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DET SKER I UGEN

OM MOK
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.

ONSDAG

MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra

MOK udkommer.
Filosofisk salon med SMIK: Eksistensen i det
fortravlede samfund. Se 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

TORSDAG
SATS - Journal Club og IV-kursus. Se side 4.
Nu kan man se pandaer i Zoo!!

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
Panum Thriller.... (O_o) Se side 8.

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

UGENS MEME

SATS kursus i akut patient. Se side 4.

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

SØNDAG
Deadline for ansøgning til MOK-redaktionen! Se
side 8.

MANDAG
IKKE MOK deadline 12.00 - MOK holder påskeferie i næste uge. God påske alle sammen!
Backgammon og bordtennisturnering i klubben. Se side 8.

TIRSDAG
Lukas er i Sverige.

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:
Mo Haslund Larsen
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Andreas

Andrea

Sofie

Andreas

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 19047827
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b,
2200 København N.

Mo

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk
Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

Johan

REDAKTIONELT

|

PANDA-DIPLOMATI
En anden slags dyrepolitik

Vi kender pandaen som et stort, nuttet dyr, som vi alle holder af. Nævn én
person, der ikke kan lide pandaer. Hvilke argumenter har de? Hvorfor ville
man ikke kunne lide dem? Nok om alles kollektive kærlighed til pandaen.

Særligt kan nævnes de to pandaer, der blev givet til USA under præsident
Nixons tid i 1972. Nixon besøgte Kina samme år, og det blev et historisk
håndsudrækkende møde fra USA til Kina, hvilket endte mange års kold
stemning mellem landene. De to pandaer var en tak for det. De blev givet
til en zoologisk have, og 1.1 millioner mennesker så de to pandaer i løbet
af deres første år i USA. Som en venlig ‘tak for det og vi ses’ gav præsident
Nixon to moskusokser til Kina. Wikipedia beretter ikke hvor mange der så
så dem, men jeg vil give et vildt gæt og skyde på mindre end 1.1 millioner
mennesker i løbet af det første år. Gaven til Nixon og USA var starten på
det næste årtis ‘Pandamonium’ ,hvor Kina gav pandaer til stormagter:
UK, Frankrig, Tyskland etc. Faktisk blev UK lidt misundelige over Nixons
pandagave, så de skulle så bede om deres... Pinligt. Pandagaverne er et
godt geopolitisk eksempelt på ‘Soft Politics’ hvor man altså prøver at bygge
broer og nærme sig hinanden - men altid med statens bedste i sigte. Modsat
f.eks. at sige ‘Jeg har forresten 2-3 atomvåben, bare lige så du ved det’ kunne
man starte med ‘Ved du, hvad der er nice? - Pandaer’.

Pandaen er som bekendt i en reproduktiv krise, hvilket gør dem det oplagte
logo til WWF (World Wildlife Foundation), da de er cute og sjældne. Pandaen
har svært ved at reproducere sig, medmindre den er fuldkommen glad i
sit panda-liv og det er svært i fangeskab. Pandaens reproduktive periode
er cirka 2-3 dage i løbet af enten marts eller maj, og hvis ikke der er lyst de
2-3 dage skal man vente et helt år. Der har været forsøg med at give de
mandlige pandaer Sildenafil (Viagra) og vise dem vidoer af andre pandaer
der boller. Dette kaldes også panda-porno, og det er ikke noget jeg finder
på, omend det godt kunne lyde sådan. Man har kun indenfor de seneste år
haft succes med kunstig befrugtning af pandaer. Yderligere komplikationer
opstår her, da panda-mor kun kan tage sig af én unge ad gangen. I naturen
vælger hun den stærkeste unge at passe. Dette har man løst ved dagligt at
bytte pandatvillingerne ud, uden pandamor opdager det. En slags zoologisk
Forældrefælden bare med pandaer i stedet for Lindsay Lohan. Dette er
komisk og jeg henviser til ‘Panda Doesn’t Realise She’s Had Twins! | BBC
Earth’ - all time favorit video til kl. 02 om natten på YouTube.
Det gik dog hurtigt op for Kina, at man ikke kunne blive ved med at give
pandaer ud til højre og venstre grundet deres meget finitte antal. Dette
førte til en slags Panda-leasing politik. Lande måtte låne pandaer for den
nette sum af 1 million dollars OM ÅRET. Hvis pandaparret så formåede
at producere afkom, skulle landet betale en ekstra baby-panda-afgift til
Kina - heller ikke billigt. Leasingen kan foregå i løbet af 10-årig periode,
og bagefter skal pandaerne hjem igen. Hvis man nu uheldigvis i løbet af
sin panda-leasingsperiode gør et eller andet Kina ikke kan lide, så skal
pandaerne fluks tilbage. Det kunne f.eks. være et uskyldigt lille hyggemøde
med Dalai Lama (han virker så hyggelig), der koster årtiers ventetid på en
pandaaftale.
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I 1970’erne var der absolut pandakrise med kun ca. 1000 individer på
verdensplan. Det er man kommet stærkt efter vha. ovennævnte metoder.
Nu er det totale pandatal i den vilde natur ca. 1800 og der lever 520 pandaer
i fangenskab. Konkluderende kan man sige, at det er fucking hårdt arbejde
at holde pandabestanden oppe, og at det stadig er et sjældent dyr. Alle vil
have dem, for se lige hvor voldsomt søde de er at se på.
Men kan man udnytte nuttethed politisk? Åbenbart. Kina har i mange
år gjort brug af ‘Panda Diplomati.’ Panda diplomatiet startede så langt
tilbage som under Tang-dynastiet hvor kejserinde Wu sendte to pandaer til
Japan for at vise venskab og good-will. Og hvem vil ikke have en panda?! I
løbet af 1950’erne og frem tog pandaeksporten virkelig fart. Nu vil jeg ikke
nævne alle de 23 udbyttede pandaer, man måske nævne nogle highlights.

