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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.
Fyraftensgudtjeneste
Filosofisk salon se s.5
5. & 6 semester billedtagning

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
Alice har en serie-dag med sig selv
Andreas skal forske
3. semester billedtagning

FREDAG
Ansøgninsfrist SupKu se s.4
Alice Sverige...uden Albin
Kun 3 uger igen til laaaang fredagsbar
9. semester billedtagning

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

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

Ansøgningsfrist for udlandsophold se s. 5
Mo skal flytte hjemmefra...igen

SØNDAG
Johan udforsker norske fjelde

MANDAG
MOK deadline 12.00
Deadline forslag forbedringer stud.klub
Mentorordning pusterummet se s.6
FFF månedsmøde se s. 7

TIRSDAG
Der var SUND-råds møde dagen før
4. semester billedtagning kl 13.00

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)
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mok@mok.dk og ikke til
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Maiers Guide til Patologiske Samlinger i Europa
De fleste af os, når vi er ude at ferierejse, ynder at koble helt af og ikke tænke på arbejde, studie eller andet end total afslapning. Sådan har jeg
(og min partner in crime&life, Sebastian) det også 90% af tiden. De sidste 10% kommer ofte til at ende i fabelagtige rejser til de respektive byers
medicinske fakulteter og dertil hørende patologisamlinger. Freaks, right? Tja, vi har lært meget (medicinsk) historie og det har været spændende at
se de store patologiske samlinger i Europa. Hvis du ikke selv kan eller vil løsrive dig fra strand og sex on the beach når du er på ferie, får du her en lille
guide over de store (og små) patologiske samlinger vi har set i Europa. Husk også vi har vores egen flotte samling, Medicinsk Museion – ret tæt på!

De store
London: Hunterian Museum, Royal College of Surgeons
London har et væld af medicinske samlinger og ‘old operating theaters’ man kan se (en oversigt kan ses her: http://medicalmuseums.org/).
Af store, overvældende samlinger alle kan komme ind at se, kan især fremhæves Bart’s pathology museum.
Jeg vil dog hellere fremhæve en lidt mindre samling, hvor præparaterne var af meget høj kvalitet og ligeledes gode forklaringer ved siden
af: Hunterian Museum, Royal College of Surgeons. Her skal man fremvise studiekort og bevise at man er tilknyttet et medicinsk fakultet. Det
er generelt et godt tegn når man ’samling-shopper.’ Trods pladsmangel med tæt pakkede præparater var det en super spændende oplevelse.
En med-MOK’er (Mo ’Champen’ Larsen) befandt sig også i London på dette tidspunkt, og fandt også samlingen interessant: MOK-approved.
Desværre holder de lukket grundet renovation til 2021, men som sagt har London rigtig meget at byde på medicinskhistorisk.
Paris: Dupuytren Museum
Paris, også værende en kæmpe og kulturel storby, har MANGE samlinger. Her kan man så
vælge om det er medicinsk historie eller freaky patologisamlinger man er til. Den store
patologisamling der skal nævnes, er Dupuytren Museet (ham med kontrakturen, ja) som er
en del af Pierre og Marie Curie Universitetet. Og hvis man er mere til medicinsk historie er
Musée d’Histoire de la Médecine - L’Université Paris Descartes også flot – både bygning og
indhold.
Vi brugte nogle timer på Dupuytren Museet (som nu er flyttet til et andet campus) og også
her skulle man vise studiekort før man måtte komme ind (måske reglerne har ændret sig).
Sådan helt film-agtigt tog en lille, krumrygget mand med hvidt hår imod os og spurgte
meget ind til hvorfor vi ville se samlingen. Så ovenpå den lille questionnaire var stemningen sat. Samlingen var mere morbid end det vi hidtil havde set, da den også bød på en del
voksdukker/voksansigter af frygtelig patologi. Især fra dengang i 1800-tallet hvor venerologien kunne kravle op i ansigtet og vansire det permanent (eg. Kongenit syfilis og sekundær
syfilis i ansigtet, ikke rart at google).

Præparater fra Dupuytren Museum

Berlin: Medizinhistorisches Museum der Charité
Berlin er som altid super organiseret og tjekket, og har gjort et godt forsøg på at samle alt medicinsk historie og patologi i en kæmpe samling: Medizinhistorisches Museum lokaliseret på deres medicinske fakultet, Charité (hvor du har eduroam, juhu!). Museet bliver også nogle
gange kaldt Virchowsamlingen, da det var manden bag patologi himself, Rudolf Virchow (ham med triaden, ja) der i sin samle-craze har
skabt det meste af samlingen gennem tiden. Det er et virkeligt flot museum med intet mindre en 6 etagers patologi og medicinsk historie.
De har især gjort sig umage med fremvisning af kirurgiske instrumenter og at forklare hvordan kirurgiske procedurer foregik for 100 år siden.
Man kan også se et colonpræparat, der vejer 60 kg.

