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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
Filosofisk salon m. Studenterpræsten. Se s. 7
FADL afholder Bachelor/Forskningskursus
Mo har telefonvagt “hallo?”

Ugens sjove indslag.

Torsdag
Andrea tager til YL repræsentantskabsmøde
Sofie skal brygge alkohol
Albin mødes med EvilCat Productions.
Mo og Julie skal undgå at falde over trin

WE FIND THIS

Fredag
Rusvejlederne tager på Weekend Seminar
Mo skal se musical
Anders skal sikkert swappe, det skal han hele
tiden

Lørdag
Alice og Sofie starter en brandert kl 10.30
Anders igangsætter projekt faste 4.01.
Hvem vil på date med Mo?

Søndag
Andrea danser ballet i en kirke.
Sofie og Alice vender trætte hjem.
Der er mange, der har tømmermænd.

Ugens redaktion.

Mandag
MOK deadline 12.00
Mo opgiver at lægge et puslespil

Sofie

Andrea

Tirsdag
Oplæring i Sund Krop se s. 4
Albin skal på fuglespot.
Anders er blevet meget tynd.

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

Albin
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D E R M AT O LO G I

M AV E - TA R M K I R U R G I

A N Æ S T E S I O LO G I

Værdier: Dr. Pimple Popper er venlig men overfladisk. Han
kan lide det helt konkrete man kan se, og at smøre med creme.

Værdier: Selv når det hele er noget lort - så har du is i maven.
Du erkender vigtigheden af en fiberrig kost og har altid øje
for hvor du ligger på Bristol Stool Scale.

Værdier: Du ville gerne have været superhelt, men så blev
du læge i stedet. Du må nu nøjes med at kunne flyve med
udrykning. Men hallo - 240km/t er stadig hurtigt.

Intelligens: 10/10. Fremragende til at genkende mønstre.
Hobbyer: Dermatologen elsker de lidt ulækre og slimede ting,
fx golf og The Notebook. Han bruger enormt mange penge
på body butter fra The Body Shop.
Økonomi: 10/10. 3 minutter og lidt hydrocortison, bum.
Kendetegn: Til trods for hans fetich for klamme udslæt har
dermatologen alligevel ret flot tøj og velplejede negle. Er som
regel skaldet, bruger derfor rigeligt med solcreme.
Zombie-attack-ready: 2/10. Medmindre mennesker med
Herpes Zoster tæller som zombies, fordi så er det 10/10.

Intelligens: 3/10 - du er lægernes slagter.

Intelligens: 2/10 - bruger uforholdsmæssigt meget tid på TV.

Hobbyer: Du sidder frivilligt ude i dit skur og laver små
træmænd med din hjemmedolk. Eller også skærer du din
steak i tykke skiver. Generelt vil du bare gerne snitte i ting.

Hobbyer: Højere/hurtigere/vildere - og mere endnu,
tak. Desværre finder du tit dig selv sidddende og stene
Antikkrejlerne mens du venter på noget at lave...

Økonomi: 7/10 - især hvis du tager ekstravagter og poder folk.

Økonomi: 4/10 - men hvad du mangler i $$ har du i coolness.

Kendetegn: Mestrer upassende jokes og har en fast plads
i kantinen. Du har ikke sovet siden din KBU. ...og så har du
sandsynligvis en lettere politisk ukorrekt tatovering et sted.

Kendetegn: Ekspert i tidsfordriv - f.eks. det eneste speciale som
har tid til trofast at læse MOK. Tak for det. Så er du fed at være til
fest med, for du har byens hurtigste moves. Das Exorsist, f.eks.

Z-A-R*: 8/10 - du er hverken bange for blod eller fæces.

Zombie attack ready: 10/10. Det er jo det du går og venter på.

Spirit animal: Marabustork (tør du google?)

Spirit animal: Hyæne. Men en lidt elskværdig én.

Spirit animal: Ørn

X-factor: 4/10. Hårtabet trækker ned.

X-factor: 6/10. Du ser sej ud med armene over kors.

X-factor: 8/10 - ser ekstremt godt ud i neongult. Som om.

ALMEN MEDICIN

GYN/OBS

G E R I AT R I

Værdier: Fritid, penge & hygge - whats not to like? Måske
alle de patienter der vil have penicilin mod ondt i halsen,
antivaxxers, børnesår og dag-til-dag-økonomi.

Værdier: Du har et godt forhold til det kvindelige køn, ikke kun
i overført betydning. God til at håndtere potentielt akavede
møder i Netto. Kan sno skrigende kvinder om din lillefinger.

