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Det sker i ugen.
Onsdag

MOK udkommer.
MO HAR FØDSELSDAG!! <3 <3 <3 <3 <3
Valentine’s Day. Køb din kæreste en Twix.
Filosofisk salon - se side 5
Revy’en starter billetsalg kl 20. Se side 5

Ugens sjove indslag.

Tomt, dødt “BOL-mig“

blik i øjnene

Torsdag

MOK laver fisketacos til revyen
Pusterummet hygger - se side 5
Møde om studhus’s fremtid - se side 5
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Sofie prøver at tage i bad i Sverige. Igen.
Fest på CSS. Afsted med dig.
Mo skal til fest i Sorø

Lørdag
Alice skal til brunchfødselsdag.
MR holder julefrokost. (Det er feb, gutter??)
Anders skal barbere ben

Søndag

Ugens redaktion.

Andrea skal i kvinde-kirke
Sofies svensker-fly bliver forsinket. Æv!
Sidste chance for revy’en at fuckke op

Farligt kort ned
erdel

ne

Mandag
MOK deadline 12.00
Medicinerrevyen har premiere
Basisgruppebazar i/ved Lundsgaard fra kl 15
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Tirsdag
Alice skal vedligeholde sin forsidekrop
Andrea og Sebastian prikker hinanden

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
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10 grunde til det er vidunderligt at være i parforhold:
Det er så yndigt at følges ad - og sig mig: findes der dog noget smukkere på denne jord,
end at være i favnen på sin elskede? Ja, det skulle da så lige være at kunne svøbe sig ind
i sin tosomhed og fejre kærligheden på Amors egen helligdag.
jokes! ”Er der rejer på menukortet?”, ”Kbh-Kasper”
1. Inside
eller den gang i Marokko, hvor agurken var den vigtigste
af 7 grøntsager. De små indforståethedder er symboler
på så meget mere. De tydeliggører forholdets intimitet
og er den hurtigste vej til et smil på læben.

er altid en til at nusse dig på ryggen. Åååååh, det
2. Der
kilder så dejligt.
har en makker til de der røvsyge familiearrangementer.
3. Du
Det gør det hele så meget lettere at komme igennem,
når du kan holde din kæreste i hånden under bordet.

gør mester og sex er ingen undtagelse. Din
7. Øvelse
kæreste lærer din krop at kende og sammen bliver
I bare bedre og bedre. Det er her klart oftere reglen
end undtagelsen at du ender med at sige ooh-ooohoooooh-OH!

tør også prøve vildere ting i sengen når du er
8. Du
sammen med en du stoler så meget på. Den vinflaske
vil I aldrig kunne se på, på samme måde igen…

har en, der vil købe mad til dig. Også selvom
9. Du
klokken er midt om natten og du sidder grædende på

fortovet fordi Take&Eat har udsolgt af falafel.
4. Aldrig mere Tinder. Aldrig.
Et godt parforhold gør de svære stunder lettere og de
har en at presse hudorme ud på, og det føles ikke
10.
glade stunder bedre og giver ro og tryghed – og så er
5. Du
engang klamt.

6.

Du slipper for at sove alene efter du har set en uhyggelig
film. Sådan en hvor folk skifter ansigt, f.eks. Uha altså!

det da bare så dejligt, at have en at dele turen ned ad
livets landevej med.

Valentine’s Day er lige om hjørnet...

...og det har det uundgåeligt med at dele vandene i to: dem med kærester og dem uden. Her
på MOK favner vi bredt, så du kan frit selv vælge hvilken halvdel af siden du har lyst til at læse.
Kig op hvis du er varm og blød om kæreste-hjertet, eller se ned hvis du bare helt bestemt
”Don’t need a (wo)man!”
(Personligt er den 14. februar min yndlings yndlings yndlings dag på hele året uanset om min FB-status er klikket ind på
single, i et forhold eller “it’s complicated” - for jeg har nemlig fødselsdag den dag! Hip hurra og tillykke til mig!)

10 grunde til det er for fedt at være single:
Det er så yndigt at følges ad - men det er da fandeme også bare røv-irriterende at have
en eller anden i hælene hele tiden! Som medicinstuderende har vi konstant 99 problems,
så hvor er det dog rart, at en kæreste ikke er en af dem!
er totalt valgfrit. Hvis du ikke magter at
slipper for timelange middage med svigerfamilien.
1. Hårfjernelse
6. Du
barbere dine ben eller få vokset din ryg – ja, så lad da
Så spændende er din svogers sweatshirt-samling altså

2.

Du slipper for at blive vækket om morgenen, fordi din
kæreste skal møde til en DV på Hillerød selvom du først
selv har SAU kl 11.

3.

Du kan snave med lige hvem du vil – når du vil. Også ham
uden tænder.

heller ikke.

du hører Single Ladies til frebar, så ved du bare, at den
7. Når
sang er skrevet direkte til DIG mere end nogen anden. Han
skulle bare have Put a Ring on It, skulle han!

kan tage lige så varme bade som du vil, uden at høre
8. Du
brok for det er for varmt. Hvad så hvis jeg ønsker mit
badevand har en kernetemperatur på 47 grader?!

slipper for at gå og føle, at du spilder din ungdom
Du kan spise lige hvad du vil til aftensmad, uden du bliver
4. Du
eller ikke får løbet hornene af dig. Hallllloooo – tjek lige 9. dømt for det. #hvidpastamedtomatsovsalleugensdage
de horn her.

5.

Du kan se lige så langt frem i SKAM, som du har lyst til,
uden at føle skyld over du ser forud for din kæreste.

