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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.

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

GO FOREDRAG SE S. 4
Hold 107 har SAU fra kl. 13 og 15

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

TORSDAG
FKJ spiller i Vega - det bliver så mega bang.
Valentines Day - giv din læsemakker et kys!

til dig i bladet.
Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er Mandag kl 12, hvor vi tømmer brevkassen, mok@mok.dk

FREDAG

Kys og kærlighed

X-FACTOR! Er du klar til twerk?
Eksamen i farma (med ProMedicin)

Dit MOK

LØRDAG

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

33% medicinere har tømmermænd.
33% skal i nattevagt #dollartegn
33% laver ingenting
1% går til tango

SØNDAG
HVIS DER ER NOGEN DER SKRIVER JEG SKAL I
KIRKE SÅ ER I ABSOLUT FÆRDIGE
Andrea skal i kirke-lirken.

MANDAG
MOK deadline 12.00
BASISGRUPPEBAZAR KL. 15-17
FORAN LUNDSGAARD!
SE REVY!!!

TIRSDAG
SOCIAL SUNDHED INFOMØDE SE S. 4
SE REVY!!

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.
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Tilbage i 1949 havde de allierede netop nedkæmpen tysken, og fødselsraten begynde langsomt at stige.
Flødeskumsfronten som de tyske soldater kaldte Danmark under krigen, var netop klar til at genopstå,
og forsøde tilværelsen med den Amerikanske drøm. For fars vedkommende var drømmen en Ferguson
TE20 traktor og mor ønskede sig helst et elektrisk strygejern, men hvad med lille Ole? Lille Ole’s drøm
var et litterært ugeblad spækket med fest, farver og nonsen – næsten ligesom MOK, om end det blev
månedsbladet ”Anders And & Co.”.
Allerede i 1955, besluttede redaktionen og forlæggerne bag, at gøre succesen til et fjortendedagesblad,
for i 1959 at præsentere Danmarks første tirsdagsblad til børn og unge. I 1972 – 3 år efter første
udgivelse af MOK, og sandsynligvis med inspiration i MOK’s ugeblad valgte man at udgive Anders And
bladet om mandagen. Fra begyndelsen og frem til 1981, blev det amerikanske blad oversat af Sonja
Rindom, som var uddannet pædagog. Sonja Rindom har i den forbindelse beriget det danske sprog med
ord som ”Langbortistan”. Det er stadig et åbent spørgsmål om det netop var dette ord, som indbragte
oversætteren tegneserieprisen; ”Ping-prisen” i 1988. Illustrationerne i de tidlige udgaver er tegnet af
Carl Barks, en gennemsnitlig, hvid, tyk, gråhåret, Amerikaner fra Oregon. Fælles for Sonja og Carl er,
at det begge blev 99 år gamle – inception.

I de første udgaver var paradigmet klart fra start. Forsiden skulle vække barnets interesse, og kunne
således illustrere Micky Mouse der tæver Pluto. And-en side var reserveret til annoncer fra forlæggeren,
f.eks. reklamer for Jumbobøger, da disse udkom. På tredje side starter den egentlige historie, 10 sider
med Anders And som hovedperson. Herefter bringes 2 historier på mellem 5-10 sider, hvor hovedpersonen
er en and-en karakter fra Andeby, eks. ”Fedtmules Fedtede Fest”. Til sidst i bladet findes striberne,
ultra korte fortællinger, typisk uden pointe eller problemstilling, men snare en perlerække af illustrerede
dumheder, som afsluttes med et ”Splask!?”. Bagsiden prydes med en farverig annonce fra hvem end, der
har betalt mest – Gajol?
Hvis du køber et Anders And blad i dag, vil du opleve at få en legetøjsgave med i købet. For hvem gider
betale 26 kroner for et papirsblad, når MOK er gratis? Her på redaktionen har vi også talt om, hvorvidt
vi burde lade en plastikhåndgranat, selvoppustelige tippie eller disco-stetoskop følge med ugens MOK.
FADL – vores største økonomiske bidragsyder udover KU - overvejer dette.

Pssst.... Hold øje med den hemmelige annonce om nogle Jumbobøger i næste uges MOK

En by i Norge -->
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BASISGRUPPER

Social Sundhed Infomøde
Sundhedsvæsnet er for alle, men alligevel er der stor social
ulighed i sundhed, og socialt udsatte dør i gennemsnit 22 år før
den resterende del af befolkningen.
For socialt udsatte grupper, så som misbrugere, hjemløse og
multidiagnosticerede, er det hårde liv, der ofte indebærer dårlig livsstil og egenomsorg,
medvirkende til en høj sygelighed og dødelighed. Mange af disse borgere har svært ved
at navigere i sundhedsvæsnet, og føler sig tit misforstået og fejl behandlet.
På samme måde har sundhedsvæsnet ofte selv svært ved at rumme socialt udsatte borgere
og opnå deres behandlingsmæssige mål med den kommunikation, hensynstagen til forhold
og opfølgning, der kræves.
Vores mål i Social Sundhed er at styrke kommunikationen og tilliden mellem de
sundhedsprofessionelle og udsatte borgere. Dette gør vi ved at ledsage borgere, med
forskellige sociale udfordringer, til deres aftaler i sundhedsvæsnet.
Derved vil borgerne blive trygge i deres anvendelse af det offentlige sundhedsvæsen, og
nødvendig behandling vil finde sted på et tidligere stadie.
At være frivillig, eller brobygger som vi kalder det, i Social Sundhed har en dobbelt virkende
effekt - du er både med til at bedre udsatte borgeres oplevelser med sundhedsvæsnet, men
du er på samme tid også med til at styrke din egen fremtidige profession.

