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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.
Dansk foredrag om nyretransplantationer
Erfaringsmøde om specialefokuserede kurser
Foredrag med DONAID
Månedsmøde i MR

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

Højskolesangaften ved SMiK
Forniks foredrag om rygkirurgi
SATS kursus i ultralyd og nerveblokade

FREDAG
SATS kursus i ultralyd og nerveblokade
Paul McCartney i Royal Arena!
Medicinerrevyens julefrokost
OG - weekend starter

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

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

Bamsehospitalet i Kolding storcenter
1. december
Diverse julefrokoster
Første afsnit af årets julekalender

SØNDAG
Bamsehospitalet i Kolding storcenter
OG - weekend slutter
2. december og første advent

MANDAG
MOK deadline 12.00
Kursus i Ekkokardiografi med AKS
SEMESTERETS SIDSTE MOK

TIRSDAG
Iceland Independece 100 years - boglancering og
debat
Mariah Carey julekoncert. Vi ville ønske vi havde
billetter. ANYONE!! sponsorer os <3

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
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DEN STORE

I lørdags kulminerede syvende sæson af Den
Store Bagedyst i den nok mest antiklimatiske
og forudsigelige finale siden Tobias HammanPedersen overlegent tog trofæet i 2014’s
sæson 3. På trods af manglende ligeværdig
konkurrence har deltagerne i denne sæson dog ufortrødent bagt med livet som indsats og
derigennem skabt mange mindeværdige øjeblikke. Her følger en gennemgang af de mest
ikoniske, så du også kan tale med på kontoret selvom du har valgt at nedprioritere DSB i år.

Af: Mo /MOK.red

BAGEDYST

|

ANNONCER

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger 2 nye demonstratorer til våd
studiesal med ansættelse primo 2019.
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket “SØG
STILLINGEN”), så den er universitetet i hænde senest den 6. december 2018.

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger 2 undervisningsassistenter
til ansættelse primo 2019 med undervisning inden
for Makroskopisk Anatomi
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket “SØG
STILLINGEN”), så den er universitetet i hænde senest den 6. december 2018.

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE SØGES til diabetesforskning på Gentofte Hospital, med god mulighed
for specialeskrivning
Kunne du tænke dig at være forsøgsansvarlig på en nyt spændende klinisk forskningsprojekt
om glukose- og fedtmetabolisme (undersøgt ved bl.a. sporstofindgift og muskelbiopsier)
hos personer med familiær disposition til diabetes? Vil du have masser af erfaring med et
bredt udvalg af metoder inden for diabetesforskning? Og kunne du tænkte dig at blive en
del af en stort og inspirerende forskningsmiljø på Gentofte Hospital?
Projektet er et samarbejde mellem Klinisk Metabolisk Fysiologi (tidl. Center for
Diabetesforskning) ved prof. Filip Knop på Gentofte Hospital og prof. Kitt Falk Petersen
fra Yale Universitet. Vi er en stor forskningsafdeling med både forskningsårsstuderende,
ph.d.studerende og erfarne læger. Her er rig mulighed for faglig hjælp og sparring, samt
et godt socialt sammenhold. Opstart enten F19 eller E19.
Kontakt medicinstuderende Nina Hoffmann pr. mail (nina.hoffmann.02@regionh.dk) for at
høre mere om projektet. Vi glæder os til at høre fra dig!

Studerende søges til forskningsenheden på
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på
Rigshospitalet
Hvem søger vi:
Vi søger forskningsinteresserede medicinstuderende til at varetage inklusion af patienter
til et projekt om cellefrit tumor DNA i blodprøver fra hoved-hals-kræftpatienter. Arbejdet
vil foregå som 1-2 ugentlig timelønnede vagter i formiddagstimerne. Der vil desuden være
mulighed for at planlægge eventuelt forskningsår.
Hvem er vi:
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik bestående af forskningsårs
studerende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christian
von Buchwald. Vi arbejder inden for en række aspekter relateret til hoved-hals-kræft især
i relation til HPV.
Hvad kan vi tilbyde:
Projektet har til formål at undersøge om man kan opspore hoved-hals-kræft alene ved
hjælp af en blodprøve. Vi inkluderer patienter der er henvist til Rigshospitalet med mistanke
om hoved-hals-kræft, og tager en blodprøve på disse inden de efterfølgende indgår i
det traditionelle udredningsprogram. Hvis patienten har kræft inkluderes de efter endt
behandling desuden i et kontrolblodprøveforløb for at undersøge om vi kan opspore
recidiver.
Du vil med arbejde blive en del af stor forskningsgruppe, der har stor erfaring indenfor
forskning i hoved-hals-kræft. Arbejdet vil desuden indebære høj grad af patientkontakt,
og erfaring med blodprøvetagning.
Ansættelsesforløb:
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og ph.d., læge, Christian
Grønhøj. Oplæringsperioden vil starte senest februar 2019, men gerne før hvis der er
mulighed for det. Arbejdet vil foregå i tidsrummet kl. 8-12 på hverdage, og det forventes
at du efter oplæringsperioden kan tage 1-2 vagter om ugen. Der er ikke semesterkrav,
men det er en fordel hvis du er over halvvejs i bacheloren, og har mulighed for at have
arbejdet flere år frem.

