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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
Månedsmøde PMS se s. 4
Kusus i røgten PORTOS se. s 4
Mo skal til samf-kursus

Torsdag
Sofie skal arbejde
Mo skal formentligt til træning med Julie
Vi ved faktisk ikke hvad de andre MOKere
skal

Ugens sjove indslag.

Hvad har en kat i hovedet?

Fredag
Sofie skal være vigtig til møde. Og til fys.
Mo hænger ikke ud med Maria og Emil
Måske mødes Mo og Sofie

Lørdag
Mo skal på sit livs FØRSTE nattevagt
Sofie skal forberede sin fødselsdagsuge
Vi ved stadig ikke hvad de andre laver, men
håber de har det nice <3

Søndag
Andrea tager i Brorsonskirken
Sofie skal fødselsdagsbrunch’e
Mo sover længe efter nattevagt
Vi sætter uret en time tilbage! Sommertid!!!

Mistanker.
Ugens redaktion.

Mandag
MOK holder tidlig påske. Kylle ryl.
SOFIE HAR FØDSELSDAG! WUUUU. Te-løk!
Mo er tilbage på topforsk

Mo

Tirsdag
Sofie tæller gaver
Mo har først fødselsdag til februar - surt show
Anders finder tekniske bukser i Japan, de er
for små.

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: Sofie

Sofie
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Reportage de Espanña
!Hola Amigos!
En af verdens største fyrværkerifestivaller udspiller sig i disse
dage i den spanske by Valencia. Under ”Las Fallas”, fyldes byens
gader med spektakulære fyrværkerishows og øresønderrivende
kanonslags-symfonier. På ægte spansk manér fejres det hele med
sangria i stride strømme og dans i gaden. MOKs to reportere var
naturligvis på pletten til at tage pulsen på denne usædvanlige
folkefest.
Kl.11.45:*BeepBeep* Vækkeuret ringer, hovedet værker stadig
efter gårsdagens fester. De to MOK reportere befinder sig i
Valencia i en lejlighed lidt øst fra centrum. Det er Fallas - en af
Spaniens største byfester. Overalt i byen ser man enormeplastic-/
papmachéskulpturer , såkaldte Fallas, og der er hornmusik, og
fyrværkeri. Med andre ord, er der godt gang i den.
Kl. 12.39: Med dårlig spansk kaffe i den ene hånd og toast i den
anden, kan MOK-reporterne høre, hvordan deres ellers livsglade
irske-vært, bliver dumpet af sin taiwanske kæreste over telefonen.
Stemningen er lettere trykket, og vores to reportere beslutter sig
for, at tage til dagens første begivenhed, Mascletá.

Las Fallas er en århundreder
gammel byfest i Valencia. Under
festivallen konkurrerer byens distrikter mod
hinanden på fyrværkeri. Konkurrencen er opdelt i
to kategorier; Dag og nat. I dagskategorien handler
det om at lave så meget larm og lydtryk som
overhovedet muligt. Og gerne med en smule rytme
også. Natkategorien er en battle på smukt fyrværkeri
som vi kender det fra nytårsaften. Festivallen er
opkaldt efter de kæmpestore skulpturer, der på
den lokale dialekt kaldes for ”Fallas”. Skulturerne
er mange meter høje og har ofte satiriske eller
politiske motiver. På den sidste aften af Las
Fallas, brænder man alle Falla’erne ned.
Fordi why not?

