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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
REVY! SE DEN FOR SATAN DA!
MR holder månedsmøde - studieleder kigger
forbi.

Ugens sjove indslag.

Torsdag
DU SKAL STADIG HUSKE AT SE REVY ! MOK ser
den her! Og Anders skal i senatet.
Månedsmøde PMS se side 5
Forniks foredrag se side 4

Fredag
DU KOMMER I HELVEDE HVIS DU IKKE SER
REVY!
Alice indtager fest-sverige.

Lørdag

Når dine venner snakker om revyen inden du har set den

SE... WAIT FOR IT... REVY!!!
Sofie skal se revy.
Anders skal til børneføzzer.

Søndag
Andrea skal i kirke.
Sofie skal hænge bedeflag op i Helsingør.
Alice krydrer røv. #Chillax

Ugens redaktion.

Mandag

Loner

Anders

MOK deadline 12.00 Med vores savner
revy-MOKkere.
OSM møde og hallmarks of cancer. s. 4

Tirsdag
Coffeerun 2K18.
Sofie skal til Gruppemøde. (undskyld HR)
Alice lærer om bakterier.

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: Revy

Sofie
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Kommunikationsorgan
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Basisgruppebazar 2018

Skrevet af Alice Herrlin Jensen

År efter år er basisgruppebazaren(BGB) en semesterstarts ice-breaker på medicinstudiet. De involverede
studerende lokker med søde sager og pynt til CV’et for at rekruttere nye studerende til deres grupper.
Især de søde sager er altid en attraktiv deltagelsesgrund i basisgruppebazaren igennem tiden, men under
overfladen ulmer der et rygte. Er basisgruppebazaren ved at blive sund?
Efter sidste års grøntsager med dip
hos SIMS, har der været snak om,
at andre basisgrupper er hoppet på
helsebølgen. MOKs reporter drog er ud
for at finde ud af om denne trend - der
præger så mange andre dele af vores
samfund - også er til at finde endnu et
år til basisgruppebazaren.

lækker.
Ikke langt fra den
lækre damekage
spottes en anden
mandekage:
mere specifikt en
kagemand.

“First impressions”

Den står og
h y g g e r s i g p å Kagemand ved igangværende
Dissektionsturens dissektion hos dissektionsturen
bord, en relativt
ny basisgruppe. Man skal selv dissekere sit
stykke af kagen, og den nostalgiske tidligere
3. semester -studerende går euforisk til
værks. Ratingen af selve kagen er også
god, nøddefri og det hele, om end noget
for børnevenlig.

Ved første øjekast er BGB fyldt
med rigtig mange mennesker: Så
mange at MOKs reporter ikke kan
se nogle snacks. Men ved nærmere
inspektion bliver godterne synlige, og
smagsløgene begynder at dirre. Der
er meget forskelligt guf at se, og især
søde sager dominerer synet, når man
bevæger sig hen over de forskellige
grupper. Men mon ikke der gemmer sig
en rodfrugt eller to?
The big guns, FFF og SATS, dækker
overdådigt op på deres borde med
mange forskellige former for slik og chips.
Et forsøg på at tiltrække mennesker - en
succes. Noget der især er spændende,
er kager med
motiv.
Hos SPLAS
ses en transkønnet kvinde
i ægte Kylie
Jenner-stil,
med både dolk
og patter.
Desværre
kan MOKs
journalist ikke
give egen
U rør t plastikopereret brownie
vurdering på kagedame
hos SPLAS
kagens frådige
fyld med nødder og chokolade, men på
alle omkringgående studerendes læber
er der gennemklang; den er hot damn

Søm og kondomer
Hvis man har lyst til noget andet
end sødt til den hule tand, kan man
også opfange forskellige gimmicks
til basisgruppebazar. PORTOS, en
basisgruppeveteran, vender år efter
år tilbage med deres slå søm i bræt,
dette år med en hofteprotese i stedet
for hammer?
Det var nemt for MOKs reporter, men
den ansvarshavende undrer sig fortsat:
”Hvorfor har PORTOS en lineal i deres
logo?” - Ingen ved det.
Andre fordele ved at tage til
basisgruppebazar er god sex-stil
hos sexpressen som er glade for at
uddele kondomer - dette år indenfor
udløbsdatoen.

Prikken over i’et til dette års BGB er
muligheden for at vinde (næsten)
et kilos slik hos OSM, som også
MOKs reporter snuser sig videre og
understreger, at der stadig kan spises
opfanger ikke færten af sunde snacks. Når
kage og opnå en sukkerrus som
blikket fanger noget grønt, er det ikke agurk
fordelagtigt kan efterfølges af øl til revy
der ses, men grønne vingummimønter.
- opskriften på en god mandag!
Den forventede orange stang, finder man
kun i form af en fantaflaske.

Sund?

Og hvad så...

Som Line Lund, orlov efter 5 semesters,
udtrykker det: ”Alt er som det plejer at
være, der er intet nyt under solen” og betacarotenen hænger altså stadig ikke tungt i
luften til dette års BGB.