RASKE FORSØGSPERSONER SØGES TIL FORSKNINGSPROJEKT
Vi søger personer, der er interesseret i at deltage i et forsøg, hvor vi skal vurdere, om der er
forskel på det ubevidste nervesystems kontrol af puls og blodtryk mellem raske og patienter,
der mistænker, at de er blevet syge efter HPV-vaccination.
Hvem kan deltage?
•
Du skal være kvinde i alderen 18-35 år
•
Du må ikke være gravid/ammende
•
Du må ikke have kroniske sygdomme
•
Du skal være HPV-vaccineret med Gardasil/Silgaard
•
Du skal have modtaget alle tre vacciner af Gardasil og må ikke have haft andre
bivirkninger end forventet ømhed omkring indstiksstedet
Forsøgets formål
Formålet med forsøget er at opnå mere viden om de mekanismerne der kunne ligge bag
symptomerne hos den gruppe piger/kvinder, som mistænker, at de har bivirkninger efter
HPV-vaccination. Formålet er ikke at skabe utryghed omkring vaccinen men tværtimod at
få afdækket, hvad denne gruppe patienters symptomer skyldes, så de kan få en målrettet
behandling. Det primære formål med forsøget er derfor at vurdere, om patienter mistænkt
for bivirkninger til HPV-vaccination har forstyrrelser i det ubevidste nervesystem blandt
andet ved at sammenligne med resultaterne fra vaccinerede personer, som ikke oplever
lignende symptomer.
Det ubevidste nervesystem undersøges ved måling af puls og blodtryk i forskellige
situationer:
1.
Stillingsændring fra liggende til stående stimulerer nervesystemet, så puls og blodtryk
tilpasses tyngdekraftens påvirkning af blodet
2.
Dyb vejrtrækning stimulerer tilpasninger af pulsen til luftskiftet i lungerne ved hjælp
af det ubevidste nervesystem.
3.
En dyb indånding, hvor man forsøger at puste ud mod en modstand, ændrer på puls
og blodtryk således, at det ubevidste nervesystems aktivitet kan aflæses.
Vi påtænker at inkludere 70 symptomfrie, vaccinerede personer.
Projektet består af:
•
Kort vippelejetest med vejrtrækningsøvelser
•
Blodprøve x 2
•
Kort sygehistorie
•
Spørgeskema til belysning af i hvilken grad, du har symptomer
•
Måling af højde og vægt
Tidspunkt og varighed
Du skal møde ind én dag, hvor du vil få mundtlig information om studiet med mulighed
for at stille afklarende spørgsmål. Hvis du stadig ønsker at deltage, skal du underskrive og
afgive dit informerede samtykke. Herfra vil du kunne blive undersøgt samme dag. Du skal
regne med, at informationssamtalen og undersøgelsesprogrammet samlet tager ca. 2 timer.
Sted
Synkopecenteret – Y-amb4, Hjertemedicinsk afdeling
Bispebjerg Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57, Vej 4, indgang 3, 1. sal
2000 Frederiksberg
Ubehag
Undersøgelsen giver ikke anledning til gener bortset fra evt. let ubehag ved stillingsskiftet
fra liggende til stående. Der er ingen risiko forbundet med forsøget.
Betaling: I december ydes kr. 500,- som godtgørelse for deltagelsen i forsøget.
Kontakt og tilmelding
Forsøgsansvarlig læge - Jesper Mehlsen
Forsøgsansvarlig projektsygeplejerske - Sissel Laugaard Kjær
Kontaktes bedst på mail
E- mail: sissel.laugaard.kjaer@regionh.dk eller jesper.mehlsen@regionh.dk
Telefon: 31 60 72 27 tirsdag – torsdag fra 09:00 -12:00
1. etage