Det bringer os let og elegant til danske nyheder. Danmark har siden 2009
desperat prøvet at få en leasingaftale i hus, men Lars Løkkes lille tete-atete med Dalai Lama satte os gevaldigt bagud. Det har altså taget 10 års
høfligt røvslikkeri for at få fat i et par pandaer til Danmark. Vores trumfkort
i alt dette (Danmarks svar på pandaer) har været at sende kongehuset,
nærmere bestemt dronningen, afsted til Kina. Hun skulle spørge officielt
til en ceremoni (det skal man åbenbart) om Danmark måtte få et par
pandaer - og det måtte vi - juhuuu! Forberedelserne gik i gang og siden
2014 har Københavns Zoo arbejdet ihærdigt på at lave det optimale pandamiljø (du kan læse den fulde oversigt på dr.dk, hvis du vil lære mere om,
hvor svært det er at lave et panda-anlæg). Den 4. april kom vores pandaer
til København, og den 11. april (nu på torsdag) er anlægget åbent for
offentligheden hvor du, kære stud.med., kan høste frugterne af Danmarks
geopolitiske indsats og fryde dig ved synet af vores leasede pandapar.
Skribenten undskylder dette off-topic indslag, der originalt skulle have
handlet om bier. Følg med i næste uge hvor vi er back on track, og lærer
mere om et fascinerende dyr - der snarest får endnu større geopolitisk
betydning.
Maier / MOK.red.
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BASISGRUPPER

FÅ LEDIGE PLADSER TIL SATS IV-KURSUS!

SATS JOURNAL CLUB 11/04

Vil du lære at anlægge et PVK (perifert venekateter) eller har du blot lyst til at finpudse dine
evner? Så læs gerne videre og meld dig til SATS’ kursus i IV-anlæggelse den 11/4.

SATS Journal Club er et forum hvor medicinstuderende kan samles for at gennemgå,
analysere og diskutere udvalgte kliniske artikler. Så udover at vi hygger os, træner vi også
hvordan man læser og kritisk evaluerer en videnskabelig, medicinsk artikel.

SATS’ IV-kursus er et teoretisk og praktisk kursus omhandlende anlæggelse af et perifert
venekateter (PVK, også kendt som ”venflon”).
På kurset får man teoretisk og praktisk undervisning i, hvordan man anlægger og anvender
et PVK samt de komplikationer, der kan opstå i forbindelse med anlæggelse og brug. Vi
sørger for at der er god supervision med 1 underviser per 4 studerende.
I den praktiske del anvender vi en specielt designet arm, som kan stikkes i, så teknikken kan
indøves. Dernæst vil der være mulighed for, at kursisterne øver på hinanden (OBS: dette er
ikke et krav!). Dette giver den bedste oplevelse af, hvordan det føles at stikke i en rigtig vene.
Der serveres kaffe, sodavand og snacks på kurset.
Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester
Det praktiske
Afholdes på Panum i lokale 13.1.37 den 11/4 kl. 17.00-20.00
Pris: 50 kr. pr. deltager
Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk
Kontakt
Nick Normand, kursusansvarlig (vgt833@alumni.ku.dk)