I bund og grund kan man opleve en
masse ting til basisgruppebazar, og
måske ultimativt finde sig en gruppe
man kan dele interesser og sociale
interaktioner med. Det er nemlig ok
fedt ligemeget om man er ny eller
Blev SIMS mon skræmt væk efter sidste
gammel på studiet.
års MOK-reportage til basisgruppebazar,
Om der egentlig er C-vitaminholdige
hvor deres sticks with dip mildest talt fik en
levnedsmiddler at finde til BGB 2018,
tommelfinger ned?
må MOK være dig svar skyldig på.
Det kan godt være, og mon ikke der af
flertallet alligevel ses. Dog er der andre
Der konkluderes dog at MOKs reporter
ting, der er værd at ligge vægt på til dette
triller tilfreds tilbage til MOK, med en
års hyggebazar.
sukkerpromille på omkring de 5,4.
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BASISGRUPPER

3om1 – oversigt over semesteret forår 2018

NEUROSTIMULATION - AVANCERET SMERTEBEHANDLING

Velkommen til Panums hyggeligste og festligste basisgruppe! Vi er en basisgruppe under
IMCC, der samarbejder med en indisk NGO og faciliterer sponsorering af skolegang for indiske
børn. Konceptet er, at fattige studerende går sammen tre og tre om at sponsorere et barn.

FORNIKS inviterer til oplæg med en af Danmarks førende eksperter inden for behandling
med smerteelektroder. Smerteelektroder bruges i vid udstrækning til behandling af kroniske
rygsmerter – den senere tid har smerteelektroderne også været brugt til behandling af fx
trigeminus neuralgi. Smerteelektroderne fungerer via neurostimulation, som et meget effekt
indgreb mod kroniske smerter og bruges i dag til behandling af foruden overstående til
angina pectoris, fantomsmerter, diabetisk neuropati og endda urin- og fækalinkontinens - og
måske endda postherpetiske neuralgier og kroniske abdominalsmerter?
For at belyse os omkring dette vanvittige spændende felt inden for
moder ne
neurokirurgi og smertebehandling kommer ledende overlæge,
Helga
Gulisano, hele vejen fra Aalborg Universitets Hospital.

Udover at hverve sponsorer, sender vi hvert år medlemmer til Indien for at besøge projektet.
Vi har medlemmer på tværs af alle semestre, som har det for fedt, hver gang vi mødes. Det
skal være rart at være med i en basisgruppe, og vi har altid plads til nye ansigter og nye idéer!
Arrangementer i dette semester:
Basisgruppebazar d. 19. februar kl. 15:00-17:00
Kom forbi vores stand, meld dig som sponsor og bliv en del af Panums hyggeligste og
festligste basisgruppe!
Aktivitetsdag d. 24. februar fra kl. 15:00 i Studenterhuset
Vi kører aktivitetsdag, spiser noget lækker mad, drikker tequila og tager i byen!
Infomøde + spilleaften d. 7. marts kl. 16:30 i Studenterhuset
Kom til infomøde og hør om hvem sponsorpengene går til og 3om1’s
arbejde generelt, samt hvordan du som aktivt medlem kan tage til
Indien og besøge projektet. Efter mødet spiser vi noget lækker mad
og hygger med nogle brætspil.
Foredrag med Dr. Sujit d. 13. marts
Dr. Sujit Kumar Brahmochary, grundlægger af IIMC (projektet i Indien)
kommer til København og fortæller om situationen i Indien og
organisationens arbejde med 700 ildsjæle. Mere info følger!
Grydeevent d. 22. marts
3om1 inviterer alle vores sponsorer til gratis frokost d. 9. marts kl. 11-14 ved hovedindgangen
til Mærsk Tårnet. Her vil de sponsorer, der kigger forbi vores stand få serveret lækker indisk
curry - helt gratis!

BESØG HOS CRYOS SÆDBANK
Nu er det tid til et ud-af-huset-arrangement i GO, og derfor har vi planlagt at besøge Cryos
København 13. marts 2018 kl. 16.15 på Vesterbrogade 46, 1, 1620 Kbh V
Cryos er en af verdens største sædbanker og tilbyder både anonyme og ikke-anonyme
donorer. Derudover leverer de sædstrå til mere end 100 lande verden over.
Men hvordan fungerer en sædbank? Hvad sker der fra prøven afleveres til den anvendes?
Og hvordan fungerer hhv. anonym og ikke-anonym donation?
Disse spørgsmål håber vi på at få svar på under vores rundtur hos Cryos København.
! TILMELDING !
Der er 12 pladser. Man tilmelder sig ved finde eventet på Facebook ”Besøg hos Cryos
sædbank” og derefter skrive sit navn i en kommentar til tilmeldingsopslaget. Det er først
til mølle.
Det koster ikke noget at deltage i arrangementet, men
kræver medlemskab af GO (se vores facebookside for
indmeldelse).
Vi glæder os til at se jer :)
De bedste hilsner
GO København

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 den 28.februar kl 16.30 i
Studenterhuset ved Panum.
MELD DIG IND I VORES FACEBOOK-GRUPPE OG FÅ MERE INFORMATION!
facebook.com/groups/MIKSKBH/

Tidspunkt: Torsdag d. 22. februar kl 17:15
Hvor: Mærsk Tårnet, 13.2.25
Vi glæder os til at se dig!

