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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.
SPLAS suturkursus (side 4)
Foredrag om bakterier og fæces v. præsten (side 8)
Fotografering af 12. semester akut
MedicinerRådets Månedsmøde (side 8)

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
Infomøde i FORNIKS (side 4)
Infomøde om mindfulness
Hertoft-eftermiddag om dansk babe
TEKNOTORSDAG!

FREDAG
Livstilsmesse i Øksnehallen. Naturmedicin mm.
LØN! Har du taget nok FADL-vagter?
Fotografering af 12. semester gyn

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

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

Actiondag i SEXEKSPRESSEN (side 4)
Generalforsamling i Medicinerrevyen

SØNDAG
Andrea skal i kirke.
Deadline for basisgrupper til scorebogen.
Scorebogsugen begynder.

MANDAG
MOK deadline 12.00
Gratis morgenbrød og kaffe ved FADL

Gid man bare kunne få
en okay kort jakke.

TIRSDAG
Det er stadig oktober.

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: Tekno-torsdag
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Friske børn og fed kakao
Til et familiearrangement for nylig, blev jeg pålagt at lave den varme kakao. Det blev
jeg af to grunde:1) Fødselsdagsbarnets far, som plejer at lave kakaoen, var bortrejst
på jagt i Østeuropa. 2) Jeg er, i al beskedenhed, ret god til at lave kakao.
Jeg gik i gang med at lave min kakao, og netop som jeg stod og piskede som en
gal på min kakao-smør-opbagning, spurgte 8-årige Silke: ”Hvilken mælk vil du
bruge?”. Hun pegede op på køkkenbordet, hvor der stod to kartoner sødmælk og
en enkelt letmælk. Da jeg svarede, at jeg ville bruge sødmælken, sprang hun op i et
tigerdyrshop og udbrød: ”Sødmælk er godt for friske børn, fordi, det er fyldt med
fedt, og det er der masser af energi i, og det har børn brug for!”.
Hold da op. Først kiggede jeg mig omkring for at sikre mig at jeg ikke var blevet
fanget med skjult kamera til en reklame for Arla. Dernæst glædede jeg mig over at
Silke ikke lod til at være fedtforskrækket, som så mange andre børn. Jeg gav hende
fuldstændigt ret.
Men naturligvis var der skår i sødmælksidyllen. Silke begyndte nemlig straks at
fortælle om de børn der var knap så friske, og ikke behøvede ekstra energi – fx pigen
i hendes klasse som var ”10 centimeter tyk” (sagt med hænderne holdt op med cirka
70 centimeters afstand).
Og hvad svarer man lige til det? Er det der man skal fortælle om leptin, glandula
thyroidea og basalstofskiftet? Eller skal man bare smile og piske videre i kakaoen,
der er ved at brænde på?
Silke var allerede hoppet videre før jeg fik strikket et svar sammen, men jeg er stadig
ikke sikker på hvad jeg skulle have sagt.
Nok noget med at børn både kan være
Gammeldags kakao
tykke og tynde når de vokser, og at det
75 g smør
er helt normalt.
1 l let- eller sødmælk
Men det havde jo været nemmere
4 spsk kakao
2-3 spsk sukker
hvis Silkes 10 centimeter tykke
Et par store skvæt mørk rom og/eller cognac
veninde havde knoglekræft eller
¼ l piskefløde til flødeskum
blindtarmsbetændelse; Det er konkret,
Smør smeltes og bruses af, hvorefter kakao
farligt, og nemt at have medlidenhed
tilsættes lidt efter lidt under konstant
med. Fedme er rodet, omdiskuteret, og
piskning over svag varme. Mælk tilsættes
måske hendes forældres skyld? Måske
nu forsigtigt under grundig omrøring.
samfundets skyld? Måske ingens skyld?
Smørmassen bliver sej når man hælder
Det er i hvert fald svært forklare Silke
noget jeg ikke selv kan blive klog på.
Uanset hvad, er der her en opskrift
på rigtig gammeldags kakao med
smør. Den er god på en ruskende
regnvejrsdag.

mælken i, men her er det vigtigt at have
is i maven. Forsæt med langsomt at
tilsætte mælken, men du pisker smørmassen
ud i mælken. Når mælken er i gryden,
kan du smage til med sprut og sukker.
Tilsæt sprutten tidligt, sammen med det
første mælk, hvis du vil være sikker på at
alkoholen damper af.