Værdier: Du har ikke travlt, og kan klare at fortælle og lytte til
samme historie igen og igen. Nostalgiker og synes alting var
bedre i gamle dage. Elsker DR K og 2. verdenskrig-prorammer.

Intelligens: 2/10 - du ved primært hvordan man henviser.

Intelligens: 5/10 - forstår kun halvdelen af befolkningen.

Intelligens: 9/10 - Polyfarmaci

Hobbyer: Hvad har du lyst til? Du har både tiden og
økonomien til at forfølge dine drømme - yachtsejlads, tjek.
Formel 1-løb, tjek. Jordomsejling med børnene, tjek.

Hobbyer: Ynder at bevæge dig mørke steder, elsker
huledykning. Havearbejde, primært bestående i at fjerne
svampe og andet ukrudt.

Hobbyer: Kryds-og-tværs, “læse en god krimi”, akvarelmaling
& bridge. Alting så længe det ikke går for hurtigt. Er ikke
hoppet med på “den-der-internet-ting”.

Økonomi: 10/10 - Plaster på sår: 800,- kr

Økonomi: 2/10 - ligeløn nu tak!

Økonomi: 7/10 - det grå guld = masser af friværdi

Kendetegn: Ingen kittel, lounger i hjemmesutter og
polo-skjorte. En faktura-blok og rødglødende kuglepen i
baglommen. Kan skræmmes med et æble.

Kendetegn: Ses ofte et sted mellem knæene. Har altid
et slidt speculum klar. God til at presse mega store ting i
utroligt små rum.

Kendetegn: Har altid en Werthers Ecthe i lommen. Skriver
skråskrift, har stadig en fastnettelefon og et leksikon. Er
ualmindeligt god til at snakke MEGET HØJT, FRU NIELSEN.

Zombie-attack-ready: 5/10 - kan lidt af alt men intet godt.

Zombie-attack-ready: 2/10 - spildt arbejde; babyer er langsomme

Z-A-R*: 3/10 - “Fald i eget hjem”er den hyppigste aktionsdiagnose

Spirit animal: Golden retriever.

Spirit animal: Stork.

Spirit animal: Utroligt gammel skildpadde.

X-factor: 3/10. Du er en klassisker i Matador.

X-factor: 7/10. Du er både en drøm og et mareridt for kvinder.

X-factor: 1/10. Dine patienter har glemt dig om 3 minutter.

K A R D I O LO G I

PÆ D I AT R I

P S Y K I AT R I

Værdier: Din patients hjerte (joke). Du går op i penge, biler og
dit hus i Gentofte. Du er desuden ret glad for din vinkælder.

Værdier: Dine medmennesker, din familie, at være den bedste
version af dig selv. Du holder af naturen og børn selvfølgelig!

Værdier: At tale tingene igennem. Du holder også af at tale,
debattere, fundere og udtrykke dig.

Intelligens: 10/10. Hvis du selv skal sige det.

Intelligens: 8/10 - du skal jo kunne alt i minimodel.

Intelligens: 4/10 - dit speciale er jo ikke ligefrem hæma, vel.

Hobbyer: At kigge på hvor mange citationer din seneste
publikation har fået. H-index på 200. Say whaaat?
Du dyrker desuden din rødvinsnæse ret ofte.

Hobbyer: Du strikker huer til dine patienter, plejer dit
tandpastasmil og går til badminton. Du er derudover i gang
med at lære at flette.

Hobbyer: Suduko! Du laver både master og samuraisudukos.
Ja og kryds-ord, ej at forglemme. Du træner også meditation
nu og her. Når det er søndag læser du Se&Hør.

Økonomi: 11/10 - forskningsmidler er jo bare løn, right?

Økonomi: 4/10 - du er stadig i gang med at lære at flette....

Økonomi: 0/10 - din seneste patient stjal alle dine penge.

Kendetegn: Omringet af bedårende sygeplejersker, som
kigger forgudende på dig. Du fremviser gårsdagens
rødvinsnæse, men har virkelig lækkert hår.

Kendetegn: Spottes på bamserne i kittlen. Desuden hænger
der ofte en snothvalp om benet, det er jo såmen fint nok.
Frustreret, neurotisk blik efter samtaler med forældre.

Kendetegn: Genkendes på dit gemytlige væsen. Der er ikke så
meget andet at genkende jer på, du er der egenligt bare. Du
vidste slet ikke at I var læger før en-eller-anden nævnte det.

Z-A-R*: 4/10 - defibrillatorer er ekstremt ineffektive.

Zombie-attack-ready: 2/10 - baby’er er langsomme.

Zombie-attack: 1-10/10, afhængig af hvor meget Serenase du har.

