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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
MR månedsmøde, kl 17, se side 8
Billedtagning Scorebogen 11. semester

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
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

TORSDAG
Månedsmøde SØNHKS
Månedsmøde Sexekspressen
Tasteaften, husk det gutter.

FREDAG
LAAAAAAANG fredagsbar, kom tidligt, fest!
Billedtagning Scorebogen 12. semester OG
frisemester til fredagsbar

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

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

Gratis gadefest ved Panum, se side 8

SØNDAG
Deadline for tilmelding til Pusterummets
mentorgrupper (læs side 6)
Kirke, anyone?

MANDAG
MOK deadline 12.00
Foredrag v. Klovn16:30 (læs side 4)
HG intro kl. 15.45, se side 8

TIRSDAG
FADL-repper intro kl. 17.00 se side 9

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!
Denne uges forside: Anders Schack
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68-timers bar – nejtak
Endnu engang truer den Europæiske Union med kommissionen i spidsen, fundamentale
danske værdier. 69-timers baren står til at blive reduceret med omkring 1,5%. Der er ikke
tale om et omprioriteringsbidrag, derimod afkortes arrangementet formentlig med præcis
60 minutter. Jean-Claude og Pia K. er i åbent slagsmål.
Kommissionens forslag
Vores allesammens ven, EU-kommissionsformand og tidligere
statsminister i Luxembourg, Jean Claude Juncker, kunne torsdag
d. 16 August erklære afstemningen for lukket. Du læste rigtigt
– afstemningen. Kommissionen lancerede nemlig tidligere
på året en afstemning blandt EU-borgere, for at undersøge
om der er opbakning til at gøre sommertiden permanent
året rundt. Resultatet er overvældende. 84% af deltagerne i
undersøgelse ønsker at indføre permanent sommertid. Men
hvem er disse 84 procent? 4,6 millioner EU-borgere deltog i
undersøgelsen, heraf er omkring 2/3 fra Tyskland, altså 2-3% af
den tyske befolkning. Der var dog kun omkring 0,1% danskere
som deltog i undersøgelsen. Til sammenligning svarer det til
antallet af indbyggere i byen Slangerup, øst for Frederikssund,
nemlig 6000 borgere, mod Hamborgs 3 millioner indbyggere.
Konklusionen er klar. Vore kære naboer mod syd, tysken, har
taget en beslutning på vegne af hele unionen. Mamma Merkel
har talt. Joachim Löw lugter til sin finger, og er også med på den!
Således vil kommissionen fremstille lovforslag om ændring af
direktivet, som dog skal godkendes af EU-parlamentet, såvel
som ministerrådet. Med andre ord; det er for sent at stoppe
tysken.

Baggrund
Har du nogensinde undret dig over hvorfor tiden skifter 2
gange om året? Næppe. Når vi stiller uret en time tilbage i
slutningen af oktober, ligger du helt fordrukken i klubben på
Panum, og brækker dig i din venindes DAY taske. De kalder det
69-timers bar. Du tænker kun på øl og kødelig omgang med
din medstuderende. Når vi i marts stiller uret en time frem,
klarer din iPhone det for dig. Forklaringen på skiftet mellem
sommer og vintertid skal findes helt tilbage i 1916-tallets
Tyskland. Dengang søgte vores nærrige naboer at spare penge
på strømregningen, ved at øge antallet af timer med dagslys,
så der var flere penge til militært habengut. I 1940 var der
tilstrækkeligt militært habengut. 1945 i Tyskland var nicht so
gut. Enkelte kilder peger på, at den tyske diktator Adolf Hitler
led af alvorlig vitamin-D mangel, kort forinden hans død i
førerbunkeren i Berlin.

Fordele/ulemper
Når kommissionen fremsætter lovforslaget om ændring af
direktivet om fælles tidzoner, forventes det, at de enkelte
medlemslande selv kan vælge, om man fortsætter med
normaltid (vintertid) eller permanent sommertid. Eller
med andre ord; længere sommeraftener og mørkere
vintermorgener (sommertid) eller kortere sommeraftener
og lysere vintermorgener (normaltid). Joachim Löw løfter
sin lugtende pegefinger og påpeger sammen med DBU, at
permanent sommertid vil give flere lyse timer til boldspil og
andre udendørs idrætsaktiviteter. 1-0 til sommertid. Hvis man
er typen som løber Sortedamssøen 2 gange rundt inden SAU kl.
08:15 i februar måned, hører man til normaltids-lejeren. Og så
er der dem, midt i mellem. Folketingets formand Pia Kjærsgaard
siger til bt.dk ”Jeg har altid syntes godt om, at vi kommer tilbage
til ”normal” tid”. Pia syntes altså det er ret fedt at skulle google
manualen til sit Casio-ur 2 gange årligt, komme for sent på
”arbejde”, og finde en parkeringsbøde i ministerbilens forrude
(Folketingets formand må da have en ministerbil. Redaktionen
hører gerne fra dig, hvis du ved noget om Pia’s dyt).
68-timers bar
I mange år har Panums studenterklub været vært for den årlige
medicinerfestival; 69-timers bar, hvis koncept primært kredser
om hardcore drukkultur, fest og ballede. Men dette årligt
tilbagevendende arrangement har også været genstand for
debat. Sidste år lykkedes det de fordrukne studerende at blive
stemplet som anti-semitiske i forbindelse med ”bar-mitzvah”,
at krænke copyright-rettigheder (noget med A-kraft nej-tak)
og endeligt taler ”numsen-bar” for sig selv. Med forslaget fra
EU-kommissionen vil 69-timers bar, alt andet lige, blive til
68-timers bar. Og den pinsel det er, at danse til den lyse morgen,
kan forlænges med 1 time, hvis sommertiden bliver permanent.
Omvendt vil staklerne i køen foran tårnet, fredag og lørdag
aften, opleve komplet dunkelhed.
Det står nu klart at 69-timers bar er truet af 85 millioner
grådige, blege, pølseædende, foldboldbeskuende tyskere. Selv
danske venstrepolitikere syntes, at det er en god idé. Således
må vi stå sammen og værne om de danske værdier. Med Pia i
spidsen siger vi 68-timers bar – nejtak!