Skrevet af: Johan // MOK-red.
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BASISGRUPPER

FORNIKS’ infomåde & månedsmøde
om “Demens - gennem de sidste
hundrede år”
Hjertelig velkommen tilbage fra sommerferien og kæmpe
velkommen til alle de nye studerende!
Vi starter som altid semestret ud med et infomøde for såvel nye som gamle studerende
med interesse i FORNIKS. Her vil vi fortælle alt, hvad der er at vide om vores forening og
arrangementer. Infomødet afholdes på torsdag d. 27 september kl. 16.45-17.00.
Kl. 17.15 fortsætter vi med månedsmødet, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer er
meget velkomne til at deltage. Traditionen tro begynder vi mødet med et 45 minutters
oplæg. Vi er så heldige at få neurolog Kristian Steen Frederiksen fra Hukommelsesklinikken
Rigshospitalet på besøg og fortælle os om “Demens i det 20. og 21. århundrede - fra
neuropatologi til klinik”. Så hvis du også er nysgerrig efter at høre mere om hvordan viden
om og forståelsen af et af hjernens helt store mysterier - tab af hukommelse - har udviklet
sig gennem de sidste hundrede år, håber vi meget på at se dig - og måske din læsemakker :-)
Vi sørger selvfølgelig for lidt lækkert til ganen samt kaffe og te :)
Efter oplægget vil der blive afholdt månedsmøde, hvor vi planlægger efterårets
arrangementer. Derudover afholder vi også ekstraordinær generalforsamling, hvor
regnskabet for 2017 vil blive gennemgået.
Vi glæder os til at se dig!
/FORNIKS

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser
af undervisningserfaring og nye venner!
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. Hvis du ikke kan netop den dag, så fortvivl ej, der kommer
flere chancer, men kom forbi til et af vores månedsmøder!
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!

Foredrag med Andreas Printzlau
“I Kina spiser de hunde”
Hvad er kosmetisk plastikkirurgi?
Kan patienter selv stille indikation for kirurgi?
Hvor går grænserne?
Alt dette og mere til vil Andreas Printzlau prøve at besvare på semesterets første foredrag
torsdag d. 4. oktober kl 17. Andreas har mange års erfaring indenfor kosmetisk kirurgi og
driver sit eget privathospital af samme navn.
Kom med til en hyggelig aften med kaffe, kage og kirurgi!
Stadig billetter til sutur på onsdag d. 26 september!
Vi har stadig flere billetter til semesterets første suturkursus her på onsdag. Skal du på TKO
til vinter? Har du klinik, men har helt glemt CAMES suturering? Eller er du en ny studerende,
der vil snuse til kirurgi? Find os på Facebook, hvor du kan købe billetter.

KURSUS I AKUTTE PROCEDURER
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række akutte procedurer til løsning af
ABC-problemer.
På kurset undervises der i nødtracheotomi, aflastning af trykpneumothorax, anlæggelse af
pleuradræn samt anlæggelse af intraossøs adgang på donationsmateriale (mors).
Før kurset udsendes materiale, der gennemgår procedurerne. Kurset starter med en teoretisk
gennemgang af indgrebene, indikationer og kliniske problemstillinger hvor indgrebene
er relevante. Derefter fortsætter kurset på dissektionssalen, hvor indgrebenes praktiske
udførsel først demonstreres af underviserne, hvorefter kursisterne har god til at øve den
praktiske udførsel.
På kurset lægges vægt på procedurernes praktiske udførsel og hands-on-tiden prioriteres.
Hvem er du?
Medicinstuderende – bestået 3. semester
Det praktiske:
Kurset foregår d. 4. oktober 2018 kl. 16.00-21.00, dissektionssalen på Panum
OBS.: Medbring egen kittel!
Billetter:
Pris 100 kr. (inkl. snacks og mad)
Medlemsskab af SATS er ligeledes påkrævet.
Billetsalget er startet på sats-kbh.dk
---------------------------------------------------------------MÅNEDSMØDE OG GENERALFORSAMLING
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 2018 kl. 16.15 på Panum lokale 13.1.36