Spirit animal: Løven! (Løvehjerte - get it?)

Spirit animal: Pandababy.

Spirit animal: Ugle. Dyreverdenens svar på tænksom.

X-factor: Vinder.

X-factor: 8/10 - alle elsker dem, der er gode til børn.

X-factor: 1/10 - Ingen tør sidde ved siden af dig til middag.

Af Albin, Sofie, Anders og Mo /MOK.red

Kender du specialet? - Doctor Edition
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BASISGRUPPER

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen 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!

ANNONCER

Medicinstuderende søges til lønnet data-ekstraktion

Vi søger to medicinstuderende til lønnet data-ekstraktion fra videnskabelige artikler i
forbindelse med et spændende systematisk review om behandling af patienter med
6-Thioguanin og risiko for alvorlig leverpåvirkning.
Krav: Bestået metodekursus 4.semester, forskningserfaring prioriteres.
Stilling: tidsbegrænset, mulighed for læring og indblik i forskningsmetoder m.m.
Ansættelsesstart: hurtigst muligt.
Deadline: 2-3 mdr.
Ved interesse kontakt Cecilie Utke Rank (2685 8297 / cecilieutkerank@gmail.com).

Kom til sidste månedsmøde i semesteret og hør meget mere:
TORSDAG D. 3/5 KL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum

Med venlig hilsen
Professor Kjeld Schmiegelow, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet.
Læge, ph.d.-studerende Cecilie Utke Rank, Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

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.

MEDICINSTUDERENDE SØGES TIL ALMEN PRAKSIS

Nåede du ikke at tilmelde dig actiondagen i weekenden? Så sæt allerede kryds nu til årets
sjoveste event:
SOMMERSEMINAR 13.-17. AUGUST
Vi tager afsted i 5 dage sammen med de andre sexperter fra Aarhus, Esbjerg, Odense og
Aalborg.
Du bliver uddannet sexpert og får en oplevelse, som du sent vil glemme!
Læs meget mere om sommerseminar og hvordan du tilmelder dig på facebook-eventet:
“Sexekspressens Sommerseminar 2018”
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Oplæring i Sund Krop d. 24. April
Som uddannet Sund Krop’er er du rustet til at undervise indskolingen og mellemtrinnet om
kroppen og sundhed. Dette gør man ved at fremvise indre organer, lege interaktive lege og
fortælle en masse fun facts omkring den finurlige krop.
TIRSDAG D. 24. APRIL KL. 15 vil der være oplæring i Sund Krop i Studenterhuset ved
Panum, hvor du vil prøve kræfter med undervisningen, som den foregår i folkeskolerne.
Du vil på dagen få en masse tricks til at blive en god formidler, lære at arbejde med indre
organer, få et mini-stikkerkursus og meget mere. Alt i alt ting der både er sjove og pynter
rigtig godt på et cv!
Efter denne oplæringsdag som ny ekspert i Sund Krop har du mulig for at komme med ud
at undervise til ’Store Sundhedsdag’ på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium
D. 4. MAJ, hvor alle undervisende basisgrupper skal hen.

Søger du et udfordrende job, hvor du får en masse patientkontakt og praktisk erfaring? Så
er dette job lige noget for dig!
Nystartet Almen Praksis i Tingbjerg søger fem medicinstuderende med opstart i maj/juni
til varetagelse af sekretærfunktion og sygeplejeopgaver. Udover arbejdet med at besvare
telefonopkald og modtage patienter, får du mulighed for at tage simple konsultationer som
p-pille kontrol, halspodning, vaccination, sårrevision etc. Der vil være oplæring tilknyttet
de forskellige funktioner. Du vil yderligere få erfaring med:
•
Blodprøver
•
EKG
•
Spirometri
Dette job giver dig unik mulighed for at udvikle dine kompetencer som medicinstuderende.
Klinikken har et bredt udsnit af patienter og vi sætter stor pris på en hyggelig stemning.
Du skal:
•
Være medicinstuderende på 4. semester eller derover
•
Være pligtopfyldende og engageret
•
Have mulighed for at tage 3-4 vagter om måneden af 4-timers varighed (Kl. 08-12)
Klinikken er en lille solopraksis hvor det bliver plads til 800 patienter. Der er åben tre dage
om ugen, mandag, onsdag og fredag. Praksis samarbejder med læge Ahmed Hawarat. Vi
deler kontor, laboratorium og venteværelse. Der er ansat lægestuderende i Ahmed Hawarat
klinik og vi forventer at I får et tæt samarbejde.
Har ovenstående vakt din interesse, så skriv en mail med motiveret ansøgning og CV. Har
du uddybende spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe. Vi ser frem til at høre fra dig.
De bedste hilsner
Ruth Kirk Ertmann
Tlf.: 21283296
E-mail: ruth@sund.ku.dk

Hvis alt dette lyder som noget for dig og du også gerne vil få en masse nye venner fra
forskellige semestre, spise en masse lækker kage og have en super sjov eftermiddag, så
find facebook-eventet ”Undervisning i Sund Krop til Store Sundhedsdag”
Vi glæder os meget til at se dig denne
dag eller til en af vores månedsmøder i
Bamsehospitalet og Sund Krop.

