotoksicitet.

Sådan lyder den ca. 3500 år gamle
strategi mod glaukom fra faraoernes
læger. Strategien kan lyde pudsig,
men ikke desto mindre mestrede de
egyptiske læger en højt avanceret
lægekunst, der var oldtidens bedste.
Egyptiske læger var så efterspurgte,
at selv oldtidens fremmede konger
sendte bud efter dem, hvis de selv
eller deres nærmeste blev syge.

Ifølge teorien vil akkumulering af
glutamat i retina overstimulere gangliecellerne, igangsætte apoptotiske
signalveje, oxidative skader og i sidste
ende få dem til at degenerere.
Cannabinoidermenes at modvirke de
retinale gangliecellers degeneration
ved netop at hæmme den glutamat-inducerede signalering (figur 2).

Også i ca. år 700 f.v.t beskriver den
græske digter Homer faraoernes
Egypten som stedet, hvor ” alle har
langt større kundskab i medicin end
folk andre steder”.

Vi kan således, med god grund, lade os
inspirere af faraoernes medicin. Dog
erudsigten til at anvende Cannabis
baserede præparater i vore dages
øjenklinik stadig ganske lang.

Derfor er det ikke besynderligt, når
også nutidens forskning peger på

Figur 1. Papyrus Ramesseum III er en
medicinsk papyrus, som kan dateres helt
tilbage til 1700 år f.v.t..
Kilder:
• Panahi Y, Manayi A, Nikan M et al. The arguments for and against cannabinoids application
in glaucomatous retinopathy. Biomed Pharmacother2017;86:620-627.
• RätschC. Marijuana Medicine: A World Tour of
the Healing and Visionary Powers of Cannabis.
1998; s. 86.
• Pinar-Sueiro S, Hortado JAZ, et al. Neuroprotective effects of topical CB1 agonist WIN
55212-2 on retinal ganglion cells after acute rise
in intraocular pressure induced ischemia in rat.
Experimental Eye Research. 2013; 110: 55-58

Skrevet og indsendt af stud.med. Zaynab
Ahmad

Figur 2. Overstimulering af den retinale ganglicelle
(grøn) med glutamat medfører en så stor ionflux,
at cellen degenererer. Cannabinoider hæmmer
den intracellulære signalering, der igangsættes af
glutamat
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Mads & Panumkantinens kageudvalg
Du kender det alt for godt. Klokken er 11.17 (eller 12.43 eller 14.06 eller et hvilket som
helst andet vilkårligt tidspunkt på din lange forelæsningsdag) og du kan mærke dit
blodsukker dale mmol for mmol. Hvordan skal du dog kunne holde koncentrationen
inde i Lundsgaard og makse ud på læring? Et eller andet må du gøre, for at denne dag
bliver udbytterig, og for at du ikke lige så godt kunne have blevet liggende derhjemme
under dynen.
FRYGT EJ. Jeg vil hermed guide dig gennem dine otte blodsukkerhævende muligheder
fra Panums kantine. Med som ekspertkommentator har jeg Mads Koch, 8. semester. Mads
har foruden sin tre år lange konditoruddannelse fra det prestigefyldte Le Cordon Bleu
i Frankrig været konceptudvikler på DR’s Den Store Bagedyst de sidste 4 sæsoner og er
medindehaver af konditoriet La Glace i Indre By.

Klassisk kanelsnegl, 12 kr
Ligner lidt den du har på din lokale
tankstation. Ikke så prangende, men
meget sød. Den er sprød uden så
meget ballade: snask og fest i
midten, men uden at den er specielt
god. Massere af smør og massere af
sukker. God value for money. Det
er en industriel-bagt kanelsnegl
som kantinen importerer – den
er klog nok, men er også det du
forventer den er. Et sted midt imellem
Nettos Bake-off og Lagkagehuset.

Blodsukker-værdi:
Samlet karakter:

Drømmekage, 12 kr
Det er en dårlig kage. Simpelthen sløjt.
Der er et lag af sukker i bunden – og det
er faktisk ret irriterende. Det eneste
konsistens, der skal være i den her
kage er kokos’en, men det er på en
eller anden måde lykkedes at gøre
kokossjasken på toppen både tørt
og brændt. Det er som at vandre i
ørkenen og finde Mette Fugl’s mumie
på toppen af denne her kage – så
tør er den. Det plejer jo ellers at være
drømmekagens oase af fugt og lækkerhed,
men her er det gået helt galt. Det er smør
og sukker – det skal ikke kunne blive tørt.