Mikroskoper
af Madame Maier

Grundet begrænset stjerneplads får du her din uge opsummeret i en sang.
Stjernerne har ledt længe i deres pladesamling for at finde sangen, der tyder
indholdet i netop din uge.
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du er upbeat og frisk denne uge - Black Betty m. Ram Jam er dit jam denne uge.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Du er ‘Hooked on a feeling’ m. Blue Swede.
Vædderen
20. marts - 19. april
Stilhed.
Tyren
20. april - 20. maj
Hvis du hører ‘X Gon’ Give it to you’ m. DMX 3-5 gange denne uge bliver du så
gangsta at verden ryster når dine yeezys rammer jorden.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Ikke lige hvad du troede, men ‘Rasputin’ m. Boney M. gets your flow going.
Krebsen
21. juni - 21. juli
You’re so excited! Præcis ‘I’m so excited’ m. The Pointer Sisters. Dine venner siger
måske du skal slappe lidt af, fuck dem.
Løven
22. juli - 22. aug.
Du er i dakke-humør: ‘Kernkraft 400’ m. Zombie Nation. Også kendt som ‘Vi skal
på grillen’ og andre lå-lå-lååå agtige sange.
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
*SHUSH min skat* Careless whisper m. George Michael gør dig lækker denne
uge. Embrace.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Efteråret skal lyttes ind m. ‘Son of A Preacher Man’ m. Dusty Springfield.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Som nr. 1 på Barney Stinson’s get hyped playlist ligger også din sang denne uge:
‘You Give Love A Bad Name’ m. Bon Jovi.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Solbrillerne på, siger stjernerne. Selvom der er mørkt og koldt udenfor. Du
bliver helt rå hvis du tager ‘Mississippi Queen’ m. Mountain i ørerne denne
uge. #badass.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
‘Think’ m. Aretha Franklin. Freeeeeedom!

ANNONCER

Forskning på karkirurgisk afdeling, Rigshospitalet
Vil du gerne forske i arteriosklerose, blive ekspert i vaskulær ultralydsdiagnostik og blive
en del af vores dynamiske forskningsmiljø? Vi søger én ph.d. studerende til et spændende
projekt omhandlende carotis arteriosklerose og avanceret 3D-ultralydsdiagnostik.
Hvem er vi?
Karkirurgisk klinik på Rigshospitalet har i mere end 30 år arbejdet med vaskulær
ultralydsdiagnostik, klinisk såvel som videnskabeligt, og er i dag det største center indenfor
diagnostisk vaskulær ultralyd i Europa. Karkirurgisk ambulatorium er udstyret med ”stateof-the-art” ultralydsapparatur - herunder de mest avancerede systemer til kontrast- og
tredimensionelt ultralyd. Afdelingen har særdeles gode internationale kontakter og blandt
andet det primære test-site for verdens førende producent af diagnostisk ultralydsudstyr.
Vores forskningsgruppe består for tiden af 3 ph.d.-studerende, 4 post-doc’s samt en
forskningslektor og en professor.
Hvem søger vi?
Vi vil gerne ansætte en faglig dygtig, arbejdsom og forskningsinteresseret læge til et
ph.d-projekt indenfor avanceret ultralyd af carotis arteriosklerose. Vi forventer, at du selv
gør alt, hvad du kan for at tilegne dig ny viden. Forskningsuddannelsen handler bl.a. om
at lære at tilegne sig og skabe ny viden. Vi forventer at du er villig til at yde dit absolut
bedste, at du på forhånd har gjort dig klart at du vil forske, at du er i stand til at arbejde
selvstændigt, vedholdende og velstruktureret. Det vigtigste er at du har lyst til at bidrage til
afdelingens og forskningsgruppens fælles succes – og du er velkommen både før og efter
KBU, introduktionsuddannelse og ligenden.
Dit arbejde?
Stillingen indebærer klinisk orienteret forskning i arteriosklerose, især med anvendelse
af de nyeste ultralydsmetoder, og der vil i projektet være særligt fokus på arteriosklerose
i a. carotis. Der vil være betydelig patientkontakt i dagligdagen, og du vil selvstændigt
booke og undersøge ”egne” patienter i ambulatoriet i nært samarbede med kollegaer,
sygeplejesker og sekretærer. Der vil altid være mulighed for supervision, såvel videnskabeligt
som karkirurgisk – og der er rig mulighed for selv at præge projektet, ligesom studiebesøg
hos vores samarbejdspartner i Paris er oplagt. I samarbejde med vejleder, vil der også være
mulighed for at planlægge klinisk arbejde og vagter på afdelingen.
Udover erfarende hovedvejledere (professor og forskningslektor), vil du få tilknyttet en
yngre forskningsaktiv læge som medvejleder (post-doc). Medvejlederen, som netop vil have
gennemgået et ph.d-forløb inden for et beslægtet emne, vil sikre dig hjælp og introduktion
til hverdagen som fuldtidsforsker.