2. etage

MOK stillede i sidste uge spørgsmålstegn ved nummeringen af
SAU-lokalerne i bygning 13.1. og 13.2., se side 3, MOK 12.
Beklageligvis har redaktionen endnu ikke fået fuldstændig
afklaring på vores spørgsmål, men kan berolige vores læsere
med, at vi har campus chef Marianne Vejen Hansen, projektleder
for Mærsk Sidse Marie Brandt på sagen.
Vi bringer det korrekte svar i næste nummer af MOK, sammen
med vinderen af konkurrencen.

13-2-36

13-1-36

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV
E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål
Ansøgningsfristen er d. 14/12-2018

Nummeringen i bygning 13

13-2-25

13-1-37

13-1-41
13-1-48
13-2-49
13-2-48

13-1-61
13-1-62

13-2-51
13-2-62

13-1-63

13-1-83
13-2-69

13-1-80

TOILETTER

TOILETTER
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S T U D E N T E R T I L B U D

Medicinstuderende søges til forskningsophold på
Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet
Er du interesseret i infektionsmedicin/immunologi, og vil du gerne prøve kræfter med
forskning på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)?
Viroimmunologisk forskningsenhed på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet søger
5.semesters (kandidat) medicinstuderende til halvårlig ansættelse på forskningsprojekt
evt. med mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder. Forskningsfeltet er primært
sygdomme hos patienter med HIV, men enheden forsker bredt i infektionsmedicin og
immunologi, hvorfor der i høj grad er mulighed for selv at definere sit forskningsprojekt.
Enheden er professionelt drevet, produktiv og med god mulighed for supervision og
personlig udvikling.
Vi kan tilbyde
•
Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
•
Statistikkurser samt nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
•
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 Ph.D-studerende og
3 medicinstuderende.
•
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
•
Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om en
førsteforfatterpublikation / kandidatspeciale (25 ECTS) samt medforfatterskaber i
de projekter du tager del.
•
Mulighed for at arbejde med selvstændigt indsamlet datamateriale
(laboratorieforskning eller klinisk indsamlet data) eller allerede indsamlet data efter
eget ønske.
•
Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår ’for studerende med akkumuleret
studieaktivitet ved at kombinere opholdet med at tage semesterfri
Vi forventer at
•
Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt
forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
•
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som integreret
del af din hverdag.

BASISGRUPPER

|

Der er stadig pladser på AKS’s spændende
ekkokardiografi kursus!
Hvis der er en lille kardiolog gemt i dig, så er dette lige noget for dig!
Kurset vil foregå d. 03/12-2018 fra 16.30-20.00 på Gentofte hospital,
opgang 8, 3. etage.
Kurset vil tage udgangspunkt i basal ekko-teknik med fokus på systolisk dysfunktion. Det
vil bestå af tre dele:
1. Teori
2. En praktisk del med masser af hands-on som vil fylde størstedelen af kurset
3. Case-baseret undervisning.
Kurset er åbent for alle AKS medlemmer og det er først til mølle-princippet, så det er om
at være hurtig da der kun er 12 pladser.
Tilmelding sker ved at sende en PM til AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende på facebook,
med oplysninger om navn, semester og oplysning om medlemskab. Hvis man ikke er
medlem af AKS, kan det hurtigt arrangeres for 50 kr.
Vi glæder os til at se jer til en spændende og hyggelig aften og da det er et AKS event, vil
der selvfølgelig være lidt godt til ganen.
Mvh. AKS

Ortopædkirurgi vs Fysioterapi
Ortopædkirurgi og Fysioterapi går hånd i hånd, men hvordan er samarbejdet mellem disse? Ved de hvad de hver især går og laver? Er der stunder hvor de er enige eller uenige?
Hvornår skal patienten opereres eller behandles konservativt?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt på nedenstående mail
eller tlf. Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side) +
CV og karakterudskrift til:
Professor, overlæge, dr.med
Susanne Dam
Infektionsmedicinsk Klinik, 8632
Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk
Tlf: +45 3545 0859
Frist for ansøgning er kl. 12.00 29. november 2018

Til dette foredrag vil vi forsøge at blive klogere på samarbejdet mellem ortopæder og
fysioterapeuter. Fælles emnet er artrose og vi har inviteret en kirurg og to fysioterapeuter
til at snakke om dette:

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK

•

Er der forskel på hver deres tilgange?