Hvad er hvad? Har du nogensinde undret dig over den slående lighed mellem Høje Taastrup station og EU-parlamentet i Brussel? Hvis du kan skelne Lykke Friis fra Puk
Damsgaard har du gode chancer for at klare denne udfordring! Løsning: Tag toget til Taastrup - pris: 32kr. PS: Du kan komme til Brussel (Charleroi) for kun 71kr
med Ryanair.
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BASISGRUPPER

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser af undervisningserfaring!
Kunne du tænke dig at få masser af undervisningserfaring?
Synes du, det lyder fedt at komme med i et hyggeligt fællesskab på tværs af studier og
semestre?
Brænder du for at lave ung-til-ung-undervisning eller lære unge mennesker mere om deres
krop, følelser og seksualitet?
Kunne du tænke dig at vide en masse om seksuelt overførte sygdomme, og hvordan man
undgår dem - og sprede din viden?
Hvis du kan svare ja til en af disse ting, så kan det være, at Sexekspressen er noget for dig!
Vi er en stor gruppe studerende på tværs af mange semestre, som laver frivillig
seksualundervisning for folkeskolernes 7.-10. klasse - alt imens vi hygger os og har det sjovt.
BLIV UDDANNET
Kom til actiondag d. 29. september kl. 9. Her bliver du uddannet sexpert af de erfarne
sexperter Morten og Tine. Dagen afsluttes med fællesspisning og festoplæg.
KOM TIL MÅNEDSMØDE
1. torsdag i hver måned kl. 17 i Studenterhuset ved Panum.
Vær opmærksom på, at månedsmødet på torsdag den 6. september er valgmånedsmøde,
som godt kan være lidt tungt at komme til som det første, men du er selvfølgelig meget
velkommen!
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Harvard Medical School –
Massachusetts General Hospital –
VKO ophold
Her får du mulighed for at komme på klinisk ophold på
Massachuttes Eye and Ear Infirmary (Harvard Medical School), Boston.
Der er etableret et samarbejde imellem Massachuttes Eye and Ear Infirmary (Harvard Medical
School) og ØNH-afdelingen på Rigshospitalet. Ansvarlig for samarbejdet er professor,
Christian von Buchwald.
Næste ophold er i januar 2019, med varighed på 4 uger og 2-3 medicinstuderende vil få
mulighed for at komme afsted.
De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO (2009-kandidatstudieordningen)
Alle med interesse for ØNH der senest i efterårssemestret har gennemført kurset, opfordres
til at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for ansøgning.
Krav:
• Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du taler godt engelsk og kan klare dig i udlandet.
• Du skal kunne være væk hele januar måned
Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½ A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)
Til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet, ØNH-afdeling 2071,
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø (mærk kuverten Boston) eller e-mail: christian.von.buchwald@
regionh.dk i emnefeltet skal der stå Boston V2019.
Opholdet blev annonceret i forbindelse med introforelæsningen fredag den 31.
august, i tilfælde af yderligere spørgsmål kan nedenstående kontaktpersonerne for
udvekslingsaftalen kontaktes:
Læge Marie-Louise Hansen på: louise_uhre@hotmail.com
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk
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PIPPI inviterer alle til semesterets første foredrag d.
10. september kl.16:30.
Denne gang med fokus på hospitalsklovne.
Til foredraget får vi besøg af hospitalsklovnen
Ludo, samt pædiateren Brian Hjelvang, der
hver giver deres vinkel på Hospitalsklovnenes
betydning for det kliniske arbejde med syge
børn.
Foredraget bliver i forlængelse af De Danske
Hospitalsklovnes landsdækkende kampagne
‘Spred Glæde Dagen’ d. 7. september, hvor
der igennem flere forskellige initiativer skabes
opmærksomhed omkring Hospitalsklovnene
og deres arbejde på børneafdelinger rundt
omkring i landet.
Dette er en kampagne PIPPI står for at udbrede på Panum. Blandt andet vil vi være at finde
på Panum d. 6. og 7. september, hvor vi sælger røde næser, overskuddet går til De Danske
Hospitalsklovne. Udover at støtte De Danske Hospitalsklovnes vil man for hver næse, man
køber, få et lod i lodtrækningen om to Pædiatri bøger sponsoreret af FADLs forlag. De røde
klovne næser kan også købes i Academic Books fra på mandag. Til foredraget vil vi finde
vinderne af bøgerne.
Efter foredraget holder vi månedsmøde, hvor I kan høre mere om PIPPI, og hvordan I kan
blive en del af en hyggelig basisgruppe med store ambitioner og interesse for pædiatri.
HUSK: Foredraget er for alle og enhver, og der vil som altid blive serveret kaffe samt lidt
sundt og sødt.
Vi glæder os til at se jer!