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.
OBS.: Medbring egen kittel!
Hvem er du?
Medicinstuderende – bestået 3. semester
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester

Tirsdag D. 19/2 KL. 19-20 - STUDENTERHUSET (MAIN HALL) - der vil bliver fortalt borger
historier og brobygger historier på dagen, som vil være med til at give dig et bedre indblik
i hvad vi går og laver.

Det praktiske:
Afholdes på dissektionssalen på Panum den 7/3, kl. 16.15-21.15
Pris 100 kr. (inkl. snacks og mad)
Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk
Kontakt:
Stine Uhrenholt Jensen, stine.u.j@gmail.com

Vil du finde kuren mod kræft?

FIGURANTER SØGER TIL KURSUS I AKUT ULTRALYD

Kom og hør mere om Social Sundhed, og hør om hvilke muligheder du har som frivillig hos os.

Så bliv en del af OSM (Onkologisk Selskab for Medicinstuderende)
hvor du kan møde andre onkologi-interesserede og få nye
venner på tværs af studiet!
Onkologi er specialet der omhandler kræft – og vi er basisgruppen som sætter fokus på dette
speciale. Vi er en lille gruppe studerende spredt udover hele studiet, som har opbygget
en hyggelig og social forening – og DU er inviteret til at være med.
Basisgruppebazar
D. 18/2 er der basisgruppebazar på Panum. Her vil søde medstuderende fra OSM stå klar
til at fortælle dig mere om vores basisgruppe og hvorfor onkologi er det bedste speciale!
Vi vil have lækre snacks samt en lille konkurrence, hvor man kan vinde en nice præmie.
Knæk Cancer 2019 !!
Har du en event-planlægger gemt i maven? Vil du være med til at samle penge ind i knæk
cancer ugen i 2019? Eller vil du bare have lidt lækkert til CV’et?
D. 25/2 afholder OSM første arrangørmøde for vores kommende knæk cancer event.
Lige nu er intet fastlag, så kom og vær med til at brainstorm, så vi kan lave en super fedt
event og samle penge ind for en god sag! Og der vil selvfølgelig være snacks.
Besøg i industrien
D. 13. Marts kl. 16.00-19.00 har OSM arrangeret et fyraftensmøde hos MSD Danmark.
Det bliver en spændende og anderledes aften, hvor der er mulighed for at blive klogere
på lægens rolle i industrien samt hvordan hverdagen ser ud der. Tilmelding til dette
arrangement, sker ved at sende fuldt navn til mette.kehlet@merck.com senest d. 6. Marts.
For mere information se vores event ”Karrieremuligheder inden for medicinalindustrien”
på Facebook.
Interesseret i vores gruppe generelt
Like os på Facebook: ”OSM København – Onkologisk Selskab for Medicinstuderende” hvor
du kan finde vores events og følge vores arbejde!
Vi håber på at du vil være med, så vi sammen kan knække cancer, skabe et fedt fællesskab
og blive bedre og klogere læger for vores kommende patienter!
Kh. OSM

Basisgruppen GO inviterer til foredrag
Fra barnløshed til baby: foredrag om fertilitetsbehandling
Tid: Onsdag d. 13. februar kl. 16.00
Sted: Miniaud. 29.01.30
Hvordan var det nu med IVF, ICSI, insemination, ægdonation og fertilitetsbevarende
behandling?
Anja Pinborg er professor og lægelig leder på Rigshospitalets Fertilitetsklinik, og hun vil gøre
os klogere på hvem og hvornår, der tilbydes assisteret reproduktion, hvilke behandlinger,
der er mulige, og hvordan processen forløber. Desuden vil hun fortælle om arbejdsgangen
på fertilitetsklinikken og vejen til at blive fertilitetslæge.
Arrangementet er gratis og for medicinstuderende på alle semestre.
Vi glæder os til at se dig!
De bedste hilsner, GO

Bliv figurant på kursus i akut ultralyd ved SATS den 8. marts 2019 og få hele kurset gratis!
Kom med og bliv klogere på teoretisk og praktisk gennemgang af de to akutte
ultralydsprotokoller FATE og eFAST. Forud for kurset vil du modtage materiale der
gennemgår protokollerne, så du som figurant kan få mest muligt ud af kurset, og læger
med stor erfaring med protokollerne vil væretage den praktiske undervisning, som du som
figurant har førsteparket til. Du vil deltage i den teoretiske undervisning på lige fod med
de øvrige deltagere.
Udover at få kurset gratis er også forplejning på dagen inkluderet og vi garanterer en god
stemning og masser af klinisk relevant læring.
Er du interesseret, så skriv til kursusansvarlige Hadi Chaachouh på hadichaachouh@gmail.
com eller Oscar Rosenkrantz på naestformand@sats-kbh.dk

MOK BRINGER ET KÆMPE TILLYKKE!
Mens vi andre har nok i at forsøge at nå at gøre os klar
til næste SAU-time, blev Claudia Paredes fra hold 210 i
lørdags danmarksmester i badminton damedouble!
Det er da vanvittigt! Skud ud!