Der afholdes 3 x pr. semester og fokus er på kliniske artikler indenfor anæstesiologiens
fire søjler: anæstesi, intensiv terapi, præhospital- og akutmedicin samt smertebehandling.
Vi læser altså artiklen hjemmefra og mødes derefter for i fællesskab at blive klogere på
artikellæsning såvel som klinisk relevans.
Det er ikke nødvendigt tidligere at havde været på SATS’ Kursus i Kritisk Artikellæsning og
alle er velkommen - medlemmer som ikke medlemmer. Man bestemmer selv om man vil
deltage i debatten eller blot være “flue på væggen”.
Artiklen der gennemgås den 11/4 bliver gjort tilgængelig tættere på selve dagen. Link til
artiklen vil være at finde i facebook-begivenheden ”SATS Journal Club” og kan findes via
SATS København på facebook.
Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
Det praktiske
Afholdes på Panum den 11/04, kl. 17.15
Find event via SATS København på facebook og tilmeld dig under ”kurser” på SATS-kbh.dk
Kontakt
Oscar Rosenkrantz, naestformand@sats-kbh.dk

FÅ PLADSER TILBAGE TIL KURSUS I AKUT PATIENT!

KURSUS I AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER

Trænger du til at finpudse akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer når det gælder
de hyppigste og mest livstruende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde
i klinikken? Eller står du måske og skal til eksamen i Akut Patient?

Interesserer du dig for håndtering af akutte tilstande hos børn og nyfødte? Måske er du i gang
med 12. semester og ønsker at styrke dine kompetencer og færdigheder inden eksamen i
pædiatri? Så kom med på dette aftenkursus og få styr på de pædiatriske procedurer.

Akut Patient er et teoretisk såvel som praktisk kursus, der gennemgår de hyppigste og
mest livstruende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken.
Kurset er opdelt i en teoretisk og en praktisk del. På den teoretiske del gennemgås
de patoanatomiske og -fysiologiske årsager bag førnævnte tilstande, ligesom akutte
behandlingstiltag, algoritmer og procedurer diskuteres, mens den praktiske del af kurset
består af simulationstræning med forskellige akutte cases.

Kursus i akutte pædiatriske procedurer er et teoretisk såvel som praktisk kursus, hvor
hands-on tid prioriteres således at der vil være masser af praktisk træning indenfor akut
behandling hos børn, herunder:

Meld dig til en spændende simulationsdag på CAMES Herlev den 13. april – vi glæder os
til at se dig!
Hvem er du?
Medicinstuderende – intet semester krav.
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester
Det praktiske:
Kurset foregår på CAMES Herlev den 13/4 kl. 08.30 – 17.30
Der udbydes 20 pladser
Pris 100 kr.
Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk
Kontakt
Mathias Hindborg, mathiashindborg@gmail.com

• Den akutte luftvejshåndtering hos børn og spædbørn
• Anlæggelse af intraossøs adgang på børn
• Pædiatrisk og neonatal genoplivning
Når alle håndgrebene er blevet gennemgået godt og grundigt, afholdes en mini-OSCE,
hvor man som kursist kan prøve sine egne nytilegnede kompetencer af, inden vi afslutter
med nogle spændende cases.
Hvem er du?
Medicinstuderende – intet semester krav.
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester
Det praktiske:
Kurset foregår på CAMES Herlev den 29/4 kl. 16.30 – 21.00
Der udbydes 15 pladser, som kan købes via sats-kbh.dk
Pris 50 kr. – tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk
Kontakt
Johan Jokinen, johanjokinen@icloud.com

HVOR: Studenterhuset ved Panum
HVORNÅR: 27. april, kl. 9
HVORFOR: Fordi seksualundervisning er vigtig og det bliver mega lærerig og hyggelig dag!
HVEM: En masse dejlige mennesker på tværs af studier og semestre
Find ud af mere på facebook: “Sexekspressens actiondag F2019”

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser
af undervisningserfaring og nye venner!
Som uddannet sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt
undervejs!
BLIV SEXPERT! Gik du glip af vores fantastiske vinterseminar i marts? Bare rolig, du kan blive
uddannet igen nu her i april! Meld dig til vores actiondag før din læsemakker - se mere på
facebook-eventet ”Sexekspressen Actiondag F2019”

Det er en fantastisk mulighed for at møde en masse forskellige mennesker i Sexekspressen,
både gamle og nye - der vil være hygge, fest og masser af god stemning.
Du kan også komme og høre mere til vores næste månedsmøde:
TORSDAG D. 2. MAJ KL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum
Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle
semestertrin på medicin og andre studier. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning
for dem, der har lyst, så sæt gerne lidt tid af efter mødet.
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

FADLs 1. MAJ
Kammerater!
Så er det atter tid til at kæmpe for en bedre
verden. Kom med ned i klubben og vær med til
at fejre den vigtigste kampdag sammen med
din trofaste fagforening.
Vi starter traditionen tro 1. maj i
studenterklubben med morgenmad, morgenøl
og morgenbitter kl 9:00, hvor der vil være
fantastiske brandtaler som ville gøre selveste
Karl Marx stolt.
Kl 12:00 går vi i samlet flok med den røde fane
højt løftet mod fælledparken, for at vise at det
medicinske proletariat altid vil stå sammen.
Husk at have 2019 klistermærket på dit
studiekort, da arrangementet kun er for FADL
medlemmer

Vidste du at du har ret til fuld
løn under sygdom,
hvis du er funktionær?
Kontakt TR på tillid@fadl.dk - de har tavshedspligt.