GENERAL FORSAMLING d. 7 maj, kl 17.00

Se uddybende tekst side 9

S T U D E N T E R
K L U B B E N
VÆ L G E R
K A F F E S I L O E N
SNART ER DER KAFFE TIL DIG IGEN NÆSTEN HELE TIDEN..

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

Er du interesseret i at arbejde og forske i børn og
unge med overvægt?

Så husk at søge senest den 1. maj 2018!

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.

Hvornår på studiet:
Du har mulighed for at komme på udveksling til fakultetets oversøiske aftaler ved hhv.
University of Sydney, Deakin University og University of Iowa kombineret med Harvard
Medical School på 5. semester KA – Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet ” (2015kandidatstudieordningen):
Læs mere om aftalerne på KUnet: Kandidat i medicin/Udlandsophold/Hvor i verden?/
Studieophold i resten af verden
ANSØGNINGSSKEMA

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
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

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under ‘Blanketter’ her: Kandidat i medicin/
Blanketter.
Ansøgningsfristen er den 1. maj 2018 kl. 23:59.
RÅD OG VEJLEDNING
Spørgsmål vedrørende Harvard Medical School rettes til
Læge Marie-Louise Hansen: louise_uhre@hotmail.com eller
Professor Christian von Buchwald: chistian.von.buchwald@region.dk
Alle andre spørgsmål rettes til:
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.

Solkampagnen København søger frivillige
Vil du være med til at sætte solbeskyttelse på dagsordenen i dit lokalområde på en sjov
og anderledes måde?
Vi søger frivillige, som har lyst til at arbejde med solbeskyttelse i København. Som frivillig får
du blandt andet mulighed for at afholde events i børnehaver, zoologisk have, madmarkeder,
diverse festivaler med mere. På denne måde kommer du som frivillig i tæt kontakt til
mange forskellige mennesker i alle aldre og hjælper med at forebygge hudkræft og gøre
opmærksom på solbeskyttelse.
Læs mere om kampagnerne ved at oprette en profil på frivillig.dk, og bliv medlem af
grupperne: "Skyggestande og Events"
Kompetencer og erfaring til dit CV
•
Online kursus i solbeskyttelse på frivillig.dk
•
Formidling af solbeskyttelse
•
Et stærkt og engageret netværk med andre frivillige i Kræftens Bekæmpelse
•
Adgang til Kræftens Bekæmpelses øvrige uddannelsestilbud
Infomøde onsdag 18-04-2018 kl. 18.00: Info om selve kampagnen og solbeskyttelse
generelt.
Adresse:
Kræftens Bekæmpelse
Standboulevarden 48
Der vil være en let anretning og snacks til
de fremmødte.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Skriv til lisegether@gmail.com for mere
info eller find os på facebook under
navnet ”Solkampagnen København”.

Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor,
Forskningsleder Leder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Fem medicinstuderende søges til prægraduat forskningsår indenfor kardiologi.
Vi søger fem medicinstuderende til deltagelse i flere større registerbaserede undersøgelser
på Rigshospitalet. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem
forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.
Du vil få tildelt et eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for,
samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige
udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab
på mindst en anden publikation.
Du forventes at starte August 2018.
Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.
Arbejdstiden vil være ca. 35 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden.
Vi vil gerne have at du:
• Er fleksibel og kan tage ansvar
• Er interesseret i forskning
• Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe
• Er indstillet på at arbejde på projektet fuldtid i 7-12 mdr (helst 12 mdr)
Vi kan tilbyde:
• Vejledning af erfarne speciallæger indenfor Kardiologi
• Forskningserfaring inden for både store og små projekter
• Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
• To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.
Med indførslen af nye studieregler kan der herske tvivl om hvilke muligheder man har
for at udføre fuldtidsforskning under studiet. Ved tvivl kontakt da SUND studie- og
karrierevejledning. Dertil kan man læse mere om mulighederne her: http://puffnet.dk/
vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-studieaktivitetskrav/
Ansøgningsfristen er 30/5 inden klokken 12. Der afholdes ansættelsessamtaler den 14/5.
Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@
regionh.dk
Projektgruppen består bl.a. af
Professor Dr.Med Lars Køber, Rigshospitalet.
Læge, Ph.d Emil Fosbøl
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ANNONCER

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.

