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MOK

DET SKER I UGEN

OM MOK
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.

ONSDAG

MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra

MOK udkommer.
1. semester starter i skole. Velkommen!
Ansvarshavende holder kandidatforsvar

basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK
bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens opgave at
fylde den overskydende plads i bladet med gøgl og pludselige
indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes altid selv det er sjovt - Og
det håber vi også du gør.
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen

TORSDAG
1. semester har erhversdag

til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads
til dig i bladet.
Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er Mandag kl 12, hvor vi tømmer brevkassen, mok@mok.dk

FREDAG
FADL DHL i Fælledparken

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

UGENS MEME
Ugens meme er sponsoreret af Panum Memes - find dem på facebook.

Læs en Harry Potter-bog. Læs først side 15.

SØNDAG
Læs Harry Potter videre. Gerne i kirken.

MANDAG
MOK deadline 12.00
Infomøde om udveksling - se side 6+7

TIRSDAG

......
o
o
o
o
oooo

Officiel slut på sommer
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UGENS REDAKTION

Albin

Alice

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.

Lukas

Anders (ansv. red)

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
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Kære Medstuderende

Kalenderen slår ultimo august og Panum er klar til at hæve sin æskulap-stav, åbne favnen
og invitere ind til et nyt semester. Trappen ved hovedindgangen er blevet slebet, tavlerne i
undervisningslokalerne er vasket rene og loftspladerne i klubben er (omsider) fastsat igen. Så til
alle jer gamle kendinge: velkommen hjem. ...og til de 225 nye kommende kollegaer: Velkommen
til!
Som ny lille myre i den store Panum-tue er menneskene mange, mulighederne endnu flere og det hele er nyt, spændende
og spækket med potentiale. Men de spændte sommerfugle i maven kan hurtigt forvandle sig til en bunke tykke hugorme,
der ligger og slår knuder på sig selv, og så kan livet som nyudklækket stud.med. virke overvældende og intimiderende.
Jeg håber her på at kunne give dig et overblik over dit nye liv på Panum og et par tips og tricks til din videre færd på studiet.

PRO-TIP nummer 1: MOK. Du læser i øjeblikket enten på trykt form eller på nettet dit ugentlige skoleblad MOK. MOK

blev oprettet i 1968 som MedicinerOrganisationens Kommunikationsorgan og jeps - vi har 50 års jubilæum i år! Bladet her
er dit ugentlige holdepunkt, der tager dig i hånden og fører dig ind i, rundt i, og ned i livet på Panum. I kalenderen på side2
kan du orientere dig i ugens Panum-relaterede begivenheder mens du her på side3 hver uge får et redaktionelt indlæg. Inde
i bladet kan du skimme jobannoncer og læse om basisgruppernes aktiviteter. (“Hvad er en basisgruppe??” - Se pro-tip 2
samt side 16.) Vi bringer også altid en god portion mere eller mindre relevant gøgl og modtager med glæde indlæg skrevet
af den gængse medicinstuderende. Du kan læse MOK på mok.dk eller tage et trykt blad i en af vores standere: i kantinen,
foran bib (aka. læsesal aka. tør studiesal), ved Damm-auditoriet eller ved undervisningslokale-fløjen i tårnet. Til dig, der er
i klinik, så er MOK også at finde på alle hospitaler i København.
Godt så. Så du har altid en ven i MOK. Men hvordan med menneske-venner? Jeg må straks tage dig videre til: PRO-TIP
nummer 2: Kick-start dine tilhørsforhold ved at finde et slæng af medicinere på tværs af semestertrin. Her er basisgrupper
et rigtig godt sted at starte. En basisgruppe er en slags interesseorganisation blandt medicinstuderende, som typisk har et
fast månedsmøde, hvor der planlægges foredrag, kurser, aktivitetsdage og sociale begivenheder. I starten var basisgrupper
forbeholdt etablerede medicinske specialer - ortopædkirurgi eller gynækologi, f.eks. - men med tiden er der kommet
basisgrupper med alverdens tematikker. Blandt alt fra Panum Runners til Kristne Medicinere er der garanteret også en
basisgruppe for dig. Hvordan skal du så orientere dig i denne væld af grupper? Basisgruppe Bazar! Tænk på bazaren som
et stort marked, ja, eller en bazar, om man vil, hvor du kan shoppe fritidsaktiviteter og nye venner. Næste BB er mandag den
17. september. Så tag og kig forbi. Om ikke andet, så kig forbi for at hilse på MOK og guffe slik fra alle standene.
Det er altså en god ide at komme lidt uden for dit SAU-hold, men når det så er sagt, så er det med socialt engagement
som med mayo på en æggemad; man tror ikke det er muligt at få for meget - lige indtil man overdoserer, og får lært sig en
livslektie på den hårde måde. Jeg vil derfor gerne videreformidle mit og min læsemakkers motto, som fik os gennem hele
bacheloren: “Husk at holde fri!” Du er kommet ind på medicinstudiet - du er uden tvivl en fighter. Den gnist skal du holde i
live gennem dit studie - hele dit studie - og brænder du for hårdt og for hurtigt afsted langs din overambitiøse studieplan,
så brænder du ud. Der er så sindssygt meget nyt at tage stilling til her i starten og fremadrettet vil der evigt og altid være
noget du burde have læst, en fest der sikkert var herre fed eller noget frivilligt arbejde, som nok ville have set godt ud på
CV’et. Hvis du allerede fra start af kan finde ro i at vide, at du aldrig kommer til at nå det hele - så er du nået meget langt.
Medicinstudiet varer 6 (7½, red.) år men du skal gerne selv holde i væsentligt længere tid.
Okay. Så du skal altså sørge for at engagere dig i dit studieliv men heller ikke engagere dig for meget. Når du så her i starten
trasker afsted, og føler dig som Palle alene på Panum, så er det du skal huske på PRO-TIP nummer 3 - det måske nok
vigtigste pro-tip af dem alle: Tal med dine medstuderende! Dine holdkammerater, dine rusvejledere, din tutor, dem du møder
i studenterklubben, og dem du kommer til at gå ind i på gangen. Husk at alle har været nye en gang. Også dem, der virker til
at være født direkte ind i det sociale medicinerliv. Og det er jo nu engang sådan med gamle rotter, at jo ældre de bliver, des
mere glemmer de hvordan det var selv at være ny, så bær over med dem og nyd din tid som frisk kød i Panums køledisk inden længe er det dig, der sidder og forsøger at skrive en motiverende side3 i MOK, mens du morer dig over hvordan du
engang syntes Scorebogen var intimiderende og alle på tredje semester var mega kloge.
Mange kærlige medicinerhilsner,
Mo, MOK-red.

Panum
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Raske forsøgsdeltagere søges
Nyt opslag fra Gigtforeningens forskningsråd:
Én million kroner til originale forskningsidéer

Gigtforeningen uddeler i en særskilt pulje forskningsstøtte til 1-2 originale forskningsprojekter
inden for gigtområdet på i alt 1 mio. kr. Forskere kan frit byde ind med videnskabelige
projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt,
jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder
også løn til ph.d.-stipendier og postdocs) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan
også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i
henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.
Særlige krav til ansøgningen:
•
Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af en erfaren
forsker.
•
Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
•
Forskningsprojektet skal så vidt muligt være et samarbejdsprojekt mellem danske
og/eller internationale forskere.
•
Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket
der skal redegøres for under budgettet.
•
Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet.
Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via "Søg om støtte fra forskningsrådet" på www.
gigtforeningen.dk/forskere. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk
Ansøgningsfristen er torsdag d. 1. november 2018 kl. 16.

Kunne du tænke dig at undervise på medicin?
Vi søger nye undervisere i SupKu. SupKu er et firma der laver eksamensforberedende kurser
til medicin-, veterinær- og odontologistuderende. Formålet er at klæde de studerende på til
eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af pensum.
Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning før. Vi forventer
dog at du er fagligt stærk og engageret. Vi kan bidrage med en store skare af erfarne
undervisere du kan lære fra, 1-1 mentorordninger og et godt socialt sammenhold. Vi
forventer også at du er forberedt på at holde dit kursus mindst 2 gange (1 gang pr. semester)
Vi er særlige interesseret i at oprette nedenstående kurser, men har du selv et emne/fag
du brænder for, hvor du tænker andre ville have gavn af noget ekstra undervisning høre
vi meget gerne fra dig.