Kl. 14:00: Midt på rådhuspladsen i Valencia befinder vores to reportere sig, omgivet af det
spanske folkefærd. Tættere pakket end Århusianerne til Frank Ocean, står de klar til at høre
et eksplosions-show der får den spanske borgerkrig til at lyde som et Norah Jones-album.
Med bulder og brag indledes ”værket”, der de næste syv minutter fylder luften med krudt og
kanonslag i en øredøvende rytmisk masse indtil det næsten ikke er til at holde ud. Med Ét!
Boom. Så stopper det hele. Alle bryder ud i klapsalver og hujen. Der bliver snakket og grint.
Valencianerne diskuterer dagens show og gengiver for hinanden
de gode passager i dagens ”symfoni”. Sikke en Mascletá.
Kl. 14.43: På vejen væk fra rådhuspladsen overværer vores to
reportere en scene, som meget godt opsummerer stemningen
fra festivalen; En lille pige på ca. 5 år smider et kanonslag efter sin bedstefar. Den ældre
mand griner højlydt, undviger og fisker så sit eget, væsentligt større kanonslag frem. Med
et fjoget smil på læben, kaster han det efter sit barnebarn. Dog er kasteevnerne ikke, som
de har været, og han rammer i stedet en forbipasserende hund lige smask i ansigtet. Alle
griner lidt over situationen, hundens ejer er lidt gnaven, men hva’ faen’ – det er jo Las Fallas!
Kl. 17.21:Der bliver slappet max af om eftermiddagen, som byder på boglæsning, reportageskrivning samt en øl eller to.
Kl.20.54: Det er ved at blive tidlig aften i byen, og restauranterne begynder så småt at åbne op for de sultne gæster. Vores
to MOK’ere finder Restaurant Pepica, hvor selveste Ernest Hemmmingway fik paella i sin tid. Så det fik de selvfølgelig også!
Kl. 22.18: Vi fortsætter, hvor vi slap. I Hemmingways ånd bliver der på AqauriumBar serveret Dry martinis til de to
reportere. Gin med en skygge af vermouth.
Kl. 00.00: Nu både mætte og set, er det blevet tid for de to MOK-reportere at overvære
aftenens hovedbegivenhed ’El Castillo’. Ved broerne langs Valencias gamle voldgrav er
spaniere i alle aldre samlet. På slaget midnat begynder himlen at lyse op af det mest
guddommelig fyrværkeri begge reportere har set i deres samlede
lange levetid. Efter dette bombardement af lys, lyd og farver kan
man ikke være andet end ekstatisk.
Kl. 00.40: Ovenpå en enestående og magisk oplevelse er der kun én
ting at gøre. Feste. Og heldigvis for de to MOK-reportere indebærer
Fallas i bedste Distortion-stil, en masse gadefester med musik og
øl-boder på ethvert hjørne. Måske ikke indtil den lyse morgen, men
i hvert fald længe nok til at MOKs reportere ikke rigtig kan huske
hvad der skete!
Af Johan og Andreas
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Månedsmøde marts:
At hjælpe liv på samfundets kant, hjemløse og syge.
Hjemløshed, psykisk sygdom, misbrug og det klassiske sundhedsvæsen går ofte hånd i
hånd, men er ikke altid den bedste cocktail. PMS' (Psykiatrigruppen for MedicinStuderende)
andet foredrag dette forår handler om at være læge for mennesker på samfundets bund.
Psykiater, dr.med, foredragsholder og forfatter Preben Brandt har gennem 30 år beskæftiget
sig med hjemløshed. Han kommer og fortæller historier fra en anden side af sundhedsvæsnet.
Historierne handler om mennesker, om liv på kanten, og livet som læge i og uden for det
klassiske sundhedsvæsen, og ikke mindst ”Projekt Udenfor”, et initiativ som arbejder for
samfundets udstødte.
Foredraget egner sig til alle og foregår onsdag den 21.
marts kl. 17, lokale 13.1.36 i Mærsktårnet.
Efterfølgende vil PMS holde månedsmøde, hvor alle der
har lyst er meget velkommen til at deltage.
Find og tilmeld jer begivenheden på: https://www.facebook.com/events/172024306763085/

Kursus i Basal Neurologisk Undersøgelse
Har du brug for at få finpudset din neurologiske undersøgelse til 10. semesters eksamen?
Skal du have et vikariat på en neurologisk afdeling? Eller synes du bare, at neurologisk
undersøgelse er spændende? Finurlig? Svær? Skide sjov?
Så har du nu muligheden for at blive en ekspert i de basale kneb og teknikker med FORNIKS’
kursus i basal neurologisk undersøgelse onsdag d. 21 marts 2018 kl. 17q:00-20:00. Ingen
ringere end superunderviseren Emilie Schou, reservelæge på Herlev Hospitals neurologiske
afdeling, vil igen i år sørge for, at du bliver en mester i den neurologiske undersøgelse.
Programmet er:
Kl. 17.00 – 17.45: Undervisning i kranienerver og højere cerebrale funktioner
Kl. 17.45 – 18.15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 18.15 – 19.00: Undervisning i kraft, sensorik, koordination og reflekser
Kl. 19.00 – 19.15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 19.15 – 20.00: Neuro-quiz
Der bliver plads til kage, hammersving og hygge, når vi tager fat i de praktiske aspekter af
undersøgelsen. Alle medicinstuderende er velkomne, men kurset er rettet til 10. semester
eller medicinstuderende, som skal have vikariat indenfor neurologi, neurokirurgi eller
psykiatri.
SÅDAN TILMELDER DU DIG:
Følg guiden på begivenheden inde på vores Facebookside eller se i sidste uges MOK.
Tilmeldingen lukker ved 25 tilmeldte. Får du plads på kurset, sender vi dig en mail med
bekræftelse samt oplysninger om lokale.
Medbring gerne egen reflekshammer og pencillygte, hvis du har det.

