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DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

ONSDAG
MOK udkommer.
Anders brygger egne øl

PIPPI: Pædiatrisk Interessegruppe På Panuminstituttet
Hvor kan der findes information om basisgruppen:
https://www.facebook.com/pippipaapanum/
pippi.kbh@gmail. com.

TORSDAG

Banker dit hjerte for børn?
PIPPI er en basisgruppe med interesse for behandling og håndtering
af børn. Pædiatri beskæftiger sig med sygdomme, helt fra spædbørn
til unge voksne, og kræver samarbejde mellem mange fag og
specialer.

UAEM holder introarrangement se s. 6
Johan skal på sviptur til Kolding

Da man møder pædiatri sent på studiet, er det en god mulighed at
snuse til specialet fra de tidlige semestre. Vi arrangerer ofte foredrag
i samarbejde basisgrupper, hvor pædiatri møder andre specialer. Vi
byder alle velkommen! Det er helt uforpligtende. Vi glæder os til at
se dig!

FREDAG
Sofie og Alice skal til eksamen i pro.medicin
Ikke lang fredagsbar. Æv!

LØRDAG
Lukas håber på en FADL-vagt.

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Alice kommer hjem fra eksamensfesten fredag.
Nye HG’ere forbereder sig på HG-intro dagen
efter se s. 11.

KU´s finest

MANDAG
MOK deadline 12.00
BASISGRUPPEBAZAR - se forsiden.
SAKS holder kursus i kirurgiske knuder se s. 6.
Øv dig i at suturere se s. 7
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HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
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HVOR KAN DU SVØMME I KØBENHAVN?
Svømning er en fantisk form for motion. Sandsynligheden for at erhverve sportsskader
er meget lille, sammenlignet med andre gængse former for motion. Man kan nemt starte
op, og skulle man drukne, bliver man reddet - forhåbentlig. Så husk venner: Længere ud
end til navlen er OK, men bad aldrig alene!
1. Kildeskovshallen

6. Frankrigsgade Svømmehal

- 25m + 50m + springbassin (1m+3m+5m + rutschebane) + babybassin
+ børnebassin (varmt)
- Saunaer i omklædning + lille koldtvandsbassin til efter sauna.

- 25m (1m+3m vipper) + lille børnebassin
- Det ligger på Amager...

2. Bellahøj Svømmehal
(Lukket indendørs frem til September 2020)

- 25m (1m+3m+5m vipper) + 50m (ekstra bredde baner + tungt banetov
som bryder bølgerne) + Lille babybassin.
- Mulighed for træning på måtter + vægte
- 2 * 25m friluftbassiner tilgængelige i sommerhalvåret. (Obs: lavvandet)

3. Hillerødgade Svømmehal

- 25m (1m+3m vipper)
- Mulighed for træning på måtter
- Sauna til fælleskøn – anvendes kun til saunagus, som kræver tilmelding.

4. Emdrupbadet

- 25m (ingen vipper) + middelstort varmtvandsbassin
- Ingen mulighed for vandkantstræning

5. Øbro hallen

- 25m (1m+3m+5m+10m vipper! – Se hjemmeside for springtider) + lille
babybassin + lille Børnebassin.
- Stor og flot sauna til fælleskøn med adgang til udendørsareal.
- Wellnessafdeling – det dyrt: UV-terapi, dampbad, bløde sten, you name
it – if its chill they´ll have it!

7. Frederiksberg Svømmehal
-

25m (1m+3m+5m vipper) + børnebassin + elendig vandrutschebane
Herreomklædning kun med dampbad + Dameomklædning kun med sauna
Kurbad – det’ dyrt, men lækkert.
Fitness-World samarbejde (noget med rabat, hvis man er medlem)

8. DGI-byen
- Rockerdyrt, beskidt og stjernearkitekten bag tænkte: ”Lad os bygge et rundt bassin,
så samtlige svømmere får et højresidigt impingment syndrom.” Drop det.

9. USG Svømmehal på Nørre Campus
- 25m bassin - Er forbeholdt medlemmer af universitetsklubben USG. Se hjemmesiden.

Andre svømmehaller i KBH: Valby Vandkulturhus, Sundbybadet, Tingbjerg Svømmehal.
Friluftsbad: Bellahøj svømmhal & Bavnehøjbadet (Vesterbro)
Havnebassiner: Findes ud over det hele. Vidste du, at det er ulovligt at bade i havnen,
udenfor de afmærkede arealer til svømning!

Baneoversigter Er typisk et Excel-Ark, som forefindes på svømmehallens hjemmeside, hvor det fremgår hvilke baner der aktuelt er optaget grundet underisning. Således kan
man planlægge at møde, når flest baner er ledige for at optimere pladsforholdende. Skabe Alle skabe i Københavns Kommune er elektroniske og kræver kun en selvvalgt adgangskode.
Persontæller På de respektive svømmehallers hjemmeside, forefindes en persontæller, som giver et overslag over antallet af gæster i hallen. Endnu et
godt redskab til dem, der ynder mest mulig plads under svømning. Grøn tid Fra kl. 08-15 i alle svømmehaller i Københavns Kommune, hvor prisen kun
er det halve (OBS årskort for studerende gyldigt i grøn tid koster kun 425kr - om året!). Hurtigbanen De fleste Svømmehaller tilbyder en “hurtigbane”
til de ambitiøse svømmere. Vidste du, at man IKKE kvalificerer sig til hurtigbanen grundet ens hastigheden? Det påkræves kun at man svømmer en “smal“
stilart, så det er muligt at lave overhalinger undervejs! Og husk: Holder du pause for enden af banen, så hold dig tæt til banetovet, så andre har plads til
vendinger!
Kan typisk fås af livredderne, da de fleste af dem selv laver motionssvømning - Bare spørg dem!