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få massere
af undervisningserfaring!
Måske har du opdaget vores flowcharts, som hænger rundt omkring på Panum? Hvis du
ikke helt fik med, hvor og hvornår vi holder møde, så kig med her!
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! Meld dig til vores vinterseminar før din læsemakker:
16.-18. marts
Vi tager afsted en hel weekend, hvor nye bliver uddannet sexperter og gamle får ny viden
til at blive endnu bedre sexperter!
Det er en fantastisk mulighed for at møde en masse forskellige mennesker i Sexekspressen,
både gamle og nye - der vil være hygge, fest og masser af god stemning.
Alle informationer vil komme på facebook-eventet: “Vinterseminar 2018 med Sexekspressen
København”
Vil du gerne høre mere, inden du tilmelder dig?
Kom til vores månedsmøde: torsdag den 1. marts kl. 17.00 i Studenterhuset ved Panum
Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle
semestertrin på medicin og andre studier. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning
for dem, der har lyst, så sæt gerne lidt tid af efter mødet.
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Onkologisk Selskab for Medicinstuderende
Velkommen til et nyt semester med super spændende arrangementer fra Onkologisk
Selskab for Medicinstuderende
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 overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen
og overlæge Christian von Buchwald fra Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik på
Rigshospitalet.
17. april: Når børn får kræft
Hvordan er det, når børn får kræft? Og hvordan er arbejdet 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 interesseret i etik, pædiatri, faglige HPV debatter,
onkologi og immunterapi eller bare har lyst til at blive klogere!
Vi glæder os til at møde dig til vores arrangementer :D
De bedste hilsner
Onkologisk Selskab for Medicinstuderende
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Månedsmøde Februar - Tema: Psykedeliske stoffer
Kom til årets første månedsmøde i PMS torsdag den 22. februar klokken 17 i lokale 13.1.83.
Her byder vi på oplæg om forskning inden for klassiske psykedeliske stoffer, eks. LSD og
psilocybin, som gennemgår en renæssance i disse år.
Hvad er det for stoffer og hvorfor er de interessante? I dette oplæg vil læge og PhDstuderende Martin Madsen komme ind på: Hvilke effekter har stofferne, hvordan virker
de, hvorfor er de interessante i en terapeutisk kontekst, og hvad kan lægen gøre, hvis en
LSD-påvirket patient dukker op i akutmodtagelsen akutmodtagelsen?

|

Åbent brev i MOK
Nedenstående er et åbent brev fra Medicinerrådet til
Fakultetsledelsen. Jævnfør MOKs retningslinjer skal modtageren af
et åbent brev have minimum en uge til at stille med et svar, skulle de
ønske det. Fakultetet har ikke vendt tilbage med svar på indlægget.

Tilmeld jer facebook eventet på: https://www.facebook.com/events/425802811173145/
Alle nye som gamle medlemmer er velkomne! Efterfølgende bliver det månedsmøde som
alle er velkommen til at deltage i.

Kære Fakultetsledelse

Det bliver snacks, kage og kaffe til oplægget! Vi ses :)

Mandag den 5. februar havde I inviteret til møde
om
Studenterhuset. Dagsordenen lød som følger:

PsykObs holder undervisningsdag
Er du interesseret i psykiske lidelser og har lyst til at være med til at bryde tabuet omkring
dem? Så kom til PsykObs´undervisningsdag den 3. marts klokken 13.00.
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.

Akutte Procedurer

Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række akutte procedurer til løsning af
ABC-problemer.
På kurset undervises der i anlæggelse af nødtracheotomi, aflastning af trykpneumothorax,
anlæggelse af pleuradræn samt anlæggelse af intraossøs adgang på donationsmateriale
(mors).
Før kurset udsendes materiale, der gennemgår procedurerne. Kurset starter med en teoretisk
gennemgang af indgrebene, indikationer og kliniske problemstillinger hvor indgrebene
er relevante.
Derefter fortsætter kurset på dissektionssalen, hvor indgrebenes praktiske udførsel først
demonstreres af underviserne, hvorefter kursisterne har god til at øve den praktiske udførsel.
På kurset lægges vægt på procedurernes praktiske udførsel og hands-on-tiden prioriteres.
Tid og sted:
Dissektionssalen på Panum
Torsdag den 8. marts 2018 kl. 16.00-20.45
OBS: Medbring egen kittel!
Billetter:
Pris 100 kr. (inkl. snacks og mad)
Kendskab til den relevante anatomi svarende til bestået 3. Semesters anatomikursus er et
krav for deltagelse.
Medlemsskab af SATS er ligeledes påkrævet.
Billetsalget starter d. 22/2.18 kl. 17 via www.sats-kbh.dk
Vi ses!
De bedste hilsener

1. Status på Studenterhuset, herunder vedligeholdelse.
2. Drøftelse af rammer og behov for studenterfaciliteter.
3. Fremadrettet proces, herunder organisering.
Da vores repræsentanter kommer til mødet er
beskeden dog, at dagsordenen er en anden:
Studenterhuset skal lukkes. Indiskutabelt.
Vi forsøger i MedicinerRådet at repræsentere de
studerende bredt, vi forbereder os til møderne, vi
diskuterer dagsordener på forhånd og forsøger at
inddrage relevante parter.
Vi tager vores opgave og repræsentantskab på os.
Vi retter derfor skarp kritik mod denne nye ledelsesstil, som uundgåeligt er mistillidsskabende.
Vi vil gerne inddrages, og vi vil gerne være
konstruktive. Vi ved, at I værdsætter studenterinddragelse, men vi vil ikke inviteres med falske
dagordener.
Hvad skal vi forvente af den fremadrettede proces?

2018 Mål--->

Har ledelsen
allerede indisku
tabelt besluttet rammerne for fremtidige studenterfaciliteter?
Med venlig hilsen
MedicinerRådet
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ANNONCER

Øjenlægepraksis i Hillerød søger medicinstuderende

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet - Glostrup
søger klinisk assistent til nyt forskningsprojekt om
migrænens sygdomsmekanismer

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

Vores dynamiske forskningsgruppe, Human Migraine Research Unit (HMRU), søger en
engageret, nyuddannet læge med interesse for det neurologiske forskningsfelt til udførelse
af et PhD projekt.