Månedsmøde og oplæg med akut neurologi

META
Kom og oplev en af IBMs fremtrædende eksperter
på Watson; Læge Henrik Rindel Gudbergsen
fortælle om landvindingerne indenfor machine
learning-supporteret diagnostik.
Hos IBM sundhed erhverves de dygtigste forskere, læger og ledere til
sammen at opnå bemærkelsesværdige resultater, som er med til at løse
de største problemer indenfor hele verdens sundhedssektor.
Hvor er vi i dag, og hvad kommer det til at betyde for fremtidens læge
og sundhedsvæsen?
Eventet er for medlemmer af META, men du kan melde dig ind via vores
hjemmeside her:
http://metascience.dk/meld-dig-ind.html
Foredraget holdes på Panum, men det specifikke loakle offentliggøres via facebookeventet :
https://www.facebook.com/events/2032906783415996/
Der vil være en pause med aftensmad i løbet af foredraget

Ultralydskursus med SØNHKS på Rigshospitalet
Torsdag d. 5. april klokken 17 inviterer SØNHKS basisgruppe til et brag af et ultralydskursus
på Rigshospitalets Øre-, Næse- og Halskirurgiske afdeling. Det kommer til at foregå i
konferenceloalet/biblioteket på 7. Sal, opgang 2.
Ultralydsscanning er et billigt og risikofrit værktøj, som er
nemt tilgængeligt i klinikken – hvis man altså forstår at bruge
det! Læge Tobias Todsen og Carl Frederik vil undervise os i
anvendelsen af ultralydsscanning.
Der bliver plads til 12 personer, så meld jer til i god tid.
Forinden kurset vil der være månedsmøde fra kl 16.30 , hvor
alle selvfølgelig er velkomne. Så hvis du vil vide mere om
den fedeste basisgruppe, der er tydeligt godt understøttet af
klinikken, vil vi opfordre dig til at komme.

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen d. 14. april og
få masser 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!

Så skal der fart på til vores næste oplæg, hvor neurokirurg Rune Rasmussen kommer
og fortæller om akut neurologi. Vi skal høre om den bevidsthedspåvirket patient, GCS,
undersøgelse af reflekser, forskellige typer af blødninger, hvordan de ses på CT og selvfølgelig
kirurgisk behandling af disse. Det bliver død spændende, så tag din læsemakker eller andet
godtfolk under armen og kig forbi til oplæg, kaffe, kage og efterfølgende månedsmøde
sammen med alle os i FORNIKS.

BLIV UDDANNET! Gik du glip af vores fantastiske vinterseminar i weekenden? Bare rolig, du
kan blive uddannet igen den 14. april! Meld dig til vores actiondag før din læsemakker - se
mere på facebook-eventet ”Sexekspressens actiondag forår 2018”

Afholdes den 4. april kl 17.15 i 13.1.41 med efterfølgende
månedsmøde.

Vil du vide lidt mere inden du melder dig til actiondag? Kom til vores næste månedsmøde:

*Dette er marts månedsmøde, som er blevet rykket grundet
påske*
Alle er velkomne til vores arrangementer, så håber vi ses!
/FORNIKS

Kom med på DISSEKTIONSTUREN 2018
Vi byder på to ugers dissektion på Masaryk Universitet, samt masser af andre fede oplevelser!
Fra den 14. til den 28. juli er vi afsted med 50 medicinstuderende fra landets universiteter
på 14 dages hæsblæsende oplevelser i Brno, Tjekkiet.
På Masaryk Universitet vil I deltagere, blive tilbudt 40 timers
dissektionskursus, tilvejebragt af vores danske undervisere samt
tjekkiske professorer. Vi udforsker naturligvis den tjekkiske kultur,
særligt deres stolte traditioner for billig øl og mad! Det tjekkiske
byliv skal også opleves, og her findes både Metromusik med sine
mange dansehits, og TwoFaces som mest af alt minder om at
have et epileptisk anfald i et badebassin. Med i prisen er også en
suveræn vinsmagning, hvor man bliver budt på lokal mad og vin
i meget autentiske omgivelser. Vi tager også et smut i Europas
største grotter – en fantastisk smuk naturoplevelse! Turen danner
naturligvis grobund for et fantastisk fællesskab, som går på tværs
af både semester og geografi, og vi glæder os meget til at møde
jer alle!
Du finder os på Facebook-gruppen ”Dissektionsturen 2018” og IMCC.dk

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.