ANNONCER

|

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt i
Kræftens Bekæmpelse

Medicinstuderende søges til forskningsårssemester
ved Center For Evidensbaseret Psykiatri (CEBP)

Vil du indgå i et forskningsprojekt, hvor du hjælper med at skabe viden om opfølgning efter
brystkræft, og hvor dit arbejde er med til at gøre en forskel?

Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret
behandling i et forskningssemester fra 01.08.2019 til 31.01.2020. Centerets formål er
gennemførelse af randomiserede kliniske forsøg og udarbejdelse af systematiske reviews.
Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af
meta-analyser og skrivning. Der vil være mulighed for at du kan bruge vores materiale
som udgangspunkt for dit kandidatspeciale. Medforfatterskab på flere af vores kommende
publikationer inden for områder som du involveres i er også en mulighed. Du kan
også være med til udvikling af kurser og workshops i evidensbaseret behandling og
undervisningsopgaver.
Se mere her: www.regionsjaelland.dk/cebp

Om os
I forskningsenheden ’Livet efter Kræft’ i Kræftens Bekæmpelse arbejder vi blandt andet med
opfølgning efter kræft og hvordan opfølgningen kan tilrettelægges, så den bedst muligt
understøtter patienterne i netop livet efter kræft.
Om projektet: En spørgeskemaundersøgelse blandt kvinder, behandlet for brystkræft
Med dette forskningsprojekt vil vi indsamle og formidle viden om, hvad det betyder for
patienter, der har haft brystkræft, at opfølgningen omlægges fra tæt opfølgning med
fastlagte lægesamtaler til opfølgning uden faste kontakter eller med sygepleje-kontakter.
Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt 1200 kvinder i forbindelse med, at Region
Sjælland har omlagt kontrolforløbene. Patienterne har udfyldt et spørgeskema kort tid efter
overgangen til det nye opfølgningsforløb og igen 12 måneder senere.
Viden fra undersøgelsen kan bidrage til, at fremtidige opfølgningsforløb tilrettelægges, så
de bedst muligt understøtter kræftoverleveres behov.
Om stillingen
Vi søger en medicinstuderende til at gennemgå patienternes journaler og indhente
oplysninger om tilbagefald eller anden nytilkommen kræftsygdom. Vi har brug for, at du
er fuldtidsansat her i 6 måneder med løn. Derefter er det muligt at skrive speciale på de
indsamlede data samt publicere en artikel, hvis du er interesseret i dette. Der gives ikke løn
under eventuel speciale- og artikelskrivning.
Emnet for evt. speciale og/eller publikation kan du selv være med til at definere. Det kunne
relatere sig til symptomer efter brystkræft i relation til social position, angst for tilbagefald,
patienttilfredshed og udækkede behov i efterforløbet.
Om dig
Vi forventer, at du:
Er i gang med kandidatdelen af medicinstudiet
Har interesse for forskning og gerne erfaring med indsamling af journaldata
Er villig til at arbejde fleksibelt
Er god til at arbejde systematisk
Vi tilbyder
Et meningsfyldt og inspirerende forskningsmiljø
Oplæring i dataindsamling fra patientjournaler
Viden om brystkræft og tilbagefald
Mulighed for at skrive speciale på de data der indsamles
Mulighed for publicering af en artikel
Fleksible arbejdstider
Mere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektlæge Lena Saltbæk
på lesa@cancer.dk.
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 28. februar 2019. Jobsamtalerne afholdes i uge 10. Vi ønsker
stillingen besat hurtigst muligt, men er åbne for justeringer afhængigt af dit studieforløb.
Ansøgningen skal indsendes elektronisk via linket nedenfor.
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit
aspx?cid=1572&ProjectId=144738&DepartmentId=18958&MediaId=5
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Mentorer/støttepersoner søges til studerende!
Søger du et studiejob, og samtidig ønsker at gøre en forskel, så er det her måske noget for dig!
Vi søger mentorer/støttepersoner til studerende med psykiske funktionsnedsættelser.
Din mentorrolle kan fx bestå i at hjælpe din mentee til at få overblik over pensum, overholde
frister, skabe strukturere over studiet samt indgå i det sociale.
Et støtteforløb er på ca. 20 timer pr. semester, og man aftaler selv at mødes med sin mentee
efter behov.
Vi tilbyder:
- Et selvstændigt og udviklende job.
- Indflydelse på egne arbejdstider.
- Faglig sparring med andre mentorer.
- Workshop og supervision.
- Et job der styrker dine formidlingskompetencer.
- Undervisning som en del af jobbet.
- Løn efter overenskomst.
Du er:
- Studerende på en videregående uddannelse.
- Struktureret og god til at bevare overblikket.
- Empatisk med gode formidlingsevner.
- Som en del af dit ansættelsesforhold skal du deltage i workshops og supervision med
Studenterrådgivningen. Disse aktiviteter er obligatoriske og aflønnes.
Er dette noget for dig, så send din ansøgning til sps@duos.dk og skriv "mentor + dit
uddannelsessted" i emnefeltet eller ring til SPS-kontoret på 36 34 79 00 for at høre nærmere.
Du kan også oprette en profil på vores hjemmeside www.duos.dk, hvor du kan finde alle
vores mentorstillinger og søge specifikt.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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Selve arbejdet er fuldtid og foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i
Slagelse, Region Sjælland. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet.
Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode
engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.
Finansiering: Aflønning er 10.000/måned
Ansættelse er betinget af modtagelse af fondspenge.
Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker og adj. professor Ole Jakob Storebø ojst@
regionsjaelland.dk, tlf. 24965917
Ansøgningsfrist fredag den 1. Marts kl.12.00
Opstart 1. august 2019 eller snarest derefter.
Ansøgning inkl. CV sendes til:
psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk)

