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Besættelsen af Danmark er paabegyndt.
Landets unge Læger faar i Dag vekslet deres Numre til Turnus Forløb. De skjal ud i Provinsen og slaas
med Patienter. Der Flages paa halv Stang for alle de Medborgere med Daarlige Numre.
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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer
MIKS MM - se side 4
5. semester holder ARTOFEST. Yeeees
MOK skal på charmeoffensiv i tårnet

Torsdag
PMS&GO og PIPPI - se side 4
Sofie har det stramt
Mo skal til optiker
Alice skal til Sverige

Ugens sjove indslag.

Til 5. sem på onsdag:

Fredag
Der er Panum Thriller
Mo fejrer en læge
Sofie skal til gruppemøde

Lørdag
Anders aklimatiserer.
Sofie har det stramt igen. Og skal møde på
hovedbanegården 7.30. Av.

Søndag
Mo møder 6.00 på Riget. Av.
Alice ved slet ikke hvad hun skal. Måske søvn
Andrea tager kjole på i kirke

Ugens redaktion.

Mandag

Sofie

MOK deadline 12.00
IMCC Palestine - se side 4
MOK genforenes måske. Vi savner os <3
Mo tager på top-forsk konf

Tirsdag

Mo

Læger Uden Grænser - se side 4
Alice lærer matematik
Mo er på top-forsk konf igen
Sofie skal besøge sin mor

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: Albin
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Livets Lodtrækning
I dag er det mandag den 9. april 2018. For præcis 78 år siden blev Danmark besat af tyskerne, og i dag starter en
lignende, om end væsentligt mindre nazistisk, periode i vor lands historie: Danmarks KBU-besættelse gik online
klokken 9.00 i morges og fortsætter frem til på torsdag den 19. april klokken 15.10. Rekordmange kommende cand.
med.’ere vælger i disse dage deres fremtid for det næste år – og ud af de svimlende 728 soon-to-be læger har vi på
MOK talt med tre af dem, som har fået de mest adspredte numre.
Ikke to stud.med’ere er ens, og det er deres foretrukne KBU-sted heller ikke. Ditte drømmer om bredden på Herlev, Thien ville give sin højre arm for et medicin/kirurgiforløb på Amager og Andreas vil helst tage et dykkerkursus på Hawaii. Men det er desværre kun delvist op til dem selv. Det frygtede og sagnomspundne KBU-nummer
udøver i disse dage dets nådesløse indflydelse på hundredevis af vores ældste medstuderede. Så hvor tætte på drømmen er vores venne-trio? Tjoo, Ditte tror måske hun
kan få fingrene i med/kir på Køge og Andreas har jo frit valg på alle hylder – så der står Frederiksberg i panden på ham. Hvad Thien angår… Ja, så tænker han selv det er
realistisk med et helt års almen praksis i Thy.
KBU-lodtrækningen foregår på random.org (eller noget, der ligner) og er helt igennem ligeglad med gennemsnit, basisgruppe-aktivitet, politisk engagement og publicerede
artikler. Du får bare et nummer. End of story. (Med mindre du opfylder nogle helt særlige og meget specifikke krav. Men det gælder for otte personer, så glem du bare alt
om det.) På den måde er det både fuldstændigt fair for alle og så alligevel totalt ikke som fortjent. Du har som almen dødelig mediciner ingen indflydelse på dit nummer
og må bare affinde dig med situationen. Så har vores venner T, D og A egentlig fortjent hvad de har fået? Thien er fra Jylland og føler egentlig, at han har taget sin tjørn af
Udkantsdanmark under sin opvækst – men øjensynligt ikke. Han føler han har været en god dreng de sidste 6,5 år på medicinstudiet – men hans nummer siger noget andet.
Ditte har fået et nummer lige klods omkring medianen og det kan hun godt finde fred med. Medium er helt okay. Hvad Andreas angår, derimod – ja så er det fuldstændigt
ufortjent. Som han selv siger: ”Jeg har jo fået en guldske i røven med det her nummer. Kun en enlig mor til to med dårlige knæ og skimmelsvamp på bagtrappen har
fortjent det her nummer!” Thien sidder og ryster på hovedet. Som Andreas’ tidligere læsemakker mener han bestemt heller ikke, at der er rimelighed i hvor forskellige
numre de to drenge har trukket. Men sådan er spillet ikke desto mindre. Prisen for vores gratis lægeuddannelse er en tur i tombola med 12 måneders konsekvenser.
Ligesom foråret i 3.g er fuld af mærkedage, så byder 12. semester på medicinstudiet ligeledes på nogle særlige øjeblikke. Offentliggørelsen af KBU-numrene er bestemt
en af disse, men det er desværre ikke et ”…and the Oscar goes to!?” moment. Du får simpelthen bare en mail. Kedeligt. Ligesom dit nært forestående voksenliv. Så er scenen
ligesom sat. Hvis disse mails begynder at tikke ind midt under en 12. semesters forelæsning, så bliver det meget hurtigt
fuldkommen umuligt for nogen at holde koncentrationen. Det er trods alt et ret vigtigt tal.