PRÆKLINISK KURSUS
Skal du i TKO i nærmeste fremtid? Så tilmeld dig FADLs prækliniske
kursus d. 25/4 kl. 16.30!
På kurset lærer du, hvordan en journal er opbygget. Du vil lære at
bruge stetoskop, pencillygte og blive i stand til at undersøge folk med
ondt i maven. Desuden bliver der lagt vægt på praktiske færdigheder,
så du kan lave din første sutur og anlægge dit første PVK.
Tilmeld dig kurset via mit.fadl.
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Studiejob - dataindsamling i psykiatrien
Om stillingen
Du vil indgå i et hold medicinstuderende der står for dataindsamling på projektet
PROLED Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study on Eating Disorders. Der er
også datamanager koblet til projektet. Konkret vil dine hovedopgaver bl.a. vedrøre
inklusion af patienter, blodprøvetagning og håndtering af andre bioprøver, indsamling af
spørgeskemaer og analyse af data mm.
Din nye hverdag
Du vil tilknyttes forskningsprojektet PROLED, der rekruttere patienter fra flere afdelinger,
der behandler spiseforstyrrelser, ved Psykiatrisk Center Ballerup. PROLED blev startet i
2015 og vi indsamler biologiske prøver samt spørgeskemadata over 10 år. Formålet er
at finde biomarkører for sygdomsudvikling, patofysiologi samt prognose og effekt af
behandling af spiseforstyrrelser.
Forskningsenhed for Spiseforstyrrelser udgøres bl.a. af en overlæge, forskningskoordinator,
ph.d.-studerende og studerende - alle meget engagerede medarbejdere. Vi har en uformel
omgangstone, og et af vores mål er, at vi skal gøre en forskel. Vi er fysisk placeret i nyt byggeri i
Ballerup, hvor al behandling af voksne med spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden er samlet.
Om dig
Du skal være medicinstuderende el.lign. og kunne arbejde ca. 1 dag per uge, hvilket der
er stor frihed til at planlægge. Du skal være fleksibel og ansvarsfuld i forhold til både
kollegaer og eksterne samarbejdspartnere, og du skal have let til smil i et travlt miljø. Vi
har et godt socialt sammenhold og håber også du vil bidrage aktivt i dette.
Du har mod på et udfordrende job på en klinisk afdeling, hvor hverdagen er dynamisk og
omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt, og du:
er selvstændig og initiativrig i forhold til opgaveløsningen
har lyst til patientkontakt, men også flair for vedligeholdelse af databaser og talbehandling
har arbejdet med SurveyXact og/eller RedCap eller vil gerne lære det
er struktureret, grundig og dygtig til at dokumentere og skabe gennemsigtighed i dine
resultater og dine arbejdsprocesser.
Det er en fordel af have kendskab til Excel, og at have erfaring med blodprøvetagning.
Opstart: Så hurtigt som muligt
Din Løn: Efter HK-overenskomst.
Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 2, 2750 Ballerup
Vil du vide mere om jobbet, så kontakt forskningsassistent Rasmus Møberg Larsen på
tlf. 25476638
Du søger jobbet ved at sende ansøgning og CV til
bal-proled.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk
Vi glæder os til at høre fra dig

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det
hele i barndommen?
Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 15. august 2019.
Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt,
der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn og unge med
svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling.
		
Forskningsgruppen holder til på Panum, hvor du vil få egen kontorplads, og ser patienter på
Holbæk Sygehus 2 dage om ugen. Vi er pt. 2 forskningsårsstuderende og 1 phd-studerende,
som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem Enheden for
Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og hjertekar-forskere fra
Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.
Arbejdet. I samarbejde med en anden forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for telefonisk
rekruttering af børnene, samt måling af EKG, blodtryk og autonom funktion. Derudover
vil du få dit eget selvstændige artikel-projekt og lære både ”scientific writing” og statistik.
Vi har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og gåpåmod. På
den måde kan vi bedst muligt sikre dig et lærerigt år med et stort udbytte. Samtidig bliver
du en del af en dynamisk og social forskningsgruppe og får erfaring med klinisk forskning
og patientkontakt.
Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse: 15. august 2019 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år.
Vi forventer af dig
Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester
Du er engageret, selvstændig og sjov at arbejde sammen med
Du kan lide at arbejde med mennesker
Vi tilbyder
En spændende introduktion til klinisk forskning inden for kardiologi og børneovervægt
En dynamisk og social forskningsgruppe, hvor der altid er plads til fyraftensøl og kage
Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
Bachelor/kandidatopgave samt forfatterskab på mindst én artikel
Er du den vi leder efter? Så send en
mail med 5-10 linjers motivation
+ CV senest torsdag 25. april til
Morten AV Lund, læge og ph.d.studerende
mortentl@sund.ku.dkeller kig forbi
lokale 10.5.29 og hør nærmere!