Efterårssemestret i GO
Et nyt semester er skudt i gang, og vi glæder os til masser af foredrag, kurser og hygge i
efteråret 2018! Det første foredrag er med Anja Bay og en jordemoder fra Rigshospitalet, der
vil fortælle om ikke-medicinsk smertelindring under fødslen. Dernæst følger foredrag om
seksuelt overførte sygdomme og mandlig infertilitet. Desuden regner vi stærkt med at få
stablet et kursus i gynækologisk undersøgelse på benene. Alle er velkomne – nye som gamle!
Nærmere information om foredrag og kurser kan findes her i MOK, på facebook og på vores
opslagstavle i vandrehallen.
Gynækologi og Obstetrik – for mange et drømmespeciale med den helt rigtige blanding
af kirurgi og medicin, akut og ambulant, patienter fra alle aldersgrupper, fertilitet,
fødsler, arbejde i verdens brændpunkter, hospitalsarbejde og mulighed for egen praksis.
Basisgruppen GO er en interessegruppe for medicinstuderende med interesse for
gynækologi og obstetrik.
Hver måned i løbet af semestret, inviterer vi til et foredrag eller kursus, som alle er velkomne
til at deltage i. Efter de fleste foredrag afholdes et kort månedsmøde, hvor vi hygger, evaluerer
eftermiddagens foredrag og uddelegerer småopgaver i forbindelse med kommende
arrangementer. Kom til månedsmødet, hvis du har lyst til at være en aktiv del af GO!
Vi har desuden en facebookgruppe ”GO København – Medicinstuderende med interesse
i gynækologi og obstetrik” for alle, der vil holdes opdaterede om semestrets spændende
faglige inputs fra GO, jobopslag mm. Bliv desuden venner med "GO København" på
Facebook for automatisk at blive inviteret til
alle arrangementer.
God semesterstart!
De bedste hilsner,
GO Bestyrelsen

Deadline er fredag d. 5. oktober kl. 10.
Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning af logi
mv. ”Malpracticeinsurance” skal selv arrangeres med lokalt forsikringsselskab i USA.

Restpladser på gratis suturundervisning
Der er stadig ledige pladser på vores gratis suturkursus, som led i et forskningsprojekt.
Projektet vil være1 ½ times suturundervisning fordelt over to uger i 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 - Mail: andreas.hoier.aagesen@gmail.com
Skolar – Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation (CAMES)

Smertefri fødsel – kan det
lade sig gøre?
Hvornår:
Hvor:

Onsdag d. 3. oktober 2018 kl. 16.30
Mærsktårnet, lokale 13.1.41

GO inviterer til foredrag om ikke-medicinsk smertelindring under fødslen ved cand. mag.
og forfatter Anja Bay og en erfaren jordemoder (offentliggøres senere).
Kom og bliv klogere på Anja Bay-metoden, laboro-vejrtrækning, rebozo-øvelser,
saltvandspapler, akupunktur og andre redskaber til smertelindring uden brug af medicin.
Vi skal høre om teorierne bag teknikkerne, moderne kvinders fødselsforventninger, hvad
det det offentlige system anbefaler, og hvad der tilbydes på private kurser.
Alle er velkomne! Undervejs serveres der kaffe og kage. Efter foredraget holder vi et kort
månedsmøde for dem, der har lyst til at høre mere om GO.
Vi glæder os til at se jer!
Obs! Hold øje med eventuel lokaleændring på Facebook-eventet ”Smertefri fødsel – kan det
lade sig gøre?” – hvis vi bliver mange, flytter vi foredraget til et auditorie i stedet.
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Kvalitetsbevidst studentermedhjælp søges til RKKP
(Frederiksberg)

Forsøgspersoner til studie om ørekirurgisk simulationstræning søges!

Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet søger kvalitetsbevidst
studentermedhjælp per 1. oktober 2018.

Synes du at kirurgi er spændende og har du lyst til at stifte bekendtskab med en af verdens
mest avancerede ørekirurgiske simulatorer, Visible Ear Simulator? På CAMES søger vi
studerende til et forsøg om brugen af Virtual Reality i kirurgi. Forsøget strækker sig over 4
forsøgsgange med en samlet varighed på ca. 10-12 timer fordelt over 1-3 måneder.

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.