|

reservelæge, enten i en introduktions eller uklassificeret stilling i karkirurgi. Under denne
ansættelse skal du, i samarbejde med vejleder, udarbejde protokol, ansøgninger og du vil
blive introduceret til specialet og afdelingen.
Send din ansøgning inkl. curriculum vitae med kopi af lægeautorisation. Tidligere
forskningserfaring er en fordel, men ikke en forudsætning.
Spørgsmål?
Kontakt gerne professor Henrik Sillesen (henrik.hegaard.sillesen@regionh.dk) eller
forskningslektor Jonas Eiberg (jonas.eiberg@regionh.dk)
Ansøgningsfrist?
Send din ansøgning pr mail til henrik.hegaard.sillesen@regionh.dk hurtigst muligt, og
senest 8/10
Vi glæder os til at høre fra dig!
Med venlig hilsen
Henrik Sillesen, dr.med., klinkchef, professor & Jonas Eiberg, ph.d., overlæge, forskningslektor
Karkirurgisk afdeling, Rigshospitalet og Københavns Universitet, Rigshospitalet, Blegdamsvej
9, 2100 København Ø

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger to nye kolleger til vores lille journalhold med start i oktober 2018. Neurokirurgisk
klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder i Europa
og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver kirurgiske
indgreb.
Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelses-journaler på
elektive patienter i afdelingens ambulatorium inklusiv præoperativ vurdering og optimering.
Vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og hvis man har lyst, er der mulighed for at
deltage i afdelingens øvrige aktiviteter. Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på
hverdage. Der er ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning.
Løn efter FADL´s overenskomst. Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige
medlemmer på to lønnede følgevagter.
Krav:
- Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold.
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden.

Hos os vil du både lære et konkret håndværk (vaskulær ultralyd) og lære at holde foredrag
og undervise på både dansk og engelsk i ind- og udland. Vores overordnede mål er, at du
inden for det første år har startet dit forskningsprojekt, har præsenteret foreløbige resultater
ved international konference samt har skrevet en artikel som førsteforfatter med henblik
på international publikation. Ph.d. studiet er i udgangspunkt eksternt finansieret, men du
forventes løbende at ansøge fonde om med-finansiering.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er syv
personer på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil
og udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen. Det er en fordel hvis du har erfaring
med at håndtere patienter i krise, og du skal være forberedt på at være tovholder på tværs
af faggrupper og specialer. Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden hvor vi plejer at
spise sammen, og vi søger nye kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold.

Hvornår starter du?
Ansættelsesstart: Oktober-December 2018 (eller senere, idet starttidspunk kan aftales
nærmere). Ansættelsen forventes at blive indledt af 3-6 måneders ansættelse som

Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til Sondre Tefre på bsr955@alumni.
ku.dk senest søndag den 7. oktober. Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående
mail for mere information.

RIP

Rusvejledning 2009-2018

Ghetto, Redneck, Tyroler, Sheik, Indianer, Nonne, Shaman,
Mexicaner, Mexicaner 2, Nam, osv.
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ANNONCER

STUDENTERTILBUD

Forsøgspersoner til studie om ørekirurgisk simulationstræning søges!

Medicinstuderende til projekt om webbaseret
træningsprogram

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.

På Neonatalklinikken GN, Rigshospitalet, er vi i gang med et internationalt klinisk
randomiseret forsøg, hvor vi undersøger om monitorering af hjernens iltning kombineret
med en behandlingsvejledning, kan nedsætte risikoen for død eller overlevelse med svær
hjerneskade hos ekstremt for tidligt fødte børn (før uge 28). Forsøget vil køre på mere end
50 neonatalafdelinger. For at sikre ensartet faglighed, skal alle klinikere som er involveret i
forsøget, gennemføre et webbaseret trænings og certificeringskursus.

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@hotmail.com

Kurset udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstadens E-learning enhed. I
forbindelse med dette, søger vi en medicinstuderende, som ønsker at skrive bachelor eller
kandidatopgave indenfor medicinsk pædagogik.
Opgaverne vil være at orientere sig i tilgængelig teori og empiri indenfor webbaseret
medicinsk træning i pædagogisk kontekst, deltage i produktionen af kurset og indsamle samt
behandle data på klinikernes præstationer når de tager kurset. Vi forventer som minimum
at projektet udmunder i en bachelor/kandidatopgave, men hvis ambitionerne er til stede vil
det være muligt at deltage aktivt i arbejdet omkring selve artiklen og opnå medforfatteskab.
Du vil blive vejledt af Professor, Gorm Greisen og Mathias Lühr Hansen, læge og PhD
studerende ved Neonatalklinikken GN.
Projektet og opgaveskrivning vil kunne foregå sideløbende med studiet, tilrettelægges
efter dit skema og er ulønnet.
Såfremt det har interesse kan Mathias kontaktes på mathias.safeboosc@gmail.com

Har du lyst til at forske?