Raske yngre forsøgspersoner søges til projekt vedrørende stamceller fra fedtvæv.
Formål:
Formålet med projektet er at etablere en stamcellebank, der kan anvendes til at belyse
om stamceller fra fedtvæv kan anvendes til at reparere ødelagt væv hos blandt andet
hjertepatienter, patienter med Crohns tarmsygdom , lungetransplanterede patienter mm.
Forsøgsdeltagelse:
Deltagelse i projektet indebærer, at du i lokalbedøvelse får foretaget en mindre fedtsugning
fra maveregionen på hver side af navlen af ca. 200 ml fedtvæv fra underhuden på maven.
Proceduren udføres af plastikkirurger.
Du skal have en passende mængde fedtvæv på maven, der gør dig egnet til fedtsugning.
Det vil sige, en subkutan "delle" på 5 cm eller mere på maven i stående position. Og et BMI
på 25 eller mere. Alder mellem 18-35år.
Selve indgrebet varer ca. 1½ time.
Du skal bære elastikmavebælte i ca. 3 uger for at støtte huden, så den trækker sig pænt
sammen.
Det anbefalet at man kun foretager let motion i dagene efter indgrebet.
Du kan ikke deltage i projektet, hvis du er gravid eller har en kronisk sygdom.
Procedure:
Ved udsugning af fedtvæv lægges en lokalbedøvelse i huden og underhuden i et område
på maven. Der anlægges to små snit i huden, hvor der indsprøjtes lokalbedøvende væske.
Herefter udtages fedtvævet med en kanyle og en pumpe. Der kan mærkes en spænding
i huden og der kan forekomme kortvarig smerte eller ubehag ved lokalbedøvelse og
fedtsugning.
Stingene skal fjernes efter 10-14 dage. Der er mulighed for en efterfølgende kontrol hos
plastikkirurg og tilbud om suturfjernelse. Ellers vil dette foregå hos egen læge.
Området i maven kan være let ømt i et par dage efter at undersøgelsen er foretaget, hvis
der kommer en blodansamling. Vævsloven påbyder at man screener for syfilis, Hiv og
hepatitis ved en blodprøve. Der kan ved indgrebet være en risiko for efterfølgende infektion.
Herudover er der ingen risiko ved at deltage i forsøget.
Honorar:
Deltagelse i forsøget kompenseres med 1500 kr. (Skattepligtigt, bliver opgivet som
B-indkomst).
Sted:
Kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Printzlau privathospital, Virum
Lægelig ansvarlige:
Professor overlæge Jens Kastrup, kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet.
Tidspunkt:
Undersøgelsen foregår løbende. Selve proceduren er normalt mandag morgen

1. Semester kemi
2. Semester biokemi
2. Semester genetik
3. Semester neurofysiologi
5. Semester endokrinologi

Tilmelding:
E-mail sendes til: Forskningssygeplejerske Anne Lavigne: anne.lavigne@regionh.dk
Vi skal bruge dit: Navn, alder, adresse, telefonnummer , mailadresse

Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en motiveret
ansøgning (max 1 A4 side) samt CV (maks. 2 A4 sider) til
styregruppe@supku.dk

VIL DU GØRE BØRN KLOGERE PÅ DERES EGEN KROP,
OG LÆRE AT UNDERVISE VOKSNE I FØRSTEHJÆLP
GENNEM VIRTUAL REALITY FILM?

Ansøgningsfrist: Fredag d. 7/9 kl. 17. Jobsamtaler vil blive afholdt
eftermiddag/aften mandag d. 10/9 og onsdag 12/9

Så bliv frivillig i Børneliv!

Vi glæder os til at høre fra dig
SupKu Undervisning

Gratis suturundervisning som led i et forskningsprojekt
Vi søger forsøgspersoner til at deltage i et videnskabeligt forsøg, der ønsker at teste
effekten af forskellige undervisningsformer i suturteknik. Vi søger derfor deltagere, som
har lyst til at medvirke til to gange 1 ½ times suturundervisning fordelt over to uger i slut
september/start oktober. Forsøget kommer til at foregå på CAMES lokaler i Teilumbygningen
på Rigshospitalet.
Som en del af forsøget af vil du blive filmet udføre sutur på et simuleret organ over flere
omgange. Filmene vil blive anonymiseret, og brugt som data i forsøget. Det eneste krav
for at deltage i forsøget er at du ikke tidligere har modtaget formel suturundervisning
f.eks. i forbindelse med syvende semester eller på et saks-kursus. (Rustur tæller her ikke
med). Udover gratis suturundervisning vil der også være forfriskninger og forplejninger
på selve dagene.
Efter end forsøg vil du modtage et kursusbevis for gennemført suturundervisning, samtidigt
vil du have bidrage til forskning, der ønsker at forbedre den basale kirurgiske undervisning.
Hvis synes det lyder spændende og er interesseret i at vide mere, eventuelt deltage, så
skriv endelig til os.
/Andreas Höier Aagesen, stud.med
Skolar – Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation (CAMES)
Mail: andreas.hoier.aagesen@gmail.com el. andreas.hoeier.aagesen@regionh.dk
Tlf: +45 30 27 49 04

Vi vil herefter kontakte dig. // Anne Lavigne og Jens Kastrup

Børneliv er en frivillig non-profit organisation, der består af over hundrede frivillige
børnelæger, sygeplejerske- og medicinstuderende. Vi tror på, at vi kan ændre børns
opfattelse af deres egen sundhed og gøre deres liv mere trygt ved uddannelse af de voksne
omkring dem i livreddende førstehjælp. Vi tager hver uge ud på skoler (primært 0.-5. klasser)
og holder sjove, interaktive workshops om kroppen for børn, og som noget helt nyt går vi
i efteråret i gang med at undervise voksne i førstehjælp med Virtual Reality film. Filmene
er produceret af Børneliv med Thure Lindhart, Bodil Jørgensen og Birgitte Hjort Sørensen i
hovedrollerne. Som medlem kan man være med til begge dele eller prioritere et af emnerne,
hvis man fx mest brænder for undervisning i genoplivning.
Som medlem af Børneliv får du en række privilegier. Udover den praktiske træning gennem
skolebesøgene får du også et kursus med De Danske Hospitalsklovne, som vil give dig nogle
helt konkrete værktøjer til, hvordan du kan kommunikere endnu bedre med børn. Du får
også et certificeret CAMES VR-førstehjælpskursus.
Alle disse fordele er en del af Børnelivs introkursus, som strækker sig over fire sessions, og den
første vil finde sted tirsdag d. 25 september kl 17 på Fælledvej 12. Herlighederne vil samtidig
også byde på en storartet fest d. 6 oktober, hvor du kan møde hele team Børneliv. Vores
organisation lægger generelt stor vægt på et stærkt sammenhold, og vi holder spændende,
faglige aftener, Medicin og Vin, og sjove fester. Så Kom og vær med!
Tjek http://www.boerneliv.org/ for mere information.
Deadline for motiverede ansøgninger fra nye medlemmer: Send inden d. 15 september en
kort motiveret ansøgning til boernelivsemithjerte@gmail.com, hvor du på ti linjer redegør