•

Er der patienter de er uenige om hvordan skal behandles og hvorfor?

•

Hvornår skal en patient opereres og hvornår skal patienten behandles konservativt?

•

Hvad siger evidensen?

Højskoleaften: Hvorfor er det nu vi synger? ved Per Krøis Kjærsgaard
Dette semester inviterer vi igen til højskoleaften – denne gang med Per Krøis Kjærsgaard
som vært. Hvad er det ved fællessangen, som er så tiltrækkende og vigtigt? Vi indkredser
fællessangens karakteristika gennem sang, video, anekdoter og fortælling, og vi synger fra
den danske sangskat! Per Krøis Kjærsgaard er komponist, pianist og efterskoleforstander, og
han står bl.a. bag tekst og musik til en af Højskolesangbogens klassikere - “Kære Linedanser”.
Tid og sted: Torsdag d. 29. november kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Gratis adgang
Julefrokost for studerende
Studentermenigheden afholder som altid julefrokost for de studerende ved Københavns
Universitet som afslutning på et semester med spændende aktiviteter og arrangementer.
Har du haft en god oplevelse med Studentermenigheden i løbet af året – for eksempel på en
svampetur? Eller er du blot nysgerrig på, hvad Studentermenigheden er for en størrelse og
har lyst til at møde nogle af de studerende, der står bag SMiK? Alle studerende er velkomne
til julemad og fællesskab!
Tid og sted: Fredag 7. december kl. 14.00
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 30. november. Pris 50 kr.
Fyraftensgudstjeneste for studerende ved studenterpræst Camilla
Kom til dette afbræk efter din dag på læsesalen eller til undervisning! KU’s studenterpræst
Camilla står for ½ times tekst- eller digtoplæsning og refleksioner i Hans Tausens Kirke
på Islands Brygge. Der er ikke tale om en traditionel gudstjeneste, men et kort puste- og
hvilerum, hvor du kan slippe tankerne fri og glemme dagens faglige anstrengelser.
Tid og sted: 2. onsdag i hver måned kl. 17-17.30. Den sidste dato i dette semester er 12.
december.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Gratis adgang
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

5

Først får kirurgen ordet og fortæller lidt om tilgangen, behandlingen, operationsindikationer og -typer, samt efterbehandling. Herefter fysioterapeuterne med deres tilgang,
behandling, genoptræning etc.
Til sidst er der plads til en venlig fælles diskussion mellem de to parter:

Vi har inviteret Anders Odgaard (or topædkirurg, overlæge, dr.med), Julie
Fenger (fysioterapeut) og Lina Ingelsrud (forsk ningsfysioterapeut, Ph.D).
Så tag din læsemakker i hånden, og kom glad, til PORTOS’ December foredrag. Vi sørger
for rigeligt med kaffe og kage.
Onsdag d. 5. december kl 16:30
Lokale 29.01.32 mini 2
Facebook: /portoskbh
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SKAL DU TIL 2 SEMESTER EKSAMEN ELLER SYNTES
DU BARE AT HISTOLOGI ER DET FEDESTE - SÅ SE MED
HER!
- Hvor mange celler udgør i gennemsnit én human organisme?
- M e d fo r fa t te r A n d e rs Re h fe l d va n d t i 2 018 e n
“forskningskonkurrence” - men hvad hedder denne konkurrence?
- Hvad dato ophører kontrakten for studenterhuset, og alle
basisgrupper bliver hjemløse?
--->

Send dit svar via mail til mok@mok.dk eller skriv dit svar på vores Facebook side <---

DAKKEDAK

NOGEN ELSKER.
NOGEN HADER.
ANDRE DAKKER.

DAK, EDM, house, trance, techno, dub, trap - kært barn har mange navne. Her får du dog
ikke en smuk gennemgang af DAKKENS mange genrer med ‘genre-træer’ og ‘originstories’
og ‘flotte figurer’, men blot en halv-dårlig spilleliste i dakkens ånd.
1. Melbourne Bounce (Deorro Remix), Fries&Shine ft. Big Nab. Din generiske dak-sang.
Herlig tromme-lomme at komme i gang på. Ikke så meget pis med den.
2. Kernkraft 400 - Zombie Nation. Dette er din ultimative lå-lå-lå-lååå sang. Hvis den ven
sidder og savler i hjørnet kan denne ‘vi skal på grillen’ chant få selv en død person op og
ytre nogle vokaler.
3. Bleed - Timmy Trumpet. Sangens titel er præcis hvad dine ører gør efter 6-7
gennemspilninger. Så hold dig til 5 om dagen, champ! Oracle af Timmy-chefen er ligeledes
stærkt vanedannende.