Mvh
Gorm og Mathias

Medicin-stud. søges til forskningsår!
Vi har nogle psykiatriske forskningsprojekter som vil egne sig til forskningsårsstuderende– vi
mangler blot med.stud.er som synes det kunne være spændende at være med.
Projekterne omfatter selvmordsforskning og emnerne er:

Forskning i posttraumatisk hovedpine ved Dansk
Hovedpinecenter i Glostrup

1. Risk of suicidal behaviour and obstructive compulsory disorders
2. Suicide deaths: who saw them in the last 12 months?
3. Physical disorders and risk of suicide
4. Means restriction and monitoring of suicide methods in death reports

Der søges tre 11.semester studerende, som kunne tænke sig i at deltage i forskningsprojekter
i posttraumatisk hovedpine gennem et spændende fuldtidsforskningssemester.

Studierne vil blive udført med danske registerdata. Kendskab til statistiske analyser og
software (gerne SAS) er en fordel.
Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser,
fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at afslutte
med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig som
førsteforfatter. Du vil få kontorplads på Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København
i et spændende psykiatrisk forskningsmiljø på Gentofte Hospital.
Vi vil i fællesskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden med deadline medio nov 2018.
Hvis bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til foråret 2019 eller evt. senere.
For yderligere information, kontakt venligst seniorforsker Annette Erlangsen PhD, Danish
Research Institute for Suicide Prevention (annette.erlangsen@regionh.dk).

Arbejdet vil foregå ved Dansk Hovedpinecenter i et internationalt anerkendt forskningsmiljø
med undersøgelse af patienter med posttraumatisk hovedpine. Her vil man få ansvaret for
at afprøve effekten af signalstoffet CGRP hos disse patienter. Ud over at man under opholdet
skriver sit kandidatspeciale, vil også være mulighed medforfatterskab til de artikler, der
skrives på baggrund af projekterne.
Der søges studerende som ønsker at dedikere sig til et forskningsprojekt. Relevante
kandidater skal kunne arbejde selvstændigt, og det er essentielt at man evner at arbejde
struktureret og systematisk.
For yderligere information kontakt:
Overlæge dr.med. Henrik Schytz
Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup
Henrik.winther.schytz.01@regionh.dk

Husk ugens Hertoft-eftermiddag!
Torsdag d. 27. september 2018 kl. 16-18
Ann Mariager

Are you up for a challenge?
Do you DARE?
FORSKNINGSOPHOLD I USA I EFTERÅRET 2019
Informationsmøde den 8. oktober 2018 kl. 17:15
Mærsk Tårnet, Nielsine Nielsen Auditoriet
Er du på forskerperspektivet på dit 5. semester på kandidaten i medicin i efteråret 2019,
og søger du et udfordrende og spændende internationalt forskningsophold?
Så kom til informationsmøde og hør om mulighederne for et 10 måneders forskningsophold
i Silicon Valley.

Inga Binga - Kennedys danske kærlighed
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.
Sted:

Her kan du:
• Møde repræsentanter fra DARE – Danish American Research Exchange • Høre om Lundbeckfondens stipendieprogram
• Møde SUND studerende, som har deltaget i programmet.

Målgruppe:
Arrangører:
Vært:
Adgang:

Mere information: www.DAREfellowship.com
Kontakt: Nadia Storm, Program Manager, email: nadsto@um.dk
Kala M. Mehta, Academic Director, email: kala.mehta@ucsf.edu

Vel mødt!

Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej
(opgang 61a)
Alle interesserede
Sex & Samfund og Sexologisk Forskningscenter, AAU
Professor Christian Graugaard
Gratis

Sex & Samfund og Sexologisk Forskningscenter (AAU)

DU ER MERE VÆRD END DU TROR

Sørg for at være godt forsikret
Som medicinstuderende kan du købe en attraktiv studieforsikring hos
Bauta Forsikring.
• Indboforsikring med elektronikdækning: 50 % rabat
• Rejseforsikring i hele verden: 50 % rabat
• Ulykkesforsikring med farlig sport: 25 % rabat
Gå ind på bauta.dk/forsikringer/studieforsikring
eller ring til os på 33 95 76 80

Bauta Forsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K
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STUDENTERTILBUD