Forsøget foregår på CAMES, Rigshospitalet og der er fleksibilitet angående forsøgsdage
og tidspunkter.
Der er ingen krav om semester – alle studerende kan deltage. Dog må du ikke have trænet
mere end 2 timer i Visible Ear Simulator tidligere.
Ved at deltage får du chancen for at stifte bekendtskab med kirurgisk simulationstræning,
et indblik i forskning samt et diplom for deltagelse.
Hvis du er interesseret så send en mail med navn, semester og telefonnummer, så vender
vi tilbage og aftaler hvilke tider som passer dig.
Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippetMed venlig hilsen
Stud. Med. Andreas Frithioff: andreasfrit@hotmail.com, og
Læge, Ph.D-studerende Martin Frendø: frendoe@gmail.com

Medicinstuderende til forskning pr. 1. januar 2019
Mekanismer til postoperativt tab af quadricepsfunktion efter knæalloplastik
I et multicentersamarbejde med primær lokalisering i den Fysioterapeutiske forskningsenhed
og Anæstesiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital sammen med Enhed for Kirurgisk
Patofysiologi på Rigshospitalet skal der opstartes et dose-finding studie af højdosis
præoperativ glukokortikoid med henblik på optimeret smertebehandling, reduktion
af uønsket inflammatorisk respons og potentiel gavnlig effekt på det initiale
muskelfunktionstab.
Ansættelsen vil kunne fungere som kandidatspeciale og medfører mindst 1 artikel samt
mulig deltagelse i andre relaterede forskningsprojekter. Du ansættes som scholarstipendiat
i 1 år. Der er tale om en fuldtidsstilling – 37 t/uge. Løn: 10.000 kr./mdr.
Baggrundslitteratur:
Lindberg-Larsen V, Bandholm T Q, Zilmer C K, Bagger J, Hornsleth M, Kehlet H. Preoperative
methylprednisolone does not reduce loss of knee-extension strength after total knee
arthroplastyA randomized, double-blind, placebo-controlled trial of 61 patients. Acta
Orthop 2017; 88 (5): 543-9.
Kehlet H, Lindberg-Larsen V. High-dose glucocorticoid before hip and knee arthroplasty:
To use or not to use-that's the question. Acta Orthop 2018 (Epub).
Henvendelse til
Prof. Henrik Kehlet
Rigshospitalet
Enhed for Kirurgisk Patofysiologi
Tel. 3545 4774
henrik.kehlet@regionh.dk

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/
Kliniske-retningslinjer/ 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.

Aage Hareide, den danske fodboldlandsholdstræner, er af sin cheffer
blevet sendt til Sverige på fisketur i forlængelse af striden mellem DBU
og landsholdspillerne. Således søger DBU nye spillere til den kommende
Nations League kamp. Redaktionen tager gerne imod tilmeldinger. Skriv
til os på: mok@mok.dk, emnefelt: Aage fanger 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.

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:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdZp5-WXCz099GnmHtGz3hJCESBE4s3Vysxv42IJNvCFeAFA/viewform
eller følg med på:
https://www.facebook.com/pusterummetsund/
Fortæl dine medstuderende om muligheden!
Tilmeldingen lukker d. 9. september kl. 12
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Efter Lægeløftet – Platform
for yngre læger
KBU-nummeret venter lige om hjørnet – og der
mangler et overskueligt forum hvori man kan
efterspørge og udveksle KBU-erfaringer!!!!!
HELDIGVIS skriver jeg på vegne af ”Efter Lægeløftet”
(www.efterlaegeloeftet.dk), som er netop dette!
Indtil nu har man brugt Facebook-grupper til dette
formål, men det har længe været diskuteret, om man kan
systematisere erfaringsudvekslingen noget bedre.
En Facebook gruppe som forum rummer særligt 2 problemer:
1.
´Facebook er ikke emne-inddelt.
Det gør det uoverskueligt og uegnet som “erfaringsregister”.
2.
Ingen mulighed for at være anonym.
Hvilket er en forudsætning for et ærligt forum for yngre læger, som nødigt vil
brænde broer ved at udtale sig dårligt om en afdeling.
Ovenstående er forsøgt løst med “Efter Lægeløftet”.
Hjemmesiden tilhører alle jer, som ønsker at bruge den – så opret dig og kom gerne med
forslag til eventuelle forbedringer.
Følg os på Facebook og bliv automatisk underrettet om opslag på hjemmesiden!
Mvh. ”Efter Lægeløftet”

Mindfulness for studerende
SUND Studie- og Karrierevejledning tilbyder endnu mere mindfulness til studerende på
SUND i efteråret 2018:
1)
Drop ind mindfulness hver 1. mandag i måneden kl. 9.15-10.00 – altså d. 3.
sept., 1. okt., 5. nov. og 3. dec. i lokale 13.1.37 (dog 13.1.83 d. 3. dec.)
Der er ikke tilmelding til drop ind mindfulness – bare duk op.
2)
Et 8-ugers forskningsbaseret kursus i mindfulness.
Kurset ligner det forskningsbaserede MBSR-program (Mindfulness baseret stressreduktion),
som er udviklet i USA og bruges i hele verden.
Tilmelding er nødvending. Se hvordan nedenfor.
Praktisk om kurset:
Der vil være 2 hold med 30 pladser pr. hold. Hvert hold mødes 2 timer om ugen + én
søndag i november.
Kurset varer 8 uger. Det foregår på Panum og afholdes på dansk.
Datoer:
•
•

Hold 1: mandage fra 22. okt. – 10. dec. kl. 16.30-18.30 + søndag d. 25. nov. Kl.
9.00-15.00.
Hold 2: tirsdage fra 23. okt. – 11. dec. kl. 9.00-11.00 + søndag d. 25. nov.
Kl. 9.00-15.00.