10. lykkelig – det kan du klare helt selv. Når du er sammen
Du opdager, at du ikke har brug for en kæreste for at være

med nogen, så er det af lyst og ikke af nødvendighed. Der
er så megen frihed i at være sin egen bedste ven!

Af: Mo/MOK.red

vær’! Du er fri til at beholde din pels gennem denne
kolde vintertid.
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BASISGRUPPER

Velkommen til det nye semester!

Ferien er ovre og gode tider venter forude. Førstehjælp for
Folkeskoler holder månedsmøde d. 19. februar (17.1519.00), 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')!

MIKS er klubben for alle med interesse for
kitesurfing.

Kitesurfer du allerede eller går du med en drøm om at komme i gang med kitesurfing, så er
MIKS klubben for dig! Her er nemlig både nye som rutinerede kitesurfere repræsenteret,
så der vil være tips og tricks til at komme videre uanset, hvor langt du er.
Vi tilbyder et community, hvor vi deler glæden ved at kitesurfe. Vi mødes
til månedsmøder, hvor vi planlægger events som bl.a. filmaftener, ture i
kabelparken, weekend-/enkeltdagsture eller udlandsture.
Som aktivt medlem får du rabatter på kurser og udstyr hos vores
samarbejdspartnere. Derudover har vi eget udstyr i klubben, som kan
lejes til meget billige penge.
Kom og hør nærmere til semesterets første månedsmøde
d. 28.februar kl 16.30 i Studenterhuset v. Panum.
MELD DIG IND I VORES FACEBOOK-GRUPPE OG FÅ MERE
INFORMATION! facebook.com/groups/MIKSKBH/

Onkologisk Selskab for
Medicinstuderende
Velkommen til et nyt semester med super
spændende arrangementer fra OSM!
19. februar: Mød os fra Onkologisk Selskab for Medicinstuderende
(OSM) til Basisgruppebazar :D
26. februar: Intromøde og Hallmarkss of Cancer
Kom og hør en dygtig kræftlæge (onkolog) fortælle, hvordan normale celler kan
ændre sig til kræftceller og hvad dette betyder for mennesker. Efterfølgende vil vi
introducere dig til vores hyggelige OSM-gruppe, hvor du har mulighed for at blive
aktiv og sætte dit personlige præg.
14. marts: Drenge og HPV
Her sætter vi fokus på Sundhedsstyrelsens nye midlertidige tilbud: HPV-vaccination til
”drenge der er til drenge”. Vi får besøg af Bolette Søborg, overlæge, Ph.d., Sundhedsstyrelsen,
Evidens, Uddannelse og Beredskab og Christian von Buchwald, overlæge, professor, dr.med.
Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik, Rigshospitalet.
17. april: Når børn får kræft
Hvordan er det, når børn får kræft? Og hvordan er det at arbejde som børnekræftlæge?
OSM og Bamsehospitalet inviterer professor, dr.med Kjeld Schmiegelow fra Rigshospitalet
på besøg for at fortælle om sit arbejde som pædiatrisk onkologi. Kom og vær med hvis du
er interesseret i pædiatri, onkologi eller bare har lyst til at blive klogere!"
22. maj: Immunterapi
Vil du vide mere om immunterapi? Det mest hotte inden for onkologi og lægevidenskab i
øjeblikket! Læge Mads Duus Hjortsø kommer og fortæller om immunterapis banebrydende
effekter.
Alle disse eftermiddage vil byde på et spændende foredrag og lækre snacks! Så hold øje
med facebook for mere information, hvis du er hvis du er interesseret i etik, pædiatri, faglige
HPV debatter, onkologi og immunterapi eller bare har lyst
til at blive klogere!
Vi glæder og til at møde dig til vores arrangementer :D
De bedste hilsner

Hvad sker der i SAKS i februar?
SATS MÅNEDSMØDE

D. 07.03.18 KL. 16.15, Panum lok. 13.1.36
Perfekt intro til de tidligere semestre og en god genopfrisker hvis man er lidt længere.
Tobias Lyngeraa, læge, ph.d.-studerende og tidligere mangeårigt SATS-medlem og fortæller
om ABCDE-princippet, der er tilgangen bruges til behandling af alle akutte patienter.
Mere info følger på facebook.dk/sats-kbh, sats-kbh.dk eller i næste udgave af MOK - så
læs med!
Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og god mulighed for nye medlemmer at
høre hvad vi laver i foreningen.
Medlem eller ej er du mere end velkommen til alle SATS månedsmøder.

14.02 – Kursus i basalkirurgiske færdigheder (BKF). Den gode gamle klassiker. Der
er nogle ting man bare skal kunne, nemlig de basale færdigheder. Til BKF lærer man
fx hvordan man binder kirurgiske knuder.
22.02 – Kursus i laparoskopi. Semesterets sprit nye kursus! Prøv kræfter med vores
øvelsesopgaver til laparoskopi i mange forskellige sværhedsgrader.
27.02 – Kursus i karanastomose. Bliv med når karkirurgisk tager turen forbi Panum,
og underviser blant andet i hvordan man laver karanastomoser. Billettsalget er
allerede i gang!
Find os på facebook! SAKS – Studerendes Almene Kirurgske Selskab. Der kan du finde
events til alle vores kommende kurser dette semester, hvor der står oplysninger om hvor
og hvornår kurserne holdes. Man finder også information om hvornår billettsalget starter.
Kom endelig forbi til vores første månedsmøde, hvis du ønsker at finde ud af hvad SAKS er
for en basisgruppe, og hvad andet vi laver. Det er nu tirsdag 13.02 kl. 16:15 i lokale 29.01.32.
Vi har også stand til basisgruppebazar den 19.02, hvor man kan vinde et gratis medlemskab

KAN DU din akutte ultralydsprocedure?