De små og de anderledes
Napoli: Osepdale degli Incurabili
Her har vi ikke helt at gøre med en egentlig patologisamling, men trods dette en
meget særlig og spændende oplevelse. Napoli har bevaret en del af den gamle
hospitalsbygning fra renæssancetiden, og det dertilhørende farmaci. Det er en
fantastisk smuk bygning, og ved bare at træde ind i den, forstår man hvordan
medicin og kunst dengang var tæt forbundet. Man kan få en guidet tour i ’La Farmacia’ hvilket er et must, da man ellers ikke rigtig forstår, hvad der er i de mange
sublimt dekorerede potter, og hvorfor den farmaceutiske udvikling og produktion derinde var så vigtig for befolkningen dengang.

La Farmacia, Ospedale degli Incurabili
Portugal, Porto: Den patologiske samling på Centro Hospitalar São João
Porto har to medicinske fakulteter, og generelt for Portugal er de ikke tossede med at oversætte hjemmesider eller noget som helst. Så det
var lidt en udfordring at finde frem til den egentlige samling (vi kom på afveje og så den portugisiske udgave af tør, OK sten). Den samling
jeg kan anbefale at se, befinder sig på deres hospital 10 min. med sporvogn fra centrum på deres store hospital, São João. Her skal man
skrive en mail til en mand og aftale tidspunkt så han kan hente en. Samlingen ses af elever på skoleudflugt (kun den første historiske del,
ikke den med præparater) og ellers kun dem, der tager kontakt. Samlingen er dybt fascinerende, og har også en del præparater fra dyr (man
kan f.eks. se et elefantkranie med patologisk forstørret stødtand). Vi forklarede manden (der tog sig af kroppe doneret til fakultetet og havde
opgaven at agere guide også) hvorfor vi var interesserede i at se samlingen. Han var meget snakkesagelig på det engelsk han kunne, og fortalte en del om de forskellige konservationsteknikker. Derudover viste han os deres våde samling og deres dissektionssal som noget ekstra.
De portugisiske stud.med. har det for lækkert: Deres våd og dissektionssal er et lyst vidunder med dissektionsborde af marmor (LYSERØD
MARMOR) og tilhørende marmor skulpturer der casually pryder salen. Alt i alt meget fascinerende, selvom det var svært at finde.
Malta: The Knights Hospitallers Museum
Malta vil jeg lige hurtigt nævne, fordi hele øen bare er en historisk guldgrube. De har, så vidt jeg ved, ingen patologisk samling man kan
komme ind at se. Til gengæld var Malta i ca. 500 år styret af Johanniterordenen (Order of Saint John) der grundlagde samtlige hospitaler i
byen og fungerede som den middelalderlige sundhedssektor. Der er selvfølgelig et stort og flot museum dedikeret til dette, og det er især
spændende, da de reflekterer over hvordan sundhedsfremme og et sygehusvæsen kan ændre et samfund. Og så er der også en masse
aktionfyldt historie, fordi det var en ridderorden der stod for hospitalsvæsnet dengang.
Skrevet af Andrea M / MOK.red.
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ANNONCER

Copenhagen Baby Heart Study søger medicinstuderende

Kunne du tænke dig at undervise på medicin?

I forbindelse med projektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søges et antal
medicinstuderende til kvalitetsvalidering, datahåndtering og forskning i CBHS med
selvstændige forskningsprojekter f.eks som del af BA eller KA opgave.

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.

Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) er et stort forskningsprojekt, der udføres i Region
Hovedstaden mellem april 2016 t.o.m oktober 2018. I forskningsprojektet tilbydes alle
nybagte forældre på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet at få lavet en
hjertescanning (ekkokardiografi) samt EKG af deres nyfødte barns hjerte. Derudover tages
der blodprøve fra navlesnoren, til analyse kort efter prøvetagning samt lagring af restblod i
en biobank til senere forskning. Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer
og overlæger fra de involverede hospitaler.