TORSDAG D. 5. APRIL 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. Se også facebook-eventet:
“Månedsmøde i Sexekspressen april”
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Kurus i røntgen - skadestue edition
På dette kusus kan du forvente at blive en haj til at analysere og tolke røntgenbilleder. Det
vil primært have fokus på ortopædkirurgi og hyppige fund i skadestuen. Aftenen byder på
teori og quizzer med kahoot!
Til at afholde kurset har vi booket den legendariske ortopæd Kim Holck.
TILMELDING:
Foregår via place2book, og linket vil blive smidt op på vores begivenhed onsdag d. 21.
marts kl. 18!
Kurset er d. 3. april, se mere info på vores
fb side /portoskbh
Vi glæder os - Portos
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Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
Højskoleaften ved Jørgen Carlsen: Digte, der virker
Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Testrup Højskole (1986-2017), vil sørge for en
højskoleaften med det hele - fællessang, gode historier og indsigt i de bedste sange
fra højskolesangbogen.
”Det vidunderlige ved en god højskolesang er, at man kan spejle sit liv i den. Den
er en bevidsthedsudvidelse med ord og toner som tryllemiddel – et virkelighedsrum, der inviterer én indenfor. Sagt på mere moderne dansk er
højskolesangen en reality-booster. Den skaber nærvær og opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget, man skal finde ud
af. Den er noget, man skal leve sig ind i.”
Jørgen Carlsen sætter sig til klaveret kl. 20, mens der kl. 19 vil være en kort gudstjeneste ved studenterpræst Inger Lundager.
Tid og sted: Torsdag d. 12. april kl. 19.00-22.00
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré
Filosofisk fugle- og botaniktur til Jægerspris Nordskov
Kom med på Studentermenighedens traditionsrige tur for studerende. Vi skal denne gang til Jægerspris Nordskov og blandt andet forbi Nordeuropas
ældste træ, Kongeegen, og måske vi er heldige at se havørn. Lektor Claus Emmeche vil introducere den gående filosofi, mens lektor Flemming
Ekelund vil dele ud af sin viden om fugleliv og de botaniske hemmeligheder. Studenterpræsten vil holde en opbyggelig tale. Husk fornuftigt
fodtøj og tøj efter vejret, kikkert til fuglene, madpakke og noget at drikke. Arrangementet er gratis og i samarbejde med Center for Naturfilosofi
og Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted: Lørdag d. 14. april kl. 11.00
Mødested er Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, 3630 Jægerspris – på parkeringspladsen.
Tilmelding: praest@sund.ku.dk
Fri entré
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 nterpræst - Nørre Campus

Vil du hjælpe?
Vil du hjælpe kvinder, der ikke kan få børn med egne æg.
Nogle kvinder kan ikke blive gravide med egne æg.
Det kan for eksempel være på grund af tidlig overgangsalder eller
operationer i æggestokkene.
Du kan hjælpe kvinder og par i den situation ved at donere æg.
Det kan gøre det muligt for dem at få opfyldt drømmen om at få
børn.
For at blive ægdonor skal du være fysisk og psykisk rask og være
under 35 år.
Loven giver mulighed for kompensation på 7.000 kroner for at
donere æg.
Hvem er vi?
Fertilitetsklinikken Trianglen er grundlagt i 1993 og er en af Nordens
førende fertilitetsklinikker.
Hos os vil du føle dig velkommen og tryg.
Læs mere om os og om ægdonation på vores hjemmeside
trianglen.dk.
Du er velkommen til at kontakte vores donationsteam direkte på
od@trianglen.dk.
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Skolarstipendiat søges til klinisk forsøg:
Effekter af psilocybin på klyngehovedpine

Skolarstipendiat søges til humant
søvn- og MR studie:

Klyngehovedpine, også kaldet Hortons Hovedpine, er en af de mest smertefulde lidelser
der findes, og tilstanden omtales til tider som ”selvmordshovedpine. ” Patienter oplever
voldsomt smertefulde halvsidige hovedpineanfald med autonome symptomer flere gange
dagligt. Desværre responderer en gruppe af patienter dårligt på gængs behandling, hvorfor
ny behandling er velkommen.