Vejledning til svømmeteknikker

1. Kildeskovshallen
2. Bellahøj (Midlertidig lukket)
3. Hillerødgadebadet
4. Emdrup Badet
5. Øbro hallen
6. Frankrigsgade Svømmehal
7. Frederiksberg Svømmehal
8. DGI-byen (stop dig selv)
9. USG svømmehal

Af: Lukas
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ANNONCER

Medical Content Developer, AI-Adaptive learning for
HealthcareEducation
At the cutting edge of healthcareeducation is adaptive learning – the ability to deliver a
truly personalized learning experience online.
Area9 Lyceum(www.Area9Lyceum.com) is looking for talented Medical Content Developers
to create impactful online learning for our clients in healthcareusing our 4th generation
adaptive platform, Rhapsode™. Our customers include leading universities and healthcare
providers from around the world.
Our adaptive technology enables people to learn faster and more efficient by addressing
each individual’s strengths and weaknesses using cloud-based software that works at the
intersection of cognitive neuroscience and computer science.
The Job
We are searching for medical students with the potential to be outstanding Content
Developers (called Learning Engineers at Area9). This requires the ability to understand the
content and goals of healthcare education, and the ability to translate this into meaningful
learning resources and objectives. As a Medical Learning Engineer for Area9 you will:
•
•
•
•
•
•

Re-engineer existing or develop new adaptive e-learning courses in various areas
of healthcare.
Work on freelance basis or in a more permanent position. We are entirely happy with
people working part-time and/or flexibly, and we understand the need for balance
between work and studies. We welcome diversity of all sorts.
Work from home, our Copenhagen office at Holmen, or from any other suitable venue.
Our Content Developers can work from anywhere there is a modern internet browser.
Interact with healthcare professionals, learning experts, and clients from across the
world.
Be part of our international Medical Education Team including healthcare experts
and medical students from Copenhagen, Leipzig, Düsseldorf, New york, Boston,
and San Francisco.
With time,be able to manage your own projects and courses.

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt
Vi søger en medicinstuderende til et lønnet, fuldtids forskningsprojekt på Tværfaglig
Smertecenter, Rigshospitalet.
Om projektet
Du skal arbejde på to projekter. Det ene projekt er et valideringsprojekt af en app, som
er udviklet til at hjælpe kroniske smertepatienter med deres smerter. Arbejdet består
i at rekruttere og undersøge patienterne med spørgeskemaer samt efterfølgende
artikelskrivning.
Du vil have din daglige gang på Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet (Blegdamsvej),
hvor du vil have egen kontorplads. Dette projekt bliver din hovedopgave.
Det andet projekt er et igangværende Ph.d. projekt, som undersøger langvarig opioid
behandlings indvirkning på immunforsvaret og hormonproduktionen hos kroniske
smertepatienter. Her vil du skulle inkludere de sidste patienter, hvilket indebærer at foretage
kognitive tests, tage blodprøver og foretage analyser i laboratoriet.
Vi tilbyder
•
Grundig oplæring inden selvstændige patienter
•
Vejleder igennem hele processen inkl. artikelskrivning
•
Egen kontorplads
•
Forfatterskab på artikel
•
Løn: 10.000/måned (finansiering er fundet)
Vi forventer
•
Du er struktureret, selvstændig og tager ansvar for dine patienter og arbejdsområder
•
Du kan være færdig på 6 måneder (dog er forlængelse en mulighed)
•
Erfaring med blodprøvetagning og laboratoriearbejde er en fordel, men ikke et krav
Send din ansøgning snarest, da vi løbende indkalder til samtale.
Ansøgningen inkl. CV sendes til pernille.doessing@regionh.dk.
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Ph.d. studerende Pernille Døssing på
ovenstående mail eller tlf. 3545 4798.

The ideal candidate can:
•
Converse with healthcareleaders and subject matter experts in their professional
language to clearly understand their objectives.
•
Use adult-learning-focused instructional design to develop impactful learning
experiences.
•
Manage projects end-to-end to deliver outstanding customer results.
•
Do you want to be a part of a team that designs healthcare learning unlike anything else?
Learning that is groundbreaking, adaptive, more efficient, more engaging, and of a much
higher quality than anything seen until now?
If you meet all of these criteria and think you could excel in designing adaptive e-learning,
you might well be afuture Medical Content Developer, and we would like to hear from you.
We will provide full training and support from our experienced team as you work with us.
Medical Content Developers will be compensated with a salary of 160 DKK/hour. Work can
be done at flexible hours.

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger nye præparatfremstillere
med ansættelse pr. 1.oktober 2019.

Requirements:
•
Highly motivated and bright medical student, preferably with clinical experience.
•
Analytical and critical thinking skills. You will re-engineer or develop courses to
meet the goals of healthcare providers, and a sharp mind is required to understand
andidentify the most important aspects of varying healthcare learning objectives.
•
Project management skills: This is not a project manager position, but you need
to be able to monitor progress on many courses and manage to deadlines; ensure
each and every one of them is of the highest quality and developed cost-effectively.
•
Comfortable with enterprise software and productivity tools like the Microsoft Office®
suite, Gmail, and Skype. Familiarity with authoring tools like Articulate Storyline 360®
or Adobe Captivate® is not necessary, but useful.
•
Excellent verbal/written communication skills in English and ideally a second
language.
•
Familiarity with basic video, audio and image editing tools and processes.
•
Self-starter with an ability to prioritize and organize work in order to meet deadlines.
•
Dependable and persistent, to see projects through to completion.
•
Comfortable with ambiguity and knowing when to ask for help.

I skal oplæres i EG-Clinea, høreprøver, priktest, lungefunktion, svimmelhed mm.
Vi er en dynamiskklinik med god humor og fedeste beliggenhed.
Håber at høre fra jer.Holdets størrelse afgøres af vagtønsker.