6. Flute - Barcode Brothers. Falder nok lidt uden for kategorien, og bør nærmere betegnes
‘dippe-dip.’ Trods dette, en stærkt opløftende ‘nu marcherer vi ud på floor’ sang. Den er
meget cute.
7. Lille Preben - Behmer feat. Karsten Torebajer. Jeg forstår ikke denne sang, men sætter den
ofte på af ren forundring over, hvordan den hænger sammen konceptuelt. Det behøver dak
heldigvis ikke, og det hyppigst sungne ord er bare ‘EBOLA.’ Karsten Torebajer er også manden
bag ‘Vem är du?’ som er mindre forvirrende og også et lyt værd. Eller 30 lyt.
8. Clowntown - Behmer. Pragtstykke. Får dig satme i gang. Du skal ikke så langt ind i det før
det begynder at kilde i bas-armen.

4. Basken 2017, Basken 2018, Ole Dakøje - Tramper Torben. Træd varsomt. Her skal du
passe på dit selskab både psykisk og fysisk. Hvis man skal karakterisere det yderligere, bør
man oprette en hel ny subgenre, der burde betegnes ‘dansk-psykopat-tramp-lavet-i-en
mørk-kælder-i-jylland.com’

9. Drop that Low (When I DIp) - Tujamo. Klassiker. Ville næsten melde den ind under ‘sexy-dak.’

5. Great Spirit - Armin van Buuren. Her er det ned på alle fire og overgive sig til naturen.
Altså ikke på den klamme måde. Eller... Det må du sku selv om.

11. Min Pik Den er Flot - ADHD. Den er sjov, og Yahya Hassan siger nogle frygtelige ting ind
over et medium mix. Såååee #worth_igen.

10. Ablaze 2015 - Alfons. Efter min smag for meget tekst/snak udtalt af en eller generisk
europæisk stemme. Men droppet er fedt, så #worth.

Og der var desværre ikke plads til mere... Hvis du føler en absolut essentiel dak-sang
blev undladt, skriv da til 25825824 og vi kan sammen bygge en frygtelig playliste.

Kh. Maier

|

NYE BASISGRUPPER PÅ PANUM!
MUMS
MOK-redaktionen byder velkommen til fire nye spændende basisgrupper på Panum!
For der er jo altid plads til lidt flere...

MOKOS
Medicinerorganisationernes Kommunikationsorgans Organiserede Supporterorganisation

Elsker du MOK? Synes du også at MOK er
det bedste skoleblad for medicinere i Kbh?
Så kom med i MOKOS! Vi har ikke rigtig
nogle medlemmer endnu, men planen er
at læse MOK i fællesskab hver lørdag aften
- smadderhyggeligt! Send din ansøgning
til mokos@mokos.dk (væddere frabedes
venligst.)
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NIKS
Nihilistiske Irritable
Kritiske Studerende

er ligemeget
det

af Madame Maier
I sidste uge fik stjernerne forsiden. Dette er ej forglemt, og
stjernerne har været så hyped, at denne uges horoskoper
afspejler #hype #partyinthestars. Måske der også drysser
lidt stjernestøv ned på vædderen. Måske.
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Denne kolde uge får dig til at gå all-in ski crazy og du
gearer op i fashion-flyverdragten, de helt spitze skibriller
og fuld på DJ Ötzi smadder. Sneen skal nok komme. Hold
dig fra det andet sne, du ved...
Fisken
19. feb. - 19. marts
Total pedalhammer! Du er et bæst på cykelstien.
Vædderen
20. marts - 19. april
Støv.
Tyren
20. april - 20. maj
Din bofælle vil blive besat. Besættelsens indhold? Opvask.
Din roomie vasker alt op. Inklusiv dine bøger og noter.
TAKE PRECAUTIONS.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du bliver overvældet af en utrolig evne til at være kedelig.
Sådan rigtig, forelæsning nr. 10 kedelig. Stjernerne siger, at
din nuvundne evne kan kurere samtlige familiemedlemmers
søvnproblemer. Just talk to them.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Du får en helt absourd trang til bare at spise det der gelelag
ovenpå jordbærkager. Du har aldrig fået lov, men NU ER
DET TID.

medicin-uinteresserede
medicinstuderende

Synes du at menneskekroppen egentlig er ret
kedelig? Kan du ikke tåle at se blod? Ville du
ønske, at du sad ovre på CBS eller RUC lige nu?
Fortvivl ej. Vores seje nye basisgruppe mødes
en gang om ugen og diskuterer pensum på
andre studier. I næste uge diskuterer vi fx. de
nye eksamensreformer ude på DTU! Find os
på Facebook: MUMS-KBH!