Fokus på udadvendthed, god patientkontakt, fleksibilitet og at man har lyst til at yde en
indsats i en ofte travl hverdag.
Erfaring med oftalmologiske forundersøgelser inkl synsfeltundersøgelser foretrækkes.
Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.
Der ydes kompensation for transport på ialt 240kr pr gang.
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.
Ansøgning med kort beskrivelse af hvem du er, og hvor du er i studiet
til dortekroeldrup@gmail.com.

Medicinstuderende søges
Til pasning hjemme af dejlig og mild dreng på 8 år, der på grund af en genfejl er
multihandicappet og har epilepsi.
Frederik bliver udelukket passet hjemme og vi har lavet en tilbygning til ham med alle
nødvendige hjælpemidler.
Vi søger en kærlig og omsorgsfuld medicinstuderende, der vil være med til at give Frederik
de bedst mulige betingelser for at trives godt. Vi vil gerne have, at du ikke er nået længere
end 1-3 år på studiet, da vi gerne vil have dig tilknyttet vores søn en række år frem.
Vi bor ca. 2 km. fra Klampenborg Station og der er bus til døren. Vi bor i meget dejlige
omgivelser og der er gode muligheder for gå-ture i Dyrehaven og ved vandet. Når du har
vagter, er der mad til din rådighed.
Du vil blive trænet op i pasning af vores søn, således at du først kommer til at passe ham
alene, når du føler dig tryg hermed.
Vi har brug for, at du passer vores søn:
• 1 X 3 timer pr. uge om eftermiddagen fra 15-18 (tirsdag)
• ca. 1 X nattevagt kl. 21-06 pr. uge (du sover ved siden af Frederik og er kun vågen, når
han vågner)
• ca. 1 X 24 timers vagt pr. måned (enten kl. 15-15 fredag-lørdag eller 15-15 lørdag –søndag)
• Deling af 7 døgn pr. år med de 2 andre stud. med. eller den stud. fys., der er hos os, når vi
holder 1 uges ferie med vores yngste søn
• Vikar for Frederiks socialpædagog, der passer Frederik herhjemme, når hun holder ferie (6
uger om året) og ved sygdom fra kl. 09-15 (vagterne fordeles blandt vores 4 ansatte – pt.
2 stud. med og 2 stud fys.)
De 4 vi pt. har til at passe Frederik, fordeler selv de fleste vagter (bortsat fra en fast
eftermiddag om ugen) mellem sig og dækker af for hinanden under ferie og eksaminer mv.

Om projektet
PhD projektet fokuserer på undersøgelse af migrænens patofysiologiske mekanismer
og det banebrydende nye migrænebehandling ved brug af anti-CGRP monoklonale
antistoffer. HMRU har et unikt setup og årelang erfaring med denne type forsøg og
har de seneste år publiceret resultater i højt rangerede tidsskrifter. Vi har desuden et
tæt samarbejdsnetværk, og der kan også blive mulighed for kortere ophold hos vores
internationale samarbejdspartnere i Europa og USA.
Om stillingen
Den kliniske assistent får en central og selvstændig rolle i planlægning og udførelse af
projektet, herunder protokolskrivning, fondsansøgninger og publikation af resultater i
internationale peer-reviewed tidsskrifter. Stillingen er vagtfri, og arbejdsugen kan delvist
tilrettelægges efter individuelle behov. Det vil dog være en stor fordel, at ansøgeren er
fleksible i forhold til vekslende arbejdstider. PhD projektet vil give en bred indføring i klinisk
forskning, og vil være anvendelig på tværs af de medicinske specialer. Udover projektet
forventes også deltagelse i kliniske trials.
Om dig
Du er (ny)uddannet læge med interesse for klinisk forskning. Du er engageret og har gode
samarbejdsevner, men arbejder også godt selvstændigt. Det er desuden en stor fordel,
hvis du har forskningserfaring fra tidligere, samt har gode færdigheder i mundtlig og
skriftlig engelsk.
Om os
HMRU består aktuelt af 20 forskere, herunder 1 professor, 5 seniorforskere, 8 kliniske
assistenter (ph.d. studerende), 4 forskningsassistenter (medicinstuderende) og 2
forskningsbioanalytikere, som har et godt samarbejde både på tværs af faggrupper og
projekter(https://twitter.com/hmru_cph). Gruppens fokus er på biomarkører for migræne og
migrænens sygdomsmekanismer, ligesom vi er involveret i afprøvning af nye forebyggende
lægemidler mod migræne. Dansk Hovedpinecenter er internationalt førende inden for
klinisk hovedpineforskning, hvilket giver rig mulighed for at præsentere resultater ved årlige
nationale og internationale konferencer.
Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker hos Neurologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup, og løn- og ansættelsesforhold
er i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Vi
sikrer finansiering til projektet, men det forventes, at den ansatte søger ph.d. stipendiater.
Tiltrædelse pr. 1. juli 2018 eller efter nærmere aftale.
Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV og anbefaling direkte til
professor Messoud Ashina, ph.d., dr.med., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup,
E-mail: meas@regionh.dk, Tel: 38633267, hvorfra der også kan indhentes yderligere
oplysninger.
Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 15. marts 2018.

Hvis du kunne tænke dig at passe vores dejlige dreng, bedes du kontakte:
Med venlig hilsen
Pernille Fredslund
Mob 25 10 19 93 eller skrive til pernillejrg@hotmail.com

Savner du klubkaffen?
Ja

Nej

Gør det sådan helt ondt inden i?

Er du mormon?
Ja

Nej

FREAKY

I det mindste må du drikke cola nu

Jeg drikker bare ikke kaffe

FREAKY

Jeps

Nej

Ja men klubben er jo
stadig lukket

Ah man..