Contact Information
If you are interested, please send a personal statement and a resume to Ask Tybjærg
Nordestgaard at ask@area9.dkand we will be in contact.

Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger (tryk
på linket "SØG STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 23. september
2019.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund
til at søge stillingen.

Nyt medicinerhold til øre-, næse- og halsklinik på
Strøget.
Jeg ønsker et hold der dækker alle dage fra 8-15 onsdag og 12-18.

Med Venlig Hilsen
Hans Ulrik Kjærem
Øre-, Næse-, Halsklinikken på Strøget
Info@oreklinikken.dk
hansulrik1@gmail.com
M: 40103239

Forskningsårsstuderende søges

Til spændende klinisk forskningsprojekt om fast track image-guided diagnostik og terapi
af hudtumorer
Hvor:
BIOMEDICAL/OPTICAL IMAGING OF
SKIN CANCER
Start 01.10.2019 på Dermatologisk Afd.
Bispebjerg Hospital

We look forward to hearing from you!

Kontakt
Overlæge, ph.d., klinisk lektor Mette Mogensen
Mette.Mogensen.01@regionh.dk

Ask Tybjærg Nordestgaard and KhurramJamil
Area9 Lyceum
Galionsvej 37
1437 Copenhagen K, Denmark

Medicinstuderende søges til relevant studiejob i
København

Vi søger medicinstuderende fra 4., 5. eller 6. semester, der kan hjælpe øjenlægen i klinikken.
Arbejdet består af forundersøgelse af patienter, assistance i forbindelse med
øjenlågsoperationer og - med tiden - selvstændig behandling.
Vagterne er af varierende længde og ligger mellem kl. 8 og 18.
Du vil komme til at indgå i et team af medicinstuderende.
Send et kortfattet CV (inkl. foto) med et par linjer om din motivation til c@ostri.dk
Øjenlæge Christoffer Ostri
St. Kannikestræde 16
1169 København K
www.costri.dk

ANNONCER

Forskningsårsstuderendepå kandidatdelensøges til
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet,
til arbejde med k linisk database over patienter med
hjernemetastaser, som er behandlet med stereotaktisk radiokirurgi
Stereotaktisk radiokirurgi er anvendelsen af højdosis- og højpræcisions røntgenbestråling
mod metastaser i hjernen. Behandlingen har været udført rutinemæssigt på Rigshospitalet
i mange år og regnes for at være sikker og effektiv. Et større forskningsprojekt er igangsat,
der har til formål at at forbedre behandlingen og øge vores viden om behandlingens effekt
og begrænsninger.
Vi søger en forskningsårsstuderende med opnået bachelorgrad til etprojektpå fuld tid med
start primo 2020 - det præcise ansættelsestidspunkt kan aftales nærmere. Initialt ansættes
den studerende i 6 mdr. med mulighed for forlængelse til 12 mdr. Med brug af elektroniske
patientdata, herunder patientjournaler og data fra vores stråleplanlægningssystem, skal
den studerende bygge en klinisk database, der bliver blandt de største i verden af sin slags.
Arbejdet skal foregå på Rigshospitalet (primært) og Herlev Hospital, hvor man også har
udført behandlingen siden 2018.
Projektet er fuldt finansieret, så den studerende skal ikke først ansøge om sin egen løn, men
forventes at deltage i det forberedende arbejde i oktober-december 2019 med f.eks. møder
og protokolskrivning på ulønnet basis.
Arbejdet kræver gode IT-færdigheder, interesse for kræftforskning og evnen til at arbejde
selvstændigt.Tidligere erfaring med registerforskning og/eller RedCap databaser vil
være en fordel, men er ikke påkrævet. Den studerende vil få indblik i klinisk onkologi og
strålebehandling samt arbejde med kliniske databaser.
Til projektet skal desuden ansættes en PhD studerende, som senere i forløbet forventes
at vejlede den forskningsårsstuderende. Der vil desuden være mulighed for tilknytning til
en klinisk lektor (overlæge Gitte Persson, Onkologisk Klinik, Herlev) hvis projektet ønskes
udført som kandidatspeciale.
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Studerende søges til forskningsenheden på
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på
Rigshospitalet
Hvem søger vi:
Vi søgerto 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. Hvis patienten har kræft, inkluderes de efter endt behandling desuden
i et kontrolblodprøveforløb for at undersøge om vi kan opspore evt. recidiv af kræften.
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 læge og ph.d., Christian
Grønhøj. Oplæringsperioden vil starte hurtigst muligt efter ansættelse. Arbejdet vil foregå
i tidsrummet kl. 8-12 på hverdage, og det forventes at du efter oplæringsperioden kan tage
minimum 1 vagt 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.
Ansættelsessamtaler vil foregå onsdag d. 9/10 i tidsrummet kl. 15:00 – 16:00.
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

Motiveret ansøgning og eventuelle opklarende spørgsmål kan sendes til:
Søren Møller, Afdelingslæge, PhD
soeren.moeller.01@regionh.dk
Onkologisk Klinik afsnit 5073
Rigshospitalet
Ansøgningsfrist: 27. september 2019 kl 15.
Samtaler afholdes efter aftale.

Ansøgningsfristen er d. 30/09-2018

Betalingsannonce

Hos ASPIRI ønsker vi at hjælpe jer med at
strukturere og skabe overblik over det stof, I

ASPIRIs undervisning i
farmakologi og immunologi er
den bedste jeg har fået.
Adam Pedersen, Medicin

“

“
møder på Medicinstudiet. Vores kurser har til
formål at forberede jer bedst muligt til jeres
eksaminer.

tilbyder

en

lang

række

Medicinstuderende, som I

kurser

til

kan få en

smagsprøve på, på de gratis kurser vi
afholder til efteråret.

Kom og se om det er noget for dig!
Læs mere på www.aspiri.dk

“

ASPIRI giver mig det gode
overblik – det er derfor, jeg
kommer igen.