Du skal være indstillet på, at du skal deltage i alle kursusgange og øve hjemme ca. 30 min.
hver dag.
Kurset er gratis for studerende på SUND.
Underviser er Jacob Sander Bojsen, der er under uddannelse som MBSR-lærer på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Århus Universitet.
Tilmelding
Hvis du vil være med på kurset, skal du først tilmelde dig til Informationsmødet om kurset
torsdag d. 27. sept. kl. 17.00-18.30 i Holst Auditoriet i Mærsk Tårnet. Tilmeldingen finder
du her:
https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/tilmelding/
Deltagerne på informationsmødet vil have forrang til tilmelding til et af de to hold på selve
mindfulness-kurset.
Er der ledige pladser efter informationsmødet, udbydes pladserne til andre efter først-tilmølle princippet, og der oprettes en venteliste.
Venlig hilsen
SUND Studie- og Karrierevejledning
Har du spørgsmål, kan du skrive til Jacob på jacob.bojsen@sund.ku.dk

Har du verdens bedste idé
til, hvordan vi kan gøre Studenterklubben hyggeligere
at være i?
Brace yourselves. Studenterklubben skal
renoveres, og derfor vil vi høre, hvad DU, ja lige
præcis DIG, kunne tænke dig, vi fik lavet om!
Drømmer du om en væg med grafitti af Hansi
Hinterseer eller orange veloursofaer? Vi glæder os
til at høre, hvad dit hjerte begærer på HG-image@
studklub.dk senest mandag d. 17. september!
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Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
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OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN,
JAPAN ELLER USA I EFTERÅRET 2019 ELLER FORÅRET
2020 ?
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):

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

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA I FORÅRET
2019
Vil du på udveksling i foråret 2019 ? Så læs mere her.
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.
RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
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
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.
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DET SKER I STUDENTERKLUBBEN
Bliv HG’er!
Kan du lide at lange øl, sodavand eller kaffe over
disken? Kunne du tænke dig at møde en masse andre
studerende på tværs af studier? Om du er ny eller
gammel, så kom ned i Studenterklubben mandag d.
10/9 og 17/9 kl. 15.45 til en hyggelig aften med en snak
om, hvad vi laver nede i Klubben, spis noget mad, drik
en øl og hyg dig!
FREDAGSBAR NU PÅ FREDAG!
Kl. 11-23.45. Not to be missed.
GADEFEST
Der er gadefest foran Mærsk bygningen på lørdag. Kom - og hiv dine venner
med! Nu på lørdag!!!
SEMESTERSTARTSFEST
Det er ikke et rigtigt semester uden et brag af en semesterstartsfest. Kom ned i
klubben d. 22/9 og fest natten lang.
Har du verdens bedste idé til, hvordan vi kan gøre Studenterklubben
hyggeligere at være i?
Brace yourselves. Studenterklubben skal renoveres, og derfor vil vi høre, hvad DU,
ja lige præcis DIG, kunne tænke dig, vi fik lavet om! Drømmer du om en væg med
grafitti af Hansi Hinterseer eller orange veloursofaer? Vi glæder os til at høre, hvad
dit hjerte begærer på HG-image@studklub.dk senest mandag d. 17. september!
Klubben holder fortsat lukket indtil mandag d. 10/9. Vi glæder os meget til at se jer
igen!

Hvad er MedicinerRådet (MR) og hvad laver vi?
MedicinerRådet er dit fagpolitiske råd, og vi har kæmpet for en bedre medicinuddannelse i mange år.
Det var faktisk MedicinerRådet, der i sin tid startede MOK. Vi kæmper for en bedre undervisning og for
en administration der tager hånd om alle medicinstuderende, og de sager, der følger.
Vi sidder med i Studienævnet, hvor vi arbejder med undervisningsplaner, eksamener og nu også en kamp
mod besparelser. Vi sidder med i Akademisk råd, hvor vi sammen med de andre studerende på SUND
vejleder dekanen i store økonomiske beslutninger der skal træffes. Vi sidder med i samtlige institutråd
og er med på råd når institutternes undervisning diskuteres og kvalitetssikres. Endvidere deltager vi
og har oplæg med på konferencer, hvor vi lærer og uddanner os om det nyeste indenfor medicinsk
uddannelse. MedicinerRådet består af alle de studerende, der ønsker at gøre medicinuddannelsen
bedre på KU, og ALLE KAN VÆRE MED.
MR lige nu
MR har en masse store og små projekter man kan blive en del af: Korte undervisningsvideoer, omlægning af introkurset på 1. semester,
Mindfulnesskursus og meget mere. Sideløbende med dette arbejder vi med de større rammer, der præger og vil præge vores uddannelse.
Af store beslutninger der kommer til at præge vores arbejde dette semester, bør især nævnes regeringens udspil om et større optag på medicinstudiet.
Vi skal dette semester sikre os, at fakultetet afsætter de nødvendige ressourcer og administrativt personale til at håndtere dette – vi ved hvor skoen
kan trykke.
Endvidere oprettes der Den Nye Kandidatuddannelse i Region Sjælland. Også her, har vi som studerende, været en aktiv medspiller og vi skal
arbejde for, at udrulning af den nye medicinuddannelse og kommunikation omkring den bliver forståelig og tæt på de studerende.
Sidst men ikke mindst vil den snarlige nedlægning af studenterhuset betyde basisgruppernes hjem skal flyttes, og vi har i samarbejde med IMCC
og basisgrupperne indledt forhandlinger og dialog med fakultetet omkring vores fremtidige fysiske studiemiljø. Det er helt essentielt, at vi arbejder
for at vi som studerende, og de studerende der kommer efter os, får et optimalt sted at være og dyrke vores interesser.
Vi håber, at du som ny eller ældre studerende vil være med og give dit værdifulde input.
Velkommen til et nyt semester og velkommen til de nye og gamle studerende!
Beslutninger, der angår de studerendes uddannelse og vilkår, skal træffes sammen med de studerende. I MedicinerRådet kæmper vi for, at dette sker.
Lad dette være semestrets hvor du tager del i debatten, ytrer din stemme som studerende og engagerer dig i MedicinerRådet. Vi har brug for alle
– uanset semestertrin.
Næste møde er nu d. 5. september kl. 17.00 i Studenterhuset på første sal. Find eventet på Facebook under MRs side. Alle er velkomne - vel mødt!
På vegne af MedicinerRådet,
Andrea Maier
Formand for MedicinerRådet