Fuldt finansieret forskningsår i neurologi
Vi søger en dygtig medicinstuderende med interesse for neurologi. Vi kan tilbyde et fuldt
finansieret forskningsår (12 måneder, 10.000kr./måned) fra start efterår 2019 på Dansk
Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup i et projekt omhandlende neurovaskulær
signalering.
Publikationer
Ambitionen er, at du vil få mindst fire publikationer ud af de 12 måneder. Vi forventer, at der
kommer to publikationer ud af projektet du bliver tilknyttet, hvor du vil få medforfatterskab
på disse. Derudover er der en forventning til, at du vil udgive to reviews som førsteforfatter
i løbet af året.
Projektet
Vi vil blokere calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptoren hos migrænepatienter
for derefter at forsøge at fremprovokere migræne hos disse patienter med forskellige
signalstoffer. Dette vil belyse receptorens betydning for den neurovaskulære signalering
hos denne patientgruppe.
Vejledere
Din hovedvejleder vil være Messoud Ashina,
professor og din daglige vejleder vil være Thien
Phu Do, læge, ph.d.-studerende. Messoud Ashina
er leder af Human Migraine Research Unit og er en
af de førende eksperter i migræne på verdensplan
og har vejledt utallige studerende igennem årene.
Thien Phu Do har forskningserfaring både som stud.
med. og post.grad. og flere års erfaring med undervisning af medicinstuderende fordelt
på forskellige semestertrin.
Forskningsgruppen
Vi har et godt sammenhold i forskergruppen med plads til både faglig sparring og sociale
arrangementer. Vi er aktuelt flere ph.d.-studerende og medicinstuderende.
Ansøgningsfrist
Der vil blive foretaget løbende samtaler, men endelig frist er 15. marts 2019. Ansøgning
med CV og evt. anbefalinger skal sendes til Thien Phu Do på e-mail adr. thiendo@gmail.com.
Ved spørgsmål er der også mulighed for en uformel samtale på tlf. 4141 4117.

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger undervisningsassistenter til
ansættelse 1. maj 2019 til undervisning i Medicinsk
Genetik og/eller Medicinsk Celle- og vævsbiologi
Ansøgning mv.
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG
STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 8. marts 2019.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund
til at søge stillingen.
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STUDENTERTILBUD