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK

Kære medstuderende,
Hermed indkaldelse til MedicinerRådets generalforsamling. Generalforsamlingen foregår
Onsdag d. 17. oktober kl. 17.00 i Nielsine Nielsen auditoriet. Alle mødte studerende har
muligheden for at blive valgt ind i råd og udvalg på universitet. Der vil være forplejning
til mødet, så meld venligst tilbage på facebook-eventet hvorvidt du deltager eller
ej. MedicinerRådet holder månedsmøde d. 26. oktober kl. 17 med introduktion til
studenterpolitik kl. 16 i Studenterhuset.
Dagsorden for generalforsamling d. 17. Okt. Kl. 17:
1. Valg af dirigent og referent
2. Jørgen Kurtzhals (Studieleder ved Medicin) siger et par ord om studenterinddragelse
3. Formandens beretning.
4. Beretning fra udvalg og tillidsposter.
5. Vedtagelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse bestående af: Formand, Næstformand, Kasserer, konferenceansvarlig,
MR-ambassadør, PR-ansvarlig, Sundrådsrepræsentant, Studenterrådsrepræsentant.
8. Valg af revisor.
9. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser: Valg til Studienævnet,
Akademisk Råd, dispensationsudvalget, kvote 2 udvalget, rustursudvalget, klinisk
rejsehold, VBK-udvalget, bachelorudvalget, MOK’s bestyrelse, ansættelsesudvalget,
Uddannelsespolitisk udvalg, lægeforeningens prægraduate uddannelsesudvalg.
10. Valg til uddannelsesråd på institutterne: ICMM (Institut for Cellulær og Molekylær
Medicin), BMI (Biomedicinsk Institut), IKM (Institut for Klinisk Medicin), IFSV (Institut
for Folkesundhedsvidenskab), ISIM (Institut for International Sundhed, Immunologi og
Mikrobiologi, RM (Retsmedicinsk Institut), IN (Institut for Neurovidenskab)
11. Valg til interne udvalg: PR-udvalg, Valg-udvalg, AMEE-udvalget, Fundraiserudvalget, Fest og Hyggeudvalget. Forslag til nyt internt udvalg
- Eksamensudvalget. Afstemning om oprettelse af dette, og evt.
valg hvis vedtaget.
12. Eventuelt
Vel mødt!

Højtlæsningsgruppe for studerende ved studenterpræst Nicolai
Vi vil læse udvalgte, skønlitterære tekster som fælleslæsning, dvs. højtlæsning vekslende
med samtale om det, som vi har læst. Som deltager får du 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
Du er aldrig alene – bakterierne i og omkring dig. Foredrag ved Peder Worning, ph.d.
i biofysik og forsker på Hvidovre Hospital
Der er bakterier alle vegne, hvor der er liv på denne klode, og de er årsag til nogle af de
frygteligste sygdomme, vi kender til. Dog er de sygdomsfremkaldende en sjældenhed
blandt bakterier. Der er langt flere bakterier, som er os til gavn end til skade. Hver gang
vi tager antibiotika, skader vi både de patogene bakterier og vores naturlige flora, og det
kan betyde, at man bliver mere modtagelig overfor infektionssygdomme efter en antibiotikakur, fordi den naturlige bakterieflora er blevet svækket. Det viser sig ofte som en
antibiotikainduceret diarré, og den kan behandles effektivt med lort fra raske mennesker,
det hedder en fæcestransplantation. Det har vi gjort i over et år på Hvidovre Hospital
med gode resultater.
Peder Worning vil fortælle om vores naturlige bakteriers betydning for vores sundhed,
hvordan vores organisme er udviklet sammen med dem, og hvordan vi kan bruge bakterier til at bekæmpe sygdomme.
Tid og sted: Onsdag d. 26. september kl. 19.30
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Fri entré
Filosofisk svampetur i Gribskov
Årets filosofiske svampetur lørdag d. 29. september er fuldt booket. Meld dig allerede nu
til den filosofiske mostur, som denne gang går til Bøllemosen og Jægersborg Hegn:
Tid og sted for filosofisk mostur: Lørdag d. 3. november kl. 9.30
Mødested er Skodsborg st., parkeringspladsen Bøllemosevej - bag stationen. Fællesafgang fra Nørreport st. vil blive opslået på facebook.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk med navn+studieretning.
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.
Studenterpræsten 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

KARRIEREDAG

TORSDAG 11. OKTOBER 12.30 -16.30
MÆRSK TÅRNET