FADL Københavns Generalforsamling 2018

Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 17.00 afholder FADL København generalforsamling.
Lokaliteten er endnu ikke besluttet, men vi lover det bliver en brag af en
generalforsamling med fremragende mad til deltagerne.
Dagsorden, lokalitet og tilmeldingsprocedure vil blive oplyst i MOK og på fadl.dk
inden for de næste par uger.

VIL DU VÆRE FADL-REPRÆSENTANT?
Har du lyst til at være en aktiv del af et landsdækkende fællesskab af engagerede
lægestuderende? Så stil op til repræsentantskabet. Sammen arbejder vi for Danmarks
bedste løn- og arbejdsforhold, et arbejdsmarked som udvikler vores lægelige
kompetencer og en af verdens bedste lægeuddannelser.
Du kan stille op til alget allerede nu og frem til d. 20/9
Vil du høre mere, eller har du nogle spørgsmål, så afholder vi uforpligtende intro i
FADL-huset
Tirsdag d. 11. september kl. 17.00
Mandag d. 17. september kl. 17.00

Vidste du, at dine tillidsrepræsentanter
kan orientere dig om tilbud og hjælp i
forbindelse med en arbejdsskade? F.eks
psykologsamtaler
Kontakt dine tillidsrepræsentanter på
tillid@fadl.dk - de har tavshedspligt
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Løven
22. juli - 22. aug.
Du har fået en intens besættelse af
af Madame Maier
saltskruer. Ikke bare smagen, men også
Du skal ikke gå længere uden stjernernes form, lugt og knas. Formen minder dig
oplysning! Frygt ej, her er dette semesters om livets evige spiral. Eller også er din
første uundværlige horoskop
saltbalance helt mærkelig. HUSK AT
DRIKKE VAND!
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Jomfruen
Du er kommet på den geniale idé, at hvis 23. aug. - 22. sep.
man laver huller i en vuvuzela kan den Du kommer en rolig aften ind på et af
spille flere toner. Stjernerne er dog ret youtubes mange sidespor - dybere og
sikre på, at det bare er en dårlig fløjte. dybere ind i ‘random shitness.’ Stjernerne
Keep your music going, ingen skal stoppe har på fornemmelsen, at du finder
dine drømme.
sandheden og dig selv denne aften.

Horoskoper

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du vil finde visdom på bunden af din
kaffekop nr. 4. Som i Harry Potter 3 vil
mønsteret vise dig fremtiden. Mulighederne
er dog kun ‘the grim’ eller intens tremor
og diarré.
Vædderen
20. marts - 19. april
***********

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du går i panik over dine juleindkøb. Du
tager på Juleindkøb. Dine venner synes du
er sær. Du er sær.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
På trods af en episk sommerferie, du
ikke troede kunne blive bedre, bliver din
semesterstart endnu mere episk. Du er
dog så irriterende succesfuld at din mor
planlægger at give dig afføringsmiddel til
familiefrokosten bare for lolz. BEWARE.

Tyren
20. april - 20. maj
Din bofælle vil blive besat. Besættelsens
indhold? Opvask. Din roomie vasker alt Skytten
op. Inklusiv dine bøger og noter. TAKE 22. nov. - 20. dec.
PRECAUTIONS.
Du synes selv du har været en god
dreng/pige/hvad du synes dit køn er,
Tvillingen
men nu er det slut! Du bliver så rebelsk
21. maj - 20. juni
og fandenindvoldsk at du bruger en helt
Du bliver overvældet af en utrolig evne til anden farve overstregningstusch end
at være kedelig. Sådan rigtig, forelæsning planlagt og misser første forelæsning. GET
nr. 10 kedelig. Stjernerne siger, at din THE POINT?
nuvundne evne kan kurere samtlige
familiemedlemmers søvnproblemer. Just Stenbukken
talk to them.
21. dec. - 19. jan.
Du vil så gerne se nordlys, men har ikke
Krebsen
råd til at flyve langt op nordpå. Din ven
21. juni - 21. juli
siger, at man kan få et lignende synsindtryk
Du får en helt absourd trang til bare at spise med grøn/lilla bølgende farve, hvis man
det der gelelag ovenpå jordbærkager. Du banker hovedet rigtig hårdt ned i bordet.
har aldrig fået lov, men NU ER DET TID. Find dig en ny ven, siger stjernerne.