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. august 2019
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).
Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor
grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.
Vi tilbyder:
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i maj 2020
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning
Vi forventer at ansøgeren:
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
- Er struktureret, dedikeret og flittig
- Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
- Er medicinstuderende på kandidatdelen
Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16
Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger
i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.
Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com inden:
23. april 2019
Herefter afholdes samtaler i uge 18 efter nærmere aftale.
Yderligere information:
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)
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MediLearner søger programmører!
Er du skarp til at programmere, og har du lyst til at holde det ved lige?
Gruppen bag MediLearner søger nye programmører til at hjælpe os med at vedligeholde og
udvikle nye spændende værktøjer med og for MediLearner. Vi arbejder primært i Ruby on
Rails, men vi kan hurtigt sætte dig ind i vores setup trods anden programmerings-erfaring.
Vi er en gruppe der mødes i MOK’s lokaler hver tirsdag efter undervisning/klinik, og arbejder
og hygger sammen et par timer. Vi er en lille social gruppe der glæder os til at byde dig/
jer velkommen!
Læs mere om MediLearner og vores
værktøjer på MediLearner.dk
Er du derimod ikke programmør, men
stadig interesseret i at hjælpe til, er du
selvfølgelig stadig meget velkommen
til at stoppe forbi tirsdag eftermiddag i
studenterhuset i MOK’s lokale.
Skriv til kontakt@medilearner.dk ved
interesse.

Børneonkologisk laboratorium søger en studentermedhjælper/skolarstuderende til studie af senfølger
til knoglemarvstransplantation
Går du rundt med en pædiater i maven? Synes du, at immunologi og onkologi er super
spændende? Tænker du på, om forskning mon er noget for dig? Så er her en enestående
mulighed for at blive klogere:
Vi søger en studerende til hjælp med et større klinisk stude: TRIM (Transplantation,
Inflammation & Metabolism). Projektet udgår fra Børneonkologisk laboratorium og
undersøger senfølger til knoglemarvstransplantation i barndommen.
Knoglemarvstransplantation udføres primært på højrisiko cancer børn og børn med
svære immundefekter. Studier på patienter, som er knoglemarvstransplanteret i
voksenlivet, viser, at de udvikler metabolisk syndrom og hjertekarsygdom tidligere end
normalbefolkningen, men der findes kun sparsom viden om, hvordan det går for patienter,
som er knoglemarvstransplanteret i barndommen.

Indkaldelse af ansøgninger til en ledig plads i
Gigtforeningens forskningsråd

|
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TRIM-studiets primære fokus er metabolisk syndrom og hjertekarsygdom. Vi ser patienterne
over to dage og udfører oral-glukosebelastningstest (OGGT), UL af halskar, CT skanninger
af coronararterier, DXA-skanninger, fysiske tests, kostregistrering og lægeundersøgelse.
Du vil skulle hjælpe med ovenstående undersøgelser, som foregår på alle hverdage
i tidsrummet 8- 16. Det er en fordel, hvis du har interesse indenfor børneonkologi
og immunologi og særdeles vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt samt er god til
patientkommunikation, da du vil skulle tilbringe meget af din tid med patienterne.
Som skolarstuderende opnår du indgående forståelse for knoglemarvtransplantation. Du
vil skulle arbejde tæt sammen med den projektansvarlige læge og Ph.d. studerende Tina
Gerbek, og du vil lære at udføre OGGT, DXA samt fysiske tests på patienterne.
Udgående fra TRIM, vil du vil få dit eget delstudie, omhandlende kvalitative interviews af
patienter, som har gennemgået KMT i barndommen. Her vil fokus være at opnå en bedre
forståelse for, hvordan det at være knoglemarvstransplanteret i barndommen, påvirker
patienterne senere i livet. Du bliver ansvarlig for opsætning af denne del af studiet og har
dermed stor indflydelse på studiedesignet.
På Bonkolab bliver du en del af en stor gruppe af forskere med børneonkologi som
hovedfokus. Dine kolleger i dagligdagen vil være læger, sygeplejersker, idrætsfysiologer,
bioanalytikere, skolelærere mm. Vi er altså en broget skare, og der er altså altid nogen at
spare med. Gennem forskningsenhedens undervisningsprogram, workshops og Journal
Clubs vil du have mulighed for at udvikle dine metodiske kompetencer.
Arbejdet foregår på Børneonkologisk laboratorium (Bonkolab), som er en del af
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet.
Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er 1 årig og finansieres med SU i det ene halvår og via fondsmidler i det andet
halvår med 10.000 pr måned. Arbejdet svarer til en fuldtidsstilling, ca. 37 timer pr. uge, og
foregår i dagtimerne. Du skal derfor ikke forvente at kunne modtage undervisning eller at
have erhvervsarbejde sideløbende med dit projektarbejde.
Interesserede ansøgere bedes sende en motiveret ansøgning, CV samt eventuelle relevante
dokumenter til professor Klaus Müller og forsøgsansvarlig læge og Ph.d. studerende Tina
Gerbek:
Klaus.mueller@regionh.dk
tina.gerbek.01@regionh.dk
Ved spørgsmål kan Tina Gerbek kontaktes på (35 45 56 87).
Vi indkalder til samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen som er d. 23.04.19. Vi forventer,
at samtalerne afholdes i uge 18 og 19.