BBB42

- Bring Back Bygning 42

NIKS er den nye basisgruppe for Panums nihilister.
Vi har ikke et formål og heller ikke nogle møder. Tag
med eller lad være, vi er bedøvende ligeglade.

Horoskoper

7

af Albin /MOK-red.

GØGL

Vi er en gruppe (4 stk.) studerende der virkelig savner den
gamle pavillon (a.k.a. “Bygning 42”) og al den charme den
grå bygning havde. Vi savner den gamle kantine og hele
stueetagen og vi savner 1. sal. Vi savner den gamle “rygeplads”
lige udenfor køkkenet til pavillonens kantine. Vi savner den
stengrå facade og de hvidmalede vægge. Vi savner simpelthen
bare Bygning 42. Join vores basisgruppe! Vi mødes den første
mandag i hver måned ved cykelparkeringen hvor Bygning 42
PLEJEDE at være for at genopbygge en replika af pavillonen
i skala 1:1. Det bli’r sjovt!

Løven
22. juli - 22. aug.
Du har fået en intens besættelse af saltskruer. Ikke bare
smagen, men også form, lugt og knas. Formen minder dig
om livets evige spiral. Eller også er din saltbalance helt
mærkelig. HUSK AT DRIKKE VAND!
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du kommer en rolig aften ind på et af youtubes mange
sidespor - dybere og dybere ind i ‘random shitness.’
Stjernerne har på fornemmelsen, at du finder sandheden
og dig selv denne aften.
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.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du synes selv du har været en god dreng/pige/hvad
du synes dit køn er, men nu er det slut! Du bliver så
rebelsk og fandenindvoldsk at du bruger en helt anden
farve overstregningstusch end planlagt og misser første
forelæsning. GET THE POINT?
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du vil så gerne se nordlys, men har ikke råd til at flyve
langt op nordpå. Din ven siger, at man kan få et lignende
synsindtryk med grøn/lilla bølgende farve, hvis man banker
hovedet rigtig hårdt ned i bordet. Find dig en ny ven, siger
stjernerne.

DELTAG I FADL KLINIKPRIS OG VIND
FADL vil gerne sætte fokus på det gode klinikophold i løbet af dit studie.
Klinikophold er en vigtig del af lægestudiet og fylder for de fleste af os ca. en tredjedel
af hele kandidatuddannelsen. Det er i klinikopholdene, at vi lægestuderende skal lære
at anvende vores teoretiske viden i praksis. Men klinikophold er langt fra ens.
For selvom 85% af os lægestuderende overordnet set er tilfredse med klinikopholdene,
er der meget, der kan og bør forbedres. 43% af danske lægestuderende efterlyser
bedre klinisk undervisning og rigtig mange savner tydelige mål og at få opgaver og
ansvar. Derfor uddeler FADL en pris til den afdeling, der skaber Danmarks bedste
klinikophold.
Så hvis du er medlem af FADL: Skriv en tekst til klinikpris@fadl.dk, hvor du eller I
begrunder, hvilken afdeling der skal have årets klinikpris.
Du kan maile indtil 5. december 2018 kl. 12
Du må gerne i din motivering beskrive, hvordan dit klinikophold har været med til at
styrke dine medicinske kompetencer, og hvordan du har oplevet klinikkens samlede
håndtering af dig som studerende.
De 3 bedste indstillinger vinder hver et gavekort på 1.500 kr. til FADLs Forlag!
Du kan læse mere på fadl.dk/klinikpris