Andreas

Da Thien åbnede sin mail og så sit tilnærmelsesvist djævleske KBU-nummer trak han bare på skuldrene. ”Ja, man er vel
jyde. Sådan er det jo bare.” Det synes jeg ærlig talt er en meget flot håndtering. Ditte og Andreas sad sammen til noget
undervisning, da mails’ene kom i omløb. Ditte så sit nummer og blev utrolig glad og lettet – hun kunne regne
med at blive på Sjælland, hvilket er hendes helt store ønske. Efter hendes eget nummer var sunket ind, så
hun sig omkring og fik øje på Andreas. Han sad angiveligt bare og stirrede lig-bleg ud i luften. Ditte var
sikker på han havde trukket nummer chok og var gået i det selv samme. Men niks. Han havde fået en
befrier lige til køleskabet. Andreas tog hjem i pausen den dag. ”Jeg kunne simpelthen ikke blive der.
Altså, jeg kunne jo ikke sidde og klappe folk på ryggen og sige ”Jeg har da også hørt godt om Thisted!”
med nummer 5 i lommen.”

Nummer 5

Ditte
Nummer 359

Ja, så objektivt set har Andreas jo altså trukket det længste strå – så hvad ville de
to andre egentlig give i bytte for hans nummer? Ditte ville i teorien gerne give en
lækker hjemmelavet middag og en forårs-cykelrengøring. Thien ville helst bare give
ham en flad. Aaah ja. Godt, at numrene er bundet op til CPR-registret og sådan
noget fiksen-faksen slet ikke er muligt.

Thien
Nummer >600

Af: Mo /MOK.red

Til slut spurgte jeg de tre amigos om de troede, at deres nummer-træk
ville have indflydelse på resten af deres liv, og om Andreas nu var sikret
en overlægestilling inden han fylder 30 mens Thien er tabt for evigt.
Enstemmigt blev der svaret højlydt ”NEJ!”. Det kommer jo naturligvis til
at påvirke det næste år – men så er Panum-gælden betalt af og resten
af lægelivet er tilbage i egne hænder. Så uanset om du kan tælle til dit
nummer på én hånd eller på 50 – så mener de tre gutter her i hvert fald,
at det nok skal gå det hele, uanset geografiske udfordringer. Og pssst!
De økonomiske bonusser hænger væsentligt løsere på træerne i Region
Nordjylland, så måske Thien faktisk har vundet lotteriet alligevel…
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Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen d. 14. april og
få masser af undervisningserfaring!
Som uddannet sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt
undervejs!
Man bliver skarp til formidling og til at undervise samtidig med man kan få masser af fede
oplevelser og ansvar - lige til cv’et!
BLIV UDDANNET! Gik du glip af vores fantastiske vinterseminar? Bare rolig, du kan blive
uddannet igen i april! Meld dig til vores actiondag før din læsemakker - se mere på facebookeventet “Sexekspressens actiondag forår 2018” eller skriv til pr.kbh@sexekspressen.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.
Vil du vide lidt mere inden du bliver uddannet? Kom til vores næste månedsmøde - og det
sidste i dette semester:
TORSDAG D. 3. MAJ 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!

ARRANGEMENT HOS IMCC PALESTINE
- Face to face with Palestinian youth - An open dialogue event.

Kom til debataften hos IMCC Palestine og Mellemrummet d. 16/4. Hvor vi gæstes af Sally
og Baha fra Nablus. Vores to unge palæstinensiske gæster fra vores partnerorganisation vil
fortælle om den daglige livsstil, arbejdsmarkedet, studerendes liv, kreativitet og aktivisme
i Palæstina. Præsentationen vil blive fulgt op af en åben dialog.
Sally Hind og Baha Joudeh er medlemmer af ungdomsorganisationen Witness Center
for Citizen’s Rights and Social Development, også kaldet "Shahed" på arabisk. Shahed er
IMCC Palestines samarbejdsorganisation i Palæstina, der blev grundlagt i 2014 af unge
palæstinenser for at skabe en platform for de unge til at reflektere over deres egne ideer og
stemmer uden indblanding fra politiske myndigheder eller andre traditionelle patriarkalske
mentaliteter. Vores samarbejde har eksisteret i to år, og endnu et projekt skydes i gang Maj
18, hvor IMCC Palestine gruppen vil besøge Shahed igen.
Kom til eventet og høre nærmere.
DATO: 16/04.
TID: 18.00-19.30
STED: Mellemrummet, Ravnsborggade 11, 2200 Kbh.