Er det fordi du køber latte i
kantinen?
Ja...

Hjælper det?

Vi føler med dig.. </3
Husk at håbet er lysegrønt.

Nej. Nu er jeg også fattig

STUDENTERTILBUD

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA

Konference i Schweitz med MedicinerRådet

Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2018 eller i foråret 2019 ? Husk
ansøgningsfrist den 1. marts 2018.

Kære Medstuderende,

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 nedenstående aftaler i Norden og Europa:

|

Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med andre medicinstuderende, læger
og personer med en sundhedsvidenskabelig uddannelse? Og i den forbindelse komme til
Basel? Så er AMEE-konferencen lige noget for dig. Konferencen byder på en masse forskellige
oplæg med forskellige målgrupper, og man kan for eksempel lære, om Schweitz mangler
ansøgere til stillinger i pædiatri, at man kan tegne kropsdele på sig selv som en del af
anatomiundervisningen, hvordan folk reagerer i akutte situationer eller hvordan man kan
forbedre udvælgelsen af nye medicinstuderende og få flest studerende igennem studiet på
bedste vis. Man kan selv vælge imellem de flere hundrede forskellige oplæg, foredrag og
workshops eller man kan tage ind i hallen, hvor udstillerne viser modeller af dukker og andet
computerbaseret ”legetøj” til blandt andet scanning af babyer, gynækologisk undersøgelse,
anlæggelse af dræn, intubation, suturering etc. etc.
Hovedformålet med denne tur er deltagelse i selve konferencen d. 25.-29. aug. 2018. Vi
rejser sammen derned fredag den 24. august og er hjemme igen den 29. eller 30. august.
Der vil ligeledes være sociale, turistede arrangementer, hvor vi blandt andet lærer de andre
studerende at kende samt ser lidt af byen.
Selve konferencen, fly samt hotel er hovedsageligt finansieret
af MedicinerRådet (via fakultetet), men man skal regne med, at
der kommer en egenbetaling alt efter hvor mange vi bliver. Vi
forbeholder os retten til et depositum på 1500 kr., som også er
loftet for, hvor stor egenbetalingen kommer til at blive. Bliver
rejsen billigere, vil man naturligvis få overskydende penge
tilbagebetalt umiddelbart efter konferencen.
Lyder dette som noget for dig skal du:
• Skrive en ansøgning på max 250 ord om dig selv.
• Du må gerne skrive om undervisningsmiljøet på SUND.
• Du skal fortælle os, hvad du regner med at kunne tage med hjem fra AMEE.
• Navn, semestertrin, KU-mailadresse, mobilnr., skal ligeledes stå i ansøgningen.
• Ansøgningen skal sendes til ameeudvalg@gmail.com senest torsdag d. 15. marts
2018. Man vil få endelig besked om deltagelse senest d. 31. marts 2018.
Turen her er arrangeret af MedicinerRådet, men alle medicinstuderende kan søge.
I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på, at man blandt andet har sat sig ind i
hvad AMEE er.
Yderligere oplysninger kan findes på www.amee.org.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Kærligste hilsner, AMEE-udvalget under MedicinerRådet.

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.
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LIGE FLYTTET HJEMMEFRA?
FADL indbo dækker alle flytbare ting, som du har i din lejlighed. Dvs. alt det som
falder ud, hvis du vender din lejlighed på hovedet.
Der er ingen selvrisiko på indboforsikringen, og forsikringen dækker 2 personer.
Det kunne f.eks. være dig og din roomie, kæreste eller ægtefælle.
Vælger I udvidet indbo, kan I dog være dækket op til 4 personer.
Du kan vælge vores pakkeløsning med indbo-, ansvar- og rejseforsikring til kun kr. 1813 pr. år.

Spørgsmål? Kontakt forsikring@fadl.dk

STUDIESTARTSKUR-

FADL forsikring

Har du svært ved at udfylde en
årsopgørelse? Er forsikring og dig, ikke
ligefrem bedste venner?
Eller vil du bare gerne høre mere om
studiet og København?

FADL KURSER
Der er stadig ledige pladser.
Tilmeld dig på mit.fadl.dk

Så kom til FADLs studiestartskursus
- livet som studerende.
7. marts 2018 kl.17.00
flink man”på
hos “En
FADL
Alice// MOK
Blegdamsvej 26
Tilmeld dig på mit.fadl.dk

Ledige pladser på:
•
•
•
•
•
•

Nefrologi
Akut pædiatri
Akut abdomen
Infektionsmedicin
Ortopædkirurgi + skadestue
Sår og sutur
EKG

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

REDAKTIONELT

|
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Hvil i fred

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
11. juni 1934 - 13. februar 2018
Prins Henrik sov stille ind, som 83-årig, tirsdag den 13. februar på Fredensborg Slot omgivet af sin familie. Han var
kendt som en intellektuel og højtuddannet levemand, og gjorde sig også inden for poesi og var en dygtig klaverspiller.
Vi kender alle Henrik som Kong Henrik, den royale #2 (3?), gavtyv, objekt for en god portion jokes og 5. semesters HR. Derfor er det på en eller anden
måde altid lidt underligt, når en du ikke kender, men alligevel kender ret godt, dør. Gad vide hvad han egenligt var for en person?
Blev han med alderen forbitret af det danske samfunds benhårde fortælling om en mand, der ikke kunne acceptere at han ligesom ikke rigtig var
vigtig? Trådte han udenfor, eller blev han skubbet? Prins Henrik forsøgte mange gange at valuere sin betydning. I et interview med Bodil Cath
udtrykte han for første gang sin utilfredshed med tilværelsen i Kongehuset. Manden var blevet trådt over tæerne og forbigået flere gange end
han kunne leve med. Hvis du har tid, vil jeg anbefale dig at læse interviewet. Dengang vakte det et komplet ramaskrig. Interviewet gav mig en
pludselig meget medmenneskelig opfattelse af vores afdøde Prinsegemal. Royalist eller ej. Mit billede af ham er inkomplet, men han lød til at være
en festlig gut. Og ret intelligent. //Sofie

“I mange år har jeg været nummer to i Danmark. Det er en rolle,
jeg er tilfreds med, men jeg vil ikke pludselig efter så mange
år i Danmark se mig degraderet til nummer tre, som en slags
ligegyldigt vedhæng”.