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

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
Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16
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.
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.
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)

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.

Skal du løbe Copenhagen Marathon 2018

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

Vi søger mandlige forsøgspersoner, der planlægger at løbe Copenhagen Marathon
2018, til at undersøge, hvordan et maraton løb påvirker oxidativt stress (stress fra ilt),
inflammationsniveauet samt bugspytkirtlens- og tarmens hormoner.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker med udgangspunkt i gældende overenskomst, 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.
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.
Ansøgningsfristen er mandag den 30. april 2018 kl. 12.00.

– og vil du blive klogere på din fysiologiske status og samtidig bidrage til
forskningen?

Forsøget foregår på Rigshospitalet hhv. Klinisk Farmakologisk Laboratorium og Center for
Aktiv Sundhed samt i målområdet for Copenhagen Marathon 2018. Forsøget indebærer
5 besøg: Ét af ca. 2 timers varighed, ét af ca. 1 times varighed og tre af ca. 15 minutters
varighed. Du vil én gang få målt din kropssammensætning ved DXA-skanning og målt dit
hvilestofskifte ved indirekte kalometri. En uge efter maratonet vil du få målt dit kondital
ved en arbejdstest. Der skal laves 4 døgnurin-opsamlinger og udtages 4 blodprøver (max.
78 ml pr gang). Du vil fortsætte din normale livsstil under forsøget.
Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité (J.nr.:H-17041877) og Datatilsynet (J.nr.:
2012-58-0004).
Du kan deltage, hvis du er:
•
mand
•
18-50 år
Du kan ikke deltage, hvis du er:
•
Nuværende ryger, røget indenfor 1 måned eller tidligere røget mere end et pakkeår
(365 pakker af 20 cigaretter).
•
Kendt med bipolær sygdom, skizofreni eller diabetes (både type 1 og 2)
Du vil få udbetalt 675 danske kroner for din deltagelse i forskningsprojektet til at dække
den projektudgift, som du har i forbindelse med deltagelse i Copenhagen Marathon 2018.
For tilmelding og yderligere information omkring projektet, så vil jeg bede dig kontakte:
Forsøgskoordinator:
Cristina Michaelsen
Klinisk Farmakologisk Afd., Rigshospitalet - Bispebjerg Frederiksberg Hospital
Tlf. nr.: +45 26 25 68 60
E-mail: maraton.forskningsprojekt@yahoo.com
Forsøgsansvarlig:
Professor, overlæge
Henrik Enghusen Poulsen

STUDENTERTILBUD
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Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i København - SMiK
Filosofisk salon:
Fra skyggerne af det vi ved. Skam som historieskaber i samtidskunsten – især med henblik på Karl Ove Knausgårds ”Min Kamp”
Med den norske tv-serie, SKAM, er et abstrakt begreb for første gang blevet hovedperson i et stykke helt konkret fortællekunst. Titlen benævner, hvad der er på færde
i store dele af samtidens kunst og virkelighed, hvor traditionelle og veldefinerede normer knyttet til skyld og straf er under afvikling.
Ved forårets sidste salon kommer Poul Behrendt, som er mag.art., litteraturkritiker og adjungeret professor emeritus ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
på Københavns Universitet. Vi serverer ost og rødvin i løbet af aftenen. Arrangeres i samarbejde med Simeon-Sankt Johannes Sogn.
Tid og sted: Onsdag d. 18. april kl. 19.30-21.30
Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Pris: 50 kr. Betales kontant ved ankomst. Der er plads til max. 50 personer, så kom i god tid!
Byvandring: Jødisk liv i hovedstaden
Vi vil "byvandre" rundt i København og gå på jagt efter små tegn på jødisk liv i de gader og bygninger, vi kender så godt. Sporene kan fortælle os om sammensmeltningen
mellem det jødiske og københavnske før og nu, og vores omviser vil åbne vores øjne for minoriteters liv i hovedstaden.
Tid og sted: Torsdag d. 3. maj kl. 16.15-18.00
Mødested er foran Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6, 1218 København K
Tilmelding: katrine@smikbh.dk
Fri entré
Teologisk fisketur
Kom med på Studentermenighedens traditionsrige fisketur for studerende. Tag med og fang fisk til aftensmaden. Der vil især være mulighed for at fange torsk, men
måske også hornfisk, sild og andre arter. Alle kan være med og selvom vi ikke kan love fangstgaranti, så plejer de fleste at fange noget. Nybegyndere kan få råd og
vejledning ombord. Undervejs vil der være samling i kabyssen, hvor et teologisk spørgsmål vil blive stillet.
Tid og sted: Lørdag d. 5. maj kl. 12.30-18.00
Mødested er Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj – M/S Øby
Tilmelding: praest@sund.ku.dk. Der er plads til 35 personer.
Fri entré. Leje af grej: 100kr.
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i
Studentermenigheden, så kontakt mig på praest@sund.ku.dk.
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på mail, telefon
eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være heldig at møde mig
på kontoret i lokale 15.2.1.
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Hvad skal du lave
i din sommerferie?
Hvis du vil prøve livet som praktiserende læge, kan Region
Sjælland tilbyde dig dette i din sommerferie 2018.
Region Sjælland udbyder 10 ophold i almen praksis for
medicinstuderende. Du skal som minimum have bestået
10. semester, men har du det i juni 2018, kan du blive en
af de heldige, der får ca. fire ugers sommerophold hos en
praktiserende læge.
De 10 ophold tilbydes i følgende kommuner: Lolland Guldborgsund - Vordingborg - Kalundborg - Odsherred
Sommeropholdet vil blive honoreret efter »Overenskomst
for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet
lægestilling«.