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 SØGER STUDERENDE TIL:
Forskning kombineret med datahåndtering og kvalitetsvalidering, i en 6-12 måneders
periode. Ved endt inklusionsperiode forventer vi at have inkluderet over 25.000 børn i
projektet. Herved står vi også overfor den vigtige opgave, at sikre en ensartet opmåling
og kvalitet af de indsamlede kliniske data, og at håndtering og opmålinger sker på
standardiseret vis.
Aktuelt skal vi have besat to specifikke forskningsprojekter der omhandler hhv. hjertets
aorta- og mitral klap, med fokus på normalmateriale, afvigelser herfra og klappatologi.
Projekterne tager udgangspunkt i de ekkokardiografiske data fra de nyfødte.
Du vil blive oplært i vurdering og standardiseret opmåling af ekkokardiografier, og få
grundigt kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkoer af nyfødte. Du bliver ansvarlig
for dit eget selvstændige projekt under CBHS, der forventes at munde ud i en videnskabelig
artikel.
Du skal kunne binde dig til fuldtids forskning i 6-12 måneder. Det forventes at du er
engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for
klinisk forskningserfaring, gode kollegaer og deltagelse i et stort og aktivt forskningsmiljø.
Løn: 10.000 mdl.
Start: Fra forårssemestret 2019 - har du mulighed for at starte allerede i efteråret 2018,
hører vi også meget gerne fra dig.
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2018
Mail din ansøgning til ruth.ottilia.birgitta.voegg@regionh.dk eller anne-sophie.sillesen@
regionh.dk senest 1. Oktober 2018. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at
kontakte undertegnede
Mvh
Ottilia Vøgg, MD, Ph.d-studerende
Anne-Sophie Sillesen, MD, Ph.d-studerende
Tlf: 6146 8830 / 3868 6432

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.
1. Semester kemi
2. Semester biokemi
2. Semester genetik
3. Semester neurofysiologi
5. Semester endokrinologi
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
Ansøgningsfrist: Fredag d. 14/9 kl. 17. Jobsamtaler vil blive afholdt eftermiddag/aften
onsdag d. 19/9 og torsdag 20/9
Vi glæder os til at høre fra dig
SupKu Undervisning

Reumatologi praksis søger medicinstuderende
Der søges 1 medicinstuderende til at indgå i vores studenterteam til at hjælpe med
sekretærarbejde, patientmodtagelse, dataregistrering, kvalitetsarbejde og reumatologiske
undersøgelser.
Der lægges vægt på, at du har god patientkontakt, udviser omhu og er omhyggelig, samt
at du bidrager positivt til klinikkens udvikling. Der lægges desuden vægt på, at du er god
til IT og har en høj faglighed.
Det forventes at du har bestået 3. semester.
Ansøgere med erfaring indenfor specialet eller praksisarbejde vil blive foretrukket.
Klinikken er beliggende tæt ved Charlottenlund station.
Ansøgning med kort CV og erfaring sendes til klarlund@dadlnet.dk

På vej til frebar
Kommende neurolog?
-eller blot behov for at få styr på “den bevidstløse patient”?
Vi har samlet de skrappeste, sejeste og sjoveste af vores kollegaer til
at præsentere tips og tricks til de cases du frygter mest.
Nødderne knækkes på YNNN’s aftenmøde d
30.10.18 Auditoriet 2082. RH. Kl 17.00-20.30
Målgruppe: Før intro
Der vil blive serveret sandwich, sponsoreret af
Dansk Neurologisk Selskab.

Tilmelding på http://www.ynnn.dk/
senest 16.10.18. (Max 50 pladser)

FIND DIN INDRE
DOKTOR HOLMES OG
FÅ KRAMMET PÅ
HJERNEN

YNGRE NEUROLOGER, NEUROKIRUGER OG NEUROFYSIOLOGER

STUDENTERTILBUD

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
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.
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OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN,
JAPAN ELLER USA I EFTERÅRET 2019 ELLER FORÅRET
2020 ? SÅ LÆS MERE HER:
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):

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
Højtlæsningsgruppe for studerende ved studenterpræst Nicolai Halvorsen
Vil du læse sammen med andre på en anderledes måde? Studenterpræst Nicolai Halvorsen
tilbyder læsegruppe hver anden onsdag kl. 17.00-18.30.
Vi vil læse udvalgte, skønlitterære tekster som fælleslæsning, dvs. højtlæsning vekslende
med samtale om det, som vi har læst. Det er en læseform, der har fokus på glæden ved
at læse og glæden ved at læse sammen. Dette giver læsningen en unik social dimension.
Endvidere viser forskning fra England, at man med denne læseform kan afhjælpe stress,
udvikle sine sociale kompetencer og blive en mere opmærksom læser.
Som deltager får du under alle omstændigheder mulighed for at indgå i et særligt fællesskab,
hvor vi deler tanker og refleksioner om og med udgangspunkt i de tekster, der læses, og
derigennem sammen får nye oplevelser og perspektiver.
Det kræver ingen forberedelse eller særlige forudsætninger at deltage, og det er ikke
nødvendigt at deltage alle gangene – bare mød op!
Tid og sted: Første gang er onsdag d. 26. september kl. 17.00-18.30
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Fri entré
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en
SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden,
så kontakt mig på praest@sund.ku.dk.
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst
på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også
være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.