Blodsukker-værdi:
Samlet karakter:

Chokoladekage, 12 kr
Luftfugtigheden blev lige skruet op da vi
skar igennem den. Chokoladen kan duftes
direkte fra brættet. Mads Koch og kagen
forstår hinanden. Denne her kage er i
ordets reneste betydning MOIST. Den
består af smør, sukker og chokolade
og ikke ret meget andet. Kagen har
gode nødder og efterlader én med
fedtede fingre – så du kan lige så godt
spise denne kage som at tage til
fredagsbar.

Blodsukker-værdi:
Samlet karakter:

VINDER

Farvet romkugle, 10 kr
Mads Koch: ”Jeg hader jo harlequin-krymmel
med alt hvad jeg har. Det har en klam farve, en
klam tekstur og en klam smag. Jeg kan ikke lide
det. Af princip, kan jeg ikke lide det. Hvis jeg
ville spise noget en enhjørning havde kastet
op ud over, så havde jeg samlet min mad op
fra gulvet i den nærmeste børnehave. Men
når det så er sagt, så er selve romkuglen
jo faktisk ganske i orden. Den er sød, klæg,
tung. Man bliver decideret kagemæt – der er
meget kage for pengene i den her. Den har i
hvert fald pondus i forhold til chokoladekagen.”

Blodsukker-værdi:
Samlet karakter:

GØGL

Hindbær-spandauer, 12kr

Hård at skære igennem: substant!
Fondant: dårligt. Midten af kagen –
ja den er bedre end romkuglen.
Hvis man har lyst til at pille sin
træstamme som en banan inden
man spiser den, så er det et godt
bud på en kage. Hvis du kommer
til at spise fondanten, så skynd dig
at spytte den ud.

Blodsukker-værdi:

Blodsukker-værdi:

Choko-romkugle, 10kr
Mads har sat paneler op med noget,
der var mindre klæbrigt end den
her kage. Alt det positive ved den
føromtalte romkugle er stadig
gældende – nu hvor vi er befriet fra
harlequinkrymmel-helvedet. Sørg
bare for du ikke skal udtale noget
med en S-lyd bagerst i ganen den
næste halve time efter du har spist
den. Så hvis din læsemakker hedder
Thomas, så send ham hjem inden.

Blodsukker-værdi:
Samlet karakter:
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Træstamme, 16kr

Den er lige til om morgenen: en spand
kaffe og en spand-dauer. Syltetøjet
smager faktisk af bær. God glasur.
Syltetøjet er næsten karamelliseret
og det er lækkert. Det er et klogt
bud fra industrien: et stykke
weinerbrød med spidse albuer.
Det er måske mere smør end
sukker, men det har da heller
aldrig slået nogen ihjel. Spørg selv
inde på Kardiologisk.

Samlet karakter:

|

Samlet karakter:

Chokolademuffin, 15kr
Den slår os som værende den anden
chokoladekage – bare på muffin-form. Så
med den her får man chokoladekagen men bare med et stykke brun bagepapir.
Til tre kroner mere end chokoladekagen
er det ikke worth. Klart mere mobil
og ”handy” end chokobassen, den
køber vi - men så er den til gengæld
kageverdens svar på en fransk hotdog:
praktisk, men kedelig i forhold den
mere voksne variant. Jaah, så ellers er
det i øvrigt fuldstændigt samme kage som
chokoladekagen. Der bliver man altså godt
gammeldags snydt for en trekrone som
forbruger.

Blodsukker-værdi:
Samlet karakter:

Tutor-Mathias’ hjemmelavede
banankage, gratis
Der kan kun være for lidt chokolade
på toppen af en banankage,
men Mathias gør et
værdigt forsøg. Desværre
desintegrerede kagen sig
da vi skar den igennem på
grund af det gletcher-tykke
chokolåg. Bananer er jo halv
næring/halv slik og Mads
føler sig fodret – det kan han godt
lide. Det er en god kage. Banan og
chokolade er jo ebony and ivory. Det
er ligesom George Michel og ham den
anden fra Wham! Overordnet en fin
kage fra en fin mand.

Blodsukker-værdi:

DISCLAIMER: Vores anmeldelse gør sig gældende for
det kageudvalg, der var til rådighed onsdag den 31.
januar klokken 13.00. Hvis du har en yndlingskage, der
ikke er repræsenteret, så beklager vi.

Af: Mo /MOK.red

Samlet karakter:

teknotorsdag
v o l .

i v

8. februar kl. 20-02

fri entre - én gæst pr. studiekort