Hvis du er interesseret i et ophold, så send en mail til
primaersundhed@regionsjaelland.dk med følgende
oplysninger:
Navn - mailadresse - telefonnr. - ønsket periode - ønsket geografi
Ved spørgsmål kan du kontakte
Pia Drostgaard, 57 87 56 40, pdo@regionsjaelland.dk eller
Lise Åkerman, 57 87 56 10, laak@regionsjaelland.dk
Læs mere her om dine karrieremuligheder
www.regionsjaelland.dk – Det Gode Lægeliv.

7

Så er det atter tid til at kæmpe for en bedre verden!
Kom ned i klubben og vær med til at fejre
den vigtigste kampdag sammen med din trofaste
fagforening.
Kl. 9 starter vi med morgenmad, morgenøl
og morgenbitter, hvor der vil være fantastiske brandtaler!
Kl 12:00 går vi i samlet flok mod fælledparken,
for at vise at det medicinske proletariat
altid vil stå sammen.
For at sikre at vores fælles dag ikke bliver ødelagt
af nærige arbejdsgivere, som prøver at fjerne den
betalte frokostpause, skal du huske studiekort
med det nyeste FADL-klistermærke

1. MAJ
FÆLLESSPISNING I FADL-HUSET D. 25/4
Kære FADL-medlem!
Husk at tilmelde dig vores gratis arrangement med blogger og
kogebogsforfatter Emma Martiny!
Emma kommer og laver mad, og har medbragt opskrifter fra sin nyeste
kogebog GRØNTSAGSGLÆDE’, som udkommer i starten af maj.
Slip bøgerne et øjeblik og tilmeld dig ved at sende en mail til
spisning@fadl.dk med dit navn.

GØGL

Studerende fra Københavns- og Aarhus Universitet har skrevet et åbent brev til de
respektive danske universitetsrektorer. Brevet er en klar opfordring til landets største
medicinske forskningsuniversiteter fra de studerende: De offentlige forskningsinstitutioner
har et samfundsansvar og den offentlige forsknings uvildighed, akademiske kvalitet og
samfundsbidrag skal have højeste prioritet. De studerende præsenterer universiteterne
for 6 principper, der skal gælde for forskning og udvikling på sundhedsområdet.
Kære danske rektorer - Anders Overgaard Bjarklev, Brian Bech Nielsen, Henrik C. Wegener, Henrik
Dam, Hanne Leth Andersen og Per Michael Johansen.
Offentlig sundhedsforskning har en unik samfundsmæssig position til at takle nogle af de
udfordringer, vores samfund og patienter verden over har allermest behov for bliver tilgodeset. Som
unge akademikere, fremtidens læger, og ikke mindst som studerende på Københavns Universitet
og Aarhus Universitet, føler vi os forpligtede over for vores medmennesker og samfundet generelt
til at arbejde for en social ansvarlig og gennemsigtig tilgang til offentlig sundhedsforskning.
Det er derfor essentielt for os at give vores universiteter, og offentlige forskningsinstitutioner i al
almindelighed, mest mulig opbakning til at prioritere, foretage og formidle forskning, således at
samfundet får størst mulig sundhedsmæssigt og økonomisk udbytte af sin investering.