Hvornår: Ansøgningsfristen er den 15. september 2018 kl. 23:59.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

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

nÅr BrAnDaLaRmEn GåR tIl FrEbAr

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.

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
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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BASISGRUPPER

Kære alle, så er det tid til semesterets første månedsmøde i Psykiatrigruppen for MedicinStuderende PMS

Denne gang har vi inviteret uddannelseslæge Caroline Fussin Bruun til at komme lidt
og fortælle om at være uddannelseslæge i psykiatrien. Herunder vil hun fortælle lidt om
hvad hun laver som forvagt og til stuegang, samt hvordan den psykiatriske undersøgelse
af patienterne foregår, med et par cases som eksempler.
Oplægget starter kl 17.00 og er i lokale 13.1.36
Alle er velkomne, både hvis I interesserer jer generelt for psykiatri, gerne vil høre mere
om specialet, eller hvis I overvejer at tage læge vikarjob i psykiatrien.
Efter oplægget er der månedsmøde hvor vi vil snakke lidt om de kommende aktiviteter
for dette semester. Der vil være lidt at drikke og snacke til.
I kan finde begivenheden på vores
facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/26825007509/
Vi glæder os til at se jer alle!

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.
På facebook-eventet “Sexekspressens actiondag september 2018” kan du finde alle de
oplysninger, du har brug for.
KOM TIL MÅNEDSMØDE
4. oktober kl. 17 i Studenterhuset ved Panum. Her kan du høre meget mere om Sexekpressen
og vores arbejde.
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Pusterummets Torsdagscafé
Er du en ægte bezzerwizzer, ferm til skak eller tosset med at få tæv i hint?
Eller måske kan du bare godt lide at hænge ud med gamle og nye venner, og drikke god
kaffe?
Så er Pusterummets torsdagscafé noget for dig!
Caféen finder sted d. 20. september fra kl. 15-19.30 på første sal over kantinen på Panum.
Vi sørger for det hele. Du skal bare tage din læsemakker under armen.
Har du ikke været til vores torsdagscafé før, så kan vi fortælle at vores idé med en
brætspilscafé på Panum er at arrangere nogle hyggelige eftermiddage, hvor der snakkes
om andet end læsning og eksaminer og hvor man også kan møde nye mennesker, uden
at der er alkohol involveret.
Derfor sørger vi for masser af:
- Gratis kaffe (hey er det fra the Coffee Collective? Ja det er
det da), te og snacks
- Brætspil
- God stemning
Se mere på www.facebook.com/pusterummetsund
Vi ses!
P.s. næste Torsdagscafé er d. 18. oktober.

Kære bachelorstuderende
Har du lyst til at klare dig igennem studiet 100% alene i et konkurrencepræget studiemiljø?
Nej vel? Det er der jo ingen af os, der har! Og det behøver du heldigvis heller ikke :)
I Pusterummet vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at skabe en god
studiekultur her på medicin.
I den forbindelse har vi opdaget, at vi er mange, der gerne ville have haft en ældre studerende
i nærheden, som vi kunne snakke fortroligt og sparre med undervejs på studiet.
Så derfor startede vi en mentorordning - et frirum med sparring og en mentor du altid kan
hive fat i hvis du har brug for et lyttende øre, et godt råd eller noget helt tredje.
Over 200 studerende har allerede fået en mentorgruppe – og nu har du også muligheden!
Mentorordningen er en rigtig god mulighed, hvis du har lyst til at:
- Lære nye mennesker at kende
- Få sparring på tværs af semestre og hold
- Trække på erfaringer fra nogen der selv har været igennem studiet
- Få hjælp til tidsprioritering bl.a. i forhold til studie og fritid
- Snakke om de oplevelser, man får på studiet
Se mere og tilmeld dig via
www.pusterummet-sund.dk/mentor eller www.facebook.com/pusterummetsund
Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle - Frist d. 17/9