Er du interesseret i hjerneforskning og søvnens mysterier?
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på RighospitaletBlegdamsvej søger en stud.med til et prægraduat
forskningsår eller -semester med start 1. august 2018.

Psilocybin er den aktive substans i magic mushrooms, og der findes talrige patienthistorier
om, at lave doser af psilocybin kan være en effektiv behandling mod klyngehovedpine.
Dette er dog aldrig blevet undersøgt i et prospektivt klinisk forsøg.
I et relateret projekt er vi færd med at undersøge sammenhænge mellem blodkoncentrationen
af psilocybin og graden af påvirkning af serotonin 2A receptoren, en neuronal receptor som
er af afgørende betydning for psilocybins effekt. Dette vil tillade, at man vha. en blodprøve
vil kunne estimere i hvilken udstrækning hjernens receptorer påvirkes af psilocybin.
I dette kliniske forsøg ønsker vi at undersøge effekten af psilocybin på anfaldsfrekvensen
hos patienter med kronisk klyngehovedpine. Vi ønsker yderligere ved hjælp af funktionel
MRI at undersøge mulige hjernemekanismer der er impliceret i klyngehovedpine samt
det eventuelle behandlingsrespons. Vi håber yderligere, at vi vil kunne estimere gaden
af receptorpåvirkning og herefter sammenholde dette med graden af anfaldsfrekvens og
ændringer i hjernefunktion.
Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig skolarstipendiat til at være primus motor i projektet.
Den studerende vil drive projektet i samarbejde med professor Rigmor Højland
Jensen, professor Gitte Moos Knudsen og PhD-studerende og læge Martin K. Madsen.
Projektopgaverne inkluderer rekruttering, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af
biologiske prøver (fx blodprøver), administration af psilocybin, samt indsamling af MR-data.
Det er vores forventning, at den studerende skal analysere og fortolke data og sammenskrive
en artikel om de kliniske effekter som kandidatopgave.
Således er nærværende projekt en helt unik mulighed for at få erfaring med klinisk forskning
og teste en ny behandling for en svær hovedpinesygdom.
Start: sommer-efterår 2018
Varighed: ½-1 år, og der kan være mulighed for yderligere tilknytning
Ansøgningsfrist: 1. april.
Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende,
(3545 6708, martin@nru.dk)
Rigmor Højland Jensen, Professor, overlæge, dr.med, KU-vejleder
Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge, dr.med.

”De neurobiologiske effekter af søvnmangel og alpha-,
beta- blokkere for hjernens glymfatiske flow”

Baggrund: Vi er netop nu i gang med at gennemføre
et banebrydende humant søvnstudie i København.
Forskningsprojektet bærer titlen ”Effects of sleep deprivation and adrenergic inhibition
on glymphatic flow in humans”. Projektet omfatter inklusion af 20 raske frivillige
forsøgspersoner, som skal igennem et 2 ugers randomiseret og blindet forsøgsprogram
med søvnmangel, kognitive tests, natlige EEG målinger, simultane EEG-MR skanninger
og en adrenerg farmakologisk intervention. Projektet er organiseret af NRU sammen med
Københavns universitet, og selve studiet foregår på Rigshospitalet-Blegdamsvej i samarbejde
med søvnklinikken på RH-Glostrup. Målet med studiet er at vise, at det i mus beskrevne
’glymfatiske flow’, ligeledes er til stede i menneskehjernen, mens vi sover (se figur).
Opgaver: Som fuldtids forskningsårsstuderende på projektet vil du blive involveret i
en række kliniske forsøgsopgaver. Du vil blive involveret i alle dele af studiet, og dine
arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte screening, overvågning af forsøgspersoner, opsætning
og analyse af EEG målinger, gennemførelse af MR skanninger og administrering af den
adrenerge behandling. Du vil indgå i det ambitiøse forskningsmiljø på NRU og blive grundigt
oplært inden projektstart. Som forskningsårsstuderende vil du arbejde sammen med den
projektansvarlige postdoc og få ansvar for deltagernes forløb og helbred gennem studiet.
Forskningsåret vil give dig god erfaring med EEG og MR skanninger, søvnfysiologi og kliniske
forskningsmetoder på højt internationalt niveau. Du vil få ansvar for en del af projektet og
få adgang til relevante og allerede indsamlede data, som kan bruges som kandidatopgave
og i bedste fald til en videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter.
Hvem og Hvornår:
Kandidatstuderende med bestået neuro-kursus (pr. sommer ’18) fortrækkes, men er ikke
et krav.
Tiltrædelse pr. 1. August 2018 eller efter aftale. Kan kombineres med 11. semester
forskningsophold. Orlovsdelen er finansieret med løn iht. gældende standard: 10.000 kr.
pr. md.
Spørgsmål: På vores hjemmeside (www.nru.dk) kan du finde information omkring den
generelle forskning på Neurobiologisk Forskningsenhed som ledes af professor, dr.med.
Gitte Moos Knudsen. Hvis du har konkrete spørgsmål til opslaget her, er du velkommen til
at kontakte Sebastian Holst, NRU forskningsansvarlig postdoc, ph.d. (holst@nru.dk, tlf.: 71
42 17 46) eller nuværende skolarstuderende på projektet stud.med. Sara Marie Larsen (sara.
larsen@nru.dk, tlf: 25 5477 47).
Ansøgning:
Send ansøgning samt karakterblad og et kort CV til Sebastian Holst, (holst@nru.dk).
Ansøgningsfrist: 1. April 2018.
Relevante referencer:
1.
Xie, L, et al. "Sleep drives metabolite clearance from the adult brain." Science
342.6156 (2013): 373-377.
2.
Kiviniemi, V, et al. "Ultra-fast magnetic resonance encephalography of
physiological brain activity–Glymphatic pulsation mechanisms?." Journal of Cerebral Blood
Flow & Metabolism 36.6 (2016): 1033-1045.