|
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De 6 principper ses på side 4
Princip nummer 1 - Behovsorienteret
Forskning og udvikling skal rettes mod sundhedsbehov og skal sigte efter en balance mellem
kortsigtede prioriteter såsom epidemier og andre nødsituationer, og langsigtede prioriteter
såsom forskning i ny antibiotika mod resistente bakterier. Behovsvurderingen skal være
baseret på den globale sundhedsbyrde.
Princip nummer 2 - Evidensbaseret
Al biomedicinsk forskning skal sigte mod at videreudvikle viden og mod at undgå duplikering.
Reel innovation, der er nyskabende og som tilbyder en forbedring sammenlignet med
eksisterende behandlinger skal tilskyndes økonomisk.
Princip nummer 3 - Åbenhed, gennemsigtighed og effektivitet
Effektiv og tilgængelig innovation kræver gennemsigtighed og en kultur, der fostrer
samarbejde og åbenhed uden retslige eller kontraktmæssige begrænsninger for at dele
data og studere protokoller og resultater. Investeringer og omkostninger i forbindelse med
forskning og udvikling bør være fuldt tilgængelige, og der bør være gennemsigtighed
vedrørende prisfastsættelsen af endelige produkter som fx lægemidler.

I samarbejde med medstuderende fra hele verden inden for medicin, folkesundhed, pharma, jura
og statskundskab, og med førende erfarne eksperter inden for disse områder, har vi udarbejdet
6 principper for forskning og udvikling af medicin. Vi mener, at ethvert forskningsinstitut,
der er sit ansvar bevidst som samfundsinstitution, bør følge disse 6 principper og forvalte
forskningsresultater herefter. Netop offentligt finansieret forskning har en særlig forpligtelse i
denne henseende. Vi håber og tror, at principperne vil blive godt modtaget af jer, som et enkelt
og håndgribeligt værktøj.

Princip nummer 4 - Overkommelig pris og retfærdighed
Medicin og biomedicinske produkter bør være til rådighed for samfundet og patienterne
til overkommelige priser.

Vi ønsker at se danske universiteter og forskningsinstitutioner tilslutte sig nedenstående principper,
ikke som bindende paragraffer, men som en hensigtserklæring. Symbolværdien vil ikke være til at
overse. Vi skal stå sammen om nedenstående, ufravigelige principper i en tid, hvor der på den ene
side er stor kritik af medicinalindustriens økonomiske interesser i sundhedsvæsnet, og samtidig
mistillid til, hvordan offentlige midler forvaltes. Ved at tilslutte sig disse principper, kan de danske
universiteter være med til at opretholde tilliden til den offentlige medicinske forskning. Denne
tillid er vigtigt for universitetsforskningens fortsatte økonomiske og videnskabelige bæredygtige
udvikling og berettigelse.

Princip nummer 6 - Forskning og udvikling som globalt fælles ansvar
Disse principper bør implementeres og tilstræbes af samtlige institutioner og organisationer
verden over, der er involveret i den biomedicinske forsknings- og udviklingsproces.

Mvh. UAEM Danmark

Horoskoper
af Madame Maier
Stjernene har opdaget det er forår, og har denne uge talt
gennem deres menneskelige medie - der heldigvis også er
skribent på MOK.
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Foråret rammer dig lige i ansigtet som en våd Berlinger og du
bliver allergisk for selv dit eget hår. Stjernerne spørger, om du
kan stave til Benadryl.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Alle præparater på tør ligner pizza. Hvis du ikke spotter ligner
alt pizza desværre præparaterne på tør.
Vædderen
20. marts - 19. april
LOLZ
Tyren
20. april - 20. maj
Du bliver så vred, at du kommer til cykle til Amager. Tag hjem
igen.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du laver en metanalyse over dit eget liv, for derefter at opdage
hvor meta det er. Du melder dig derefter ind i META og spiser
noget feta.

Princip nummer 5 - ’Delinkage’
Det økonomiske incitament til at forske henimod nye sundhedsteknologier skal ikke være
bundet af udsigten til et økonomisk overskud fra salgsindtægter.

Ved at underskrive dette globale charter for at fremme bæredygtig biomedicinsk forskning og
udvikling bekræfter vi som institution vores støtte til politikker og finansieringsmodeller, der
stimulerer research and development (R&D) med mest mulig gavn for samfundet, under de
ovenfor nævnte principper og praksisser. Vi har som offentligt forskningsinstitut en forpligtelse
til at overholde principper for patientcentreret og behovsdrevet R&D.
http://equitablernd.org/