“

Vi

Amalie Møller Rønnstad, Medicin
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BASISGRUPPER

Events i september
SAKS September 2019
Kursus i Kirurgiske Knuder
(16. september)
Dette er et kursus til jer som gerne vil lære at binde glide-, ethånds- og tohåndsknuder.
SAKS foredrag i Robotkirurgi + Månedsmøde
(18. september)
Kom til foredrag med SAKS og bliv klogere på Robotkirurgi. Bjarne Kromann, Urologisk
Overlæge, og særdeles erfaren robotkirurg kommer og holder en times oplæg om
robotkirurgi.
Bagefter er der månedsmøde i SAKS, hvor alle er velkomne!
Traumeoplæg ved SATS og SAKS
(25. september)
Vi har inviteret anæstesiolog Dan Isbye, som vil tage jer igennem den præhospitale akutlæge
og traumelederens rolle ved traumer, og traumekirurg Anders Peter Skovsen som vil fortælle
om de kirurgiske specialers roller ved traumer.
DER ER SANDWICH TIL DE 140 FØRSTE!
Kursus i Laparoskopi
(26. september)
På kurset hører du lidt mere om hvad laparoskopi er, hvad man kan bruge det til med stort
fokus på selv at have det i hænderne. Alle deltagere får god mulighed for superviseret
"operation" på øvelsesstationerne.
Yderligere information vedrørende de specifikke events, tilmelding og tidspunkter
findes på vores facebookside: SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab.

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser
af undervisningserfaring!
Kunne du tænke dig at få masser af undervisningserfaring?
Synes du, det lyder fedt at komme med i et hyggeligt fællesskab på tværs af studier og
semestre?
Brænder du for at lave ung-til-ung-undervisning eller lære unge mennesker mere om deres
krop, følelser og seksualitet?
Kunne du tænke dig at vide en masse om seksuelt overførte sygdomme, og hvordan man
undgår dem - og sprede din viden?
Hvis du kan svare ja til en af disse ting, så kan det være, at Sexekspressen er noget for dig!
Vi er en stor gruppe studerende på tværs af mange semestre, som laver frivillig
seksualundervisning for folkeskolernes 7.-10. klasse - alt imens vi hygger os og har det sjovt.
BLIV UDDANNET
Kom til actiondag d. 5. oktober kl. 9. Her bliver du uddannet sexpert af de erfarne sexperter.
Dagen afsluttes med fællesspisning og festoplæg. Skriv til 6x.kbh.pr@gmail.com for mere
info.
KOM TIL MÅNEDSMØDE
3. oktober kl. 17 i Studenterhuset ved Panum. Her kan du høre meget mere om Sexekpressen
og vores arbejde – og desuden få en masse nye venner!
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Stetoskopet søger! Vil du være med til at lave dybdegående sundhedsfaglige podcast?
OBS: Ansøgningsfrist torsdag 12. september kl. 23.00
Hvem er vi?
Stetoskopet er en podcast målrettet personer
med sundhedsfaglig interesse . Vi udkommer 2
gange om måneden og har cirka 2.000 lyttere pr.
program. Vi er primært medicinstuderende og
læger i gruppen, men mange andre uddannelser er
med og alle der har interesse for sundhedssektoren
er inviteret til at søge om at blive vores nye
stetoskopører.
Målsætningen
Vi drømmer om, at vores podcast skal nå ud til
endnu flere lyttere. Både på tværs af fakulteter og
universiteter samt bredt ud i sundhedssektoren.
Arbejdsopgaver
Du kommer til at indgå sammen med resten af gruppen med stor indflydelse på kommende
podcast-emner, deltage og stå for tilrettelæggelsen af programmer, oftest i arbejdsgruppe
med 1-2 andre stetoskopører. Du vil endvidere skulle tage kontakt til spændende mennesker
og eksperter, arrangere og afholde interviews samt klippe og redigere programmerne.
Du vil i processen samtidig blive en del af vores sociale fællesskab, besøge mange forskellige
sommerhuse, lære mange nye brætspil at kende og få mange muligheder for at nyde en
kølig øl i godt selskab.
Vi leder efter nye medlemmer, der har lyst til at blive lige så grebet af podcast og projektet,
som vi selv er. Det er frivilligt og det afspejler engagementet selvfølgelig, men vi mødes
en gang om måneden til redaktionsmøde og op til en udgivelse af et program, man selv
har tilrettelagt, lægges der en solid timeindsats og arbejdsbyrde. Vi forventer det samme
fra nye medlemmer.
Kompetencer
Nye medlemmer får en erfaren redaktør tilknyttet som mentor og der vil både være en
oplæring i opsætning af vores mobilstudie og vores software til lydredigering. Vi ser
meget gerne at man har erfaring med lyd og redigering, men dette er ikke et krav. Det
eneste du behøver for at søge, er en nysgerrig sjæl og mod på at undersøge historier og
problemstillinger fra sundhedsdanmark.
Kontakt
Tjek os ud på www.stetoskopet.nu.
Vi håber, at du er interesseret i at søge.
Send din ansøgning til info@stetoskopet.nu.
Alle spørgsmål er velkomne, både på email og på vores facebookside Stetoskopet.
Ansøgningsfrist 12. september 2019 kl 23.00
Vi glæder os mega meget til at høre fra dig!

Bliv frivillig i Børneliv – Se mit hjerte!
Børneliv er en non-profit organisation, der hver uge tager ud på skoler og holder sjove,
interaktive workshops om kroppen og sundhed for børn (0.-5. klasse).
Derudover uddanner vi voksne, der arbejder med børn, i førstehjælp, så de kan reagere
korrekt og kompetent i akutte situationer
Det håber vi at DU vil være med til!
Som en del af oplæringen vil du gennem 4 introdage få træning i kreativ sundhedsformidling,
pædiatrisk kommunikation og førstehjælp, så du er klædt rigtig godt på til at tage ud på
skolebesøg og førstehjælps-workshops med os andre Børneliv'ere.