VI CYKLER I KLINIK D. 6/12
VIL DU ARBEJDE I MOD SELV AT SKULLE BETALE FOR DIN TRANPORT TIL KLINIK?
SÅ KOM MED OG TAG EN CYKELTUR MED FADL TIL KØGE!
I FADL vil vi gerne invitere alle medicinstuderende med til at cykle i klinik for at vise
vores utilfredshed med at vi risikerer at skulle betale selv for transporten til klinik.
Vi mødes ved FADL klokken 07:00 torsdag d. 6 december til morgenmad og
klargøring af cykler. Her iklæder vi os kitler, OP-tøj eller lignende, og spænder OP-huer
ud over vores hjelme for ekstra visuelt indtryk.
Undervejs vil der være forplejning og frokost, samt en følgebil der transporterer
eventuel bagage. Vi holder desuden et stop ved Hvidovre Hospital til dem, der ikke
ønsker at cykle hele vejen til Køge.
Du skal selv medbringe: Lovlig cykel (med lovlige lys), cykelhjelm samt praktisk tøj og
en kittel. Derudover en vandflaske.
Tilmeld dig via Facebookeventet ’Vi cykler i klinik - transportsagen’

Vidste du, at du godt kan tage lægevikariat før 8.
semester, så længe du har en dispensationsaftale?
Kontakt dine tillidsrepræsentanter på tillid@fadl.dk
- de har tavshedspligt

UNIVERSITETSVALGET 2018
D. 26.-30. november er der valg på KU. Men hvad er univalget? Hvad stemmer man til? Og hvem
skal man stemme på? Vi prøver at give dig et overblik her. Der skal vælges repræsentanter til universitetsbestyrelsen, hvor en medicinstuderende er spidskandidat for første gang i mange år.
Hvis der ikke er andre, der stiller op imod os er der fredsvalg, og det betyder, at MedicinerRådets
kandidater automatisk er valgt. Der er ikke kampvalg til Studienævnet og Akademisk Råd, men
som noget unikt i år, er spidskandidaten til universitetsbesytrelsen en medicinstuderende - og der
er kampvalg! Stem på MedicinerRådet og StudenterRådet til universitetsvalget.
Universitetsbestyrelsen

Universitetsbestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet. Bestyrelsen ansætter rektor og
fastlægger retningslinjer for universitetet, er ansvarlige for de helt store emner og alt det der. I bestyrelsen sidder to studerende, og der er valg til én af pladserne om året.

Akademisk Råd

Dekanerne er de øverste ledere på fakulteterne. Dekanerne er vejledt af et råd, akademisk råd, der
har til opgave at vejlede dekanen i forskningsstrategi, rammerne på fakultetet, de større uddannelsesrammer og budget. På SUND er Ulla Wever dekan og i akademisk råd skal der vælges 5 studenterrepræsentanter fra hele fakultetet.

Studienævnet

Studienævnet for medicin er ansvarlige for medicinuddannelsen. Studienævnet laver nye studieordninger, evaluerer uddannelsen, splitter kurser og eksaminer op eller lægger dem sammen, lægger eksamensplaner og undervisningsplaner. Altså mere
lavpraktisk og kun for medicinuddannelsen. Derudover er det studienævnet, der behandler de svære eller atypiske dispensationsansøgninger, som dispensationsudvalget ikke kan behandle. Formandsskabet i studienævnet består af studielederen
Jørgen Kurtzhals og en studerende som næstformand, nu Andrea Maier. Der sidder 5 studerende i studienævnet.

UNIVALGET 26.-30. NOVEMBER

STEM PÅ MEDICINERRÅDET OG STUDENTERRÅDET
å
Stem ept
n
ku
Simon Albrechtsen
Studerer Medicin

Laurits L. Gran
Joachim Birch Milan

Studerer Medicin

Studerer Medicin

William Wendler Thomassen
Studerer Medicin

Peter Schaldemose
Studerer Medicin

Adam Ismaili
Studerer Medicin

Dogukan Jesper Gür
Studerer Medicin

Andrea Maier
Ida Marie Kjærgaard Danielsen

Studerer Medicin

Mathilde Horn Andersen
Studerer Medicin

Studerer Medicin

Annarita Ghosh Andersen

Ida Karoline Bach Jensen

Studerer Medicin

Studerer Medicin
Stiller op til Universitetsbestyrelsen

DIN STEMME - VORES KAMP
StudenterRådet
V E D K Ø B E N H AV N S U N I V E RS I T E T

Hvorfor kan du ikke stemme til Akademisk Råd og Studienævnet?