Uddrag af digtet ‘Fredensborg slot’ fra prins Henriks
digtsamling ‘Lykkelige nætter’, oversat af Niels Lyngsø.

“Fredens slot
giver fred i sjælen.
Blomsterne, vindens toner,
og nattens litanier
luller det trygt i søvn.”
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Så er Good Koch og Mads Koch på pletten igen, og denne gang er det
Studenterklubbens våde sortiment, der er sat under lup. Prøvesmagningen
fandt sted torsdag aften den 8. februar og sluttedes af med en Shandy-PB til
Techno Torsdag. Hvad der blev af dine smagsdommere efter klokken 23.30
er indtil videre uafklaret. Men vi havde det sjovt. Tror vi…
Sixty-Niner
Alkoholindhold: 4,5%

Fra det sekund kapslen ryger af, så spreder der sig en distinkt
duft af Barbie. Man skal altså mene det, hvis man åbner
sådan en her. Den har også en svag duft af overfyldt,
daggammel Madame-pose. Den smager så til gengæld
af dårlig velkomst-asti hvor det frosne jordbær så småt er
tøet op og begyndt at blive til sjappet bærsnask. Så det er
jo også dårligt. Det er diabetes mellitus på flaske, min ven.
Hvis du bestiller den her, så håber vi satme, at du er lækker.
Du er nok en lille petit én, der egentlig ikke har så meget
at byde på, faktisk.

Odense Classic
Alkoholindhold: 4,6%

Her har du en gammel ven. At drikke en OC er lidt ligesom
at komme hjem – der er en grund til det er Panums øl #1.
Den smager bare rigtigt. Den tør lege øl, hvor pilsneren
leger vand og IPA’en spiller fandango. Den er din ven
mellem ham den evnesvage og hende, der skaber sig. Når
du bestiller ”bare en øl” i StoreBar, så ligger det implicit,
at det er en OC du vil have.
Hvis du bestiller den her, så er du enten stamgæst i klubben
– eller fra Fyn.

Royal Pilsner
Alkoholindhold: 4,6%

Værs’go: en bygmark på flaske. Den her er klart det mest
læskende indslag i Klubbens sortiment. At drikke en Royal
Pilsner er som at tage til fest med ham din ikke alt for
grinern ven – det er din garanti for det ikke stikker helt
af i dag.
Hvis du bestiller den her, så har du sikkert faktisk bestilt
4 og er højst sandsynligt på vej ud for at spille beer pong.

IPA
Alkoholindhold: 5,7 %

IPA’en hører til de øl du aktivt skal lære at drikke. Så
hvis du er IPA-n00b, så er det som at lære at drikke øl
helt fra begyndelsen. Men altså – hvis du først bliver
humle-afhængig, så skal du have IPA i.v. for at få stillet
dit bajer-behov.
Hvis du bestiller den her, så er du enten lige ankommet
og vil have noget lækkert, eller også er du en irriterende
øl-kender/hipster-type.

Dirty Passion
Alkoholindhold: 4,5%

Puuuuuuuuh. Det kunne lige så vel være aprikos-sodavanden
fra Klinteborg – den smukke blanding af nostalgi og foragt.
Den smager ikke rart, men du ved jo godt, at du har
fortjent den.
Hvis du bestiller den her, så har du stolet på, at hende den
søde i baren ville give dig noget lækkert da du kastede
hende en 20’er – men kammerat, hun har taget dig i røven.

Blå Thor
Alkoholindhold: 6.0 %

Dine øvre sini bliver voldtaget nu. Selv når vi har været
så sprit beduggede, at vi ikke kunne mærke vores egne
knæ, så har den stadig smagt sløjt. Det er ikke for sjov, at
vi stadig har halvanden palle stående ude på lageret fra
69 – vi kan jo ikke komme af med lortet.
Hvis du bestiller den her, så er du den mellemste i en
søskendeflok på tre. Din storebror er bedre end dig til
fodbold og din lillebror er mere nuser. Du bliver ikke
mere EDGE’y af at drikke en dårlig øl – så har du bare
dårlig smag.

Happy Joe - Cloudy
Alkoholindhold: 4,7%

Tandlægen har ringet: du skal have en akuttid. Det er sødt,
og har givetvis en 20-30 sukkerknalders forspring over
Pepsi’en. Det er meget som den gang du var 16 og sad
bag på din vens knallert mens du drak Sommersby på
vej til fest i Christian fra parallelklassens kælder. Ja, og
hvis klubben skifter leverandør fra Royal til Carlsberg
i marts, så kunne det lige så godt være sådan.
Hvis du bestiller den her, så er du enten hende den
unge, der lige så godt kunne være fast inventar på
en juicebar som hun kunne være ude i skoven i fuld
Fjällräv - irriterende er du uanset. Ja, eller også vil
du bare gerne have en Sommersby og så er det her dit
bedste bud.