Forskningsårsstuderende søges til stort og
spændende klinisk projekt
Vi søger skolarer med interesse for endokrinologi, kardiologi, træning og metabolisk sundhed
til et prægraduat forskningsår på Hvidovre Hospital / KU.
Projektet
Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige
konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk.
Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både
fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver
især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk
inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?
Periode
• Opstart 1. juni 2018. Ansættelse med løn i 6-12 måneder, 37 timer om ugen.
Dine arbejdsopgaver
• Inklusion af forsøgsdeltagere på Hvidovre Hospital
• Udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi
• Udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest)
• Evt. stå for den strukturerede holdtræning
Vi tilbyder
• Forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
• Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam
• Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder
• Vejledning under hele forløbet
• Mulighed for at skrive din kandidatopgave
Du har desuden mulighed for at deltage i nationale og internationale konferencer. Ved
indskrivning som forskningsårsstuderende hos PhD-skolen har du også mulighed for at
deltage i PhD kurser.
For yderligere information kan du kontakte:
Lektor Signe Torekov, (torekov@sund.ku.dk eller tlf 22983827),
Biomedicinsk Instiut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research,
Københavns Universitet

ANNONCER

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på
Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
Kursus 1: 23. juli - 3. august 2018
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og hæmatologi
Kursus 2: 6. august - 17. august 2018
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi
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Hertoft-eftermiddage

Sæson 2017-2018
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sexologisk
Forskningscenter, AAU
Vært: Professor Christian Graugaard
Adgang: Gratis

På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele
verden og opbygge et internationalt netværk.

22. marts:
Steen Schapiro
Shamanistiske kropsritualer og ”Conscious kink”
Det, som vi i moderne tider kalder for BDSM og fetichisme, kan ses som en nutidig variant af
kropsritualer, som mennesker altid har engageret sig i. Fra meditation og tantra til seksuelle
ritualer, dominans og brug af magiske feticher eller kropskunst som piercing, symbolsk
dekoration, soldans og suspension. Oplægget handler om en spirituel tilgang til fetich,
kropskunst og ekstatiske riter, som kaldes for ”Conscious kink”. Herved kan begreber som
fetichisme og sadomasochisme løftes ud af den traditionelle forståelse som noget ”perverst”
og betragtes i et nyt lys. Oplægsholderen er er filminstruktør, debattør og underviser.
Sex & Samfund * Dansk Forening for Klinisk Sexologi * Sexologisk Forskningscenter
V/ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

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.

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital,
søger nye lægevikarer med start April eller Maj.

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/

Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. Som holdmedlem dækkes 3-4 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.

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.

Kontakt: Internalmedicine@sund.ku.dk
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge
i nefrologi
Kontaktperson: Pernille H. Sørensen, Studentermedhjælper

Oplæring tilbydes 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: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Er du nysgerrig for at lære mere om psykiatri?