ANNONCER

Kvalitetsbevidst studentermedhjælp søges til RKKP
(Frederiksberg)
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet søger kvalitetsbevidst
studentermedhjælp per 1. oktober 2018.
Om Retningslinjesekretariatet
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet er etableret i efteråret 2017 under
Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers sammenslutning (DMCG.dk) og Regionernes
Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).
Arbejdet med kliniske retningslinjer er én af kerneopgaverne i de 24 cancergrupper
(DMCG'er). Hver kræftsygdom har tilknyttet en DMCG, som udover retningslinjer har
fokus på arbejdet med kvalitetsdatabaser, på vidensdeling og overordnet på at fremme
kræftbehandlingen nationalt. For at understøtte kræftbehandling af høj og ensartet
kvalitet på tværs af Danmark samarbejder sekretariatet med DMCG'erne om systematisk
vedligeholdelse og udvikling af de kliniske retningslinjer, herunder om at sikre et
evidensbaseret og ensartet produkt for alle cancergrupper.
Dine opgaver
Som studentermedhjælp i Retningslinjesekretariatet bliver din primære opgave at hjælpe
DMCG'erne med udvikling af de kliniske retningslinjer på kræftområdet.
Du skal blandt andet være med til at
•
lægge eksisterende retningslinjer over i ny skabelon
•
skabe overblik over eventuelle mangler i retningslinjerne
•
kritisk litteraturlæsning og evidensvurdering
•
opdatere referencelister
•
opbygge og vedligeholde referencedatabase
•
sikre versionsstyring af retningslinjedokumenter
•
udvikle og udføre aktiviteter, der understøtter implementering og monitorering af
retningslinjerne
•
Derudover forventer vi, at du varetager ad hoc opgaver såsom udarbejdelse af notater
og referater samt yder praktisk hjælp i forbindelse med f.eks. møder og konferencer.
Din profil
Vi forestiller os, at du læser medicin eller folkesundhedsvidenskab og er cirka halvvejs i
studiet. Du må meget gerne have kendskab til medicinsk terminologi, litteratursøgning og
brug af referencehåndteringsprogrammer. Det vil også være en fordel, hvis du interesserer
dig for evidensbaseret medicin samt kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.
Du er systematisk, i stand til at skabe overblik og du arbejder selvstændigt med respekt
for deadlines. Du er opsøgende og initiativrig samt sprogligt sikker på dansk og engelsk.
Vi tilbyder
Som studentermedhjælp i Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet bliver
du en del af en lille afdeling i et større fagligt fællesskab. Vi prioriterer et højt fagligt niveau,
kollegial sparring og en uhøjtidelig omgangstone.
Vi er placeret sammen med ca. 30 gode og erfarne kolleger, der gerne bidrager med faglig
sparring og støtte.
Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden vil være på 10-15 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt
i gældende overenskomst.
Du vil blive ansat i Region Midtjylland, men med tjenestested på Frederiksberg Hospital.
Ansættelsen vil ske i RKKP med placering i Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på
Kræftområdet.
Ansøgningsfrist
Send os din ansøgning og CV via nedenstående link til vores online system inden fredag
den 7. september 2018 kl. 12.
Benyt knappen 'send ansøgning' nederst i linket.
https://rm.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=402e00b7-309f-427f969c-57a7218cae2c
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i København onsdag den 19. september.
Du kan læse mere om Retningslinjesekretariatet
og DMCG.dk på http://www.dmcg.dk/Kliniskeretningslinjer/ og om RKKP på http://www.rkkp.dk/
om-rkkp/
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte sekretariatschef,
overlæge Henriette Lipczak på mail henlip@rkkp.dk.

Medicinstuderende søges til relevant studiejob i
København
Vi søger medicinstuderende fra 5. semester og frem, der kan hjælpe øjenlægernes i klinikken.
Arbejdet består primært i forundersøgelse af patienter.
Vagterne er af varierende længde og ligger både dagen i dagtid og om aftenen.
Du vil komme til at indgå i et team af medicinstuderende.
Send et kortfattet CV (inkl. foto) med et par linjer om din motivation til os snarest på marb@
ojenlage.dk.
Øjenlægernes Hus, St. Kannikestræde 16, 1169 København K
www.ojenlage.dk
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Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital,
søger nye lægevikarer med start midt september
eller primo oktober.
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.
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.
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. 02.09.2018, kl. 20.00
Samtaler afholdes efterfølgende onsdag eller fredag.
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.

Lider du af hovedpine?
- Så kan du måske blive skannet

Vi søger forsøgsdeltagere, som lider af migrænehovedpine
Forsøget:
MR-skanning er en metode, som benyttes bl.a. til at danne billeder og målinger af hjernen. I
dette forsøg ønsker vi at bruge MR-skanninger til at måle på hjernens blodårer og stofskiftet
under hovedpine, og dermed blive klogere på migrænens sygdomsmekanismer med henblik
på udvikling af nye behandlingsmuligheder.
Hovedpine fremprovokeres ved hjælp af indsprøjtning med det i kroppen naturligt
forekommende molekyle calcitonin gene related peptide (CGRP) på den ene forsøgsdag,
samt indtagelse af medicinen sildenafil, som normalt bruges ved rejsningsbesvær, på den
anden forsøgsdag. Stofferne gives på en måde så hverken den forsøgsansvarlige eller
forsøgspersonen ved, hvilket af de to der gives på hvilken dag. Nogle får efterfølgende
en indsprøjtning med migrænemidlet sumatriptan. Undervejs får man foretaget MR
skanninger af hjernen.
Sted:
Forsøget foregår ved Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, Valdemar Hansens
Vej 5, 2600 Glostrup.
Tid:
Forsøget strækker sig over 3 separate dage, hvoraf den første er en forundersøgelse på ca.
45 min og de to andre dage er med skanning op til 9 timer pr. dag. Forsøgsdagene ligger
i weekender.
Ubehag/risici:
Provokation med henholdsvis CGRP og sildenafil forventes at udløse hovedpine. Desuden
skal der lægges et tyndt plastikrør ind i en blodåre i armen, hvori der gives CGRP, hvilket kan
give ubehag på indstiksstedet og eventuelt en lille blødning (blåt mærke).
Honorar:
Der gives ulempegodtgørelse på 200,00 DKK pr time samt transportgodtgørelse.
Forsøget er godkendt af den videnskabsetisk komité for Region Hovedstaden, nr.
H-15019063.
Kontakt:
Hvis ovenstående har interesse kontakt da venligst:
Samaira Younis, læge, ph.d.-stud.
Email: samaira.younis.01@regionh.dk Tlf: 38 63 21 76/51 44 56 01
Casper Emil Christensen, læge, ph.d.-stud.
Email: casper.emil.christensen.03@regionh.dk Tlf: 38 63 20 27

Multen er en
nuttet fisk
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Er du nysgerrig for at lære mere om psykiatri?
Psykiatrisk Center Amager søger medicinstuderende til vores forvagtshold pr. 1. oktober
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 samarbeder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet foregår
i dagtid alle ugens syv dage fra 10:00 til 17:24.
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 Alma Rovsing Hjortdal på telefon 20925296. Ansøgninger sendes til mail amhstudenterholdpca.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, autorisation/eksamensbevis
samt oplysninger om tidligere ansættelser.
Det er en betingelse for ansættelse, at du har bestået psykiatri på 10.semester.
Ansøgningsfristen er den 7. september 2018. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler
løbende.
Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amagers døgnafsnit er beliggende på Digevej 110 på Amager.
Centeret er kendetegnet ved en subspecialiseret psykiatri. Der er tre åbne døgnafsnit
for henholdsvis affektive sygdomme, debuterende psykoser, skizofreni og fire intensive
døgnafsnit. Herudover findes et ældrepsykiatrisk afsnit. Akutmodtagelsen har
døgndækkende funktion og består udover modtagelse, uvisiteret døgnåben skadestue af
et nyt akut, udgående psykiatrisk team (APH-team).
Den ambulante psykiatri på Psykiatrisk Center Amager består af det Psykoterapeutiske
Ambulatorium, der bl.a. har regionsfunktion for patienter med personlighedsforstyrrelser
og er placeret på Digevej sammen med døgnafsnittene. Herudover består den ambulante
psykiatri også af psykiatriske ambulatorier (distriktspsykiatrier) på Hans Bogbinders Allé
(det tidligere Sct. Elisabeths Hospital) og Gl. Kongevej. Der er fire specialiserede teams, tre
OP-teams, OPUS, et gadeplansteam og et botilbudsteam.
Psykiatrisk Center Amager har desuden et Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse
og et retspsykiatrisk team. Centeret er i gang med at etablere et nyt forskningsmiljø med
ny forskningsstrategi for centeret.
Psykiatrisk Center Amager dækker optageområderne Kgs. Enghave, Vesterbro og hele
Amager. Der er i alt 129 senge.
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses-, og
undervisningsaktivitet samt en forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse
af læger i alle stillingskategorier KBU (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen
medicin, i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af
specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på
10. semester ved Københavns Universitet.