Neurodag i København, for medlemmer fra hele Danmark!
Forniks i København har glæden af at invitere alle Forniks medlemmer, medlemmer
af SANS i Odense samt medlemmer af NSM i Århus til neurodag i København 22.
September!
Programmet er foreløbig som følger:
Kl 12:30: Fællesfrokost med sandwich + rundvisning for
interesserede.
Kl 13:30: Hovedpine af Song Guo.
Kl 15:00: Leder i sundhedssektoren som yngre læge, af
arbejdspsykolog Mette Krøigaard.
Kl 16:00: Case med figuranter, neurologi godt og blandet, af
Alexander Cuculiza Henriksen og Frederik Winsløv.
Kl 18:00: Middag
Kl 20:00: Neurobowl
Det bliver derefter sommerfest, men mere information kommer når vi nærmer os
begivenheden.
Deltagelse koster 40 kr og dækker over en lækker frokost, aftensmad og snack. På vores
begivenhed til arrangementet på facebook kan man finde link til betaling, og opdatert
informasjon om arrangementet.
**S.U lørdag d. 15. september**
Vi gleder oss masse til at se jer den 22. september!
De bedste hilsner,
FORNIKS bestyrelsen.
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Velkommen til et nyt semester med SPLAS!
Dette semester byder vi igen på en perlerække af interessante kurser og foredrag. Klassikerne;
Basal Sutur, Avanceret Sutur og det eftertragtede Grisekursus er selvfølgelig på programmet
igen, med første Basal Sutur d. 26. september.
Derudover kan vi afsløre to foredrag: d. 4. oktober gæster Andreas Printzlau os med en
interessant fortælling om kosmetisk kirurgi. Printzlau driver privathospitalet med samme
navn. I november måned får vi fornemt besøg fra udlandet - følg med for mere information!
Til nye studerende:
Du skal ikke vide, hvilken læge du vil være endnu! Men det forhindrer dig ikke i at udforske.
SPLAS er en basisgruppe med plastikkirurgisk interesse. Vi prøver
at give de studerende en chance for at få et indblik i
specialet, give dem kompetencer relevante for specialet
(og kirurgi generelt) samt formidle en kontakt med
speciallægerne. Kom og sig hej til basisgruppe bazar
og hør mere!
Hvordan opdateres jeg?
Like os på Facebook! ”Studerendes Plastikkirurgiske
Selskab – SPLAS” Her slår vi kurser og events op, du kan
komme i kontakt med os og melde dig ind i gruppen
*hint: tryk på coverbilledet*.
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FIGURANT TIL FYA ULTRALYDS KURSUS
Kurset løber over 2 hele dage, hvor der om formiddagen er forelæsninger og hands-on
om eftermiddagen.
Til hands-on skal vi bruge 6 figuranter hver dag. Der vil være tale om skanning til regional
anæstesi og vaskulær adgang (hals, ryg, mave, arme, ben), samt eFAST + FATE + luftvej
(thorax og abdomen).
Som figurant får man mulighed for at overvære de spændende forelæsninger om
formiddagen, og lære om anvendelsen af UL indenfor det anæstesiologiske speciale.
Hvem er du?
Medicinstuderende – intet semester krav. Alle er velkomne!
Det praktiske:
Kurset foregår hos GE Healthcare i Brøndby, d. 17.-18. oktober 2018 (bus 300s stopper
lige ved døren).

Hvem vil være Læge

12 semestre. 12 spørgsmål. Kan du blive cand.med.!?

12

Hvordan noteres en ia. inspektion under en
gynækologisk undersøgelse?

11

Hvilke fem I’er udgør de geriatriske giganter?

10

Hvad er prævalensen af hyperkinetisk forstyrrelse
(ADHD) blandt skolebørn?

For mere info eller tilmelding kontakt: fyabestyrelse@gmail.com

MÅNEDSMØDE OG GENERALFORSAMLING

9

Hvilke tre bakterier er de hyppigste årsager til akut
ottitis media?

8

Hvilken kontekst skal du logge ind i for at få adgang til
anæstesiprocedurerskemaet i SP?

7

Hvor stor en diameter skal et asymptomatisk
abdominalt aorta-aneurisme have før man tilbyder
behandling?

6

Hvilken kliniske tilstand optræder ved forhøjt niveau af
glukokortikoider i blodet?

5

Hvilken celletype kan aktiveres af NK-celler?

4

Beskriv sammenhængen mellem MAP og CO.

3

Hvilke spinalrødder danner Plexus Brachialis?

2

Hvor mange subunits består det humane ribosom af?

1

Hvor mange lungelapper er der i højre lunge?