Psykiatrisk Center Amager søger medicinstuderende til vores forvagtshold pr. 1. maj og
1. juni 2018.
Om stillingen
Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en
lægegruppe med fokus på faglig udvikling og undervisning. Som stud.med på PC Amager
kommer du til at varetage forvagtsarbejde i vores døgnåbne skadestue og akut stuegang
på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten.
Som stud.med samarbejder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet foregår
i dagtid alle ugens syv dage fra 8:30 til 15:54.
Der er god adgang til supervision. Der er en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar
for den medicinstuderende sammen med bagvagten.
Vi forventer, at du:
• Er stud.med med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale
• Er åben, dynamisk og nysgerrig
• Har interesse for tværfagligt samarbejde
Vi tilbyder:
• Et godt kollegialt netværk i lægegruppen
• En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig
og tværfaglig undervisning
• En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder
Løn- og ansættelsesforhold
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse således at alle vagter skal dækkes kollektivt af holdet.
Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskomsten indgået
mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke tilknyttet FADL
’s vagtbureau.
Ansøgningsprocedure:
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
holdleder Anders Holt på mail amh-studenterholdpca.region-hovedstadens-psykiatri@
regionh.dk eller telefon 22176694.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, eksamensbevis samt
oplysninger om tidligere ansættelser.
Det er en betingelse for ansættelse, at du har bestået psykiatri på 10.semester eller gør det
kort efter ansættelse.
Ansøgningsfristen er den 1. april 2018. Vi forventer at kontakte ansøgere og holde
ansættelsessamtaler umiddelbart efterfølgende.

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 holdmøder den første 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: Søndag d. 25.03.2018, kl. 16.00
Samtaler afholdes i uge 13, tirsdag eller onsdag.
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.
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Det er mandag og det er stadig lidt koldt. Du har kedet dig lidt.
Måske været til mandagsmøde, måske været på læsesalen hele
dagen. #kedeligt
Vi kan i hvert fald blive enige om, at det har været mandag med
stort M. Men bare rolig! Som altid har du skolebladet i ryggen, men
denne gang har du muligheden for at spice’e din mandag sådan
rigtig meget op! MOK indsupplerer!!!!
Så hvis du:
Gerne vil lære/kan lide at Photoshoppe
Gerne vil lære/kan lide at InDesigne
Gerne vil lære Anders Emil Schack lidt bedre at kende
Har lyst til at bruge dine kedelige mandage på noget andet
Har lyst til at tage på MOK-weekender hist og her
Elsker at spise kebab
Drømmer om at sidde med blandt andre Mo og Sofie minimum én dag om ugen
Har en holdning til fonttyper
Altid kan fusionere MOK ind i andre ord (MOKsa, MOK-outet, MOKspop)
Synes du er lidt grineren

... SÅ SKRIV TIL OS! Det er lige præcis
sådan en som dig vi gerne vil have!
Skriv til MOK@MOK.dk med:
CPR-nummer
CV
Ansøgning
Nem-ID kode + nøglekort
Karakterudskrift
Tidligere publikationer

Vi glæder os til at høre fra dig
- Ansøgningkomiteen pva. MOK
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FLYDENDE FROKOST – galt eller genialt?

Der er dem, der er til rugbrødsklapsammener; dem, der gemmer lidt aftensmadsrester
og dem, der har råd til at gå i kantinen hver dag.
…ja, og så er der så dem, der drikker deres frokost.

Som barn var Mikkel en glad dreng. Han voksede op i et
hjem med hund og klaver og som søn af to læger, så var
han garanteret varm mad på bordet hver eneste aften.
Der var ingen tegn på mistrivsel hos Mikkel og han spiste
raskt væk sin middagsmad uden klager. Så hvor kommer
dette ønske om at smaske fra flaske så fra? Som med de
fleste andre afhængighedsforhold, så startede Mikkels
pulvermadseventyr, da en ven lokkede ham i fordærv.
Og det var ikke en hvilken som helst ven. Nææh, det
var MOKs egen ansvarshavende redaktør Anders Emil.
Anders har længe eksperimenteret med sin kost. Han
veksler hyppigt mellem faste, fras og fråds, men det
eneste holdbare element i hans kostpyramide, har vist
sig at være mad, som skal fortyndes inden indtagelse. For
nylig hjemme hos Anders havde jeg brug for en cocktailshaker og spurgte om jeg måtte låne hans Joylent-shaker
til min Ameretto Sour. Av. Det skulle jeg ikke have spurgt
om. Alene tanken om, at der skulle sprut ned
i hans shaker gjorde Anders splitter
rasende. Det skulle jeg i hvert fald
ikke! Kunne jeg ikke forstå: det var
jo til hans mad!? Ja, såeh. Det er
ikke for sjov med de shakes.
Men altså – hvorfor egentlig
flydende frokost? Jo, for
Mikkel står det klart: det sparer
ham for både tid, opvask og
smagsoplevelser – og to ud
af de tre slipper han meget
gerne for. Han vil faktisk så
gerne undgå at slide og slæbe
for føden, at det er værd at
tilsidesætte den store kullinariske
oplevelse for. Både Mikkel og Anders tyr
trofast til det hollandske firma Jimmy Joy (Joylent, i
daglig tale), som tilbyder et større udvalg af
smagsvarianter. Anders er en vanilje-dreng,