GØGL
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PUDS NÆSEN, KAMMERAT!

Af Mo (snot-tron) og Andrea (indsatte memes og grinte af Mos snotfjæs) <3

Kære læser
Jeg er blevet snot-syg. Sådan der-kommer-klamme-ting-ud-af-allehullerne-i-mit-hoved-syg. Så syg, at det første min gode ven sagde til mig
da han så mig i dag var ”Wow Mo – du ser helt kneppet ud i ansigtet – og
ikke på den gode måde!”
Så okay – jeg er en anelse snottet.
Det er i sig selv hårdt at sidde til en forelæsning, hvor mikrofonen ikke
virker og hvor teksten på slides er skrevet med gul på blå baggrund –
og så med ufrivilligt bæfjæs oveni er det så godt som umuligt at holde
fokus. Derfor udnytter jeg nu tiden til at lave lidt snot-research til gavn
for din oplysning og for at afholde mig selv fra at falde i sygdomssøvn.
Lad os starte med den mest åbenlyst irriterende bandit: snottet. Snot er
godt i den forstand at det til hverdag lubrikerer og filtrerer og holder din
næse glad. Men under en typisk forkølelse er det nok kun næseservietproducenterne, der glædes – min sidemakker her til forelæsning ser
altså ikke just sønderligt fornøjet ud over min snøften og jeg tror heller
ikke min kæreste får lyst til at teenagesnave i aften. Jeg har forsøgt at
kvantificere den volumen jeg har fyldt i mine Kleenex i dag, men det
er altså særdeles svært at vurdere på øjemål. Internettet har heller ikke
noget klart svar. Det tætteste jeg er kommet på noget, er en artikel på
Illustreret Videnskab, der påstår, at der produceres ca. en halv liter snot
dagligt til hverdag – og så op til en hel liter under forkølelse. Husk lige
på, at al den snot som du ikke puster ud, den løber tilbage i nasopharynx
og sluges. Klaaaaammo. Hvis du ligger inde med lidt mere empiri på
emnet, så hører MOK meget gerne fra dig og bringer de opdaterede
snotvolumen-data i næste uge.

økseskaft – min næse er et overflødighedshorn af sovs, så at sidde og
trykke på den mens jeg i forvejen er presset var ikke umiddelbart et
succes. 3) Gnub/tryk på philtrum: bingo! Denne fremgang havde succes
5/7 gange. Det skal dog bemærkes, at indsatsen skal sættes ind i det
sekund det begynder at kilde – hvis du venter bare to sekunder, så nyser
du bare mens du har hånden midt i ansigtet.
Den tredje store slyngel er ynken. Særdeles udtalt hos det mandlige køn
men ses en sjælden gang (navnligt i dette tilfælde) også hos kvinden.
Ynken kan desværre ikke kvitteres i en Kleenex eller blæses ud med
50km/t (det ville også være skræmmende og overvældende). Ynken
kan dog håndteres med egenomsorg og hvile. Begge ting der ikke lyder
sexede, men lov os kære læser, at du dette semester passer på dig selv,
dit snot og din sjæl.

En anden slambert er nyset. Det typiske nys farer afsted med ca 50 km/t
og kan spyde bakterier 10 meter frem i luften! Jeg blev engang fortalt, at
et nys er 1/8 orgasme – og hvis det skulle være sandt, så har jeg altså haft
det overordentligt lækkert her til eftermiddag. Et enkelt nys hist og her
kan jeg da også kun sætte pris på – men en hel kavalkade af ah-choo’ere
er dog en kende forstyrrende når jeg sidder i et rum med 120 andre. I
kraft af min noget taktisk uintelligente plads midt i forelæsningssalen,
er jeg udsat for noget af en indre strid: undertrykkelsen af nyset eller
Frozen-tilgangen ved blot at Let It Go. Jeg googlede en gang og fandt
tre forskellige tricks til at pakke nyset sammen og de er hermed testet.
1) Træk vejret hurtigt og tungt gennem næsen: Denne her dur ikke for
mig – jeg har jo stoppet næse. 2) Gnub af næsen: Ja, goddaw mand