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.

Psykisk sygdom i graviditeten
PMS og GO inviterer til foredrag:
Torsdag d. 12. april 2018 kl. 16.30-18.00
MiniAud. 29.01.32
Hvordan påvirkes fostret, når den gravide er psykisk syg? Hvordan
behandler man en fødselsdepression? Og hvad skal man være
opmærksom på som KBU-læge, når en patients graviditet
kompliceres af psykisk sygdom?
Alt dette og meget mere får vi svar på, når speciallæge i
Gynækologi/Obstetrik og Psykiatri, Vibeke J. Linde, giver os
indblik i en faglig niche, de færreste af os ved ret meget om - nemlig psykisk sårbare gravide.
Psykiatrigruppen for Medicinstuderende (PMS) og Medicinstuderende med interesse for
Gynækologi og Obstetrik (GO) er gået sammen om at stable dette spændende tværfaglige
arrangement på benene.
Alle er velkomne, arrangementet er ganske gratis, og der vil blive serveret kaffe/te og snacks.
Det faglige indhold i foredraget vil formidles på en måde, hvor medicinstuderende på alle
semestertrin kan følge med, og der vil undervejs inddrages konkrete cases.
Vi håber, at I vil bakke op om basisgrupperne ved at blive medlem af enten PMS eller GO yderligere information findes på Facebooksiderne for hhv. PMS og GO.
Vi glæder os til at se jer til en lærerig eftermiddag!
De bedste hilsner
PMS & GO

Integreret Sundhed

- får fornemt besøg, når Ole Hartling og Niels Saxtrup slår vejen forbi. Førstnævnte er tidligere
formand ved etisk råd og ledende overlæge ved Vejle Sygehus, og sidstnævnte praktiserende
læge tilknyttet KU’s Forskningsenhed for Almen Praksis og underviser i kommunikationens
potentiale i helbredelse.
Patch Adams startede som den første hospitalsklovn i 1970’erne og i 2012 tog Niels og Ole
til Rusland for at rejse med ham og hans klovnetrup, der stadig er på årlig tur rundt i verden
for at besøge hospitaler og børnehjem. Denne aften vil Niels og Ole fortælle om deres rejse
og gennemgå baggrunden for Patch’s arbejde og hans “opfindelse” af hospitalsklovnen.
Gennem snakken om hospitalsklovne og deres arbejde vil vi snakke om de paralleller vi kan
drage til læge-patient-forholdet og hvordan vi kan lade os inspirere
af en anden måde at tale om sygdom på.
Hele herligheden kommer til at koste en flad 20’er og da der er
begrænsede pladser vil vi bede jer om at skrive til isundkbh@gmail.
com og melde jer til.
Der er først til mølle og alle er velkomne!
Vi glæder os til at se jer!

Læger Uden Grænser - Historier fra Ethiopien.
Christa er læge og nyligt hjemvendt fra Etiopien, hvor hun har arbejdet på to forskellige
projekter; ét projekt handlede om hungersnød og behandling af svært underernærede,
og ét om ledelse og behandling på et hospital knyttet til en flygtningelejr, med et meget
varieret patient billede.
Kom og hør om hendes vej til at blive læge for
Læger Uden Grænser, og se om det kunne være
noget for dig.
Eventet afholdes i lokale 13.1. 36 i Mærsk
bygningen, Tirsdag d. 17/4 kl. 16.15 - 17.45.

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.

Vi glæder og til at se jer!
På vegne af Stud.med.MSF.

Som aktivt medlem (75,-/årligt) kan du leje udstyr fra os og du får samtidig rabatter på kurser
og udstyr hos vores samarbejdspartnere.

Autisme hos børn og unge

Kom og hør nærmere til næste månedsmøde d. 11.april kl 16.30 i Studenterhuset v. Panum.
MELD DIG IND I VORES FACEBOOK-GRUPPE OG FÅ MERE INFORMATION!
facebook.com/groups/MIKSKBH/

PIPPI inviterer alle til et spændende foredrag og efterfølgende månedsmøde d. 11. april
kl. 16:30 (lokale 21.2.26). Denne gang vil det handle om autisme hos børn og unge – en
patientgruppe, som alle kommende læger kommer til at møde, hvad enten det er i børneog ungdomspsykiatrien, i modtagelsen eller i almen praksis.
Til foredraget får vi besøg af hoveduddannelseslæge Erik Døssing fra Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center på Glostrup Hospital, som vil fortælle om sine erfaringer med
behandling af børn og unge med autisme. Foredraget vil være case-baseret, og der vil
naturligvis være plads til spørgsmål og dialog.
Efter foredraget holder vi månedsmøde, hvor vi pizza spiser sammen og taler om semesterets
næste arrangementer samt de første planer for næste semester.
HUSK: Foredraget er for alle og enhver, og der vil som altid blive
serveret kaffe samt lidt sundt og sødt.
PIPPI er en lille hyggelig basisgruppe for alle, der synes pædiatri
kunne være spændende. Vi står for forskellige oplæg omkring
børn og unge, og der er altid plads til flere medicinstuderende
uanset semester.
Vi glæder os til at se jer!