Vi glæder os til et spændende kursus med dig og din læring i fokus. Du kan stadig nå at
tilmelde dig.
Teoretisk og praktisk kursus med gennemgang af de to akutte ultralydsprotokoller
extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (eFAST) samt Focused Assessed
Transthoracic Echo (FATE) afholdes d. 13 marts 2018 fra 08:15-16:00 hos GE healthcare i
Brøndby. Før kurset udsendes materiale, der gennemgår protokollerne.
2 læger med stor erfaring i FATE-protokollen samt 2 læger med erfaring i eFAST-protokollen
er undervisere på kurset. Kurset starter med en teoretisk gennemgang af ultralyd generelt,
eFAST og FATE, samt indikationer og kliniske problemstillinger hvor protokollerne er
relevante.
Den resterende del af kurset foregår hands-on hvor kursisterne deles i grupper der skiftevis
arbejder med eFAST og FATE. På stationerne demonstreres den praktiske udførsel af
protokollerne først af underviserne, hvorefter kursisterne praktisk udfører protokollerne
på hinanden eller på figuranter. Hands-on tiden prioriteres højt.
Morgenmad og Frokost hos GE Healthcare er inkluderet. Et bestået 4. semester og
medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding. Der er plads til 20 deltagere pr. hold og
prisen er 100 kr. pr. deltager. Tilmelding åbner d. 13-03-2018 kl. 17:00 og gøres via vores
hjemmeside. Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til Christine
Råberg Mikkelsen på vxr605@alumni.ku.dk.
Vi ses!
De bedste hilsener
SATS
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PUSTERUMMETS TORSDAGSCAFÉ
– ÅRETS FØRSTE!

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i København - SMiK

Kom ind i varmen, tag en kop kaffe og sæt dig sammen
med andre spilleglade folk til årets første torsdagscafé
i Pusterummet. Vi inviterer jer alle til en hyggelig
eftermiddag med masser af brætspil nu på torsdag d.
15/2 fra kl. 15.00 til senest 19.30. I kan som altid finde os
i Mærsk tårnet ved området lige over kantinen.

Kære Studerende
Velkommen til et nyt semester. Vores trykte program er på vej, og vi har et godt forårsprogram
klar til jer. Der er blandt andet 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.

Hvorfor lige komme til Pusterummets torsdagscafé
egentlig? Jo, det skal vi forklare:
I Pusterummet kunne vi godt tænke os et sted på Panum, hvor man laver noget andet end
at snakke om læsning og eksaminer, og hvor man også kan møde nye mennesker, uden at
der er alkohol involveret. Så vi har sørget for:
•
•
•

Masser af gratis kaffe, the og snacks
Masser af brætspil
Masser af god stemning

Du er hjertens velkommen til at invitere alle de venner, du har lyst til - også dem der ikke
læser medicin. Så tag en ven, læsemakker eller ham du lige mødte på gangen med, snup
et spil Bezzerwizzer eller Hint og gør din torsdag lidt sjovere.
Har du nogle gamle brætspil derhjemme, som du godt kunne tænke dig at donere til
torsdagscaféen? Så bare tag dem endelig med.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer, så inviter dine venner og veninder til eventet og
kom og spil med ;)
Psst… kan du af uransagelige grunde ikke komme med til Torsdagscafé i oktober, så kan du
bare tage med næste gang. Vi holder nemlig Torsdagscafé den tredje torsdag i hver måned.

Vil du diskutere fremtiden for Studenterhuset og
basisgruppernes fremtidige hjem?
MedicinerRådet inviterer til møde, hvor vi ønsker input
fra alle studerende, der bruger Studenterhuset og vil have
deres stemme med i sagen om Studenterhuset.
Vi skal have inputs til den fremtidige proces, hvor vi sammen
med ledelsen skal se på mulighederne for nye faciliteter. Kom
til møde torsdag d. 15. februar kl. 17.00 i Studenterhuset på
1. sal (MRs lokale).

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
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ANNONCER

Forsøgspersoner søges
Vi søger raske forsøgspersoner til at deltage i et forskningsprojekt
omhandlende afvigelser ved måling af blodtryk og hjernens
blodgennemstrømning i liggende og stående stilling.
Du skal være mellem 18 og 65 år, du må ikke tidligere være diagnosticeret med
neurologiske lidelser, leversygdom eller sukkersyge.
Formål:
I forsøget ønsker vi at undersøge, hvor sikkert og præcist variation i tilførslen af blod til
hjernen kan måles. For at kunne gøre det skal vi måle blodgennemstrømningen i et af
hjernens arterier med et ultralydsapparat, blodtrykket i armen og hjertets pulsslag.
I forsøget skal du ved ankomst hvile i 30 minutter. Herefter påsættes udstyr mens du ligger
på et leje. Lejet er designet så det kan vippe dig op i stående position. Efter 5 minutters
målinger i liggende stilling vippes du langsomt til stående stilling. I stående stilling skal
du stå i 5 minutter. To til fire uger efter skal du komme igen, hvor vi gentager forsøget.
Undersøgelsen er ikke behæftet med ubehag eller gener.
Hele undersøgelsen vil tage ca. 60 minutter og vil foregå på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9
i fysioterapien (3001). Undersøgelsen vil foregå den 4. eller 5. april og igen
den 25. eller 26 april 2018 i tidsrummet 12-15.
Du vil blive kompenseret med en erkendelighed i form af to biografbilletter til en værdi af
280,-. Vi skal gøre opmærksom på at dette er skattepligtigt.
Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at deltage bedes du kontakte:
Forsøgsansvarlige Christian Riberholt på telefon 22 64 88 23 eller
mail: christian.riberholt@regionh.dk