Personlig assistent søges til Øre-Næse-Halskirurgisk
overlæge på Hillerød Hospital
Kunne du tænke dig at få muligheden for komme i ”mesterlære” inden for øre-næse-hals
specialet og samtidigt blive fortrolig med Sundhedsplatformen? Så er du måske, den vi søger!
Vi er aktuelt to lægestuderende og får brug for 1-2 kollegaer til at fungere som personlig
assistent for Grethe Badsberg Samuelsen, Øre-Næse-Halskirurgisk overlæge på Hillerød
Hospital.
Vores arbejde ligger i dagtid i hverdagene fra 08.30-16.00 i ambulatoriet og på sengeafsnittet.
Det går ud på at skrive journaler i SP, som dikteres direkte, dokumentere diagnoseliste,
SKS-kodning og bestille ordinationer. Vi har ikke patienter selvstændigt, men er velkomne
til at se med.
Vi planlægger vagtdækning indbyrdes. Forvent 1-2 vagter om ugen på forskellige ugedage,
men vi er fleksible og hjælper hinanden.
Arbejdsmiljøet er roligt, og der er rigtig god mulighed for både at lære teori og tilegne sig
praktiske kliniske færdigheder under supervision.
Krav:
Bestået 7. semester eller gennemført klinikdelen på 7. semester.
God til at skrive på computer ;-)
Du behøver ikke have haft basiskurser i SP eller ØNH-kurset, men erfaring vægter.
Har du spørgsmål, så skriv endelig til Grethe på:
grethe.badsberg.samuelsen@regionh.dk.
Ansøgning sendes i form af en kort motiveret
ansøgning på maks. ½ A4 side samt CV, ligeledes
til Grethe pr. mail.

Det er ikke for sent at få et sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland
Står du over for at skulle vælge KBU forløb, og vil du gerne have en langsigtet plan for dit
uddannelsesforløb og samtidig arbejde et sted, hvor faglighed og gode arbejdsvilkår er i
højsæde, så tjek muligheder for sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland.
Stillingerne har været opslået over sommeren, men det er fortsat muligt at søge om et
sammenhængende uddannelsesforløb i henholdsvis Psykiatri (ansøgningsfrist 02.09.2018)
og Kirurgi (ansøgningsfrist 29.08.2018)
Region Nordjylland har fået lov til - af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet
- at tilbyde kommende læger i den kliniske basisuddannelse(KBU) sammenhængende
uddannelsesforløb i regionen.
I Psykiatri er det muligt at søge en samlet speciallægeuddannelse, uden på noget tidspunkt
at skulle forlade regionen for en anden delansættelse ved at få en sammenhængende KBU,
Intro- og Hoveduddannelsesstilling (6 år)
Og i Kirurgi kan regionen tilbyde en sammenhængen KBU og Introduktionsstilling (2 år).
Region Nordjylland har som mål at give sine uddannelsessøgende læger den bedst mulige
uddannelse, så læger under uddannelse bliver så dygtige som muligt og forhåbentligt
får lyst til at blive i regionen som speciallæge bagefter. Med et sammenhængende
uddannelsesforløb i Region Nordjylland vil du få alle dine ansættelser ved regionens
hospitaler og almene praksisser i regionen. Vi tilbyder desuden muligheden for en lægebolig.
Via en geografisk tilknytning og et godt og fagligt uddannelsesmiljø er det Region
Nordjyllands ambition at uddanne fremtidens læger, så I kan og vil videreføre arbejdet med
løbende optimering af uddannelsesmiljøet på alle regionens hospitaler og i almen praksis. Vi
vil med fokus på supervision og faglig sparring sikre, at også fremtidens uddannelsessøgende
læger har lyst til at blive en del af det gode lægeliv i Nordjylland.
Hvis du er interesseret i et af de sammenhængende
uddannelsesforløb, kan du læse mere og ansøge på
RN.dk/læge. For at være kvalificeret skal du være
tilknyttet næste KBU trækning.

Søger forskningsårsstuderende til kardiologisk afdeling på Rigshospitalet
På kardiologisk afdeling på Rigshospitalet arbejder vi med genetiske hjertesygdomme, og
vi har flere projekter, som du kan blive en del af.
Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for
at arbejde med patienter med arvelige hjertesygdomme, herunder med udredning af familier
med tilfælde med hjertestop i ung alder. Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (professor)
og en medvejleder (Ph.D.), som du vil kunne blive superviseret af og spare med for både at
sikre, at du har mulighed for at tilegne til nye kompetencer og projekterne udvikler sig, som
du og dine vejleder har planlagt.
Dine arbejdsopgaver:
•
Dataindtastning i klinisk database
•
Dit eget projekt bl.a. med artikelskrivning
Vi søger en medicinstuderende, der er:
•
Engageret, struktureret, stabil og flittig
•
Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
•
Er medicinstuderende på kandidatdelen eller slutningen af bacheloren
Vi tilbyder:
•
Dit eget projekt/artikel med mulighed for første-forfatterskab. Du vil kunne bruge
projektet til bachelor- eller kandidatspeciale. Medforfatterskaber på andre projekter
er også muligt.
•
Erfaring med klinisk forskning
•
Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning
•
Mulighed for deltagelse i konferencer
Det forventes at du møder alle hverdage. Dog er der stor fleksibilitet i arbejdet.
Ansøgning (max 1 A4 side) og CV (max 1 A4 side) sendes til henning.bundgaard@regionh.
dk senest 1. september 2018.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og vi holder løbende samtaler til den rigtige
kandidat er fundet.
Henning Bundgaard, professor

STUDENTERTILBUD

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN,
JAPAN ELLER USA I EFTERÅRET 2019 ELLER FORÅRET
2020 ? SÅ LÆS MERE HER OG KOM TIL REJS-UD INFORMATIONSMØDE DEN 3. SEPTEMBER!
Hvornår på studiet:
Du har mulighed for at komme på udveksling til fakultetets oversøiske aftaler på 5. semester
KA – ”Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet ” (2015- kandidatstudieordningen):

|

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA I FORÅRET
2019
Vil du på udveksling i foråret 2019 ? Så læs mere her og kom til informationsmøde den 3.
september 2018!
Nåede du ikke at søge om udveksling til fristen i foråret 2018 ? Så har du stadig chancen!
Hvornår på studiet?
Der er stadig ledige pladser (restpladser) på 2. semester kandidat i Finland, Tyskland
og Østrig, På ”Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet” på 5. semester kandidat
(2015-kandidatstudieordning) er der ligeledes ledige pladser i England, Finland, Italien,
Norge, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.
Information om hvilke restpladser, du har mulighed for at søge, kan du finde i selve
ansøgningsblanketten på KUnet.
Hvornår:
Ansøgningsfristen er den 15. september 2018 kl. 23:59.
Rejs-Ud Informationsmøde
Der vil blive afholdt et Rejs-Ud informationsmøde den 3. september 2018 kl. 16:15 til
18:00 i Haderup Auditoriet på Panum, hvor du har mulighed for at komme og høre om
udvekslingsmulighederne. Der vil desuden være oplæg fra studerende, som primært har
været på oversøiske ophold.
RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
Exchange@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning er:
• Tirsdag: kl. 13-15
• Torsdag: kl. 11-13
Lokale 21.1. på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Rejsebeskrivelse: Ophold på Massachusetts Eye and
Ear Infirmary, Boston, USA
Af Kathrine, Kristine og Tue
Rigshospitalets afdeling for øre-næse-halskirurgi og audiologi ved professor Christian v.
Buchwald har i mange år haft et samarbejde med Massachusetts Eye and Ear Infirmary
(MEEI), Harvard Medical School i Boston. To gange om året tilbydes to-tre studerende én
måneds ophold på MEEI.
Hvornår:
Ansøgningsfristen er den 15. september 2018 kl. 23:59.
Rejs-Ud Informationsmøde:
Der vil blive afholdt et Rejs-Ud informationsmøde den 3. september 2018 kl. 16:15 til 18:00
i Haderup Auditoriet på Panum, hvor du har mulighed for at komme og høre om dine
udvekslingsmuligheder, ansøgningsprocedurer og –frister, finansieringsmuligheder mv.
Derudover vil der være oplæg fra tidligere studerende, som har været på udveksling ved
bl.a. University of Iowa/Harvard Medical School.
Råd og vejledning:
Spørgsmål vedrørende MEEI, 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: exchange@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning (drop-in):
• Tirsdag: kl. 13-15
• Torsdag: kl. 11-13
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Er du bachelorstuderende på medicin?
Igen i år har du mulighed for at blive tilknyttet en mentorgruppe - og gøre din og dine
medstuderendes studietid endnu bedre! I mentorgruppen får du et frirum, hvor du sammen
med 2-3 andre bachelorstuderende kan tale om alt og intet, udfordringer og interesser – med
mere fokus på det sociale og mindre fokus på det faglige. Her får du sparring, fællesskab
på tværs af semestre og en kandidatstuderende mentor du altid kan hive fat i hvis du har
brug for et lyttende øre, et godt råd eller noget helt tredje.
Se mere og tilmeld dig her:
http://pusterummet-sund.dk
eller følg med på:
https://www.facebook.com/pusterummetsund/
Fortæl dine medstuderende om muligheden!
Tilmeldingen lukker d. 9. september kl. 12