ANNONCER

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt om
kønshormoner, hjernens funktion og depression
Er du interesseret i hvordan kønshormoner og stresshormon påvirker hjernen? Kunne
du tænke dig at prøve kræfter med hjerneskanning og indsamling af biologiske prøver
fra raske kvinder i perioden omkring fødsel? Så er du måske den kandidatstuderende
som Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet søger til et prægraduat
forskningssemester (forår/efterår).
Baggrund: Kvinders risiko for at få en depression er dobbelt så stor som mænds, særligt
i hormonelle overgangsfaser som f.eks. graviditet og fødsel hvor 10-15% udvikler
depressive symptomer. Vi har for nyligt vist at der en sammenhæng mellem udsving i
kvindelige kønshormoner, udvikling af depressive symptomer og ændringer i hjernens
serotonerge kommunikationssystem. I dette nye projekt arbejder vi på at identificere
biomarkører for udvikling af depressive symptomer i perioden omkring fødsel, med særligt
fokus på hvilken rolle kvindelige kønshormoner, stresshormon og hjernens serotonerge
kommunikationssystem spiller. Vi følger 150 raske kvinder, der skal have lavet et planlagt
kejsersnit, med selvrapporterede mål for psykisk velbefindende og biologiske prøver. 70 af
de 150 kvinder vil deltage et udvidet program med PET- og MR-hjerneskanninger. Se evt.
protokol NCT03795688 på www.ClinicalTrials.gov.
Opgaver: Som studerende på projektet vil du indgå i et tværfagligt forskningsteam. De
praktiske opgaver er bl.a. at assistere ved hjerneskanninger og at indsamle biologiske prøver
fra raske gravide kvinder i forbindelse med planlagte kejsersnit. Det er derfor vigtigt at du
kan begå dig på en operationsstue. Du vil opnå erfaring med bl.a. PET- og MR-skanning,
klinisk arbejde, samt indsamling og håndtering af biologiske prøver til forskningsbrug/
biobank, herunder placentavæv og navlesnorsblod. Du vil desuden have dit eget relaterede
hjerneforskningsprojekt baseret på allerede indsamlede data med fokus på sammenhængen
mellem brug af p-piller, stresshormon og arbejdshukommelse, som kan anvendes til
kandidatopgave. Det vil være muligt at udvide projektet med f.eks. analyse af strukturelle
hjerneskanninger. Der vil som minimum være mulighed for et medforfatterskab.
Om enheden:
Projektet ledes af læge, PhD, seniorforsker Vibe Frøkjær, som har særlig ekspertise i
billeddannende undersøgelser af hjernen, samspillet mellem hormonsystemer og
hjernen og risikomodeller for udvikling af depression. Se www.vibegf.dk. Neurobiologisk
Forskningsenhed ledes overordnet af professor, overlæge og dr. med. Gitte Moos Knudsen.
Vi tilbyder et tværfagligt og internationalt hjerneforskningsmiljø på højt niveau som vores
prægraduate studerende bidrager aktivt til, se www.nru.dk.
Stillingen:
Skolarstipendiatstilling på fuld tid af 6-12 mdr. varighed, evt. med mulighed for tilknytning
efterfølgende. Det er muligt at starte allerede i forårssemesteret. Lønnen er 10.000 kr/måned,
der vil blive søgt stipendier til dækning af denne.
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Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
Kære Studerende
Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på sit kontor på Panum, og
Studentermenigheden har et godt forårsprogram klar. Der er fugletur og fisketur i april og
maj, og jeg står også for en filosofisk salon på to foredrag over temaet ”Eksistensen i det
fortravlede samfund” samt en højskolesangaften i maj med Ida Auken.
Find hele forårsprogrammet uden for mit kontor, hvor der også ligger nye kort med
”Studenterpræstens gode bønner” til at tage med i lommen!
Kommende arrangementer
Foredrag: Angst som grundvilkår i den menneskelige tilværelse
Angst er et komplekst fænomen i menneskers liv og er blevet fortolket på mange måder
gennem historien. I dag opfattes angst ofte som noget sygeligt, når den melder sig uden at
der er reel fare på færde. Ph.d-stipendiat Markus F. Christensen vil vise, hvordan angst kan
forstås som et menneskeligt grundvilkår fremfor en mental sygdom. Gennem eksempler
fra litteraturen og filosofien vil han fremsætte et humanistisk og hermeneutisk alternativ og
re-aktualisere angst som en dynamisk grundfølelse i det menneskelige liv.
Tid og sted: Onsdag 20. februar kl. 19: Indledende temagudstjeneste. Kl. 19.45: Foredrag.
Deltag i én eller begge dele.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré
Koncert: Mames Babegenush
Mames Babegenush har før fået taget til at løfte sig og sat publikum i bevægelse
- både i Hans Tausens Kirke og rundt i hele verden! Dette prisbelønnede og
vibrerende, dynamiske og helt originale band blander sydeuropæisk folkemusik,
den sk andinaviske folketone og traditionel jødisk k lezmer. Musik ken er
sprængfyldt med glæde, melankoli og er stærkt rytmisk. Det kan du ikke gå glip af!
Tid og sted: Torsdag 28. februar kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
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.
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Ansøgning:
Spørgsmål kan rettes til læge og PhD-studerende Camilla Borgsted Larsen på borgsted@
nru.dk / 35456709 / 60122306. Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes til borgsted@nru.
dk, af hensyn til stipendieansøgninger hurtigst muligt og senest d. 17/2.

Hvad falck har de gang i...

Pr. 1 september 2015 overdroges driften af ambulancer i Syd- og Sønderjylland fra Falck til hollandsk/danske Bios.
Adskillige udfordringer melder sig hos Bios, som ikke kan stille med nok beredskab og pådrager sig et stort underskud.
Bios erklæres konkurs og Region Syddanmark overtager ambulancedriften.
I 2019 varsler Komkurrencerådet om en anmeldelse af Falck til bagmandspolitiet. En 200 siders lang afhandling om Falcks modarbejdelse
af Bios offtenliggøres - der blandt andet kaster lys over samarbejde med kommunikationsbureauet Advice.
Hvad har Falck gjort?
- Falck har misbrugt en dominerende stilling ved at ekskludere Bios fra det danske marked for ambulancetjenester. Konkret har Falck ifølge afgørelsen gjort det
svært for Bios at rekruttere reddere og forsøgt at skabe usikkerhed om Bios som leverandør gennem medierne.
Hvorfor er det forkert?
- Misbrug af en dominerende stilling i strid med konkurrencereglerne er en begrænsning af konkurrencen. Det kan forringe konkurrencen
og medføre højere priser, ringere kvalitet og produktudbud.
Hvad sker der nu?
- Konkurrencerådet har tilkendegivet, at man vil anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk
og International Kriminalitet – også kaldet Bagmandspolitiet. De vil herefter tage stilling til, om der
skal rejses en straffesag mod Falck.
- Retspraksis for denne type sager er utrolig beskeden, og derfor er det svært at sige,
hvad strafniveauet kan være. I forarbejderne til konkurrenceloven er udgangspunktet
et grundbeløb på fire millioner kroner for alvorlige overtrædelser og 20 millioner kroner
for meget alvorlige overtrædelser. Det maksimale niveau er efter forarbejderne ti procent
af virksomhedens koncernomsætning.
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Summer courses in Global Health 2019 at University
of Copenhagen

Ansøgningsfrist
Du søger via en elektronisk ansøgningsblanket, som du finder på din uddannelsesside
under ”Blanketter”. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2019 kl. 23.59.

Interested in Global Health? Then take a look at School of Global Healths popular summer
courses for 2019. The summer courses are cross-disciplinary and taught in English by
internationally known researchers and experts from various areas in Global Health.