Stud.med søges til forskningsår i kardiologi ved
Harvard Medical School
Forskningsprojektet skal udføres i Boston ved Cardiac Imaging Core Laboratory (CICL),
Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School.
Du vil komme til at stå for dit eget projekt, hvor du kan forvente mindst et førsteforfatterskab,
og der vil være rig mulighed for at blive tilknyttet andre projekter i løbet af forskningsåret.
Forløbet er en unik mulighed, for at få forskningserfaring i et spændende og internationalt
miljø, og lære fra verdens førende forskere inden for kardiologi og ekkokardiografi.
Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i en database med ca. 3000 HIV positive patienter,
hvoraf ca. 900 har fået foretaget ekkokardiografi. Din opgave bliver primært at stå for de
avancerede funktionsanalyser af myokardiet opnået ved ekkokardiografi af disse patienter.
Der foreligger protokol som skal bruges til at søge midler til løn og udenlandsomkostninger,
hvilket skal opstartes så hurtig som muligt. Optimalt kan forskningsåret begynde fra juni/
sommeren 2018, hvis midlerne findes. Vi ser helst at du bruger et helt år på projektet, men
hvis dette pga. af fremdriftsreform ikke er muligt, kan et halvt år også være en mulighed.
Der er ingen formelle krav til dig som studerende, men tidligere forskningserfaring og
bekendtskab med databehandling, samt kendskab til STATA vil være en fordel.

Skolarstipendiat søges til Dansk Hovedpinecenter,
Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup
Vi søger en medicinstuderende til prægraduat forskning.
Vi har fuld financiering på plads svarende til i alt 6 måneders løn på 10.000kr./måned.
Stillingen kan evt. startes på deltid efter nærmere aftale.
Der er tale om to delprojekter, hvor du vil opnå medforfatterskab på begge færdige
artikler med mulighed for yderligere involvering i relevante projekter. Samlet set vil
skolarstipendiaten få erfaring med investigator-initieret forskning, herunder databehandling
og forsøgsplanlægning. Derudover forventer vi, at de opnåede erfaringer vil kunne bruges
som en del af et kandidatprojekt.
Delprojekt 1) Systematisk evaluering af ny migrænebehandling
Baseret på mange års provokationsforsøg af migræne har Dansk Hovedpinecenter vist,
at signalstoffet calcitonin gen related peptide (CGRP) kan udlæse migræne. Der er nu
udviklet specifikke antistoffer mod CGRP, som kan forebygge migræne. Indførslen af denne
nye migrænespecifikke behandling vil være et stort skridt for at forbedre forholdene for
migrænepatienter. De nye CGRP-antistoffer forventes på markedet i løbet af 2018, og vil
potentielt betyde en stor positiv forbedring i migrænebehandlingen.
Vi ønsker at indsamle standardiserede prospektive data om behandlingseffekten af denne
nye behandling. En sådan undersøgelse vil være et vigtigt supplement til de industrisponsorerede studier, og vil kunne udføres på Dansk Hovedpinecenter som vil indføre
behandlingen i Danmark. Herved vil vi få mulighed for lang-tids opfølgning af patienterne.
Delprojekt 2) Nerveblokade mod migræne
Nerveblokade bruges ofte mod kronisk migræne. Der findes kun få høj-kvalitets
undersøgelser af effekten af nerveblokader. Vi vil udføre et investigator-initieret, stateof-the art RCT for at klarlægge effekten afoccipital nerveblok (GON-blokade) mod kronisk
migræne. Forsøget er godkendt og igangsat, og forventes at løbe over 2 år. Det er tanken
at skolarstipendiaten kan assistere ved rekruttering, follow-up og evaluering.
Om ansøgningen
Ansøgere skal i deres ansøgning vedlægge CV, karakterblad og reference til person med
kendskab til ansøgeren. Ansøgningsdeadline er 1. marts 2018, gerne tidligere.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Send denne til jmh@dadlnet.dk
Om Dansk Hovedpinecenter
Vi er verdens største forskningsenhed indenfor hovedpine,
og har tætte internationale kontakter. Aktuelt er vi 20 ph.d.studerende, 4-5 prægraduate forskere, 2 post-doc forskere
og nyder godt af det tætte samarbejde med lægerne på
neurologisk klinik.
For yderligere information kontakt Jakob Møller Hansen,
afdelingslæge, ph.d. på jmh@dadlnet.dk

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på
Københavns Universitet

Hvis du er interesseret, så send CV og en motiveret
ansøgning (maks. 1 side) senest d. 16/2-2018 til: Stud.med
Anne Marie Reimer Jensen (annemarie.reimerjensen@
gmail.com) og læge, Ph.D. Tor Biering-Sørensen
(tor.biering@gmail.com)

Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin

Samtaler med potentielle kandidater forventes at ske slut
februar over Skype

Kursus 2: 6. august - 17. august 2018
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi

Forskningsprojekt i rehabilitering for børn med
cancer på Rigshospitalet søger medicinstuderende
til dataindsamling.
Forskningsprojektet ”RESPECT” søger medicinstuderende til at interviewe børn med cancer,
deres forældre og søskende som led i et stort nationalt interventionsstudie vedrørende
rehabilitering af børn med cancer.
Interviewene foregår telefonisk fra Rigshospitalets Børneonkologiske Laboratorium fra
kl. 16 i hverdagene og i weekenderne hele dagen. Du kommer til at tale med mennesker
i krise, hvorfor vi søger modne og kompetente medicinstuderende med forståelse for
familiernes situation.
Holdet består af ca. ti medicinstuderende fra flere semestre. Jobbet er fleksibelt, og du
bestemmer selv dine arbejdstider, dog minimum en gang om ugen. Til gengæld forventer
vi, at du er selvstændig, pligtopfyldende og samvittighedsfuld i forhold til arbejdet, og at
du hjælper til med at løfte den fælles opgave. Det vil blive prioriteret, at du er på et lavt
semestertrin.
Timelønnen er 167,43 inklusiv feriepenge og pensionsbidrag.
Ansøgningsfrist: senest fredag den 7. marts kl.12.00.
Samtaler vil blive afholdt 12.-16. marts om aftenen på Rigshospitalet. Ansøgninger inkl.
CV mailes til: respectrigshospitalet@gmail.com
For nærmere information kontakt Anna Bolette Lund Nielsen på email
respectrigshospitalet@gmail.com.