HJERTESTOP - hvad gør man når algoritmen er udtømt og patienten stadig har stop?
Kom til oplæg med speciallæge i anæstesi Søren Stemann Rudolph, der til daglig
arbejder på Rigshospitalets HovedOrtoCenter og på akutlægebilen og -helikopteren, og
hør hvad man gør når patienten har hjertestop, man har fulgt algoritmen og patienten
stadig ikke har ROSC. Hvilke behandlingsmuligheder har man og hvad skal man tænke
på?
Hvem er du?
Alle, medlemmer som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv medicin,
anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og
foredrag.
Derudover er medlemskontingentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en
lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.
ALLE betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan stille op
til generalforsamlingen, uanset semestertrin og erfaring.
Se mere om SATS, bliv medlem og følg os på Facebook.
Det praktiske:
Mødet holdes d. 3. oktober kl. 16.15 på Panum lokale 13.1.36

Kom til introaften hos Donaid 24. september kl.
17.15
Alle er velkomne. Der vil være lidt mad og en introduktion til hvad vi laver samt et spændende
oplæg. Mere info og lokale følger.
Hvem er vi? Donaid er en gruppe under IMCC. Vi underviser gymnasieelever i organdonation,
så de kan tage stilling på et informeret grundlag.
Hvis du syntes mere viden om organdonation koblet med undervisningserfaring lyder godt,
så kom forbi et af vores arrangementer.
Hvad sker der ellers i Donaid?
Næste månedsmøde 3/10 kl. 17.15 i Studenterhuset
National organdonationsdag 13/10 – find os på Kultorvet om
formiddagen!
Materialedag 15/10
Hygge med fællesspisning 19/10
Vi ses også til basisgruppebazar! Kom forbi og kig på organer mens du spiser lækker kage!

Velkommen til det nye semester!
Ferien er ovre og gode tider venter forude. Førstehjælp for Folkeskoler holder
månedsmøde d. 17. september (17.15-19.00), og alle er velkomne (især dig!).
Kom til vores månedsmøde hvis du vil være med i en hyggelig basisgruppe med masseraf
søde mennesker, eller er interesseret i at blive klogere på, hvad vi egentlig går og laver.
Du kan også fange os på basisgruppebazaren og få et stykke kage og høre mere om hvad
vi går og laver - vi glæder os til at se dig!

Dagsorden følger på facebook-eventet (tjek ‘FFF
månedsmøde - semestrets første’)!
Læs mere om vores uddannelsesweekend på facebookeventet (tjek ‘Uddannelsesweekend Førstehjælp for
Folkeskoler København- E2018’).

SVAR:
1: Tre. 2: To. 3: C5-T1. 4: MAP = TPR x CO 5: Makrofager 6: Cushings Syndrom 7: 5,5
cm for mænd og 5,0 cm for kvinder. 8: Glem det. Det er umuligt i stud.med.-regi. 9:
Streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, moraxella catarrhalis 10: 2-5% 11:
Inkontinens, immobilitet, iatrogenese, instabilitet og intellektuel reduktion 12: VVP nat

Derudover holder FFF uddannelsesweekend d. 6. og 7. oktober, hvor du får muligheden
for at uddanne dig som førstehjælps-underviser og dermed
kan komme med ud og undervise i førstehjælp samt
være samarit til forskellige events! Hør mere om dette til
månedsmødet!
Vi ses på dagen!

Af: Mo og Anders / MOK.red

FADL-REPRÆSENTANT?
Vi afholder en uforpligtende intro om det at være repræsentant hos FADL.
Her får du muligheden for at blive klogere på hvad
repræsentantskabet går og laver, og du får også
muligheden for at stille spørgsmål,
hvis der er noget du er i tvivl om.
Hvis du tænker at det er noget for dig,
så kan du stille op helt frem til d. 20. september
Det sker mandag d. 17. september kl. 17 i FADL-huset

TILLID
Vidste du, at dine Tillidsrepræsentanter også
kan hjælpe dig, selvom du ikke er ansat som
SPV, LSV, VT eller LV?