Vi var så heldige at tilbringe juni måned
på MEEI. Oftest vil to af ugerne på MEEI
blive brugt i ambulatorier og 2 af ugerne på
operationsgangen. Man har ikke kontakt med
oftalmologer, da dette ophold udelukkende
fokuserer på ØNH. Hospitalet har en stor diversitet
af ØNH subspecialer, og har man specielle ønsker
til at se nogle af disse subspecialer, er hospitalet
meget fleksibelt.
Hospitalskulturen er meget forskellig fra,
hvad man kender i Danmark, og det er en
stor oplevelse at se et meget anderledes
system end det danske. Eksempelvis er den
medicinstuderende primært et serviceorgan
under stuegangen, hvor man står på spring for at
række remedier til de 8-10 yngre læger, der som
en del af stuegangen bl.a. skifter forbindinger og
trakealtuber på patienterne. Hierarkiet til trods
kan man roligt stille alle sine kloge (og mindre
kloge) spørgsmål til de yngste som ældste læger,
blot man udvælger sig det rette tidspunkt at
gøre det på.
Derudover er arbejdstid et relativt begreb; man møder klokken 6 om morgenen til stuegang
og går hjem når man er færdig med dagens opgaver – hvilket godt kan være klokken 20.30
på en fredag. Lægerne på MEEI er yderst målrettet og dygtige, og det faglige miljø er meget
inspirerende at opleve og være en del af.
Lægerne er utroligt dygtige og gode til at fortælle og undervise – det lige fra at komme
hjem fra laryngologiambulatoriet med fine håndudklippede cartilago arytenoidea, til at
komme hjem fra operationsgangen med åben mund og polypper over at have set nogle
af de operationer de laver – de laver nogle vilde operationer!
I weekenden har man fri, og Boston byder på mange muligheder for at få sig et par kulturelle
oplevelser med hjem. Vi var også heldige at komme på hytte- og strandtur i New Hampshire
og de omkringliggende byer, så hvis man er proaktiv kan man også komme lidt ud af byen.
Brænder du for ØNH, og vil du gerne udforske specialet, kan vi helt klart anbefale dig at
søge opholdet i løbet af efteråret, når de 2-3 pladser til januar bliver slået op!
Tue deltog som led i ”Klinik i udlandet” på 5. semester KA (Iowa/Boston). Såfremt man rejser
til USA på dette ophold, kan ophold i Boston koordineres som led i de i alt tre måneder,
udvekslingen varer.
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Hertoft-eftermiddage
Sæson 2018-2019

Efterårssemesteret i SØNHKS

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00 (NB: Oktober-arrangementet kl. 18-20)
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund og Sexologisk Forskningscenter (AAU)
Vært: Professor Christian Graugaard
Adgang: Gratis
* S Æ S O N T E M A: B I O G R A F I E R

Basisgruppen SØNHKS er en interessegruppe for studerende
med interesse for øre-, næse-, halsspecialet. Vi har åbent
månedsmøde den første torsdag i hver måned, med start 6.
september. Alle er velkomne – nye som gamle!
Dette semester afholder vi kursus i Basal ØNH, primært rettet mod eksamen på 9. semester.
Kurset ligger i uge 41, en uge før selve eksamen. Hold øje med vores facebook side og MOK,
når tiden nærmer sig.

*

27. September 2018:
Ann Mariager
Inga Binga – Kennedys danske kærlighed

Gedden er en sur fisk

Med afsæt i biografien “Inga Arvad, den skandaløse skandinav” fortæller journalist Ann
Mariager historien om den danske skønhedsdronning, globetrotter og journalist, hvis liv blev
væltet omkuld, da hun i 1941 mødte den unge John F. Kennedy. Mens USA gør klar til at gå
ind i 2. verdenskrig, holder JFK og ”Inga Binga” romantiske stævnemøder. I hemmelighed, for
hun er gift. Men Kennedy Senior havde store planer for sin søn og slog bremserne i. Så Inga
blev forfulgt af FBI, og der begyndte at cirkulere rygter om, at hun var nazi-spion. Til sidst
blev Kennedy forflyttet til Stillehavet, og Inga forlod Washington, beskæmmet og ydmyget.
25. oktober 2018 NB kl. 18-20:
Jørgen Stormgaard
Blixen & Bjørnvig – pagten

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK

Det er velkendt, at Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig i årene 1950-54 var forbundet af en
forpligtende pagt. Vi ved også, at Bjørnvig har beskrevet venskabet i bogen ”Pagten” (1974),
og at der eksisterer syv fortællinger fra Blixens hånd, som er blevet til med inspiration fra
det særlige samvær. Men hvad var egentlig pagtens tyngdepunkt? Eksisterede der et erotisk
bånd mellem de to digtere? Var der tale om et litterært lærlingeforhold? Eller lignede deres
relation snarere den, man kan finde mellem mor og søn? Disse og mange andre spørgsmål
vil dette foredrag søge at give svar på. Oplægsholderen er forfatter til bogen ”Blixen og
Bjørnvig. Pagten, venskabet og bruddet”.
28. februar 2019:
Marianne Verge & Lene Høst-Madsen
Modekongen Holger Blom
Forfatter til ”Modekongen Holger Blom”, Marianne Verge, og direktør for Museum
Skanderborg, Lene Høst-Madsen, fortæller historien om den danske modeskaber Holger
Blom, som voksede op som arving til Skanderborgs store virksomhed for landbrugsmaskiner,
men endte som indehaver af efterkrigstidens førende modelsalon. Han førte en spændende
tilværelse som modekunstner og viste sig gerne i selskabslivet med sine muser – mens
hans kærlighedsliv måtte leves i det skjulte. Med udgangspunkt i hidtil ukendte breve
fortæller oplægsholderne om skandalen, da den unge gymnasiasts første homoseksuelle
erfaringer blev opdaget, og frem til den ligefremme brevveksling med Bodil Kjer om Bloms
forelskelse i en yngre mand.
28. marts 2019:
Amalie Kestler & Lotte Andersen
Carl & Marie
Til denne eftermiddag taler skuespillerinde Lotte Andersen og journalist Amalie Kestler om
arbejdet med portræt- og brevbogen “Carl & Marie”, der skildrer det for samtiden moderne
ægteskab mellem komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen.
Her bliver det klart, at der midt i den dobbelte skaberkraft fra to mennesker, der hver især
efterlod sig værker af historisk betydning, udspillede sig en passioneret, men også slidsom
kærlighedshistorie. Carl og Marie var datidens kulturelle power couple, men Anne-Marie
Carl-Nielsen var også en moderne kvinde i trit med sig selv og sine ambitioner. Og når det
kommer til kunst, kærlighed og det menneskelige sind, er 100 år slet ikke så længe endda!
Sex & Samfund * Sexologisk Forskningscenter
V/ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