Kursus 1: 23. juli - 3. august 2018
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og
hæmatologi

Københavns Universitet tilbyder for femte år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, som
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
Kurset består af to intensive kurser af hver to ugers varighed, og du kan deltage i ét
eller begge kurser. Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern
medicinske sygdomme, samtidig med at gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste
forskning inden for blandt andet demens, hjertesygdomme, transplantation og nyeste
onkologiske behandlinger.
På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele
verden og opbygge et internationalt netværk.
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde
og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse og dialog.
Underviserne er læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæserne
er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2009-studieordningen
er kurset godkendt til VKO hvorimod på 2015-studieordningen er kurset godkendt som
valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5. semester af kandidaten.
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2018. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/
summercourses/internal-medicine/
Kontakt:
K u r s u s a n s v a r l i g : To b i a s B o m h o l t ,
Hoveduddannelseslæge i nefrologi
Kontaktperson: Pernille H. Sørensen,

ANNONCER
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Tobaks- og alkoholforebyggelse til unge
Få uddannelse og erfaring med formidling

Øjenlægepraksis i Hillerød søger
medicinstuderende

Vi søger frivillige, som har lyst til at arbejde med alkohol- og tobaksformidling til unge i
hovedstadsområdet. Som frivillig får du blandt andet mulighed for at undervise på skoler
og i klubber samt afholde events på uddannelsesinstitutioner, gader og stræder. På denne
måde kommer du som frivillig i tæt relation til de unge og kan gøre en forskel for målgruppen.

Personalet består af en læge og to øvrige klinikpersonale.
Der søges 2-3 studerende til at assistere med sekretærarbejde
og foretage forskellige
oftalmologiske forundersøgelser.

Du bliver uddannet af Kræftens Bekæmpelse til at varetage undervisning, oplæg og events,
og du får praksiserfaring inden for sundhedsformidling, herunder specielt den motiverende
samtale og andre teknikker i forbindelse med adfærdsændringer.

Fokus på udadvendthed, god patientkontakt, fleksibilitet og at man har
lyst til at yde en
indsats i en ofte travl hverdag.

Din indsats:
Du skal kunne deltage i minimum 5 formidlingsarrangementer inden for 5 måneder på
skoler, klubber og uddannelsesinstitutioner, hvilket typisk vil foregå i skoletiden. Dog vil
der også være mulighed for at undervise i klubber eftermiddage og aftener. Du skal regne
med at bruge 2-5 timer pr. gang – afhængig af arrangement.

Erfaring med oftalmologiske forundersøgelser inkl synsfeltundersøgelser foretrækkes.
Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.
Der ydes kompensation for transport på ialt 240kr pr gang.

Vi tilbyder:
• Du får erfaring med forebyggelse igennem undervisning, events og kampagnearbejde
• Du får erfaring med sundhedsformidling til unge
• Kompetencer og erfaring til dit CV
• Kursus i alkohol- og tobaksformidling
• Diplom efter 5 gennemførte indsatser
• Et stærkt og engageret netværk med andre frivillige i Kræftens Bekæmpelse
• Adgang til Kræftens Bekæmpelses øvrige uddannelsestilbud
Vi søger:
• Du har lyst til at få erfaring med sundhedsformidling til unge
• Du ønsker at bidrage til alkohol- og tobaksforebyggelse
• Du er udadvendt og god til at snakke med forskellige mennesker
Vil du vide mere?
Har du uddybende spørgsmål til stillingen eller ønsker du at blive frivillig, så kontakt Jakob
Guldberg Madsen på mail guldberg@cancer.dk.
NB: Stillingen kræver blot at du skriver nogle linjer om dig selv, din motivation for at blive
frivillig og dine kontaktoplysninger.
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Da vi allerede har en del i klinikken, der går på 6. semester og derover, er det ikke relevant
med flere fra samme semestre. Derfor foretrækkes studenter tidligere på studiet, som ikke
foreløbigt skal på et længere klinikophold.

Timelønnet studerende søges til lungemedicinsk
forskningsprojekt
Vi søger en engageret studerende som kan hjælpe med vedligeholdelse af en klinisk
database med patienter med idiopatisk lungefibrose på lungemedicinsk afdeling på Gentofte
hospital. Du skal varetage patientbesøg, udfyldelse af spørgeskemaer, blodprøvetagning
og indtastning i en klinisk database. Arbejdet omfatter ca. 8 timer om ugen fordelt på
to dage i dagtiden (oftest onsdag og torsdag). De præcise tidspunkter afhænger af
ambulatorieprogrammet og kan således variere lidt fra uge til uge. Du bliver grundigt
oplært i alle procedurer.
Vi forventer at du er grundig og samvittighedsfuld i dit arbejde. Vi ser gerne at du er på
kandidatniveau, men det er ikke et krav. Tiltræde snarest eller efter aftale.
Har du spørgsmål til stillingen? Skriv gerne til mig på email: nils.hoyer@regionh.dk
Interesseret i stillingen? Send en kort ansøgning og CV til: nils.hoyer@regionh.dk
Nils Hoyer, læge ph.d.-studerende
Lungemedicinsk forskningsenhed
Gentofte hospital
Kildegårdsvej 28, opgang 1D st.th
2900 Hellerup

Livslinien har brug for flere rådgivere
Vi har 250 engagerede rådgivere, som er i kontakt med mere end
16.000 mennesker årligt. På Livslinien er du med til at gøre en forskel
for mennesker med selvmordstanker eller i anden alvorlig krise.