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du har det lidt med OK18 som nogle tosser havde det
31.12.1999. Du bliver bange for jordens undergang og laver
et shelter med mad og drikke. THE PURGE IS COMING. Klogt,
siger stjernerne.
Løven
22. juli - 22. aug.
Du får en ualmindelig trang til at købe en lille bitte
landskildpadde, som du navngiver Torsten. Gør det. Dit liv er
nu fuldendt.
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
DRAGEFLYVNING ER THE SHIT, GÅ I BARNDOM ASAP!
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du er ved at drukne i læsning, men stjernerne hvisker svagt
YOLO....
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
ALT KØRER FOR DIG, OKAY??
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du skal passe din vens fucking landskildpadde. Den er nu
meget sød.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du laver din egen oktoberfest. Dine venner synes du er sær.
Du er sær.
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5. Semester
Amanda , Maria & Nina
“Hvordan går det Nina?”
Det går fandme godt. Føler jeg har vundet
en tur til Mallorca, all inclusive.
Nice. Hvorfor er du så i klub?
Kaffe all inclusive du!
“..Okay. Hvad med dig Maria, hvad laver du?”
Jeg koger vand! Og har et awesomotisk.
“..Okay - fedt nok. Hvad med dig Amanda? “
Jeg stod op kl 11.30 for at hente en banan. Så gik
jeg tilbage i seng. Jeg har været på læsesal for at
undersøge om Facebook stadig virker. Det gør
det.
“Så... Alt i alt en god dag piger?”
JA!

Esben
“Hvad så Ebber?”
JEG ER SIMPELTHEN BARE SÅ TÆNDT
OVER IKKE AT LÆSE!!
“Nice. Hvad har du lavet i dag?”
Siddet på læsesal og vrisset af folk ud der larmer.
Desuden har jeg holdt øje med om der kom folk
jeg kendte ind på stille - så skrev jeg til dem på
facebook. Haha!
“Det lyder.. Meget godt. Hvad vil du sige til 3. sem?”
IS PÅ KAPTAJN! Og slap af. I lever også efter i
morgen.
“Er der andet du lige vil have i æteren?”
Jeg har lyserøde sokker på!
#skududtilMorMerete

Thore & Lise
Hvordan har I det?
Storartet. // Forholdsvist fremragende.
“Det lyder da godt. Hvad var værst 5. el 3.?”
Utivlsomt 3. Hold ud. Det var røv og nøgler. Det
værste semester. Det er abivalent for det var
egenligt også det fedeste semester.
*MOK reporter blinker forvirret* “Fedeste?”
Ja.. Man har jo tid til at tisse på 5. Det havde vi
ikke på 3. semester kan du nok forstå.
“Jo.. Det kan jeg godt se.. Hvad skal I så i
dag?”
Thore: Jeg skal ikke have mere kaffe
Lise: jeg skal tisse.

O
M

S
K

GØGL

|

11

3. Semester
Maria
Hvordan har din dag været Maria ?
I dag er bedre end i går. I går var svær. Vi
prøver at hold overblikket.
“Puha det lyder tungt.. Hvad er dit SpotCount?”
Jeg tror jeg har spottet 300.000 gange.
“Sådan! Hvad står din aften på?”
Jeg når ikke i aften.
“...Fair nok. Hvor mange kram har du fået i dag?”
Jeg har fået mit køkken på kollegiet til at give
mig en masse kram. Man kan jo ikke rigtig for
for mange.
Nej - Det er jo sandt.

Vi har gået gennem ild og formalin på 3. semester
Og nu glæder vi os igen til at være med til fulde Panum
fester
På våd og tør vi burrede os inde
Hvor vores venner og familie os ej kunne finde
Vi har læst og læst dagen lang
og har hverken set solen eller hørt fuglens sang
Men spørg os om natten, lang tid før vi vågner
Vi lover dig for en nervus trigeminus vi owner

Frederikke D og Marie Isabel

S

P
-

P
O

ODE TIL 3. Sem.
Som en shandy på beløbet du tog os
med storm
Og gjorde os ligeledes helt ude af form

Vi afslutter dig med eksamener i denne uge
Og føj for mange tragte, vi derefter skal sluge
Så skål for articulatio zygapophysialis
Må dig og resten af pensum få den
hårdt i canalis analis

Theo og Josephine
“Hej med Jer. er I ved at være klar?”
Jeps. Men vi er lidt stressede. Meget faktisk.
“Det kan jeg egenligt godt forstå”
Efter en kort samtale fortæller Theo dette:
Jeg har da drukket en del, men mest med ikke
medicinere. “Undskyld hvad?!” Jo, jo..
“Så Theo - du har stadig venner uden for studiet, er
det det du siger?”
Jeps.
“Lettere chokkeret vender jeg mig mod
Josephine. Hvordan går det med dig?”
Jeg håber bare jeg kan sove i
nat...
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