Kære Studerende
Velkommen til et nyt semester. Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på
sit kontor på Panum, og Studentermenigheden har et godt efterårsprogram klar. Der er
svampetur og mostur i september og november, og jeg står også for en filosofisk salon på
tre foredrag over temaet ”Du er ikke alene” samt en højtlæsningsgruppe, som alle foregår
nede på Skt. Hans Torv. Desuden har vi gudstjenester, byvandring, højskoleaften, foredrag
og meget mere. Følg os på FB og se mere.
Fyraftensgudstjeneste for studerende ved studenterpræst Camilla Just Aggersbjerg
I september, oktober, november og december afholdes én gang om måneden
fyraftensgudstjeneste i Hans Tausens Kirke på Islands Brygge. Gudstjenesten ligger altid
den 2. onsdag i måneden kl. 17.
Det er en kort gudstjeneste med tekstoplæsning – ikke nødvendigvis bibelske tekster, det
kan også være et digt – samt en kort prædiken eller refleksioner over dagens tema. Hver
gudstjeneste har sit eget tema.
Vel mødt til et puste- og hvilerum efter dagens dont eller som en overgang til et nyt gøremål.
Tid og sted: Onsdag d. 12. september kl. 17.00-17.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré
Filosofisk salon: Er vi alene i universet? ved professor i astrofysik Johan Fynbo
Hvordan er udsigten til kontakt med andre livsformer i universet? Bevirker den tilsyneladende
tomhed, kulde og ensomhed som universet fremviser, at vi sætter større pris på de
menneskelige fællesskaber?
Den filosofiske salon er en samtalesalon. Oplægsholderen kommer med et kort oplæg på
ca. 25 minutter, og derefter vil der være en pause, hvor man kan få en bid brød og et glas
vin. Herefter fortsættes med diskussion og spørgsmål.
Tid og sted: Onsdag d. 12. september kl. 19.30-21.30
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Pris 50 kr. Billetter via. www.billetfix.dk
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

Armen

London

BASISGRUPPER
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STUDENTERKLUBBEN
PÅ PANUM
...du er også velkommen

Vigtig klub-info:
1) Kom og drik gratis kaffe 11-17 (GRATIS!)
2) Søg bevilling igen. Økonomisk støtte til
studentersociale formål, weeeee!
3) Hver første fredag i måneden er der
laaaaaaaaaaang fredagsbar. Kom før køen.
4) Ny på Panum? Kom til HG-intro og lær
det hele at kende. Se HG-ænderne i deres
naturlige habitat og hør eventyret om de
grønne og brune flasker.
5) Forslag til forbedringer af klubben? Fedt!
Skriv dem til hg-image@studklub.dk

tesemestersHjælp de søde førs
finde gennem
studerende med at klubkaffe.
tis
Panum til den gra

Vigtige klub-datoer:
4. september: Klubben åbner (måske)!
7. september: Laaaaaaaaaaang FREBAR
8. september: Gadefest 14-22 (se FB)
10. september: HG-intro 15.15-17.00
17. september: HG-intro 15.15-17.00
22. september: Semesterstartsfest
27. september: TeknoTorsdag

9

VELKOMMEN TIL
DE NYE STUDERENDE!
Kære medstuderende
Først og fremmest stort tillykke med optaget på lægestudiet.
Det bliver en krævende, men også fantastisk tid, du går i
møde. I FADL arbejder vi for, at du bliver den bedste læge,
som du kan blive.
Derfor arbejder vi for studierelevant arbejde med god løn,
juridisk rådgivning, studierelevante kurser, en billig og
skræddersyet forsikring, mulighed for forskning under studiet
og meget, meget mere.
Vi glæder os til at se dig i FADL- huset, hvor vi fortæller det
hele, og hvor du kan stille alle dine spørgsmål til os.
Med ønske om et dejligt semester.
De bedste hilsner,
Ossian Gundel, Kredsformand
FADL København

RUSINTRO HOS FADL
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold
Hold

101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:

Onsdag 31.8.18 12.15
Onsdag 3.9.18 11.15
Tirsdag 29.8.18 12.15
Tirsdag 3.9.18 12.45
Mandag 4.9.18 12.15
Tirsdag 29.8.18 12.15
Mandag 3.9.18 11:15
Torsdag 11.9.18 14.15
Tirsdag 12.9.18 12.15
Onsdag 14.9.18 13.30
Torsdag 4.9.18 14:15

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

FØLG REPPERNES HVERDAG
PÅ INSTAGRAM
fadl_kbh

EFTERÅRSKURSER HOS FADL
-NY TILMELDINGSPROCEDURE

Et nyt semester er skudt i gang, hvilket også betyder endnu en sæson for FADL-kurser.
FADL arbejder for at udbyde et varieret og relevant kursusprogram, der kan hjælpe til
at ruste den enkelte medicinstuderende i et kommende vikariat, og ikke mindst som et
“klinisk” fokuseret supplement til den kommende KBU læge.
Kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser findes på fadl.dk.
Som noget nyt vil der i dette semester være 2 tilmeldingsperioder.
Den første tilmeldingsperiode vil være åben fra d. 17.-21. september, hvor du vil kunne
tilmelde dig de kurser som afholdes i perioden 15. september - 1. november.
Næste tilmeldingsperiode vil være åben fra d. 8.-12. oktober, hvor du vil kunne tilmelde
dig de kurser som afholdes i perioden 1. november - semesterslut.
Du tilmelder dig som altid på mit.fadl/dk

10
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SCOREBOGEN
SCOREBOGEN
2018
2018
Husk en 50'er og et smil!
Husk en 50'er og et smil!
Betal med MobilePay ved
fotografering
Betal
med til
MobilePay ved
fotografering
til 22546091
Rasmus Alder

1. Semester:
29/8
1. Semester:
29/8
2. Semester:
28/8
2. Semester:
28/8
3. Semester:
13/9
3.
Semester:
20/9
13/9
4. semester:
20/9
17/9
4. semester:
17/9
5. Semester:
12/9
5. Semester:
12/9
6. Semester:

asmus
Vi Rbeder
omAlder
lidt af 22546091
jeres tid til at
få ta get billeder, tak for det. Det
Vi beder om lidt af jeres tid til at
bliver til gengæld nogle sprøde
få ta get billeder, tak for det. Det
foto grafier!
bliver til gengæld nogle sprøde

RH
6. Semester:
HVH
RH
HER
HVH
HER
7. Semester:

foto grafier!
Vi undskylder for evt. ventetid
og forsinkelser!
Vi undskylder for evt. ventetid
og forsinkelser!
Alle opgivne tider er cirkatidspunkt, der vil komme
Alle opgivne tider er cirkayder ligere informationer på
tidspunkt, der vil komme
dagen. Som udgangspunkt
informationer
på
yder ligere
tager
vi billederne
i successiv
dagen. Som udgangspunkt
rækkefølge, startende med det
tager vi billederne i successiv
laveste nummer.
rækkefølge, startende med det
laveste nummer.

7. Semester:
8. semester:
3/9
8. semester:
3/9
9. Semester:
14/9
9. Semester:
14/9
10. semest

kl. 9-12

Tutor

kl. 9-12
kl. 12-14.15

Tutor
LU

kl. 12-14.15
301-306 kl. 12-13.15
307-311 kl. 11-12.15
301-306 kl. 12-13.15
307-311 kl. 11-12.15
kl. 13-14.15

LU
LU
LU
LU
LU
LU

kl. 13-14.15

LU

kl. 15-16.15

LU

kl. 15-16.15

LU
29.01.32
Dam
29.01.32
Dam
Dam
Dam

4/9 kl. 13-13.15
12/9 kl.12-12.15
4/9
kl.12-12.15
13-13.15
4/9 kl.
12/9 kl.12-12.15
4/9 kl. 12-12.15
Klaret
Klaret
kl. 10-11.15

HA

kl. 10-11.15

HA

kl. 10-11.15

RH1

kl. 10-11.15

RH1

er: Neuro
10. semest
Børnepsyk
er:
Neuro
Voksenpsyk
Børnepsyk
Voksenpsyk
11. Semester:

30/8 kl. 9
30/8 kl. 10
30/8
kl. 11
9
30/8 kl.
30/8 kl. 10
5/9kl.10-13.15
30/8
11

Jerne

11. Semester:

5/9 10-13.15

Jerne

Dam
NN
Dam
RH psyk
NN
RH psyk

12. Semester:
Akut: Snak med Daniel Tiedeman,
12. Semester:
Pæd:
7/9 9-11, Dam. Gyn: 28/9 9-11 HA Almen: 28/8 10-10.15 CSS
Akut: Snak med Daniel Tiedeman,
Pæd: 7/9 9-11, Dam. Gyn: 28/9 9-11 HA Almen: 28/8 10-10.15 CSS
Basisgrupper:
Send et billede på info@scorebogen.com eller på facebook inden
Basisgrupper:
den 30.september 2018
eller
på facebook
Send
et billede
Semesterfri
ellerpå
deinfo@scorebogen.com
der ikke er til stede ved
billedtagning
af inden
deres
den
2018 ved:
hold,30.september
kan få taget billeder
Semesterfri eller de der ikke er d.
til5/10
stede ved billedtagning
af deres
Fredagsbar
kl. 15-17
hold, kan få taget billeder ved:
Fredagsbar
d.
kl.15-18
15-17
Fredagsbar
d. 5/10
6/9
kl.
Fredagsbar

d. 6/9

kl. 15-18

Fototider

Hvis du ikke nåede at få
taget billedet med dit hold
Hvis du ikke nåede at få
eller på anden måde er
taget billedet med dit hold
forhindret i at deltage i
eller på anden måde er
fotograferingen, kan du
forhindret i at deltage i
også sende et billede til os
fotograferingen, kan du
på facebook, insta eller:
også sende et billede til os
info@scorebogen.com
på facebook, insta eller:
info@scorebogen.com
Husk dit navn, adresse, tlf.
samt hold. SU. 1/10.
Husk dit navn, adresse, tlf.
samt
Hvis Ihold.
ser SU.
fejl 1/10.
i jeres tider,
eller der bliver rettet i jeres
Hvis I ser fejl i jeres tider,
skema, vil vi meget gerne
eller der bliver rettet i jeres
vide det. Skriv venligst til os
skema, vil vi meget gerne
på facebook.
vide det. Skriv venligst til os
på
facebook.kommentar:
Afsluttende
Afsluttende
kommentar:
Vi i scorebogsredaktionen
vil i år bestræbe os på at få
Vi i scorebogsredaktionen
bogen hurtigere færdig.
vil i år bestræbe os på at få
Dette kan kun lade sig gøre
bogen hurtigere færdig.
ved at vi presser os selv og
Dette kan kun lade sig gøre
sætter meget tid af i
ved at vi presser os selv og
september. Vi håber, at I
sætter meget tid af i
støtter op om projektet
september. Vi håber, at I
igen i år. Fuldt pensum.
støtter op om projektet
igen
i år. Fuldt
Vi glæder
os pensum.
til en ny og
endnu bedre udgave af
Vi glæder os til en ny og
medicinstudiets
endnu bedre udgave af
kernepensum. Scorebogen!
medicinstudiets
kernepensum.
Scorebogen!
Scorebogshilsner
Scorebogshilsner
Scorebogsredaktionen
anno 2018
Scorebogsredaktionen
PS: Fik anno
du 2018
ikke hentet
bogen fra sidste år kan
PS: Fik du ikke hentet
dette
gøres
ved
bogen fra sidste år kan
ovenstående fototider.
dette
gøres
ved
ovenstående fototider.
www.Scorebogen.com
www.Scorebogen.com
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Klima og Sundhed

Klimaforandringernes Konsekvenser for Sundhed og Sygdom
Enhed for Global Sundhed, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
inviterer til seminar
tirsdag den 25. september 2018 kl. 13-17

Kom med til en inspirerende dag i klimaets tegn. Vi sætter fokus på klimaforandringernes
indflydelse på: menneskers sundhed, vores børns fremtid, spredningen af infektionssygdomme,
fødevaresikkerhed og etiske dilemmaer. Til at belyse disse emner har vi inviteret repræsentanter
fra bl.a. WHO, Etisk råd, Copenhagen School of Global Health, EAT Forum (Organisation for
bæredygtig livstil og kost), og the Lancet Commision – 2030 Countdown.

Svanen er en

Fuldt program og tilmeldingsblanket følger. Forespørgsler kan sendes til charlotte.carina.holmhansen@regionh.dk

hidsig fugl
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Hvilken medicinstuderende ER du?

START

Havde du læst Holes inden du startede?
JA!

Nej

Køber dem alle fra ny

Hvordan skaffer du dine bøger?

Hvad består din madpakke af?

Låner af min rusvejleder

Shandy-på-beløbet

Brugt, brugt, brug #FB

Holes.

Hvor mange genstande drikker
du ugentligt?

Helt alm. dansk kost

I n d e n f o r w w w.
sundhedstyrrelsen.dk’s
anbefalinger

Æthundrede bajere

Hvor i Lundsgaard vil du helst sidde?
Hvilken computer har du?

Ved ikke

Hvor er din kaffekop fra?

Bodum

Stående og/eller liggende
Kan også sidde på hug.

MACBOOK
Onenote

Er ikke til forelæsninger..
Find mig i klubben.

Studiejob?

Negativ

Jeg har 4

Hvad vil du være når du bliver voksen?

Noget me
d

Noget med hjernen.

tænder

STRÆBEREN

GENIET

CV-RYTTEREN

DRANKEREN

Tandlægen

Du ikke tandlæge - teløk me’ ded!
Du har pæne sko, pænt hår og
altid en lugt af billig frugtshampoo
omkring dig.
Du har ikke tid til 3om1.. Men
du har tilgengæld allerede læst
pensum.

Du har aldrig skulle arbejde for
noget. Dit fuckhoved. Du kan det
bare og vi gider faktisk ikke rigtig
snakke mere om det. Nyd din gave.

Du har allerede en bestyrrelsespost
i FORNIKS.. Og PUFF.
Du har 25 timer i døgnet og
dekanen kan dit navn.
Din PhD er skuffeklar, din kæreste er
læge og du har et flexlån.
Dit CV er 20 sider langt.

Du drikker øl, shandy’s, drinks,
appelsinjuice med vodka, shots der
sure, shots der sure, hospitalssprit
og hvad end væsken fra
præparaterne indeholder - så virker
det sgu også.
Du sover fabelagtigt på tør og du
har for mange tremor til at skrive
noter alligevel.

Du skulle
vist have
valgt et
andet studie
pssst du ka få
merit!

Dit motto:
12.

Dit motto:
Gi mig et F... F... Giv mig et otografisk
humkommelse... NEMT

Dit motto:
Jeg ka’ godt nå mere.

Dit motto:
Jeg bestod da TPK.

Af: Sofie og Lukas

Dit motto:
Åben lige
op en gang.

e
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HARRY POTTER
- igen, igen, igen, igen og…

På trods af en kuffert fyldt med tung verdenslitteratur, endte
min sommerferie med, for jeg ved ikke hvilken gang, at gå
helt op i Harry Potter. Der er gået næsten 7 år siden jeg sidst
forsvandt helt ind i Hogwarts’ kringlede og fortryllende
gange, så glæden ved at vende tilbage var helt overvældende.
Historien om den forældreløse, skæbnebundne og til tider ret
anstrengende troldmandsknægt holder bare stadig hundrede
procent. Og en hurtig google-søgning afslører, at jeg bestemt
ikke er den eneste, der bliver ved med at vende tilbage til serien.
Men hvorfor søren er det vi bliver ved med at læse de samme
bøger igen og igen?
Først og fremmest handler det selvfølgelig om at bøgerne er
skidegode. Derudover opdager man, at man har forandret
sig siden sidste gennemlæsning. I de syv år der er gået siden
jeg sidst læste legenden om den unge Potters lidelser, er der
sket en del forandringer i mit fokus. Sidste gang jeg læste alle
bøgerne var jeg mest af alt optaget af hvor hurtigt jeg kunne
pløje igennem dem. Denne gang er jeg til min egen frustration
begyndt at opdage fejl i historien (jeg skal nok lade være med
at spoile, men det er meget forstyrrende, når man først har
opdaget en fejl). Til gengæld nyder jeg at finde spor til Harrys
senere skæbne i de første bøger, og så er der bare rigtig mange
gode sidekarakterer. Faktisk er karakterernes udvikling blevet
det der interesserer mig mest. Det har selvfølgelig noget at
gøre med at jeg kan handlingen i søvne, men alligevel er jeg
overbevist om at der er sket en forandring i mig. Snape er
ikke længere bare en ond forstyrrelse, men i stedet den mest
spændende karakter. Og jeg går mere op i at forstå Voldemorts
motivationer, end at se hvad der sker på næste side. Jeg er
begyndt at interessere mig for alle de ting, jeg selv syntes var
mega-kedelige at snakke om da jeg var barn.
Det er som om en masse små forandringer har sneget sig ind på
mig hen ad vejen, og det er først i mødet med det uforandrede
Harry Potter-univers, at jeg opdager det. Og det er nok meget
sundt at gøre det en gang imellem. Ellers bliver man måske
voksen og kedelig, helt uden at opdage det.
et af :
Skrev