Ønsker du at rådgive
• mennesker med selvmordstanker
• deres pårørende og efterladte
• mennesker i krise
– og samtidig bruge din faglige nysgerrighed
til at kvalificere dig og få relevant erfaring
på dit CV?
Så kan vi tilbyde
• en solid grunduddannelse i
selvmordsforebyggende rådgivning
• løbende supervision og videreuddannelse
• sparring med fagpersonale efter hver vagt
• et miljø med højt fagligt niveau og
tværfagligt fællesskab

Du kan læse
mere og ansøge på
vores hjemmeside
livslinien.dk

Livslinien

Vi forventer, at du
• er ansvarsfuld og engagerer dig i arbejdet
• har relevant praksiserfaring samt
psykologisk, social- eller sundhedsfaglig
baggrund eller anden erfaring med
professionelle samtaler
• i gennemsnit kan afsætte 12 timer om
måneden til
– vagter i rådgivningen
– supervision og holdmøder
Passer dette på dig, og bor du på Sjælland,
ser vi meget gerne din ansøgning.

|

STUDENTERTILBUD

TING DU IKKE MÅ GOOGLE
Nu var det sådan, at du sidste gang ikke måtte google: MYIASIS.
Men det gjorde du... Hvorfor gjorde du også det? Måske opfangede du ikke, i lyset af den grimme overraskelse, hvad
det egentlig drejede sig om? I vores små mediciner hjerner vil vi jo egentlig gerne høre
lidt mere om det, så længe det er relevant, også lige meget hvor klamt det er. Vi kan
gøre det kort. Myasis er er en parastisk infestation af maddikker, med kroppen som
kost og logi. Larverne er typisk af fluetyperne dermatomia hominis og cordylobia anthropophaga. Myasis forekommer ofte i tropisk klima og hos mennesker med åbne sår.
Infestation kan ske ved at den præ-infesterede person træder på en larve, som graver
sig ind i fodsålen, eller larveæggene kan være myg-bårne. Symptomer på myasis kan
være en bule på huden, under hvilken larverne vokser og fryder sig. Behandling inkluderer ofte kirurgisk fjernelse af maddikkerne og daglig rensning af det larve-tomme
sår. Slut og pas på dine åbne sår. I anledning af ugens gennemgående tema, bringer vi
det næste dejlige google-ord.
Denne uge, TØR DU GOOGLE (tryk på images, ellers er du en kylling):

lingua
villosa
nigra
SVAR på sidste uges krimi
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Én ting manglede fra offerets værelse: hans
specialfremstillede forklæde. Detektiven
fandt dog hurtigt forklædet – på Sofie
Nielsens krop. Forklædet Sofie havde på
tidligere gik hende kun til knæene og det
hun havde på lige inden finalen nåede til
hendes ankler. Mens hun slog sit offer i
hans søvn, havde Sofie ved et uheld fået
blod på sit eget forklæde. Da hun selvsagt
ikke kunne beholde det blodige forklæde
på til finalen, så snuppede hun Joakim’s og
smed sit eget væk.
TILLYKKE til Detektiv (og nu også læge)
Philip Nilsson, som bød ind med det rigtige
svar og vandt lodtrækningen! Han donerede
sin guldbar videre til PanumVagterne - og
de blev meget taknemmelige!
Kærlig hilsen SherMOK Holmes

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA
Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2018 eller i foråret
2019 ? Husk ansøgningsfrist den 1. marts 2018.
Hvornår på studiet?
Du har primært mulighed for at komme på udveksling til et
partneruniversitet på dit 2. og 5. semester på kandidatdelen, hvis du er
indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen.
Hvortil?
Fakultetet råder over disse aftaler i Norden og Europa.
Ansøgningsfrist
Du søger via en elektronisk ansøgningsblanket, som du finder på din
uddannelsesside under ”Blanketter”. Ansøgningsfristen er den 1. marts
2018.
Brug for mere information?
På din uddannelsesside under ”Udlandsophold” kan du finde en oversigt
over alle aftaler, hvor du også kan læse mere om dine muligheder for
at komme på udvekslingsophold i blandt andet Norden/Europa. Du
kan også finde evalueringsrapporter fra studerende, der har været på
udveksling.
Hvis du har brug for at vide mere inden fristen, er du selvfølgelig også
velkommen til at sende en mail til exchangeoutgoing@sund.ku.dk eller
kommer forbi i den internationale drop-in vejledning i lokale 21.1.23.