BASISGRUPPER
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Pusterummets Torsdagscafé –
Fødselsdag og Kagemand

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN
ELLER USA I FORÅRET 2019 ?

PUSTERUMMET FYLDER 2 ÅR - Og det skal fejres!
Derfor inviterer vi på hygge og KAGEMAND til næste
Torsdagscafé.

Så har du mulighed for at søge om at få en plads til en af fakultets bilaterale aftaler senest
den 1. maj 2018.

Så kom og spil med når vi igen indtager området over kantinen i Mærsk tårnet og spiller,
hygger og snakker løs om alt og ingenting!
Tag en pause fra tør og våd studiesal, den mørke panumkælder, læsesalen og vandregangen.
Du fortjener at få en pause væk fra læsningen og vi sørger vi for kagemand the, kaffe og spil
i store mængder, så du ikke kommer til at fortryde, at du kom forbi ;)

Hvornår på studiet:
Det er muligt at komme på udveksling til fakultets oversøiske aftaler ved hhv. University of
Sydney og Deakin University på 5. semester KA – Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet
”- på 2015- kandidatstudieordningen:

Kom lige som du er eller tag en buddy under armen, der er altid plads til en ekstra eller to
i et spil Hint, Bezzer eller hvad man nu kunne være interesseret i!
Har du ikke været til vores torsdagscafé før, så kan vi fortælle at vores idé med en
brætspilscafé på Panum er at arrangere nogle hyggelige eftermiddage, hvor der snakkes
om andet end læsning og eksaminer, og hvor man også kan møde nye mennesker, uden
at der er alkohol involveret.
Det foregår som altid i Mærsk tårnet ved bordene over kantinen fra kl. 15-19.30.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!
https://www.facebook.com/events/1340835492729444/

KURSUS I AKUT PATIENT
"Vi kommer alle til at stå der en dag"
Trænger du til at finpudse akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer når det gælder
de hyppigste og mest livstruende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde
i klinikken eller står du måske og skal til eksamen i Akut Patient?
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår de hyppigste og mest livstruende medicinskeog kirurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken. Kurset er opdelt i en teoretisk og en
praktisk del. På den teoretiske del gennemgås de patoanatomiske og –fysiologiske årsager
bag førnævnte tilstande, ligesom akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer
diskuteres.
Meld dig til to spændende simulationsdage på CAMES Herlev d. 14.-15. april – Vi glæder
os til at se dig!

Læs mere om aftalerne på KUnet: Kandidat i medicin/Udlandsophold/Hvor i verden?/
Studieophold i resten af verden
ANSØGNINGSSKEMA
Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' her: Kandidat i medicin/
Blanketter.
Ansøgningsfristen er den 1. maj 2018 kl. 23:59.
RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning:
- Spørgsmål vedr. fakultetsaftaler:
• Tirsdag: kl. 15-17
• Torsdag: kl. 10-13
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Hvem er du?
Medicinstuderende – intet semester krav. Såvel eksamensnære 12. semester som 1.
semesters- nysgerrige sjæle er velkomne.
Kurset er baseret på pensum til 12. semesters eksamen i Akut Patient, men undervisningen
er indrettet, så alle kan være med.
Vi garanterer udfordring uanset fagligt niveau!
Det praktiske:
Kurset foregår på CAMES Herlev, der ligger på 25. etage af Herlev Hospital d. 14.04.18 og
15.04.18, begge dage i tidsrummet 09.00 – 17.30
Billetsalg:
Billetsalget er startet på sats-kbh.dk
--------------------------------------------------

KURSUS I AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER
Introduktion
Er du på kandidatdelen på medicin og er interesseret i håndtering af børn med akutte
tilstande i børnemodtagelsen?
Eller er du på 12. semester og skal til eksamen i pædiatri inden længe? – Så kom med på
dette aftenkursus og få styr på de pædiatriske procedurer.
Der vil være kort teoretisk introduktion og masser af praktisk træning af:
•
•
•
•

Den akutte luftvej hos børn og spædbørn
Anlæggelse af intraossøs adgang på børn
Pædiatrisk samt neonatal genoplivning
Pædiatriske cases

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.