Brug for mere information?
Så kan du på din uddannelsesside under ”Udlandsophold” blandt andet læse om dine
muligheder for at komme på udlandsophold, finde faktaark om de enkelte værtsuniversiteter
i udlandet samt erfaringsrapporter.
RÅD OG VEJLEDNING
Spørgsmål vedrørende 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:
Den Internationale Vejledning
Du er velkommen til at komme forbi i International Vejlednings drop ind (Panum, Nørre
Allé 20, lokale 23.1.03):
•
Tirsdage mellem kl. 11-13
•
Torsdage mellem kl. 13-15
Eller skrive til exchange@sund.ku.dk

This year we offer the following courses:
Arctic Health
Running from 12 to 23 August 2019 there is an e-learning component in the period 15
July - 9 August
Focuses on human health, health patterns, health systems, challenges and solutions to
delivering of health care in the Artic.
Urbanisation and Health – global and local perspectives with Copenhagen as a case
Running from 12 to 23 August 2019
Focuses on global health challenges and solutions within urbanization and healthy living,
working with a case in Copenhagen.
Global Health Challenges
Running from 5 to 16 August 2019 + e-learning
component 29 July - 3 August
Focuses on health policy and health consequences
of the major current and future global challenges.

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA
Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2019 eller i foråret 2020? Så har du
mulighed for at tage ud via fakultets aftaler. Der er ansøgningsfrist den 1. marts 2019 kl. 23.59.

International Health
Running from 5 to 23 August 2019
Focuses on health, diseases and medical
interventions in developing countries. The course
is especially suited for nursing and medical students
who intend to work abroad.

Hvornår på studiet?
Du har primært mulighed for at komme på udveksling til et partneruniversitet på dit 2. og
5. semester på kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen.
Hvortil?
Fakultetet råder over nedenstående aftaler i Norden og Europa:

Field course in Sri Lanka on Cross-disciplinary
Health Research
Running from 21 July to 9 August 2019 + online
group work in June and July This is a field course held at two universities in Sri Lanka, focused
on health research in low- and middle-income countries.  

Land
Belgien

Universitet
 Université Libre de Bruxelles
 Ghent University

Finland

























Other courses at University of Copenhagen that focus on Global Health:
One Health
Frankrig

Interdisciplinary Aspects of Healthy Aging
Deadline for all courses are on April 1, 2019.

Island
Italien
Norge

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN
ELLER USA I FORÅRET 2020?
Så
har du mulighed
for at søge en
restplads ved
fakultets
partneruniversiteter
senest den
OVERVEJER
DU ET STUDIEOPHOLD
I AUSTRALIEN
ELLER
USA I FORÅRET
2020?
1. marts 2019!

Schweiz
Slovenien

Så har du mulighed for at søge en restplads ved fakultets partneruniversiteter senest den 1. marts 2019! Spanien

Hvornår på studiet:
Du
har mulighed
for at komme på udveksling til fakultetets oversøiske aftaler ved hhv. Deakin
Hvornår
på studiet:
University eller University of Iowa kombineret med Harvard Medical School på Internationalt
Du har mulighed for at komme på udveksling til fakultetets oversøiske aftaler ved hhv. Deakin University
perspektiv – klinik i udlandet ” på 5. semester KA (2015- kandidatstudieordningen):

Sverige






eller University of Iowa kombineret med Harvard Medical School på Internationalt perspektiv – klinik i
udlandet ” på 5. semester KA (2015- kandidatstudieordningen):
Hvor

Hvornår

Studieplan i udlandet

AUSTRALIEN
Deakin University

Forår
2020



USA Forår
”UDVEKSLINGS2020
PAKKE”: 8 uger
(april og maj) ved
University of Iowa
kombineret med
4 uger (juni) ved
Havard Medical
School, Boston.

12 ugers kliniske kurser
inkl. kandidatspeciale
(30 ECTS)
 12 ugers kliniske kurser
(20 ECTS):
Begrænsninger:
 Du skal have bestået til
og med 4. semester KA i
efteråret 2019, således
at du er på dit 5.
semester KA på
udvekslingstidspunktet.
 Du skal have interesse
for ØNH specialet, gerne
i form af
forskningsaktivitet og
eller anden erfaring
inden for specialet.
 Du skal have gode
engelskkundskaber.

Antal
restpladser
i foråret
2020
1

Ansøgningsfrist

1. marts 2019
Østrig

1

1. marts 2019

Ansøgningsfrist
Du søger via en elektronisk ansøgningsblanket, som du finder på din uddannelsesside under ”Blanketter”.
Ansøgningsfristen er den 1. marts 2019 kl. 23.59.
Brug for mere information?

Tyskland

UK











University of Helsinki
University of Eastern
Finland, University of Tampere
University of Oulu
University of Turku.
Université de Nice Sophia Antipolis
Université Pierre et Marie Curie
Universite Paris Descartes
Université de Poitiers
Université Loius Pasteur Strasbourg
University of Iceland
Universita degli studi di Firenze
University of Oslo (kliniske rotation på Aker Sykehus)
UiT The Arctic University of Norway
University of Bergen
Norwegian University of Science and Technology
Universite de Lausanne
Universität Zürich
University of Ljublana
University of Maribor
Universidad de Oviedo (kliniske rotationer i Gijón)
Uppsala University (under forudsætning af der er plads)
Linköping University (under forudsætning af der er
plads)
Karolinska Institut (under forudsætning af der er plads)
Lund University (under forudsætning af der er plads)
Umeå University (ikke muligt i 2019/2020)
University of Gothenburg (under forudsætning af der er
plads)
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Medical Faculty Mannheim (under Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg). Ny aftale
Westfälische Wilhelms Universität Münster.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Medizinische Universität Graz
Medizinische Universität Wien
University of Keele