mens Mikkel er fast tilhænger af den med banansmag.
Der findes nemlig en Joylent til enhver smag.
I starten var det hårdt for Mikkel at stå imod al den kritik
han mødte. Det er ikke normalt at få kritiseret sin frokost
i en så åbentlyst hånlig tone. Tænk da bare, hvis nogen
mobbede din pastasalat eller gjorde grin med dig, for at
spise en ostemad. Ikke særlig rart. Med tiden har Mikkel
dog lært at leve med kommentarerne og tænker ikke så
meget over dem mere. Modstanden har faktisk bare gjort
ham stærkere. For Anders dog, der har omgivelsernes
indblanding haft konsekvenser. Han er begyndt at afstå
fra at drikke Joylent offentligt og er overgået til firmaets
selektion af snack-barer – det er mere socialt acceptabelt.
Det er en skam for vores demokrati, at der ikke er plads
til mere frokost-diversitet. Verden er nok bare ikke
helt klar til shaker-drengene endnu. Heldigvis har
presset ikke fået ram på Mikkel; han drikker fortsat
Joylent i fuld åbenhed. Især når han er på farten
nyder han en shake. Og Mikkel er ofte på farten.
Han tager f.eks. direkte hjemmefra og til SAU. Der
skal det bare gå hurtigt!
Så hvordan ser det ud med Joylent’s udbredelse
på Panum og omegn? Ja, altså… Bror&bror og jeg
er meget gode venner, og netop i kraft af vores venskab
har jeg nok selv været en af dem, der har tilladt mig at
give dem rigtig meget lort for deres madvalg.
Hvad drengene i skrivende stund ikke ved
er dog, at jeg i går sendte min helt egen
uprovokeret Joylent-bestilling afsted.
Jeg er begyndt at se en mening i at
spare tid og besvær om morgenen,
når jeg nu det næste år død og pine
skal møde på Riget klokken 07.45.
De 15 minutter jeg vil kunne spare
på ikke at skulle stå og fedte rundt
med brødrister og pære/bananyoghurt, er 15 minutter ekstra jeg
kan tilbringe med min dyne i min
favn. Jeg er lige dele spændt på om
det er noget for mig, som jeg er på
hvad drengene siger til, at jeg muligvis
er blevet omvendt. Jeg har i hvert fald bestilt
lidt mix af smagsvarianter og skal nu ud på mit
eget Joylent-eventyr. Måske der endda kommer en
MOK-reportage ud af det en dag. Indtil videre venter jeg
i hvert fald bare spændt foran min lokale pakkeboks…

Af: Mo/MOK.red

Mikkel Holm, 5. semester, er en af disse tørstige sjæle.
5/7 dage om ugen indtager han et af sine måltider på
flydende form – og det er han som sådan fint tilfreds
med. Verden omkring Mikkel står dog ofte uforstående
over for hans valg af frokost. Hans venner synes det er
dumt og hans mor har ondt af ham. Vi har på MOK talt
med Mikkel og fået hans rørende historie om at gå sin
egen vej og ikke vige for samfundets forventninger.
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Da Mikkel Holm satte sig i Studenterklubben med sin frokost tidligere i
dag, blev han mødt af den efterhånden sædvanlige kritiske undren fra hans
venner: ”Hvad er det?!” ”Hahahahah.” ”Ej Mikkel! Drikker du nu det der igen!?”
Heldigvis var MOK på pletten og fik fluks arrangeret en Joylent-smagning,
så kritikkerne selv kunne få syn (smag?) for sagen. William Wendler, Christian
Benson og Maria Hilscher var dagens dommerpanel og her nedenfor kan
du se hvad deres umiddelbare reaktioner var.
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