MedicinerRådet, har sammen med de andre studerende på SUND, på SUNDrådets generalforsamling lavet en fælles liste. Der er
ingen der stiller op imod os; der er fredsvalg, og der er derfor ikke noget at stemme om. MedicinerRådet har i mange år ønsket
og kæmpet for et samlet SUND. I år stiller alle faggrupper op på samme liste, og det betyder fremover tættere samarbejde faggrupperne i mellem. I studienævet har vi ligeledes lavet en liste til MedicinerRådets generalforsamling, hvor alle medicinstuderende kan møde op og stille op, og der er ikke kampvalg til studienævnet i år.
Repræsentanter til Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (rangordnet):
Peter Schaldemose, Andrea Maier, Mathilde Horn Andersen, Annarita Ghosh Andersen, William Wendler.
Repræsentanter til Akademisk Råd, SUND (rangordnet):
Adam Ismaili (Medicin), Ruben Bjerregaard Nielsen (Folkesundhedsvidenskab, FSV), Rasmus Michael Christensen (Medicin),
Iman Farah (FSV), Esben Østergaard Nielsen (Veterinærmedicin), Josefine Sinkjær (Veterinærmedicin).

Savner du mere indflydelse skal du komme til MedicinerRådets møder. Her diskuterer vi dagsordenerne til studienævnet, akademisk råd osv. Vi har altid brug for flere medlemmer, der vil diskutere, hvordan vi gør medicinuddannelsen bedre.
Kom forbi denne uge (26.-30. Nov.) og mød Ida Karoline Bach Jensen, som er medicinstuderende på 7.semester og spidskandidat. Du kan møde hende onsdag 8-11 i Mærskbygningen. Du kan også møde dine andre medstuderende, som repræsenterer
dig i andre nævn og råd. Så tag en pause fra læsningen og kom forbi MedicinerRådets stand i Mærsktårnet til en kop kaffe, en
morgenbolle og en snak om politik.

Hvor og hvornår er der morgenboller og mulighed for at møde
de opstillede denne uge?

I Mærsktårnet
MANDAG 10-12
TIRSD AG 8-11
ONSDAG 8-11
TORSDAG 8-11

UNIVALGET 26.-30. NOVEMBER

STEM PÅ MEDICINERRÅDET
OG STUDENTERRÅDET
å
Stem ept
kun

Ida Karoline Bach Jensen
Studerer Medicin
Stiller op til Universitetsbestyrelsen

DIN STEMME - VORES KAMP

StudenterRådet
V E D K Ø B E N H AV N S U N I V E RS I T E T

VI ØNSKER ALLE ET RIGTIG GODT UNIVALG

- JERES MEDICINERRÅD

SPIDSKANDIDATEN TIL
UNIVERSITETSBESTYRELSEN ER FOR
FØRSTE GANG I MANGE ÅR EN MEDICINER!
Spidskandidaten fra Studenterrådet til Universitetsbestyrelsen - Ida
Karoline Bach Jensen
Hvad er Universitetsbestyrelsen?
Universitetsbestyrelsen er den øverste myndighed på Københavns Universitet. Det er deres opgave at varetage universitetets interesser, som uddannelses- og forskningsinstitution, samt at lægge linjerne for universitetets organisation og langsigtede udvikling. Der sidder 6 eksterne medlemmer og 5 interne medlemmer, herunder 2 studerende. Man bliver valgt til 2 år, dvs. at der kun skal vælges 1 studenterrepræsentant
om året. Og i år er der mulighed for at vælge en medicinstuderende for første gang i maaaange år.
Hvem er Ida?
Jeg hedder Ida og går på 7. Semester. Jeg har i de sidste par år været aktiv i både MedicinerRådet, SUNDrådet, og jeg har i år siddet i Akademisk råd. Derudover har jeg været meget aktiv i Studenterrådet, hvor jeg
det seneste år har siddet i forretningsudvalget. Jeg er for tiden næstformand i Københavns Universitets
Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR), hvor jeg har fået et rigtig godt indblik i arbejdet i KU’s ”maskinrum”,
herunder bestyrelsens arbejde. Jeg mener, at min brede studenterpolitiske erfaring, og tætte kontakt til
studerende fra mange forskellige uddannelser vil kunne bruges positivt i KU’s bestyrelse, hvor de fleste er
langt fra de studerendes hverdag.
Hvorfor skal du stemme til uni-valget?
Fordi du skal give opbakning og legitimitet til dine seje medstuderende, der kæmper de studerendes sag!
Og så skal du i år være med at sikre at der kommer en medicinstuderende i Universitetsbestyrelsen.
Hvordan stemmer du til universitetsvalget?
Du har fået en mail på Kunet med et link. Det link skal du klikke på, og så burde det hele give sig
selv. Du kan også bruge det link, der er på forsiden af KUnet.