Større tryghed
og mere nærhed
Finanslovforslaget 2019

OV
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August 2018

Universiteterne skal stadig forvente økonomisk
modvind, når det gælder statens finansiering af uddannelse og forskning. Regeringens forslag til finansloven
for næste år varsler mere budget-barbering på Københavns Universitet.
P
 ublikationen ”Større tryghed og mere nærvær” præsenterer regeringens initiativer i Finanslovsforslag 2019. Publikationen ”Større tryghed og mere nærvær” præsenterer
regeringens initiativer i Finanslovsforslag 2019. KU kan
dog tilføje "og dårligere uddannelser" til overskriften.
Siden 2016 er der årligt blevet barberet 2 procent af bevillingerne til uddannelsesområdet på grund af det såkaldte
omprioriteringsbidrag. De årlige grønthøster-besparelser
ser nu ud til at blive forlænget med et år, så de kører
helt frem til 2022. År for år skal Københavns Universitet
spare omkring 45 millioner kroner ekstra. Det betyder,
at de samlede nedskæringer vil løbe op i omkring 310
millioner kroner i 2022.
- Dansk Industri, Dansk Erhverv og flere andre af vores
vigtige samarbejdspartnere har heldigvis allerede været i
medierne og kritisere, at besparelserne på uddannelsesområdet bare bliver ved og ved. Jeg går naturligvis forrest i den
kritik, understreger rektor Henrik C. Wegener og forklarer
alvoren i regeringens finanslovsforslag for 2019:
- Udmeldingen om at regeringen nu sliber sparekniven,
så den kører længere end først planlagt viser, at der ikke
bliver satset på Danmarks fremtid. Selv om vi gør alt for at
undgå det, vil de systematiske besparelser på f.eks. vores
uddannelser, museer og bygninger påvirke kvaliteten af
vores uddannelser. Der er desværre langt fra den højstemte

snak i politiske kredse om investering i uddannelse til hvad
der faktisk sker på de videregående uddannelser.
Det har været fremme i pressen, at besparelserne på
uddannelsesområdet vil stoppe i 2022. Men af forslaget
til finansloven fremgår det, at regeringen med den ene
hånd vil fjerne penge fra uddannelser og med den anden
give pengene tilbage i f.eks. puljer eller til særlige formål.
Det betyder, at KU ikke kan være sikker på at få de penge
igen, som der skal spares.
KU har siden 2016 hvert år fået beskåret uddannelsestilskuddene med 2 procent ekstra.
En dårlig nyhed kommer sjældent alene
Regeringen har også varslet andre former for besparelser.
Også Det Frie Forskningsråd og Danmarks Innovationsfond bliver ramt. Der er her samlet set besparelser i 2019
på over 400 millioner kr. Det vil indirekte ramme KU, da
forskerne søger penge til forskning i begge fonde.
Det er uklart, hvad der sker med en gammel aftale, der
giver ekstra penge til uddannelser på bl.a. humaniora
og samfundsvidenskab. De uddannelser modtager det
laveste tilskud fra staten. Politikerne har i flere år haft en
særlig forhøjet taxameter-bevillingen. Det giver KU ca.
70 mio. kr. ekstra om året. Af finansloven fremgår det,
at bevillingen ikke videreføres efter 2019, og universiteterne har tidligere været bekymret over dette (se f.eks.
Berlingske 6/11-2017). Rektoratet forventer, at tilskuddet
vil blive forhandlet i forbindelse med næste års finanslov.
Af Jasper Steen Winkel, KU-kommunikation
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Obligatoriske elementer på bachelordelen-ish:
1. semester
Kursus i Humanbiologi og Cellens Kemiske
Komponenter:
Integreret øvelse i Kemi og Humanbiologi
om at kunne buffre eget blod til pH-værdi
7,4 efter indtag af 2 Shandy PB

2. semester
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
og kursus i excitable celler:
Øvelse i at sidde i mange timer til diverse
øvelser og lytte til diverse undervisere. NB:
nogle synes det er spændende

Kursus i Tidlig Patient Kontakt:
3 dages “klinik” med avanceret indlæring af
Københavns S-tog kort

Kursus i Medicinsk Genetik:
Computer øvelse med interaktiv interaktion Kursus i Centralnervesystemets struktur
med bekymrede forældre
og funktion, øvelser:
Computer øvelse med interaktiv interaktion
med bekymrede forældre
6. semester
5. semester
Kursus i nyre, urinveje, endokrino- Kursus i kliniske sygdomsenheder og
logi, reproduktion og blod + energi- mikrobiologisk øvelses kursus:
Brace yourselves! 3 ugers obligatoriske
omsætning:
Adskillige mere invasive øvelser, blandt andet labøvelser hver dag sætter tålmodigheden
skal man få tager blodprøver. Hmm, indtag af på prøve. Hyg jer med at bruge katapult
sukker og cykling. Her tager man rigtigt fat funktionen på hinanden. Vi er jo voksne
mennesker, hehe.
om de medicinske “balls”.

4. semester
Kursus i videnskabsteori:
Lol-rapport hvor den studerende undrer sig
over hvad kurset egentlig hedder?
Kursus i mave, tarm og lever + kursus i
hjerte og lunger:
Høje forventninger til den kliniske relevans
af øvelserne til disse kursus opfyldes semi.
Ultralyd og husk ikke bøjle bh. Kontroversiel
hønetarm.

Kursus i basal immunologi, patologi og
farmakologi:
Yes! Man har nu overstået den raske krop og
der er ingen øvelser. Hurra!

3. semester
Kursus Hoved, hals, bevægeapparat og det
perifere nervesystem:
3 ugers livsmarkerende “oplevelse” nede i
Panums mørke kælder.
Integreret øvelse i at simultant drikke kaffe
for at læse og drikke øl til 69 timers.

Kursus i diagnostiske fag:
Woop woop intet er obligatorisk og vi
skal på kandidaten! Hov. Husk at aflever
bachelorprojekt.

Læs mere om de egentligt obligatoriske elementer på http://boganmelderne-medicin.dk/ under semesterbeskrivelser.
Ellers så chill max og nyd at du læser medicin.
Alice /MOK-red
!!
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Nogle af BUS:
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. Wow.
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