SE
GUESS THE DISEA

Gigtforeningens forskningsråd søger et nyt medlem efter at en reumatolog forlader rådet.
Indtrædelse vil ske i juni 2019. Forskningsrådet ønsker, at ansøger bidrager til en bred
sammensætning af rådet.
Forskningsrådet, der består af indtil 9 medlemmer med en alsidig faglig baggrund inden for
foreningens virkeområde, har til opgave at uddele den tildelte rammebevilling til forskning,
ligesom rådet efter anmodning eller på eget initiativ kan udtale sig om sundhedsfaglige
spørgsmål til Gigtforeningens bestyrelse.
Forskningsrådets medlemmer udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra forskningsrådet.
Funktionstiden er 4 år med mulighed for genudpegning for yderligere én periode på 4 år.
Der afholdes normalt 4 møder pr. år. Arbejdet er ulønnet.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39 77
80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk
Motiverede ansøgninger med CV inkl. publikationsliste indsendes til Gigtforeningen senest
torsdag den 2. maj 2019 til forskning@gigtforeningen.dk.

10 årig pige henvender
sig til egen læge med
10- dages fler tallige
kløende læsioner på
fødder og tæer. Ved
inspektion ses sorte
prikker i midten af
h ve r l æ s i o n . P i g e n
havde smerter under
fødderne. Ingen tidligere
sygdomshistorik. To uger
forinden havde pige med
familie rejst til Brasilien
på landet. Pigen havde
under ferien leget i en
svinesti uden sko på.
Egen læge fjernede
flere sandlopper fra
læsionerne.
H VA D E R D E N M E S T
SANDSYNLIGE DIAGNOSE?
Se svaret på @doctormedicine_ instagram konto, og giv dem et follow.
Det er ret spændende. Nu når i er igang, så giv også MOK et follow på @
medicinermok <3
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Næste MR-møde:

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i København - SMiK

Kære Studerende
Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på sit kontor på Panum, hvor I også
kan finde hele Studentermenighedens forårsprogram og nye kort med ”Studenterpræstens
gode bønner” til at tage med i lommen!
Kommende arrangementer
Filosofisk salon: Eksistensen i det fortravlede samfund
Samfundets stigende hastighed gør noget ved mennesket og ikke kun noget ubetinget
godt! I den filosofiske salon sætter vi fokus på markante tænkeres teorier om det fortravlede
samfund. Onsdag 10. april holder lektor Rasmus Willig oplæg om den tyske sociolog
Hartmut Rosa, der peger på det paradoksale i, at vi har oplevet en enorm effektivisering
og tidsbesparelse i det seneste århundrede, der blot har ført til en fornemmelse af ikke at
have tid nok.
Tid og sted: Onsdag 10. april kl. 19.30
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
Pris: 50 kr. som betales i døren med kontanter eller mobilepay
Teologisk fisketur med studenterpræsten
Studentermenigheden inviterer vanen tro på fisketur på Øresund med M/S Øby. Tag med og
fang fisk til aftensmaden! På turen vil der især være mulighed for at fange torsk, men måske
også hornfisk, sild og andre arter. Alle kan være med og selvom vi ikke kan love fangstgaranti,
så plejer de fleste at fange noget. Nybegyndere kan få råd og vejledning ombord. Undervejs
vil der være samling i kabyssen, hvor studenterpræsten stiller et teologisk spørgsmål.
Tid og sted: Lørdag d. 4. maj kl. 12.30-18.00. Båden sejler 12.45.
Vi mødes på Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj - M/S Øby.
Tilmelding: Send en mail til katrine@smikbh.dk. Angiv studieretning og om du vil leje grej
til 100 kr.
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