Medicin er en menneskerettighed
men stadigvæk har 10 millioner mennesker ikke adgang til livsnødvendig medicin
- kom og få forklaringen.
Kom til et spændende introarrangement og hør om, hvad studenterorganisationen UAEM
(Universities Allied for Essentiel Medicines) arbejder med.
Få bl.a. svar på følgende spørgsmål:
Hvorfor mangler 10 millioner mennesker så stadig adgang til livsnødvendig medicin?
Vores sundhedsvæsen presses af stigende medicinpriser - er vores sundhedspolitik for
industrivenlig?
Torsdag den 12. september kl. 16.30,
Studenterhuset Købmagergade
Studenterorganisationen UAEM kæmper for lige adgang til medicin for alle.
Ved at påvirke universiteter og politikere prøver vi at ændre måden, hvorpå forskning
patenteres. Ligeledes kæmper vi for større gennemsigtighed i udviklingen af medicin og
herigennem vise hvordan medicin prissættes.

Datoerne for introdage er:
•
Torsdag d. 10/10 kl. 17-21: Intro til Børneliv og børneworkshops
•
Søndag d. 20/10 kl. 13-16.30: Skuespilworkshop
•
Søndag d. 27/10 kl. 8-16: Førstehjælpsundervisning *
•
Onsdag d. 6/11 kl. 18-21: Pædiatrisk kommunikation
•
Søndag d. 17/11 kl. 8-16: Førstehjælpsundervisning *
* Man skal kun deltage i det ene af de to førstehjælpskurser
Hvis du vil være med, så send en 10 linjers motiveret ansøgning inden 6. oktober til:
Boernelivsemithjerte@gmail.com
Vi glæder os til at høre fra dig!
Har du spørgsmål? Send os en mail eller læs mere på Instagram og Facebook: Børneliv – Se
mit hjerte

STUDENTERTILBUD

Open Space - Suturtræning for Studerende,
et forskningsprojektet

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA I FORÅRET
2020

Læser du på 1. semester bachelor, 1. semester
kandidat eller 2. semester kandidat?

Vil du på et udvekslingsophold i foråret 2020? Så læs mere her!
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Nåede du ikke at søge om udveksling til fristen i foråret 2019? Så har du stadig chancen!

Vil du gerne træne sutur når det passer dig?
Open Space er et nyt undervisningsinitiativ for medicinstuderende på KU for dig, som vil
forbedre dine kirurgiske færdigheder i sutur. Har eller skal du til undervisning på CAMES?
Er OSCE-eksamen lige om hjørnet? Eller er du bare nysgerrig på kirurgi?
I Open Space kan du træne sutur mandag til torsdag kl 16-20 pr. 16. september. Der vil være
en studenter¬underviser fra CAMES tilstede, der kan vejlede dig og svare på dine spørgsmål.
Initiativet er et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan de studerende anvender Open
Space. Som en del af forsøget vil du blive filmet imens du udfører sutur, og blive bedt om
at deltage i interviews alene og med andre studerende om, hvorfor og hvordan du bruger
Open Space. Projektet er støttet af KU’s undervisningsfond.
Tag din læsemakker i hånden og kom med!
Er du interesseret og har spørgsmål, kontakt venligst:
Thomas Tursø-Finnich, Stud. Med KU
Skolar - Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation (CAMES) Rigshospitalet
Tlf: +45 20 34 96 80
Mail: thomas.tursoe-finnich@regionh.dkeller thomastf96@gmail.com

Hvornår på studiet?
Der er stadig ledige pladser (restpladser) på 2. semester kandidat i Norge, Finland, Slovenien,
Tyskland og Østrig. På ”Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet” på 5. semester kandidat
(2015-kandidatstudieordning) er der ligeledes ledige pladser i Grækenland (ny aftale),
England, Finland, Italien, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.
Information om hvilke restpladser, du har mulighed for at søge, kan du finde i selve
ansøgningsblanketten på din uddannelsesside.
Hvornår:
Ansøgningsfristen er den 15. september 2019 kl. 23:59.
RÅD OG VEJLEDNING
International Vejledning
Spørgsmål om udveksling:
Exchange@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning er:
•
Tirsdag: kl. 11-13
•
Torsdag: kl. 13-15
Lokale 23.1.03 (den gamle boglade) på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Nyt fra studenterpræsten
OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN,
JAPAN ELLER USA I EFTERÅRET 2020 ELLER FORÅRET
2021? SÅ LÆS MERE HER OG KOM TIL REJS-UD INFORMATIONSMØDE DEN 5. SEPTEMBER!
Hvornår på studiet:
Du har mulighed for at komme på udveksling til fakultetets oversøiske aftaler på 5. semester
KA – ”Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet ” (2015- kandidatstudieordningen):
Hvor

Hvornår

AUSTRALIEN
University of
Sydney
AUSTRALIEN
Deakin
University
AUSTRALIEN
University of
Tasmania
JAPAN
Tokai University

E2020 og
F2021

Studieplan i udlandet på ”Internationalt
Perspektiv – Klinik i udlandet” på 5.
semester kandidat
• 12 ugers kliniske kurser og
• Kandidatspeciale

E2020 og
F2021

•
•

12 ugers kliniske kurser og
Kandidatspeciale

E2020

•

12 ugers kliniske kurser

E2020 og
F2021

•

USA ”UDVEKSLINGSPAKKE”: 8 uger
(april og maj)
ved University
of Iowa
kombineret
med 4 uger i
juni ved MEEI,
Havard Medical
School, Boston.
USA
Houston
Methodist
Hospital, Texas
Medical Center.