Meld dig til en spændende simulationsdag på CAMES Herlev d. 1. maj - Vi glæder os til
at se dig!

Hvem er vi?
Fertilitetsklinikken Trianglen er grundlagt i 1993 og er en af Nordens
førende fertilitetsklinikker.

Hvem er du?
Medicinstuderende på kandidatdelen - vi garanterer udfordring uanset fagligt niveau!

Hos os vil du føle dig velkommen og tryg.

Går du på 12. semester, har du førsteret til en plads på kurset.

Læs mere om os og om ægdonation på vores hjemmeside
trianglen.dk.

Det praktiske:
Kurset foregår på CAMES Herlev, der ligger på 25. etage af Herlev Hospital d. 01.05.18, i
tidsrummet 16.00 - 21.00.
Medbring selv aftensmad – vi sørger for godter undervejs
Vi glæder os til at se jer til dette sjove og lærerige kursus.
Billetsalg:
Billetsalget er startet på sats-kbh.dk

Du er velkommen til at kontakte vores donationsteam direkte på
od@trianglen.dk.
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ANNONCER

Center for Perioperativ Optimering søger
medicinstuderende til forskning til start den
1. september 2018
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde
såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen
med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).
Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil
emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men
der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et
vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med
problemer, der måtte opstå undervejs.
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis
kombineret med forskningssemesteret.
Vi tilbyder:
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i
Tyrkiet i maj 2019
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i
løbet af ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning
Vi forventer at ansøgeren:
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
- Er struktureret, dedikeret og flittig
- Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
- Er medicinstuderendepå kandidatdelen

Studentermedhjælper søges til
CAMES Herlev Hospital
Vil du have et studierelevant job? Synes du, at medicinsk simulation lyder spændende?
Studentergruppen på CAMES Herlev søger nye kollegaer, som kan starte per august 2018.
Om jobbet
Jobbet indebærer blandt andet at være:
• operatør på vores computerstyrede dukker under simulationerne. Det vil sige, at du taler
for ”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan scenarierne udvikler sig
• figurant til full scale simulationer
Om dig
Vi forventer, at du:
• er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse
• har lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke
• har en skuespiller gemt i maven
• er serviceminded
• har evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne
Det er en fordel, hvis du er på 3.- 5. semester, men er ikke et absolut krav.
Det er obligatorisk, at du kan deltage:
• ved en ansættelsessamtale på CAMES Herlev d. 8. eller 9. maj et sted mellem
kl. 16 og 21 – skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst
• til introduktionsaften d. 28. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
• til undervisning i akut medicin d. 29. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
• på holdmøde d. 6. september kl. 17 på Panum

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om os
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på kurser
for alt fra basislæger og ambulancebehandlere, til anæstesisygeplejersker og læger i
hoveduddannelse.

Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital
(www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger
i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt,
hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) samler Region
Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og
kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES´ aktiviteter er at øge kvaliteten og sikkerheden i
patientbehandlingen. CAMES er organisatorisk en del af Center for HR. Læs mere om CAMES
på www.regionh.dk/CAMES

Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.
com inden:
29. april 2018
Herefter afholdes samtaler i uge 18-19 efter nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Lønnen følger lægevikaroverenskomsten, og du får løn under al oplæring. Du skal kunne
tage minimum 10 vagter per semester. Det kan sagtens blive til mange flere vagter, så vi
anbefaler at have CAMES som dit primære studiejob.

Yderligere information:
Interesserede kan møde os til PUFFs Forskerdating d. 19. april på Panum, eller kontakte os
på nedenstående mails:
- Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
- Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

STUDIEOPHOLD I USA – FORÅR 2019
Kunne du tænke dig et semester ved både University of Iowa (april og maj) og ved Harvard
Medical School – Massachuttes Eye and Earinfirmary, Boston (juni måned) i USA i foråret
2019, skal du huske at søge senest den 1. maj 2018 om pladsen.
Hvornår på studiet:
Det er muligt at tage på et udvekslingsophold på 5. semester (International Perspektiv –
Klinik i udlandet) på kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen.
Hvortil:
University of Iowa (8 ugers kliniske kurser i april og maj måned) som kombineres med
Rigshospitalets aftale med Massachuttes Eye and Ear Infirmary (Harvard Medical School),
Boston (4 ugers klinisk kursus i ØNH). Du kan læse mere om udvekslingsmuligheden til både
University of Iowa og Harvard Medical School på KUnet: Kandidat i medicin/Udlandsophold/
Hvordan gør jeg?/Ansøgningsprocedurer/SUNDs oversøiske partnere
Krav:
• Du skal have bestået til og med 4. semester KA i efteråret 2018, således at du er på dit 5.
semester KA på udvekslingstidspunktet.
• Du skal have interesse for ØNH specialet, gerne i form af forskningsaktivitet og eller anden
erfaring inden for specialet.
• Du har gode engelskkundskaber.
• Du skal kunne være i USA i perioden fra primo april til ultimo juni 2019.
Information om hvilke restpladser, du har mulighed for at søge, kan du finde i selve
ansøgningsblanketten (https://intranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter) på KUnet.
Hvornår:
Ansøgningsfristen er den 1. maj 2019 kl. 23:59.
Råd og vejledning:
I tilfælde af spørgsmål, kan du kontakte
Læge Marie-Louise Hansen: louise_uhre@hotmail.com eller
Professor Christian von Buchwald: chistian.von.buchwald@region.dk