Kontakt dine tillidsrepræsentanter på
tillid@fadl.dk - de har tavshedspligt

EFTERÅRSKURSER HOS FADL
HUSK at tilmeldingen til FADLs efterårskurser snart åbner
Kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser findes på fadl.dk.
Har du spørgsmål til tilmelding eller andet, kan du kontakte vores kursusmail:
kurser.kkf@fadl.dk
Du tilmelder dig som altid på mit.fadl/dk - sid klar på tasterne d. 17/9 fra kl. 8
KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

9

|

ANNONCER

GØGL

|

9

Klubben er atter åbnet igen til jer kaffehungrende studerende.
Der er semesterstartsfest i klubben d. 22/9 kl. 21-04
Har du gode ideer til, hvordan klubben kan renoveres, så send en mail til hg-image@studklub.dk
Nåede du ikke mandagens HG intro, så bare rolig! Der er intro igen mandag d. 17/9. I kan også finde os til basisgruppebazar.
Klubben er åben mandag 11-16, og tirsdag til fredag 11-17. Der serveres gratis kaffe te og dansk vand.
Du kan købe øl chips slik chokolade, dog ingen tyggegummi
Har du gode ideer til, hvordan klubben kan renoveres, så send en mail til hg-image@studklub.dk SU 17/9.
Filmaften d. 20/9, film tba.

VIL DU GERNE HAVE FED PR TIL DIN BASISGRUPPE???
Send et billede til info@scorebogen.com.
Senest d. 30/9-2017.
Selve billederne skal være i formatet JPG/
JPEG, TIFF,GIF, BMP ect.
Billedet skal være i ratioen 3:2 aka. (1.5:1),
omtrentligt svarende til et liggende A4-ark

Hvis I har brug for hjælp, er I velkomne til
at kontakte os på Facebook og sende os en
besked her. Der har vi en fænomenal SoMeansvarlig, der er teknisk kyndig, har en
bachelor fra DTU og vil kunne hjælpe jer med
at det computer-gejl :-)

Vi mangler stadig at tage billeder af nogle af
jer. Dem skal vi nok komme efter. Se Facebook
eller MOK #1 for fototider.
Hvis du er på frisemester eller ikke har kunne
være tilstede ved billedtagning, er du også
velkommen til at kontakte os, så finder vi en
løsning. Løsbilleder tages desuden til næste
frebar
Vh
Scorebogen

Personlig assistent til overlæge

Afsnit for effektive lidelser, S3, Psykiatrien Syd, Vordingboerg
Vi søger en/flere medicinstuderende
til personlig assistent for en overlæge.
Du følger og bistår overlægen gennem
arbejdsdagen. Det drejer sig særligt om at
sikre, at alle arbejdsopgaver bliver udført,
og at alt relevant journalføres i Sundhedsplatformen. Du skal blandt andet finde
journalnotater, klikke strukturerede data,
indføre journalnotater m.v.
Du deltager således i samtaler med patienterne og konferencer på afsnittet. Jobbet
vil dermed give en unik mulighed for at få
indblik i psykiatrien, herunder den kliniske
vurdering af patienterne.

Arbejdet kan varetages af flere medicinstuderende, som kan dele arbejdsdagene mellem sig. Dog skal den enkelte
studerende have gennemsnitlig minimum
en vagt ugentligt. Det er væsentligt, at den
studerende har et godt overblik og gode
it-kundskaber. Der vil være undervisning
i Sundhedsplatformen i forbindelse med
jobstart. Kendskab til psykiatri er en
fordel men ikke en forudsætning.

anvende denne, kan arbejdstiden fra
kl. 14.30-15.30 foregå i bussen, hvor der er
it-arbejdspladser.

Arbejdstiden er mandag til torsdag
kl. 9-15.30. Der kører bus fra København
direkte til afdelingen i Vordingborg, og
såfremt den studerende ønsker at

Ansøgningsfrist 20.09.18

Tiltrædelse snarest muligt.
Yderligere oplysninger
Ledende overlæge Dorthe Goldschmidt,
51 33 38 62 eller afsnitsansvarlig læge
Morten Galskov, 24 20 75 01.

Se det fulde opslag på
www.regionsjaelland.dk/Job - 004280
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Horoskoper
af Madame Maier

Hvis du bruger det som våben, vil det få
konsekvenser.

Løven
Du skal ikke gå længere uden stjernernes 22. juli - 22. aug.
oplysning! Frygt ej, her er denne uges meget Der vil gå ild i din føntørrer. Med vådt hår
præcise horoskop.
og og en stor forskrækkelse husker du
brantrekanten, og får styr på situatioenen.
Vandmanden
Vær stolt, siger stjernerne. Du ser desværre
20. jan. - 18. feb.
herrens ud resten af dagen.
Torsdag vil du forvildes ned i en kælder,
du aldrig troede du ville havne i. Ikke pga. Jomfruen
SAU, S&M eller hvad du ellers er til. Grunden 23. aug. - 22. sep.
kan stjernerne ikke ytre sig om, men du får Husk, der er noget der hedder Super Mario
‘that Pans labyrinth-feeling’ dog uden den Bros. Du får alligevel ikke noget ud af at læse
sørgelige slutning #spoiler.
fra nu af, det hele bliver glemt alligevel...
Fisken
19. feb. - 19. marts
Du kan allerede mærke vinterdepression
nærme sig. Selvom det blot er september,
har du darkness-blues. Stjernerne foreslår
daglig D-vitamin og sol-lampe. Profylakse
er nøgleordet.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du har på fornemmelsen, at din nyre måske
er hesteskoformet. Du ligger søvnløs om
natten, og synes det er meget tydeligt at
palpere frem. Og hvad så? Every snowflake
is beautiful in it’s own way <3