F2021

F2020,
E2020 og
E2021

Antal pladser pr.
akademiske år
4 (2 pr. semester)
4 (2 pr. semester)
2

12 ugers kliniske kurser (fast studieplan:
Oto-rhino-laryngologi, dermatologi,
oftalmologi, neurologi samt
neurokirurgi).
• 12 ugers klinik
Begrænsninger:
• Du skal have bestået til og med 4.
semester KA i efteråret 2018, således at
du er på dit 5. semester KA på
udvekslingstidspunktet.
• Du skal have interesse for ØNH specialet,
gerne i form af forskningsaktivitet eller
anden erfaring inden for specialet.
• Du skal have gode engelskkundskaber.
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• 12 ugers kliniske kurser
Begrænsninger:
• Du skal have bestået til og med 4.
semester KA, således at du er på dit 5.
semester KA på udvekslingstidspunktet.
• Du skal minimum have minimum 7 i
vægtet karaktergennemsnit (bachelorog kandidatdelen).
• Kun kirurgiske specialer udbydes.
• Du skal have gode engelskkundskaber.

4 (2 pr. semester)

2

Hvornår:
Ansøgningsfristen er den 15. september 2019 kl. 23:59.
Råd og vejledning:
Spørgsmål vedrørende MEEI, Harvard Medical School rettes til
Læge Marie-Louise Hansen: louise_uhre@hotmail.com eller
Professor Christian von Buchwald: chistian.von.buchwald@region.dk
Alle andre spørgsmål rettes til:
International Vejledning
Spørgsmål om udveksling:
Exchange@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning er
•
Tirsdag: kl. 11-13
•
Torsdag: kl. 13-15
Lokale 23.1.03 (den gamle boglade) på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Kære studerende
Tillykke med optagelsen på medicinstudiet.
Håber begyndelsen indtil videre har været god. Studietiden er en dejlig tid for mange,
men som livet i øvrigt kan det ikke være dejligt hele tiden. Der er meget arbejde og det
kan føles som en sur pligt, eller som noget man skal. Men der er ikke én rigtig måde at læse
på, ligesom der også er mange gode måder at leve på. Du skal finde din måde og din vej
at gå. Det er nemmere og sjovere, hvis du går sammen med andre.Her i efteråret kan du
også komme ud og gå bogstavligt talt. Den korte gåtur er for alle, som gerne vil gå en tur
sammen med andre studerende. Der vil både være frisk luft og fokus på afstresning. Der er
også den populære filosofiske svampetur senere på måneden. Husk at melde dig.Går du
sur i det hele eller mister du orientering, så ring og få en samtale og hjælp til at finde vejen.
Den korte gåtur - arrangeres sammen med Pusterummet på SUND
Det er blevet populært at gå. Mange tager på Caminoen - men mindre kan også være godt.
Studenterpræst Nicolai Halvorsen inviterer på en række korte gåture i København på en times
tid, hvor man kan røre sig og slappe af i hovedet. Forhåbentlig i en god stemning, sammen
med andre studerende.Gåturen vil være en vekslen mellem perioder, hvor der vandres i
stilhed og perioder, hvor vi går og taler sammen to og to. Formålet er at få fjernet tankerne fra
den almindelige tankestrøm og hverdagens problemer, for at skabe ro og opmærksomhed.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 16.30-17.30. Første gang er 24. september.
Vi mødes foran hovedindgangen til Panumtårnet, Blegdamsvej 3
Gratis adgang
Filosofisk svampetur i Gribskov
De fleste kender en champignon, og de fleste ved, at der findes andre svampe. Nogle
undrer sig måske over, hvorfor man ikke kan dyrke Karl Johan eller kantareller? Få svaret
på turen, hvor vi samler svampe til at spise og ser på forunderlige svampe. Der vil være
kyndig vejledning undervejs fra lektor og svampespecialist Flemming Ekelund. Lektor Claus
Emmeche vil igangsætte den filosofiske samtale og undren, mens studenterpræsten vil
holde en opbyggelig tale. Husk mad og drikke, godt fodtøj og påklædning efter forholdene.
Hvis man vil samle svampe, er det praktisk med en lille kniv, en lille børste eller pensel med
halvstive børster og en kurv. Turen arrangeres sammen med Center for Naturfilosofi og
Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Tid og sted: Lørdag 28. september kl. 10
Vi mødes på Kagerup st. Fællesafgang fra Nørreport st. meddeles på Facebookbegivenheden.
Tilmelding: praest@sund.ku.dk
Gratis adgang
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studenterpræsterne på KU eller tag en folder
ved præstens kontor.
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
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FADL KØBENHAVN SØGER NY TILLIDSREPRÆSENTANT (TR)

TR-gruppen består af tre tillidsrepræsentanter, som ansættes for ét år ad gangen. TR
arbejder med at varetage FADL-medlemmernes interesser. FADL har pt. to TR og skal
derfor ansætte en tredje. De har følgende arbejdsopgaver:
• Assistance til FADL-medlemmer, der har spørgsmål eller problemer med deres løn- og
arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø på en af FADLs overenskomster (SPV-/VT-overenskomsten,
lægevikaroverenskomsten og simulationsoverenskomsten).
• Støtte medlemmer, der overvejer at rejse en sag overfor deres arbejdsgiver og af den
ene eller anden grund ikke ønsker at gå direkte til arbejdsgiveren.
• Halvårlig deltagelse på holdmøderne på Københavns Vagtbureaus faste FADL-vagthold
for at drøfte ansættelsesmæssige emner.
• Deltagelse i møder med Københavns Vagtbureau om konkrete sager og generelle tiltag
overfor SPV-og VT-vagttagere.
• Orientere nyuddannede SPV’ere om deres løn- og ansættelsesvilkår som sygeplejevikarer.
• Støtte FADLs arbejdsmarkedsudvalg; især med at udvikle flere og nye jobmuligheder for
lægestuderende i hele Danmark.
Juristerne i FADLs Hovedforening hjælper tillidsrepræsentanterne i juridiske spørgsmål
og overtager sager, som TR ikke kan løse i direkte dialog med medlemmerne og
deres arbejdsgiver. Som en del af den direkte kontakt til FADL-medlemmer om deres
arbejdsforhold (ca. 35-45 timer pr. semester), vil tillidsrepræsentanterne på skift få fast
kontortid på ca. 3 timer hver anden uge til sagsbehandling og udviklingsarbejde rettet
mod FADLs medlemmer. Denne ordning er ny, og den nye tillidsrepræsentant får derfor
mulighed for at bidrage til udviklingen af dette nye arbejdsområde.
Du bliver ansat i FADL København. Aflønning sker efter SPV-overenskomsten for
lægestuderende. Arbejdstiden er fleksibel og aftales mellem de tre tillidsrepræsentanter
for et semester ad gangen.