GØGL

White Lies
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Seven Sins

Alkoholindhold: 4,5 %

Den dufter direkte af rengøringsmiddel. Det er dog den
bedste Tempt vi har, men det siger jo faktisk desværre
ikke så meget. Det er det tætteste klubben kommer på
en ICE – og det er så i øvrigt faktisk meget tæt. Du kan
godt nok ikke ICE’e dine venner – men du kan jo prøve
at TEMPT’e dem til at bunde alligevel…
Hvis du bestiller den her, så er du ved at give gulvet
en 2-minutters pause inden du skal ud og dakke igen.

Shandy au natural

Alkoholindhold: 4,5%

Her har vi så den klassiske smag af smeltet skub-op is med
vindruesmag. Det er et løfte om en bedre fest – duften af
16+ på Crazy Daisy. Vi ville ikke kunne drikke to af de her
i træk: det er simpelthen for meget sukker på én gang. Det
er ligesom, at det heller ikke er til at holde ud at høre din
gamle Creamy-CD igennem mere end én gang om året.
Hvis du bestiller den her, så er det i mangel på en Mokai.
Vi håber, at du er lækker - og så må du i øvrigt have en
fortsat god tur videre ind på Penthouse.

Happy Joe Organic

Alkoholindhold: 2,3%

Alkoholindhold: 4,7%

Vores gode ven Rasmus Alder drikker denne for at blive
”læsket”. Han er så også den eneste, der drikker den uden
vodka. På den måde er det et festligt alternativ til vand,
hvis du nu ikke kan se sig selv i øjnene på vandvognen.
Den føles tom i munden uden vodka’en, for den plejer
jo at levere varmen når man synker denne ellers kolde
og læskende grape/humle-fusion.

Den ligner en fadøl når den er hældt op i et passende
krus, men når du så drikker den, så er det som at bide i
det sure æble. Ja, uden relation til ordsproget for øvrigt.
Den har en svag duft af urinaltabs, men er derudover
en kønsneutral drik. Smager i øvrigt gennemgående af
dårlig hvidvin, asti, lime, hyldesaft og vodka, så jaah – det
er faktisk bare en dårlig dødsbowle på flaske til en 20’er.

Hvis du bestiller den her, så er du tilfreds med din
festsituation lige nu – du vil ikke pille ved din promille,
men dog stadig have noget at stå og spytte i.

Mads synes den er fremragende – Mo skal aldrig drikke
den igen.
Hvis du bestiller den her, så har du brug for en pause
fra din øl, men hviler ikke nok i din maskulinitet til at
bestille cideren med jordbær/lime.

Giraf
Alkoholindhold: 7,3%

Du kunne lige så godt drikke en pilsner, der er skoddet i
– og her taler vi af bitter erfaring: det er ikke en udpræget
fornøjelse. Til gengæld får du den dobbelte promille for
samme mængde væskes pris, og det er jo smart hvis
der en aften er lang kø til toilettet eller relativt tomt i
pengepungen. Du kan i hvert fald her makse ud på PPK.
(promille per krone)
Hvis du bestiller den her, så er du enten kommet for sent
til festen og skal nå op på niveau eller skal tidligt hjem
og vil nå dig en solid brandert inden.

Shandy på beløbet
Alkoholindhold: N/A

Den klassiske Shandy tilsat 4x vodkashot. Iganoff,
helst.
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S k r i v d i t b u d oome ind
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Mads t fremtidig
på i e

Af: Mo/MOK.red feat: Mads Koch

Hvis du bestiller den her, så vil du ikke have din
fest starter om lidt. Du vil have din fest starter NU.
Forbered dig dog på, at du ikke kommer til at huske
hvilken fest du får.
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Klinisk beslutningslære

				Nyt kursus på 5. sem. KA - hvad går det ud på?

I det nye valgfrie semester på 5. sem. KA, kan man vælge mellem forskellige spor. Man kan vælge forskningophold, klinik på introlægeniveau, og
diverse spændende udenlandsophold.
Før man starter på sit 'spor' har man et fælles kursus på to uger, der hedder Klinisk Beslutninglære.
Hvad går det ud på?
Dine to garvede MOK'ere, Anders og Andrea, havde glæden af at deltage i kurset, og se hinanden dybt i øjnene til forelæsning. Vi giver dig her et
indblik i hvad det går ud på, og hvad du kan se frem til. Det er nyt kursus, hvor vi var blot andet hold igennem: det er altså under udvikling, og
mangler inputs til, hvad der kan gøres bedre - så husk at evaluere!
Kurset er delt op i 4 moduler af 2,5 dags varighed - til at overskue. Eksamensformen er lidt anderledes end hvad vi er vant til, da man til hvert modul
skal aflevere en portefølje på 1 side. Her skriver lidt om, hvad man har lært. Hvis man deltager i gruppearbejde på modul 3, behøver man så ikke
at aflevere porteføjle til modul 3. Så 3-4 sider i alt - også til at overskue.
Her kommer vores mening, om hvad vi har oplevet og lært:
Modul 1 - evidensbaseret medicin
Med udgangspunkt i evidensbaseret medicin, er formålet med modulet
at formidle idéen om, at det skal være evidens og valideret forskning,
der danner grundlaget for behandlingsvalg.
Forskningen skal munde ud i kliniske retningslinjer, der kan bruges af
klinikerne. Det er dog ikke så let man som man skulle tro at lave disse
retningslinjer: Flere Mads & monopolet-lignende paneldebatter – både
anonymiserede og ikke anonymiserede – skal vurdere al evidens og
lave retningslinjer på denne baggrund.