Arbejdet foregår primært inden for normal arbejdstid (8-16) på hverdage og primært på
CAMES Herlev på 25. etage på Herlev Hospital, men vi dækker også vagter ude af huset.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte holdformand Jakob Ohm
Oreskov på holdformanddims@gmail.com eller teamkoordinator på CAMES Eva Thomas,
tlf.: 3868 2272
Er du interesseret?
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne sammen med CV.
Upload en ansøgning på max 1 A4 side, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser
på studiet samt evt. andre jobs. Upload
kan ske ved at søge på jobnet.dk på
annoncenummer 4805509 eller ved
link: her
Ansøgningsfristen er mandag den 30.
april 2018 kl. 12.00.

Stud. med. søges til fuldtidsforskning på
Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital
Vi søger en medicinstuderende, der vil tage et halvt eller helt forskningsår til at gennemføre
flere studier om ventralhernier. Fokus vil være på et stort registerstudie kombineret med
kliniske undersøgelser. Det forventes, at projektet kan danne basis for et fremtidigt ph.d.projekt, såfremt det har interesse. Projekterne vil blive vejledt af professor, overlæge, dr.med.
Lars Nannestad Jørgensen, læge, ph.d. Kristian Kiim Jensen og læge, ph.d.-studerende
Erling Oma.
Du er som ansøger udadvendt, flittig og organiseret. Du trives ved selvstændigt og
superviseret arbejde. Ambition om karriere inden for kirurgi er et plus, men ikke en
nødvendighed. Du vil lære at forske, skrive videnskabelige artikler og evt. kandidatspeciale.
Der er mulighed for kongresdeltagelse med henblik på præsentation af egen forskning.
Forskningsåret kan kombineres med 11. semester forskningsophold. Eventuel orlovsdel
vil blive finansieret med skolarstipendium á 10.000 kr. pr. måned.
Tiltrædelse pr. 1 august 2018 eller efter aftale. Interesserede bedes sende ansøgning (max
én side) samt CV inklusiv karakterblad til kristian.
kiim.jensen@regionh.dk. For nærmere information
mail ovenstående adresse.
Ansøgningsfrist d. 25. april 2018.

STUDENTERTILBUD

DANSK BØRNELUNGE CENTER, RIGSHOSPITALET
søger forskningsinteresseret stud.med.

til forskningsopgave om forekomsten af svær lungesygdom hos børn i Danmark.
Dansk BørneLunge Center (DBLC), BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, varetager
undersøgelse, kontrol og behandling af lungesyge børn og unge samt voksne med arvelige
lungesygdomme fra hele Danmark. Vores børneRespirationsFysiologisk Laboratorium er
en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle
patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af gamle
metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og unges lungefunktion.
Læs mere her: www.DBLC.dk
Vi søger en engageret og selvstændig forskningsinteresseret studerende til at varetage
og udføre projekt med henblik på indsamling af data vedrørende forekomsten af børn
med svær lungesygdom i Danmark. Projektet planlægges gennemført i samarbejde med
børneafdelingerne i Odense og Skejby, men alle børneafdelinger i Danmark forventes at
bidrage. Projektet vil være fuldt finansieret inkl. løn, med fleksible arbejdstider. Det forventes
at dit eget forskningsprojekt munder ud i en peer-reviewed publikation ved afslutning af
ansættelsen. Ansættelsen kræver fuldt engagement og vi forventer at du inden tiltrædelsen
er med til udarbejdelse af protokol og indhentelse af de nødvendige tilladelser.
Du vil blive superviseret fra erfarne forskere og du bliver derudover medlem af et tværfagligt
team og veletableret forskningsmiljø som består af andre medicinstuderende, læger,
sygeplejersker, humanfysiologer, sekretærer, biologer og phd-studerende.
Ansættelsen er som udgangspunkt for en periode af 6 mdr, men med fleksibilitet i forhold
til gældende regler under fremdriftsreformen og de tilhørende studieaktivitetsregler som
du kan læse mere om her: http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/.
Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse 1. september 2018, men vi forventer at du deltager
på timebasis i de indledede forberedelser allerede fra maj 2018. Stillingen er fuldt finansieret.
Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til
nedenstående senest 20. april 2018. Samtaler med udvalgte finder sted 26. april 2018.
Kim G Nielsen
Klinisk forskningslektor, overlæge, dr. med.
Dansk BørneLunge Center,
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk

Er du interesseret i at arbejde og forske i børn og
unge med overvægt?
Baggrund:
Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem. Dette er derfor en unik
mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og ja, det er os fra
Generation XL. På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på
Børneafdelingen, hvor vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt.
Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for
overvægtige børn, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning
i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en
forskningsårsstuderende, der har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Forløbet er
fuldt finansieret.
Periode:
• Fra d. 01.09.18 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år.
Det er for os lige meget, om du er på bachelordelen eller kandidatdelen. I øvrigt kan det
placeres på forskersporet på 11. semester eller kombineres med bachelorprojektet på 6.
semester.
Arbejdsopgaver:
• Kommunikation med børn og unge, der deltager i forskningsprojekt
• Tovholder på kliniske projekter
• Blodprøvetagning
• Fondssøgninger
• Diverse ad hoc-opgaver
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Panum Thriller
Er du også typen, der godt kan lide et godt
gys? Eller vil du gerne bevise, at du ikke kan
blive bange? Måske mangler du bare en
undskyldning for at putte med hjertebævende
piger (eller drenge)? Så skal du læse videre
her...
Vi gentager d. 13/4 successen. Du kan endnu
engang glæde dig til et skrækindjagende
arrangement, hvor vi i fællesskab gennemfører
et sindsoprivende computerspil på storskærm.
Vi skal denne gang spille resten af opfølgeren
til Outlast - Outlast 2. 1'eren
var epic, starten af 2'eren
var fed, så glæd jer! Vi skal
nok være søde til at forklare
hvad der allerede er sket
i spillet, så alle kan følge
med <3

Oppe i skyerne
- Én MOK’er ad gangen
Man bruger jo udtrykket “at rose en til
skyerne”. Det er rart når det sker for en.
Andreas sidder i en sky ude til venstre, fordi
vi vil sige nogle søde ord om Andreas, især
fordi vi savner ham nu når han er ude at
rejse.

Vi tilbyder:
• Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on erfaring
• Oplæring i blodprøvetagning
• Forskning / artikelskrivning
Vi forventer af dig:
• Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
• Du har gåpåmod og er imødekommende
Du kan møde os d. 19. april til Forskerdating på Panum og stille os de spørgsmål du måtte
have, og blive klogere på hvad i laver i Enheden for Overvægtige Børn og Unge.
Send ansøgning samt CV senest 1. maj til jgade@regsjaelland.dk
Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor,
Forskningsleder Leder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Altid på!!!
Nuttet på den brillede måde
Down to earth, eller noget
Rimelig sej
Elskværdigt højlydt
Anderledes humor
Semi-god til at multitaske
WE <3 ANDREAS
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Tale med dig
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En meget almindelig dag på Panum
7:30 – Vækkeuret ringer. Tryk Snooze.
6:39 – Vækkeuret ringer igen. Tryk Snooze.
6:57 – Vækkeuret ringer ikke.
6:58 – Stå op, gå i bad. Vask vreden af.
7:55 – Dagen starter sindssygt godt, du er tæt på
Panum allerede. Vreden forsvinder så småt.
8:00 – Du parkerer din cykel og dribbler mod bib.
8:20 – Du ankommer. Derefter forlader du biblioteket
for at hente kaffe
9:00 – Læs lidt. Meg et lidt. Altså nyheder. Kaffen er
væk. Hent mere.
9:15 – Vend tilbage til pladsen på bib, og slå op på
første side i bogen.
9:16 – Tjek om nogen af sendt et snap. Send selv
nogle, gør det tydeligt at du læser.
9:16:30 - Ingen forbindelse - smut ud og find det.
9:20 – du kommer tilbage efter opdateret snapstreak.
Samvittigheden sortner.
9:25 – Kig rundt i lokalet efter venner. Forsøg at
tiltrække dig deres opmærksomhed.
9:40 – Kig ned i bogen i stedet. Tag lidt noter.
10:00 – Kaffen er væk endnu en gang. Forlad pladsen
på biblioteket for at hente mere kaffe.
10:32 – Tænk tilbage på sidste fredagsbar. Undertryk
den snigende følelse af pinlighed.
10:55 – Indsé at studenterklubben åbner om 5
minutter, måske er der nogen dernede du kan
snakke med.
10:56 – Det var der.
11:40 – Du går slukøret tilbage på læsesal.
12:15 – Begynder at mærke effekten af for megen
koffein; koncentrationsbesvær, rysteture, koldsved.
12:20 – Find nogle, der også spiser frokost.
13:00– Brug postprandial træthed som undskyldning
for at forlænge frokostpausen.
13:02 - Find en sofa at læse i! Det er en god ide.
13:15 - zzzzzzz.
14:05 – Forsøg endnu en gang at læse.
14:45 – Konstatér at du simpelthen er for træt til at
læse mere lige nu. Gå mod klubben for at holde en
pause.
15:15 – Nu har du SAU til 17:00.
15:20 – Hav vanvittig ondt af dig selv.
16:00 - Mentalt har du ikke været in the zone i dag.
Nu overvejer du om du bare skulle gå..
Af Sofie // MOK
16.01. - Det gør du