Krav til ansøgere
Du skal:
• Være medlem af FADL
• Have bestået SPV-kursus
• Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde eller andre poster i FADL er en fordel men ikke et krav.
Semestertrin er underordnet. Tillidsrepræsentantarbejdet er dynamisk og i udvikling, hvorfor vi
gerne ser, at du har en masse gå-på-mod, og i samarbejde med TR-gruppen og FADLs politisk valgte
lægestuderende kan komme med gode ideer og føre dem ud i livet. Det er et spændende og fleksibelt
arbejde, som man lærer meget af.
Send din ansøgning til tillid@fadl.dk. Ansøgningsfristen er d. 16. september kl. 12.
Ansættelsessamtaler er d. 24. september om eftermiddagen.
Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter

FADLS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Mandag den 14. oktober klokken 16.00 afholder
FADL København generalforsamling.
Lokaliteten er endnu ikke besluttet, men vi
lover det bliver et brag af en generalforsamling
med alt hvad det indebærer af beretninger,
valghandling, aftensmad, underholdning og
fremragende stemning.
Tilmeld dig på mit.fadl.dk så vi ved hvor meget
aftensmad vi skal stille med.
Vel mødt!

FADLS OPKVALIFICERENDE KURSER
FADL har et bredt udvalg af opkvalificerende kurser hen over
efterårssemesteret. Undervisningen bliver varetaget af dygtige undervisere
med særlig specialisering indenfor deres respektive fag, der er sandwich
undervejs og næsten alle kurser koster kun 75,- per dag!
Tilmelding er åben indtil fredag den 13. september kl. 12.00 og foregår
på mit.fadl.dk.

VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET - STIL OP!
Har du en studenterpolitiker gemt i dig, og samtidig lysten til
at gøre FADL til en endnu bedre fagforening for dine medstuderende? Så er det nu at du har muligheden.
Hvis du vil høre mere så kom til et uforpligtene informationsmøde om repræsentanternes arbejde i FADL-huset:

Tirsdag den 17. september fra 16-17
Onsdag den 18. september fra 17-18
Hvis du ikke kan deltage der, så grib fat i en nuværende repræsentant, skriv til os på Facebook eller sving forbi FADLhuset. Så sørger vi for at du vil blive introduceret til det
arbejde repræsentanterne i FADL laver.
Du stiller op ved at udfylde en opstillingsblanket som udleveres i receptionen i
FADL-huset på Blegdamsvej 26.
Opstillingsperioden er åben frem til

Onsdag den 25. september klokken 12.00.

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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ANNONCER

Betalingsannonce

Livslinien har brug
for flere rådgivere
Vi har 250 engagerede rådgivere, som er i kontakt
med mere end 16.000 mennesker årligt. På Livslinien
er du med til at gøre en forskel for mennesker med
selvmordstanker eller i anden alvorlig krise.

Du kan læse
mere og ansøge på
vores hjemmeside
livslinien.dk

Livslinien

Ønsker du at rådgive
• mennesker med selvmordstanker
• deres pårørende og efterladte
• mennesker i krise
– og samtidig bruge din faglige nysgerrighed
til at kvalificere dig og få relevant erfaring
på dit CV?
Så kan vi tilbyde
• en solid grunduddannelse i
selvmordsforebyggende rådgivning
• løbende supervision og videreuddannelse
• sparring med fagpersonale efter hver vagt
• et miljø med højt fagligt niveau og
tværfagligt fællesskab
Vi forventer, at du
• er ansvarsfuld og engagerer dig i arbejdet
• har relevant praksiserfaring samt
psykologisk, social- eller sundhedsfaglig
baggrund eller anden erfaring med
professionelle samtaler
• i gennemsnit kan afsætte 12 timer om
måneden til
– vagter i rådgivningen
– supervision og holdmøder
Passer dette på dig, og bor du på Sjælland,
ser vi meget gerne din ansøgning.
Ansøgningsfrist 10. september 2019.

Alice og Anders

REDAKTIONELT

|

Hvad ved du om at rense ører?
P
å MOK-redaktionen er vi dybt uenige
om hvad den rigtige måde at rense ører
er. Redaktionsmedlemmerne gør alt fra at
være den syndige vatpinds-bruger til at lade
naturen gå sin gang.
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å hvad er den bedste måde at rense sine
ører på? Vi har fremhævet forskellige facts
om ørerensnignsmetoderne,
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t studie af universitets-studerendes
ørerensningmetoder, opgjorde at 98% ud
af de 206 deltagende rensede deres ører selv.
Ud af disse benyttede 79,6% vatpinde, hvor
af 2,4% resulterede i øreskade.
o s u n ge b ør n e r s kade r ne e f te r
selvrensning af ører med vatpinde ikke
ubetydelige. Eksempelvis fandt et andet
studie incidencen af selvpåskyldte skader
med vatpinde til ørerens til at være 32,2 per
100.000 0-3 årige imellem 1990 og 2001.