Undervisningssprog
Fransk
Engelsk (gerne lidt flamsk
også)
Finsk og/eller engelsk

Fransk

Islandsk og/eller engelsk
Italiensk
Norsk/ Skandinavisk

Fransk
Tysk
Engelsk
Spansk
Svensk/skandiavisk

Tysk

Tysk

Engelsk

Der er derudover en restplads ved Deakin University, Australien, og en restplads ved
University of Iowa kombineret med Harvard University, USA, i foråret 2020.
Ansøgningsfrist
Du søger via en elektronisk ansøgningsblanket, som du finder på din uddannelsesside under
”Blanketter”. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2019 kl. 23.59.
Brug for mere information?
Så kan du på din uddannelsesside under ”Udlandsophold” blandt andet læse om
dine muligheder for at komme på udlandsophold, finde faktaark om de enkelte
partneruniversiteter samt erfaringsrapporter fra tidligere udvekslingsstuderende.
Du er også velkommen til at komme forbi i International Vejlednings drop ind (Panum,
Nørre Allé 20, lokale 23.1.03):
•
Tirsdage mellem kl. 11-13
•
Torsdage mellem kl. 13-15
Eller skrive til exchange@sund.ku.dk

ØNSKER DU AT BLIVE EN BEDRE LÆGE?
- SÅ TILMELD DIG FADLs OPKVALIFICERENDE KURSER

Endnu et semester er begyndt, og det betyder endnu en sæson for FADLs kurser.
Vi vil gerne hjælpe dig på vej til at blive en bedre kommende læge. Derfor tilbyder
vi en række opkvalificerende kurser, som du kan deltage i. I FADL arbejder vi for at
udbyde et varieret og relevant kursusprogram, der kan hjælpe til at ruste den enkelte
medicinstuderende i et kommende vikariat og ikke mindst som et “klinisk” fokuseret
supplement til den kommende KBU læge.
Kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser findes på fadl.dk.
Tilmeldingsportalen åbner for tilmeldinger mandag d. 18/2 kl. 9, og den lukker igen
fredag d. 22/2 kl. 12. Herefter udbydes der restpladser.
Du tilmelder dig via mit.fadl.dk.

AFGØRELSE I HERLEV-ØSTERBRO SAGEN
FADL har desværre tabt en voldgiftssag om SPV-løn til lægestuderende, der arbejder
på Herlev-Østerbro undersøgelsen. Efter FADLs opfattelse udfører de lægestuderende
laboratoriearbejde, som er dækket af SPV-overenskomsten.
Kaare Stolt, der er formand for FADLs Overenskomstudvalg siger:
”Vi er ærgerlige over denne afgørelse. Et voksende antal lægestuderende får jobs, hvor
der indgår både laboratoriearbejde, forskning og borgerkontakt. Afgørelsen kan gøre
det vanskeligt for FADL at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for disse medlemmer.”
Dommeren mener ikke, at jobs der delvis består af laboratorieopgaver og delvis
arbejde med forskningsdata er dækket FADLs SPV-overenskomst. Derudover lægger
hun vægt på, at det ikke er en forudsætning at være medicinstuderende, eftersom
arbejdet også udføres af enkelte andre studerende.
De ansatte lægestuderende har derfor kun krav på løn som uuddannet social- og
sundhedsassistent, ca. 125 kr./time.
Voldgiftsafgørelsen kan ikke ankes.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til afgørelsen
så kontakt HF@fadl.dk eller jurist Klaus Pedersen på 88184904.

HAR DU BRUG FOR EN MENTOR?
Det kan være en rigtig god idé at få en mentor til sparring og gode råd gennem
medicinstudiet. Og nu lancerer FADL i København en ny faglig mentorordning for både
bachelorstuderende og næsten-kandidater (9.-12. semester).
Bachelorstuderende vil blive mentoreret af kandidatstuderende og næsten-kandidaterne
af færdiguddannede læger.
Det er et medlemstilbud for FADLs medlemmer, og du skal derfor være medlem af FADL
for at benytte dig af ordningen.
Ordningen starter op i marts, og i FADL sørger vi for at rekruttere og uddanne
mentorerne. Vi sikrer også, at du får en mentor, som passer bedst til dine behov og ønsker.
Mentorerne kan hjælpe dig med medicinstudiet på et fagligt, socialt og professionelt plan.
Ordningen bliver som en gruppementoring, og som mentee, vil du derfor typisk blive sat
sammen i grupper af 2-4 mentees. Der afholdes typisk 3-4 mentor-mentee møder i løbet
af et semester. Møderne varer generelt 1-1 1/2 time pr. gang.
Skriv til os på mentorkbh@fadl.dk, hvis du vil tilmelde dig eller høre mere om ordningen.
VELKOMMEN!
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BIERNE – HVAD LAVER DE
Det korte svar er, at bierne har så vanvittigt travlt, at du får det dårligt over hvor meget du når
på én dag. Men her en kort gennemgang af de vigtigste arbejdsopgaver, man kan komme
ud for som bi. Sidste uge gennemgik vi bifamiliens opbygning, og i det følgende fokuserer
vi på arbejderbien.
Arbejderbien har forskellige opgaver alt efter dens livsstadie – så lidt ligesom et menneske.
De tre første dage af dens liv, bliver arbejderbien fodret af ældre bier, og dens opgave er, at
gøre ynglecellerne rene. Dronningen vil nemlig ikke lægge sine æg i ’beskidte’ celler – alt skal
være super rent og behageligt til æglægning. Rengøringsbierne hjælper også med at holde
ynglecellerne varme, ved at stikke deres bagdelsparti ned i ynglecellen og vibrere kraftigt
– heat is made. I takt med at rengøringsbien fodersaftkirtel udvikles, kan den nu give foder
til nye babybier – den er nu blevet til ammebi. Ammebien er en vigtig del af dronningens
hof, da den ikke nok med at fodre nye bier, også har til opgave at fodre dronningen så hun
kan lægge sin egen kropsvægt i æg. Omkring 12. dag begynder ammebien på nogle små
flyveture, hvor den orienterer sig efter pejlemærker tæt på bistaden, men helt langt væk
flyver den ikke endnu. Endvidere har den til opgave at bygge vokstavler og opmagasinere
nektar og pollen, som trækbierne bringer hjem. Den er altså blevet til en slags superbyggebi.
I de sidste dage af de førnævnte arbejdsopgaver (husarbejdsperioden, 12.-20. dag) opholder
bien sig i nærheden af indgangen til bistaden, og undersøger omhyggeligt alle indkomne
bier – den er nu dørmand/vagtbi. Er der fremmede, uvelkomne bier, bliver disse afvist eller
stukket ihjel af vagtbien. Vagtbier har den største mængde gift i giftblæren, så det må gøre
pænt nas at blive stukket af en vagtbi.
Den sidste periode af biens liv, (ca. fra dag 21. – døden) går udelukkende med at samle