Af: Alice, MOK.red
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M OK S PÅ R D I N F R E M T I D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

SPECIALE:
Bopæl:
Or topædkirurg
Præ 1990 Capetown
Neurolog
1990 Svendborg
Geriater
1991 Lem
Gynækolog
1992 Ingen bopæl registreret
Infek tionsmediciner
1993 Amager
Lungemediciner
1994 Næst ved
Reumatolog
1995 København V
Nefrolog
1996 Nordnorge
Of talmolog
1997 Telt på mars
Plastikkirurg
1998 Randers
Socialmediciner
1999 Under Rasmus Seebach
Urolog
Post 1999 Hjørring
T V-læge
Retsmediciner
Pædiatri
Onkolog
Thoraxkirurg
Arbejdsmediciner
H VAD S K AL D E R D O G B LI V E AF
Dermatolog
Radiolog
DIG?? DU FÅR SVARET HER:
Hæmatolog
1. FØDSELSDAG
Klinisk Gentikker
2. MÅNED
Anæstesiolog
Immunolog
3. FØDSELSÅR
Almen Mediciner
Karkirurg
Psyk tiater
Patolog
Gastroenterolog
Endokrinolog
Drop - out.
Subspeciale:

Januar 		

Småtærsproteser

Juli 			Bussemænd

Februar		

Uterusprolaps

August 		

Sex-traumer

Mar ts 		

Amputation

September

Skilsmisser

April			Børneorm

Ok tober 		

Limsnifningsaf hænige

Maj 			Toxoplasmose

November

Br yst vor tereduk tion

Juni 			

December		

Øjnlågsløf t

Angelman syndrom
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OK18 – KONFLIKT?
Kære medstuderende,
I skrivende stund er de centrale forhandlinger omkring
offentlige ansattes løn og arbejdsvilkår i fuld sving. OK18 raser,
og der er meget langt i mellem de to store forhandlingsparter:
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der forhandler for
de offentlige ansatte, og Moderniseringsstyrelsen, der forhandler
for Finansministeriet. Ender vi med storkonflikt og strejke?
For os som studerende kan det syntes fjernt, hvorvidt det ender
med konflikt for de offentligt ansatte. Hvad har det med os at
gøre? Men som medicinstuderende er der rigtig mange, der
arbejder på sygehuse som SPV, stikker, lægevikar eller lignende.
Og når vi en dag bliver færdige, ender langt de fleste af os med
at arbejde som offentligt ansat eller under en overenskomst med
regionerne. Vores vilkår bliver i høj grad bestemt på tværs af de
borde, hvor overenskomsterne bliver forhandlet.
Yngre Læger og Overlægeforeningen har i de sidste uger holdt
foredrag for deres medlemmer, hvor de har kridtet banen op
til en mulig storkonflikt. Skal lægerne strejke? Det er ikke sket
siden 1981. Men det er ikke utænkeligt, sådan som situationen
ser ud nu. Tre store emner, der alle har været omtalt i medierne,
ligger til grund:

Betalt spisepause

Staten mener ikke, at dette er en overenskomstmæssig ret.
Bliver betalt spisepause fjernet, betyder det en lønnedgang på
over 7%. Lønmodtagerne er enige: Det er vores ret som ansat i
det offentlige, og det kan ikke bare tages væk, uden at vi får en
øre for det. (Især i sundhedsvæsnet er betalt pause et naturligt
vilkår. Vi forventes at være på vores arbejdsplads og tæt på vores
patienter, selvom vi har spisepause.)

Lærernes arbejdstid

Siden konflikten for lærerne i 2013 har de ikke haft mulighed
for at forhandle deres arbejdstid gennem overenskomsten
ligesom alle andre offentlige ansatte. Der er enighed blandt
alle fagorganisationer om, at lærerne har ret til frie og reelle
forhandlinger. Det står vi sammen om.

Lønudviklingen på det offentlige

I 90’erne blev man enige mellem lønmodtager og stat, at lønnen
for de offentligt ansatte reguleres efter lønnen på det private
område. Og lønstigninger på det offentlige skal være 80% af
stigningerne for de private, da det offentlige ikke skal være
lønførende. Moderniseringsstyrelsen mener, at det offentlige
er blevet lønførende, og at offentlige ansatte derfor ikke bør
forvente lønstigninger.
Og det er kun de centrale forhandlingspunkter. Hvem ved, hvad
der sker, når vi når ned til de små borde, som fx Yngre Lægers
overenskomstforhandlinger. Ved udgangen af februar bliver
det klart, om der bliver tale om mulig konflikt. Her bør de nye
overenskomster være underskrevet, så de er klar til at træde i
kraft til 1. april. Er de ikke det, vil der blive varslet konflikt. Kan
parterne ikke blive enige inden 1. april, er der mulighed for at
strejker eller andet begynder. Vi kan intet sige med sikkerhed,
og en storkonflikt er ikke i nogens interesse. Men vi bør alle
forberede os på, at det er en mulighed.

Skal de studerende strejke?

FADL forhandler også overenskomst. Vi forhandler SPV/
VT overenskomsten, og her kan en mulig konflikt på
sundhedsområdet betyde, at der vil mangle hænder på
gangene. Det er vigtigt, at vi viser solidaritet og ikke tager
strejkeramt arbejde. I sidste ende skal man huske, at det jo er
sygeplejerskerne der ringer efter os og sikrer os job. Vi skal stå
sammen, når der er konflikt.
Derudover forhandler vi også lægevikaroverenskomsten. Hvis
der kommer der konflikt, kan det ske, at arbejdsgange hvor
lægevikarer arbejder bliver ramt af strejke. I sådan en situation
bør man altid stå sammen med sine kommende lægekollegaer
– og altså heller ikke her, tage strejkeramt arbejde. Vi er i tæt
kontakt med Yngre Læger, og vi vil holde alle opdaterede
løbende, hvis det trækker op til konflikt.
De universitetsansatte studerende kan også blive ramt af
konflikt, og er ansat under en overenskomst som FADL er med
til at forhandle. Det gælder ikke kun undervisere men også
instruktorer, it-medhjælpere og studentermedhjælpere m.fl.,
der alle skal stå sammen med deres kollegaer, hvis der opstår
konflikt.
Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kan sige hvorvidt der
bliver konflikt, og hvor konflikten i så fald rammer, eller hvem der
da skal strejke. Hvis du kommer til at stå i en vanskelig situation,
hvor du ikke er klar over, hvordan du skal forholde dig, så er du
som FADL-medlem meget velkommen til at kontakte FADLs
forhandlingsafdeling for at få råd og vejledning.
Overenskomsttid er en spændende periode for en fagforening. I
FADL har vi tradition for, at de studerende selv sidder ved bordet
og forhandler. Det er både tidskrævende og udfordrende. Vi er
glade for den støtte vi får fra vores medstuderende – det er jo jer
og fremtidige studerende, vi kæmper for! Hvis vi vil have bedre
vilkår, skal vi stå sammen. Og vi håber på, at alle medstuderende
er klar til at stå sammen hvis konflikten rammer.
Sebastian Krog, formand for Lægevikargruppen, FADL
Andrea Maier, formand for Overenskomstudvalget, FADL
Mads Koch, formand for Universitetsansattes Udvalg, FADL