Modul 2 - HPV-vaccination
Et af de mere vellykkede moduler omhandlede HPV-vaccinationen.
Formålet var at redegøre for baggrunden for at vaccinationen blev del
af det danske børnevaccinationsprogram, og samtidig diskutere den
debat om mulige bivirkninger, der fulgte i kølvandet på vaccination.

Desuden skal man også have med fra modulet, at det kan være svært
at lave pakkeforløb, der er tilpasset høj som lav, samt at det er vigtigt
at man får godkendelse af videnskabsetisk råd inden man laver forsøg.
Modul 1 står tilbage som det svageste af modulerne. Først og fremmest
på grund af de (mange) mere abstrakte emner, men også fordi en del af
undervisningen var ubrugelig: ”Nu får I lige 10 minutter til at google KOL
i exa og ser om I kan finde nogle retningslinjer på internettet”. Tak morfar.

Man så de vaccinerede piger og tænkte ondt om TV2. Modulet fik dog
kant, da Jesper Mehlsen – der er tidl. chef for synkopecenteret på Frb.
Hospital - efter filmen docerede, og fremlagde tungtvejende beviser
for en reel bivirkningsproblematik, der kunne bringe selv den største
skeptiker i tvivl.

Man kunne med fordel tage at sætte konkrete cases op, hvor en ikke
evidens-baseret behandling havde en gavnlig effekt for patienterne – et
eksempel kunne være kiropraktik eller akupunktur. En gennemgang af
litteraturen (og derved træning i at forholde sig til evidens) efterfulgt af
paneldebat med tilhængere såvel som modstandere, havde kommet
med et nyt og spændende perspektiv på vores evidensbaserede praksis.
Modul 4 - Den ældre medicinske patient
Jeg kan ikke få mine hænder ned af begejstring for, hvor relevant det her
var! Vi har ikke et fag i vores studieordning der hedder geriatri, på trods
af at patientgruppen er voksende og vi med 100% sikkerhed kommer
til at stå i en geriatrisk problemstilling i klinikken (der er dog oprettet
et valgfag i geriatri på 5. sem. KA man kan tage).
Vi har dog sat 1/4 af semestret af på 12. sem til f.eks. pædiatri (ikke
at det ikke er vigtigt, det skal ikke forstås sådan!). Men vi har altså
ikke et selvstændigt fag, der hedder geriatri. Vi fik på meget kort tid
opsummeret væsentlige kerneelementer inden for den interne medicin
og kirurgi man i tidens løb har fået ind i sit hoved, men skulle nu kunne
se det i en større sammenhæng i nogle ret svære og akutte cases.
Der var i løbet af modulet også noget gruppearbejde, og jeg fik
f.eks. æren af at være i gruppe med (Sophie Bryde, champ!). Vi skulle
fremlægge om noget man tænker er simpelt - dehydratio. Efter at have
lavet en solid powerpoint med fede effekter, blev vi adspurgt - af nogle
super dygtige geriatere - om hvorfor kalium er lav og kreatinin er høj
og hvilken en væskesammensætning og antal liter man ville give for at
redde John-Ove på 85 år - av, av, av.
Og så fik jeg banket ind i hovedet, at Ibuprofen er kryptonit for ældre
patienter. Men godt var det, og jeg synes jeg fik lappet nogle huller jeg
havde om den ældre medicinske patient - for det er altså dem, man
kommer til at møde derude. Godt og relevant modul!

Modulet bestod af forskellige forelæsere, der kunne rapportere om en
succesfuld vaccination og en ”bivirknings-epidemi”, der bedre sig fra
de øvre socialklasser til de nedre.

Modulet bød også på en kritisk gennemgang af enkelte studier, hvor
man forholdt sig til, hvilke perspektiver de bidrog med i debatten – og
sluttede af med at drage store perspektiver til screeningsprogrammerne
og Kræftens Bekæmpelses (lobby-)arbejde
Klart en succes, der gav indsigt i et spændende emne fra flere vinkler.
Modul 3 - One Health
Dette modul er et tværfagligt modul!
Det handler om antibiotikabrug og resistens i både medicin og
veterinærmedicin, og hvordan vores beslutninger i vores respektive
fag har indflydelse på den anden faggruppe. Det var en lidt tung
forelæsningsrække(heste også kan få lungebetændelse). Der var dog
en almen praktiserende læge, der gjorde min dag meget bedre under
en ret epic forelæsning om UVI. Hvornår skal man udskrive antibiotika
for en simpel UVI? Kan man godt bare skrive en recept efter at have
snakket i telefon med ens patient, der nu har UVI nr. 10, og godt ved
hun bare skal bruge noget AB?
Modulet bød også på noget gruppearbejde sammen med de
veterinærmedicinstuderende, hvor man skulle forberede en
fremlæggelse til de andre 200 deltagende (og selvfølgelig bliver jeg
valgt til at fremlægge, selvfølgelig bliver jeg det). Det var ret spændende
at lære om deres tilgang til tingene, og generelt bare lidt om et andet
studie, der også beskæftiger sig med noget sundhedsfagligt.
Gruppearbejdet fungerede desværre ikke helt optimalt, da det ikke var
obligatorisk for de medicinstuderende, men obligatorisk for vetterne.
Det er der lavet om på nu, så alle har mødepligt til gruppearbejde.
Får man så noget ud af det her gruppearbejde? Ja, det synes jeg. Det var
spændende at se en problemstilling, som vi kender fra vores verden, i en
helt anden kontekst, og forstå at man bliver nødt til at snakke sammen
i fremtiden for at løse disse problemstillinger.