Vidste du godt…?
At MedicinerRådet i samarbejde med fakultetet
er i gang med at udvikle endnu et spor til det
valgfrie 5. semester kandidat. Et arktisk spor
med fokus på sundhed i de arktiske regioner
og med klinik på Grønland.
På 5. semester kandidat kan man for første
gang på studiet få lov at vælge selv! Ja, det lyder
helt vanvittigt, når man er vant til, at få presset
nyrefysiologi og enzymkinetik ned i halsen
uden at have muligheden for at sige nej tak.
På 5. semester kandidat får man muligheden for at tage et halvt år med forskning, klinik
eller fokus på global sundhed, international sundhed eller innovation.
På den gamle studieordning greb mange muligheden for at komme i klinik på Grønland.
Man kunne nemlig på et kursus der hed ”Valgfrit Klinisk Ophold” (som ikke findes mere), få
lov at tilbringe noget tid på et Grønlandsk hospital, og få et indblik i de komplicerede og til
tider anderledes medicinske og kirurgiske problemstillinger, som lægerne oplever deroppe.
Nu er MedicinerRådet gået i dialog med fakultetet og nogle regionslæger fra Grønland for
igen at gøre det muligt for os medicinstuderende, at få tid til at fokusere på arktisk sundhed.
Perspektivet er ikke på plads endnu, men kommer formentlig til at indeholde en
sommerskole her på universitetet med titlen ”Summer course in Arctic Health”. Derudover
skal man tilbringe et feltophold på Grønland med forankring på Dr. Ingrids Hospital i Nuuk,
men eventuelt med mulighed for kortere ophold på mindre sygehuse/lægehuse. Til sidst
har man 10 ECTS point til at skrive kandidatspeciale, som kan handle om arktisk sundhed
eller noget andet.
Næste møde omkring det nye spor finder sted d. 3 juni, så hvis du har kommentarer, gode
idéer eller ønsker at deltage i mødet, kan du komme forbi vores næste månedsmøde eller
skrive til os på vores facebook ”MedicinerRådet ved Københavns Universitet”.
Vi glæder os til at høre fra dig, og til at blive ved med at arbejde på at gøre vores uddannelse
til en af høj kvalitet!

Nyt fra Studenterklubben!
Er du blevet læge i løbet af vinteren eller bliver du til sommer? Så vil
vi rigtig gerne fejre dig til årets PUMPEFEST! Det sker d. 22/6. Find
eventet på facebook <3
Husk vores (u)hyggelige event d. 12/4, hvor der er Panum Thriller.
Vi gentager succesen fra sidste semester med backgammon og
bordtennisturnering d. 15/4 kl. 17:30. Tilmeld dig på facebook. Hvis
du ikke er til bordtennis eller backgammon, spiller vi også en masse spil. Kom og vær med
- også efter spoteksamen!

E R D U M O K’S N Y E R E D A K T I O N S M E D L E M?
Skolebladet, medicineravisen, MOK - kært barn har mange navne, og måske dit navn skal tilføjes til listen over
redaktører! Det er nemlig netop nu, du har mulighed for at sende en ansøgning til redaktionen.
Hvad kræver det at være med i MOK? Ikke meget! Vi forventer godt humør, og at du er klar på at lære en
masse Photoshop, InDesign og DårligHumor.
Hvornår laver vi så MOK? Vi mødes om mandagen efter skole/klinik/arbejde på redaktionen i studenterhuset,
og hygger enormt meget.
Hvad får jeg ud af lave MOK? Du lære hvordan man laver en hel avis. Tilmed bliver man en haj til Adobeprogrammerne. Man får et fantastisk netværk i form af redaktionen og endeligt spiser og hygger vi. Fik vi nævnt
vores årlige MOK-weekend i anders’ sommerhus?! (Det er psykopat svedigt! + havudsigt)
Hvem er jeg? Du er stud.med (ikke stud.tand), du er mand/kvinde eller noget midt i mellem og jo lavere
semester desto bedre, omend kandidatstuderende er meget velkomne - i skrider bare så hurtigt =(
Hvis det lyder hyggeligt, så skynd dig at sende en mail til mok@MOK.dk.
Deadline: 14. april!
Kæmpe knus
Din MOK-redaktion

STUDENTERTILBUD
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Invitation
Hør mere om kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland d. 9. maj kl. 17:00-18:30
Interesseret i at studere i Region Sjælland?
Har du lyst til at indgå i et mentorforløb?
Måske et ophold i akutberedskabet?
Et nyindrettet campusmiljø?
Adgang til særlige forskningsemner?
Hvad med garanteret KBU-plads og mulighed
for introstilling?
Kom til vores introaften og hør meget mere
om Region Sjælland-sporet.
Stil spørgsmål til bl.a. Sundhedsfaglig chef
Preben Cramon, Prodekan for uddannelse
Hans Henrik Saxild, Vicedirektør på Sjællands