Johan
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Russer i sidste uge - stud.med. i dag
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Herunder følger din udførlige (men ikke overdrevne) guide til hvad Panum kan byde på ud over
fagligheden. Se alt det nedenstående som tilbud til fri afbenyttelse og husk, at hvis Rom ikke
kunne bygges på én dag – så er det også fair nok, at du ikke kan memorere Panums sociale anatomi
på en weekend.

Studenterklubben
Dit lokale vandingshul. Her kan du
få en kop gratis kaffe og hænge ud i
løbet af dagen og feste amok på floor
til fest om aftenen.
Allerede nu er der dog nogle vigtige
datoer du kan skrive dig bag øret, i
kalenderen, eller hvor du nu ellers
noterer dig den slags:
TeknoTorsdag: torsdag den 27. september fra 20.00-02.00
Semesterets første fredagsbar: fredag den 7. september
fra 11.00-23.45

Medicin - på tryk og i æteren

Dit personlige velbefindende

MOK – gode gamle

Pusterummet SUND: Når bøgerne

Du sidder med os netop nu. MOK er dit ugentlige tidsskrift,
der holder dig opdateret på basisgrupperne, bringer dig
alskens annoncer og (måske nok vigtigst af alt) bringer dig
gøgl fra nær og fjern. Find det i din lokale MOK-stander eller
på MOK.dk. ...og hvis du er rigtig sej - så følg os på facebook!
En bog skrevet af et udpluk af Rusvejledningen, rettet direkte
til første semester. Genialt!

hænger dig ud af halsen og du har brug
for at koble af, så er Pusterummet der
for dig. Med et ønske om at forbedre
trivslen, studiemiljøet og sammenholdet
samt forebygge stress blandt studerende
på SUND på KU, afholder pusterummet
forskellige alkoholfrie sociale arrangementer.
Læs meget mere på pusterummet-sund.dk

Stetoskopet

Mentorordning: Pusterummet har også fået stablet en

Rusbogen

HG-intro: mandag den 10. september og mandag den 17.
september. Begge dage fra 15.15 til ca. 17.00 og derefter
aftensmad og hygge.

En podcast for og af medicinere. Her kan
du høre om alt lige fra studenterpolitik
til medicinsk cannabis. Udkommer hver
14. dag og kan findes på iTunes og
stetoskopet.nu.

Semesterstartsfest: lørdag den 22. september.

Scorekalenderen

Årets event - 69timers bar: torsdag den 25. oktober kl
11.00 til søndag den 28. oktober kl 07.00

Scorebogen

Kalender over Panumåret - køb den til 69.
Billedebogen af dig og dine venner.

mentorordning på benene. Her kan ældre og yngre studerende
mødes tale om alt og intet, udfordringer og interesser - med
mere fokus på det sociale og mindre fokus på det faglige.

Tutorer + tutorfest: Har du ikke mødt din tutor endnu, så

kommer han/hun nok springende frem lige straks. Din tutor
holder “klassens time“ et par gange i løbet af semesteret og
stiller sig parat til at modtage alle de spørgsmål I må have
om jeres studiestart - det værende sig alt fra bogkøb og
eksamensformer til snak om studiestress og falden til på holdet.
Til marts afholder tutorerne også en fest for hele årgangen.

Studievejledning: Universitetets officielle rådgivningsorgan.

Accessorius-undervisning

Omend studiet byder på et utal af forelæsninger og SAUtimer, så skal der alligevel et supplement til nogle gange.

Medilearner: Endnu et studenterdrevet tiltag! Medilearner
hjælper dig med at terpe multiple choice spørgsmål inden
eksamen og er uundværlig til 3. semesters spoteksamen men spørg en ven om råd til det når du kommer dertil. Find
dem på medilearner.dk

Youtube: Der findes et utal af youtube-kanaler, der kan

hjælpe med at give et tiltrængt overblik over stoffet. Find
din egen yndlingsformidler, men start eventuelt med disse
klassikere:
- Crash Course
- Osmosis
- Khan Academy
- Armando Hasudungan
- Handwritten Tutorials

Studenterpolitik
M e d i c i n e r r å d e t : Fa g r å d e t p å

medicin. De studerende der sidder med
i diverse administrative og politiske
organer på Panum er alle medlem af
Medicinerrådet, hvor de er med til at
kvalitetssikre uddannelsen. MR tager sig
af
det faglige indhold på medicinstudiet og stiller spørgsmålene:
er eksamenerne gode nok? Er undervisningen god nok? Bliver
vi undervist i det rigtige? Læs mere om Medicinerrådet i
Rusbogen og kom gerne til deres månedsmøder. MRs arbejde
kan følges på FB og her i MOK - i denne uge på side 9.

Her kan du få studiespecifik vejledning om f.eks. studieplaner
og dispensationer, men de kan også benyttes til mere generelle
samtaler om motivation og stress. Der kan bookes individuelle
samtaler, eller du kan kigge forbi deres “drop-in“ tider tirsdagfredag. Se fulde åbningstider og book tid på sund.ku.dk/
uddannelse/vejledning-information/

Studenterpræst: Nicolai Halvorsen er Panums go-to Gudguy og en af hans primære opgaver er at være til rådighed
for samtaler. Disse kan dreje sig om alt fra sorg og angst til
tro og bøn eller identitet og parforhold. Studenterpræsten er
underlagt absolut tavshedspligt. Der føres ingen journaler og
al henvendelse er gratis. Find ham (og hans “bønner“) på første
sal og læs i øvrigt mere her i MOK under Stud.Bud.

Fadl: Vores fagforening, hvor vi har vores faglige fællesskab

og hvorfra vi kæmper for vores rettigheder både på
arbejdsmarkedet og på den store politiske scene. Husk
at komme til fadl-intro i Fadl-huset, hvor I både vil blive
introduceret for fagforeningen og for
Vagtbureauet (to forskellige
ting!). Se nærmere tid/dato
på side 8.

Basisgrupper
En basisgruppe er en forsamling af medicinstuderende med særlig interesse inden for enten et bestemt medicinsk speciale eller, jaah - inden for noget andet. Basisgrupperne mødes typisk
en gang om måneden og der er grupper for enhver smag. Kom til Basisgruppe-Bazar mandag den 18. september fra 15-17 i og omkring Jerne-auditoriet og lær alle grupperne at kende.

Facebook

Der findes uanede mængder facebooksider, der kunne tænkes at have relevans for dit kommende studieliv. Her nogle af de mest essentielle:

Bogsalg Medicinstudiet: Køb og salg af bøger til alle semestre.
Medicin - Københavns Universitet: Alverdens info af generel relevans omkring studiet.
Boganmelderne - Medicin: En gruppe studerende, der hvert år tærsker al pensum igennem for at give dig brugbare anmeldelser af din faglitteratur.
Panum Glemmekasse: Har du glemt dine Han Kjøbenhavn solbriller til forelæsning? Tjek lige her før du går i panik.
Egen semestergruppe: “KU medicin E2018” Her kan hele semesteret have kontakt om alt fra aflyste forelæsninger til annoncering af eksamensfester. (Vinterstartere: jeres gruppe
hedder KU medicin F2019v)

MOK: Vi er naturligvis også med. MOK - Et semi-godt tidsskrift siden 1968 du!
Af: Mo & Albin // MOK-red.