Vædderen
20. marts - 19. april
Du vil at opleve, at... *WHITE NOISE*

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Din succes-streak fortsætter, nu bare med
smukkere hår end sidste uge. Din hårrødder
er så succesfulde, at dit hår faktisk gror lidt
for flot, OK?!

Tyren
20. april - 20. maj
Du bliver så sindssyg arrig på cykelstien,
fordi halvdelen af København har valgt at
cykeltræne deres 4-årige kl. 7.30 på Jagtvej.
Fuldt foreståeligt, bare husk at tælle til 10 før
du siger noget resten af dagen.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du kommer til at se Dumbo, men har glemt
hvilken effekt filmen har på dig. Du bliver
sendt direkte ind i total tåre-tsunami, men
bagefter har du fået ny energi og er klar til
at overtage verden (på en hyggelig måde).

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Genfinder massiv kærlighed for pokemonkort. Det er bare rigtig ærgerligt, for du
har altid været dårlig til at samle dem. 300
grimme energy cards senere synes stjerne
du skal give it a break.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Din ven/veninde ønsker inderligt,
at du går mere op i biernes ve og vel.
Honningproduktionen og biernes betydning
Krebsen
for økosystemet trues. Han/hun insisterer på
21. juni - 21. juli
at I køber en bikube sammen. Pas på jeres
Trods mange fejlslagne forsøg, kan du i dronning ikke dør om vinteren, det kunne
denne uge succesfuldt kradse med en gaffel betyde meget for både honning og jeres
på en tallerken uden at dø lidt indeni. With venskab.
great power comes great responsibility.

GØGL

|

Der var engang på MOK-weekend...
... Hvor vi skrev en lille historie. Det skete en varm sommerdag, i pausen under
vores svendende rosédampende redaktionsmøde. Selvfølgelig i Nordsjælland. Vi
er 9 medlemmere, derfor har 9 mennesker også skrevet historien. Den røde tråd
er vel egentlig også yt. Forfatterskiftet, så vidt det går at tyde, er markeret
med en bi ( ). Her kommer den så.
Der var engang en lille bjørn, Snøvsen
hed han, og en dag klatrede han hele
vejen op af lønstigen. Det kunne han
selvsagt ikke håndtere, og endte i et
katastrofalt MOK-meltdown, hvor alle
var sindssygt bange for UV-indexet.
Hudcancer er en alvorlig ting.For at
opsummere er UV-indexet 9/6-’18: 5,9
skyfrit, 3,5 skyet. (Reference: 1-3 lavt.
3-6 moderat. 6-8 højt. >8 meget højt.)
Hold øje med dit daglige indeks. Solhat,
solcreme, skygge. Carlos kiggede på
sin egen skygge og blev fuldstændigt
betaget af sin egen silhouette. Han
havde trænet i Fitness World næsten
hver dag de sidste 4 måneder og det
kunne mærkes. Men han savnede
Christian. Christian gav Carlos glæde
og stabilitet.
Men mansen vendte
tilbage. Han så sig omkring. Og der
stod han. Han var nøgen, helt nøgen.
Beslutningen var taget og han skulle

aldrig gøre det igen. Det blev fredag.
Kaffen var kold, uden sukker, og
sur mælk. Hvor er den nærmeste
pårørende til den nuværende
Statsminister. Som sådan en meget fin
tjans, omend det kræver en væsentlig
medie-tilstedeværelse. Det sværeste
ved at være i paperazziernes søgelys
er nok kravet om altid at være iklædt
bordeaux-farvet lædertøj. Til tider
blev velour overvejet, men havde
det ikke været for den insisterende
trang til en alt for dyr gin&tonic, så
havde han forført hende. Men sådan
skulel det ikke gå. I stedet spenderede
han eftermiddagen på at onanere til
diverse
fede frodige overvægtige
kvinder. Med deres voluptuøse kroppe,
og blevrende flæsk, vistes vejen mod
en adipøs verden med en ølie-, smørog palminfyldt himmel. Alle kan dø.
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