D

et er alment kendt, at det ikke er særlig
smart at rense ører med vatpind, og vi
kan på redaktionen selv stå inde for skylning

Ørev mpum
p
ask
hos e
læg
en

g s å blø d gør i n g me d d ive r s e
oliebaserede produkter kommer på banen
hvis der er behov for blødgøring af vokslegemet før fjernelse.
t større systematisk review af
effektiviteten af de forskellige
metoder konkluderede dog, at alle studier
på området får ratingen low eller very
low, ved GRADE-evaluering.

H

vad er så den foretrukne og bedste
ørerensningsmetode? Noget kunne tyde
på at man ikke helt ved det endnu... Men at
du skal passe på dine ører, når du renser dem
er sikkert og vidst.
Nåede du ikke HG intro mandag
den 9., så frygt ej - vi holder det
igen på næste mandag den 16/9.
Kom herned, det bliver skidehyggeligt. Man må også godt
komme, selvom man har været
med før. <3
Vi skyder semesterets filmklub i
gang den 10/9. Dørene åbner kl.
19:15. Tjek eventet ud - du kan
nemlig være med til at vælge
aftenens film!
Den 19/9 finder semesterets
første Tekno Torsdag sted - wuhuuu. Det bliver en bangern
fest med en masse elektronisk musik og Maté på beløbet.
Udover ovenstående svedige arrangementer, så sparkes
semesteret i gang med en fed semesterstartsfest den 21/9.
Mere info følger!
Har du et studentersocialt formål, så kan du søge penge fra
vores bevillingspulje. Send en mail til bevilling@studklub.
dk. Husk at vedhæfte begrundelse og budget.
Du kan læse meget mere om alt dette på vores facebook
side “Studenterklubben på Panum (Officiel)”.
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Kunne du tænke dig en mentor?
For femte gang er der nu åbnet for, at du som bachelorstuderende kan få tilknyttet en
kandidatstuderende som din mentor.
I mentorgruppen får du et frirum, hvor du sammen med 2-3 andre bachelorstuderende kan tale frit om alt
og intet, udfordringer og interesser - med mere fokus på det sociale og mindre fokus på det faglige.
Her får du sparring, fællesskab på tværs af semestre og en mentor du altid kan hive fat i, hvis du har
brug for et lyttende øre eller et godt råd.
Læs mere og tilmeld dig på:

www.pusterummet-sund.dk

Tilmeldingsfristen er onsdag den 18. september.

Tidligere mentees blev spurgt: Interview med tidligere mentee
EMILIE VESTER ENGEL
72,5 %
67,5 %

Hvorfor meldte du dig til Pusterummets mentorordning?

For det første ville jeg rigtig gerne møde nogle andre fra studiet på andre semestre og/
eller hold, og derfor var Pusterummets mentorordning oplagt. Derudover syntes jeg,
at hele studiestarten var en smule overvældende, og jeg ville derfor også gerne kunne
sparre med en ældre studerende, som kunne give mig nogle gode råd med på vejen.

67,5 %

åder heatr dig?
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Fagligt

Hvordan havde du det inden, at du tog til det
første møde med din nye mentorgruppe?
Jeg var sindssygt nervøs inden det første møde. Jeg var nervøs for, om det ville
blive akavet, hvad vi skulle snakke om osv., men alle mine bekymringer blev gjort til
skamme! Min mentor var altid super velforberedt inden hvert møde og gav os små
øvelser osv., så vi havde et udgangspunkt for at få en god samtale til hvert møde.

Hvad var det fedeste ved at være med i en mentorgruppe?

Socialt Personligt Studie-

mæssigt

1,3 %

At lære de andre i min gruppe at kende, og at få lov til at være en del af et trygt forum,
hvor vi kunne snakke om en masse ting, som man måske ikke lige får diskuteret med
sine venner i hverdagen! Det var super rart at kunne tale åbent med nogle om de
ting, som er svært ved at være studerende, i en hverdag hvor de tunge emner let
kan blive tabuiserede.

Har ikke fået
noget ud af det

Når du kigger tilbage, hvad har du så fået ud af det?
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Ud over at jeg mødte nogle skønne studerende fra flere forskellige niveauer af
uddannelsen, så lærte jeg også en del om mig selv til møderne. Min mentors små
øvelser gav anledning til en del refleksion over en masse personlige ting. Vi havde en
regel om, at vi aldrig snakkede om pensum mm., men i stedet for omkring trivsel på
studiet. Jeg fik reflekteret en del over hvem jeg er, hvad mine personlige styrker og
svagheder er, hvordan jeg bedre kan prioritere min tid for at undgå at få stress mm.
Jeg er sikker på, at mange af de refleksioner fik reddet mig ud af nogle situationer,
der potentielt kunne have ført til, at jeg ikke ville trives i at være medicinstuderende.
Meget af dette er noget jeg har taget med videre, og stadig benytter mig af i dag,
selvom min mentorgruppe nu er opløst.

Hvorfor skal andre bachelorstuderende
melde sig til Pusterummets mentorordning?
Når man starter på Medicin bliver man hurtigt kastet ind i pensum, fredagsbar og
FADL-vagter. Derudover er mange lige flyttet hjemmefra
og det er en kæmpe omvæltning, som hurtigt kan
overvælde én. Der er mentorordningen guld værd,
fordi du kan få en masse gode råd fra en ældre
studerende, som har været hele møllen igennem
selv. Det kan hjælpe dig til at tackle de bump på
vejen, som er uundgåelige, og forhindre, at man
pludselig brænder ud. Derudover er det vildt
fedt at lære nogle andre studerende at kende
fra andre semestre end én selv, og så er det bare
møg hyggeligt!