DER ER LEDIGE
RESTPLADSER
PÅ KURSERNE TILMELD DIG PÅ
MIT.FADL.DK
Vi har fået mange
nye medlemmer, og
vi glæder os til et nyt
semester!

KØB DINE STUDIEBØGER
FRA FADLS FORLAG
MED FADL RABAT

HUSK:
Din FADL forsikring dækker
farlig sport på din ferie – og
din udvidede rejseforsikring
dækker dig, hvis du indkaldes
til reeksamen i en planlagt
rejseperiode eller indtil 14
dage efter planlagt hjemkomst.

FADL siger tak
for et hyggeligt
fastelavnsarrangement!

|
GØGL
HORMONOSKOPER
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HORMONOSKOPER
af Madame Maier, stjernernes booty-call.

Efter et par uger uden horoskopers hjælp i
hverdagen, er horoskoperne nu tilbage som
forudsagt. I denne uge behøver du slet ikke
tænke over hvad der sker, for det hele er
forudbestemt. Men du kan få noget at vide
om kærligheden i denne uge...

DIN TEKST HER

Løven
22. juli - 22. aug.
Du er så kærlighedsdum, at du prøvede at
lade din mobil op med en pære. Du forstår
selvfølgelig, at det skulle have været et æble,
da du har en iPhone. Det kan ske for selv den
bedste, siger stjernerne.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du føler en kærlighed, der vokser og smerter,
Vandmanden
som et knude i dit bryst. Denne knude kan
20. jan. - 18. feb.
Når kærlighedslivet giver dig citroner, skal du være malign. Den bliver farvet positiv for SCtage de skide citroner og mase dem med dine 219 (Super Crush 219). Stjernerne anbefaler
bare næver ind i en overaktiv juicepresser, at se The Notebook fire gange og installere
til citronblod tilsplatter væggene. Den juice Tinder. Nu kureret.
kan du så drikke og cleanse med. Godt
Vægten
med C-vitamin, siger stjernerne.
23. sep. - 22. okt.
Du finder kærligheden! Den står ude på dit
Fisken
dørtrin og fryser, tihi! ;)
19. feb. - 19. marts
Fordi du har ladet kærligheden stå og fryse
Du finder en seddel i din jakkelomme.
På den vil der stå “Mød mig på La Sqala på dit dørtrin, får den bragende pneumoni
cafe i Casablanca iført en fjerdragt om 36 der ender i bakteriæmi og terminal sepsis.
minutter. Kys din hemmelige elsker”. Det Stjernerne råder dig til at lade kærligheden
komme tidligere ind i dit liv. Eller kunne
sidste er ikke en hilsen, men en ordre.
q-SOFA kriterierne som du fucking skal!
Vædderen
Skorpionen
20. marts - 19. april
23. okt. - 21. nov.
Stjernerne havde glemt, at..Nå nej.
På trods af din uendelige succes sidder du
tilbage i din 90 m2 lejlighed ved søerne med
Tyren
guld
i håret og græder, da du ikke har fået
20. april - 20. maj
det
skæbnessvangre
SMS-svar. Stjernerne vil
Husk husk husk, aldrig at stole på en prut!
ikke
fryde
sig,
men
er
tæt på. Din uendelige
Din flotte date har måske tiltænkt en
succes
skal
nok
komme
igen... satans.
eksotisk, røvspændende aften med indiskislandsk frituregryde, og det kan dine tarme
Skytten
ikke klare.Tag dig i agt, hold it in.
22. nov. - 20. dec.
Dit crush virker dummere end normalt,
Tvillingen
og du bliver stærkt frustreret over
21. maj - 20. juni
vedkommendes manglende IT-skills. Du
Du har så mange ‘love-hormones’
bilder ham/hende ind, at han/hun har
(tihi!) at du ikke kan klare det mere!
slettet
internettet, og I to nu er de eneste
Stjernerne forudser faktisk at de andre
online
romantisk.
hormonelle akser også tager skade. Muligvis
endokrinologisk katastrofe.Tjek TSH og rp.
dexamethason suppresionstest. Stjernerne Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
spår god bedring men dårlige dates.
Du husker det gamle børnerim, som din ven
tyren, med tårer i øjnene, husker dig på:
Krebsen
Here I sit, broken hearted.
21. juni - 21. juli
På trods af mange dates og friske bejlere, Went to shit but only farted.
finder du din store kærlighed: Katten. Du Then one day I took a chance:
ser med foragt på samfundets syn på ‘crazy tried to fart, but shit my pants.
cat-ladies.’ Men siden hvornår har samfundet
dikteret dit følelsesliv og vilde begær? Nå nej, HUSK DET NU! #notrust
aldrig. Stjernerne støtter dig.
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