Universitetshospital Beth Lilja og Studieleder
Jørgen Kurtzhals.
Vi byder på pizza og sodavand. Alle medicinstuderende er velkomne. Af hensyn til forplejning,
vil vi bede jer om tilmelding til arrangementet,
som holdes i aud. Henrik Dam
Tilmeld dig allerede nu på
ku-medicin@regionsjaelland.dk
(inden d. 06 maj 2019)
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Bliver du læge til sommer?
Så vil Lægeforeningen og Yngre
Læger gerne invitere dig til
kurset Yngre læge – Kick off
og kandidatfest.
På Yngre læge - Kick off får
du tips til overgangen fra
stud.med. til læge.
Det er gratis at deltage i
arrangementerne, og det
kræver, at du melder dig til.
Gå ind på læger.dk eller yl.dk.
På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger
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MOKtails
Der er amoriner i luften – foråret står i sandhed foran vores dør og det eneste man kan tænke på er at komme ud i
solen, ud og blive nyforelsket som en teenagepige til en Jonas Brothers koncert.
Den kommende forårsvejrprognose-Peter-Tanev-agtige-profeti foreskriver tæpper i parker og unge mennesker,
der er klar på at nyde hinanden. Det skal du/I selvfølgelig også! Alle ved, at gode dates handler om at være sig selv
og sjovt nok, så fungerer den der lidt for gode og velforberedte udgave af dig (som du ikke rigtig kan leve op til til
hverdag) bedre end post-frebar-bæfjæset.
Du skal derfor invitere din udkårne ud ved førstkommende lejlighed til at drikke lækre læskende drinks i solen i
Fælledparken, men - NEWSFLASH, rosé er totalt passé. Det er hverdag, så pas lidt på dig selv champ. Hvad med
i stedet for den sædvanlige spruttede variant at invitere din date ud på en virgin cocktail – en mocktail, en MOKtail
– get it?
Hvis du tænker, at der skal lidt skrappere midler til at
få Amors pile ud af koggeret så kommer der lige også
en hjælp til at lave din MOKtail om til en cocktail: en
Mads Kochtail om du vil. - - - okay jeg finder selv ud.
Uanset hvad, så har jeg været i køkkenet og kreeret en
række fremragende drinks af varierende læskegrad.
Alle opskrifter er lavet til 2 drinks – hav i mente at
mængderne er vejledende.
Held og lykke med det og hav et skønt forår!
Af Mads Koch, 9. semester

Y la Manyananas

A&V

Icetea Zinger

Indhold

Indhold

Indhold

Fremgangsmåde

Fremgangsmåde

Fremgangsmåde

Spiff’ den op

Spiff’ den op

Spiff’ den op

• 1 dl ananasjuice,
• Saft fra 2 limes
• 2 spsk rørsukker,
• 2 duske salvie,
• Top op med tonicvand
• 2 glas fyldt med is

Salvie, rørsukker og limesaft knuses let med en
gaffel. Tilsæt ananasjuice og is og rør til al sukker
er opløst og drinken er kold – top derefter op med
tonic og bland forsigtigt.

Tequila får noget mærkeligt frem i mennesker.
Det bringer minder frem om Italobrothers og
ungpigebryster. Det kan noget.

• 1 Agurk
• 4 dl Vindruer
• 2 stilke Mynte
• Saft fra 1 lime
• 2 tsk Rørsukker
• Evt danskvand
• Isterninger til servering

1 agurk finthakkes og blendes med 2 dl vand – filtrer
dernæst gennem finmasket si. Vindruerne presses
gennem en si, eller blendes ligesom agurkerne og
sies. Mynte og rørsukker knuses let med saften fra
lime. Nu blandes vindrue- og agurkevand i forholdet
2:1 til vindruens fordel og det hele blandes med is
og omrøres til afkølet. Top evt. op med danskvand.

Hvis der alligevel står en Hendricks Gin på hylden
og eller en sjat vodka – hvem ved hvad der kunne
ske ved det.

• 1½ dl Icetea peach
• Saft af 2 friske appelsiner
• 1½ dl Gingerbeer
• 2 stilke citronmelisse
• Isterninger

Juice, icetea og citronmelisse blandes og omrøres
i is. Der tilsættes gingerbeer og omrøres let. Smag
evt. til med citron eller akaciehonning

Tilsæt mørk rom og angustora bitters til drinken for
et mere Dark and Stormy’esque vibe.