materiale til bifamilien: Nektar, vand, pollen og harpiks. Bifamilien har i løbet af et år brug
for 120-200 kg nektar, 35 kilo pollen og 25 liter vand. Tilværelsen som trækbi er ret så
slidsom, og de holder kun til arbejdet i 3 uger før de dør. Hvorfor, tænker du? Jo, trækbiens
gennemsnitlige flyvetur er på 1,2 kilometer (80.000 kropslængder) hvilket svarer til at et
menneske tilbagelægger 140 km. Det gør trækbien så ca. 10 gange dagligt. For at kunne
dække behovet af de nødvendige forbrugsstoffer er bifamilien nødt til at tage på mellem fem
og syv millioner indsamlingsture årligt. Og efter de mange ture dør trækbien. Arbejderbien
kan dog skifte opgave, hvis bifamiliens opgave afhænger deraf. Så trods det hele virker super
planlagt, er de i stand til at holde pause med at bygge vokstavler hvis nu dronningen er
ved at dø af sult (eller noget andet tilsvarende bi-kritisk). Arbejderbiens liv er hårdt, men til
gengæld har den hjulpet med at opfostre de nye generationer, gjort rent, skabt centralvarme,
udbygget bistaden, beskyttet familien som en champ og båret sin kropsvægt så mange
gange, at crossfit ligner en leg.
Det var så lidt om livet som arbejderbi! Tænk over det, næste gang du ikke kan stå op til
SAU. Men i forhold til dronningen og dronerne, er det også et vanvittigt projekt at holde
hele boligen kørende som arbejderbi. Anyways – nu til det spændende. I sidste uge havde
vi en lille ’Queenspotting’/ Find Holger version gul-sort. Tillykke til Læge Jeppe Linander
Henriksen – en portion velsmagende honning venter dig. I denne uges udfordring skruer vi
lige lidt op for niveauet, men det er helt samme teknik, du skal bruge til at finde dronningen
(lang spids krop, der går ud over vingerne, evt. cirkel af arbejderbier omkring sig). Send dit
svar til mok@mok.dk – der er honning på højkant!
Maier / MOK.red

F
I
N
D

F
I
N
D

T
H
E

T
H
E

Q
U
E
E
N

Q
U
E
E
N

Svar på sidste uges dronningspot - tillykke til
Jeppe - godt spottet, honning til dig!
Nedenunder er der også cirklet en dronning ind - teknisk set rigtigt, men ikke
så meget spot over det. Tak for indslaget Christian B.

GØGL

FIND 5 FEJL
ROM-EDITION

Du kan vinde denne bog, hvis du sender
løsningen til MOK@MOK.dk
Ikke dårligt hva?
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Ny udvikling i
sundhedssektoren
Fra problem til praksis

– nationalt, regionalt og kommunalt
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Marie Lommer Bagge r
Founder and CEO, Meas urelet

Mød iværksætteren, innovationsdirektøren og afdelingslederen der fra hvert
sit perspektiv – nationalt, regionalt og lokalt – kan give indsigt i rejsen fra idé til
implementering af nye innovative løsninger i sundhedssektoren.

TIDSPUNKT:
Torsdag d. 21. Februar
kl. 16:00 – 20:00
STED:
SUND Hub, Nørre Allé 41

Paneldebat: “Hvor starter jeg” og “Hvor er de bedste muligheder for udvikling af
idéer og startups til sundhedssektoren?” Programmet opdateres løbende.

TILMELDING:
Facebook.com/sundhub/
Bit.ly/2tbzx7L

Aftenen afsluttes med en gratis netværksmiddag.

Det sker i …

www.facebook.com/sundhub
www.sund.ku.dk/sundhub
KØBENHAVNS UNIVERSITET
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

?