#ThrowbackMonday
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FÆLLESSPISNING
I FADL-HUSET!
- ONSDAG D. 25/4 KL. 17

Kære FADL-medlem!

Trænger du til en pause fra eksamenslæsningen? Eller har du bare
lyst til et gratis måltid mad?
Så kom forbi FADL-huset d. 25. april til et hyggeligt arrangement
sammen med Emma Martiny.

Arrangementet forløber således, at blogger, madskribent og
kogebogsforfatter Emma Martiny kommer og kokkererer mad fra sin
nyeste kogebog ’GRØNTSAGSGLÆDE’, udgivet fra FADLs forlag.

Den nye salatbog er en efterfølger til hendes tidligere bog ’Skønne
salater og vidunderligt tilbehør’. Bogen præsenterer de dejligste salater
og grønne retter i alle regnbuens farver, spækket med vidunderlig smag
af årstidens råvarer.

Deltagelse sker via tilmelding, hvor du skal sende en mail til
spisning@fadl.dk med dit navn.

MEDLEM AF FADL?
- medlemsfordel

Som noget nyt, har vi har fået en medlemsfordel hos VR Limitless lige ved Nørreport st.!
Du får som FADL medlem 20% rabat på alle deres VR oplevelser.
Hvad venter du på? Afsted med dig!

GØGL

|
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MØD KORINA,
ÉN KO, MANGE KOMORBIDITETER

LatoseinKOlerant
KOlik

Kogalskab
KOlitis Koen

KOlera

KOncentrationsbesvær

MUUHskelsmerter

KOloncancer
KOmotio
KOL

MUUnchhausen
KObberspiral

Koncentrationsbesvær

KOndylomer
KVÆGstelser
Af Sofie // MOK
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Københavner Safari

Skrevet af Alice
MOK-red

Brace yourselves, foråret er over os. Vi ved alle at omkring 75% af Københavns
befolkning hopper i shorts og sandaler, lige så snart temperaturen stiger til +5
grader. Hvis du ikke er så meget til to-benede kreaturer, og har andre præferencer, så
læs videre. Der er nemlig andet at kigge efter i CPH-town; nemlig de kære firbenede
(eller flere?) venner. Men det er jo ikke altid man ved hvor de findes? Bare rolig venni,
vi giver dig nogle tips.

1.

“Gede-oasen”

Hvor? De gamles by, Nørrebro
Ja! Det er for nice. Du kan klappe
geder og kaniner, gratis og det er tæt på
panum. Du skal bare flokkes om dyrene sammen med
3-årige børn, men vi er vel egentlig ikke så forskellige...

2.Elefantastisk
Hvor? Søndermarken, FRB
Er du en af dem der ikke bryder dig så meget om
Zoologisk have, både prismæssigt og i forhold til dyrenes
manglende frihed? Så kan du med god samvittighed kigge på elefanter
fra Søndermarken. Du skal blot gå der ind og lugte dig frem, så finder
du “the spot”. Vi er lidt i tvivl om man kan nå deres snabel ? Let us
know

3. Får-får
Hvor?

Rødovre, måske i
Kagsmosen??
Lidt tvivl om den egentlige placering. Et sted i
Rødovre, hvor der er en park. Der er nogle får man
kan klappe, de var ret søde og en god overraskelse
efter en lang cykeltur. Prøv jer frem?

5.

Dueskue

4.

Ved Søerne

H v o r ? Søerne, København
Her kan du opleve de danske by-kryb når
de er bedst. Fluer og myg er i sit yndlings habitat dette
sted, i sær når mørket falder på. Hvis d u er heldig kan det også
være du får øje på en Svane.

Hvor? Over alt
Hvis du vil se på duer skal du ikke kigge
langt i København. Gode fugle-spots omfatter
storkespringvandet, fortovet ved siden af enhver bænk eller hvis man
er til due-unger, kan de findes under MOK-skribentens terasse. Hvis du ved
hvor hun bor?

