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DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

ONSDAG
MOK udkommer.
Månedsmøde og ekstraordinær GF SATS se s. 5
Tour de Chirurgie - ØNH v SAKS se s. 4

Onkologisk Selskab for Medicinstuderende København, OSM København
Facebook: OSM København - Onkologisk Selskab for Medicinstuderende
Evt. fast månedsmøde-dag:

TORSDAG

Ingen fast dato månedsmøde men – følg med på facebook!

Sexex uddanner Sexperter se s. 4
Lukas læser hele Cardio.dk

Vil du være med til at knække cancer? Så kom og vær med i OSM!
Vi er basisgruppen der interesserer sig for onkologi – dvs. kræft,
kræftbehandling, kræftforebyggelse, kræftforskning og kræftpatienter.
Vi er en lille, social basisgruppe med et godt sammenhold og massere af
hygge.Sammen ønsker vi at blive klogere og have det sjovt! Vi arrangerer
foredrag, ture ud i klinikken og andre events. Alle kan være med i foreningen
og det er helt gratis – man møder bare op!
Kom glad!

FREDAG
LAAAAAANG FREBAR!
Rusvejledningen tager på tur

LØRDAG
Tag Til Jobsamtale hos Hverdagsprofeterne.

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

FADL holder Kvindernes Internationale Kampdag i FADL-huset - der er brunch og spændende talere. Se s. 9

MANDAG
MOK deadline 12.00
Velkommen til de nye MOKKERE!!!
Sofie skal have fjernet en visdomstand. Av.

TIRSDAG
Infomøde om Mindfullness - se dit skema.

Skal du have rulle-kebab?
UGENS REDAKTION
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Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
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MOK fejrer foråret
Det er onsdag. Det er marts og forår. Og dét skal fejres!
Jeg har i hvert fald altid fejret forårets komme med min mors side af familien. Det er en Østeuropæisk tradition, som stammer fra
Oldtiden. Mere specifikt fejres foråret fra d. 1. marts i Rumænien, Bulgarien og Nordmakedonien. Traditionen hedder hhv. Martisor,
Martenitsa og Martinka alt efter i hvilket af de tre lande, man befinder sig. Min familie og jeg fejrer Martisor.
Symbolisme
Martisor er diminuitiv af Marts og betyder altså ”lille marts”. Martisor er også navnet på den lille talisman, man forærer kvinder og som
med en sikkerhedsnål fastgøres over brystet til tøjet. Martisor består af en rød og en hvid tråd, som snos omkring hinanden samt et lille
smykke hvis udseende kan variere. Det vigtigste ved talismanen er dog den rød – hvide tråd, som symboliserer naturens genfødsel.
De rød – hvide farver indeholder desuden en dualisme, idet den røde farve symboliserer vinter og den røde farve symboliserer forår.
Talismanen bæres fra en uge til en måned afhængigt af hvilket geografisk område inden for de tre lande, man befinder sig i. I nogle
geografiske områder bæres den rød-hvide tråd ikke kun på tøjet, men bindes om armen og halsen. Nogle steder bindes den også
til husdyr og træer.

Hvor stammer traditionen fra?
Selvom forårets fejring vides at stamme tilbage fra oldtiden, så er dets specifikke oprindelse endnu ukendt. Nogle ethnografer
mener, at traditionen nedstammer fra thrakerne, som er det oldtidsfolk der beboede den østlige del af Balkan frem til år 46. Her
skulle martisor være anvendt i forbindelse med fejringen af den Thrakiske gud Marsyas Silen, som svarer til krigsguden Mars inden
for romersk mytologi. Andre hævder at traditionen havde sin begyndelse i det gamle Rom. Eftersigende skulle det romerske nytår
falde d. 1. marts, som er krigsguden Mars’ måned. Her findes der igen en dualisme, eftersom Mars ifølge romersk mytologi er både
krigsgud og landbrugsgud. Da Mars er landbrugsgud, falder forårets komme og naturens genfødsel i hans måned.
I dag er traditionen havnet på UNESCOs repræsentative liste over verdens immaterielle kulturarv. Talismanen foræres først og
fremmest til venner og familie. I det område min familie kommer fra gives martisor kun til kvinder. Udover at symbolisere genfødsel,
så er talismanen også et symbol på kærlighed, venskab og respekt og skulle eftersigende også sikre at dets bærer er sund og stærk.

Jeg har været i krea - boks og lavet
martenitsa - dukker ------------------->
Havde jeg tid til det? Nej...
Var det sjovt? Ja!

Lav en martenitsa
Hvis du har fået lyst til selv at prøve kræfter af med at lave en martenitsa, så kan denne Youtube - video hjælpe dig med at lave det
rød- hvide martenitsa bånd: Tutorial: How to make a basic adjustable martenitsa bracelet
Og denne Youtube - video kan hjælpe dig med at lave pomponerne (jeg har lavet dukkerne på billedet ud af pomponerne): Tutorial:
How to make a martenitsa that can be pinned to clothes
Af: Gabriela/ MOK.red.
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BASISGRUPPER

Mener du, at unge har gavn af god
seksualundervisning? Og har du mod på at
undervise på en sjov og anderledes måde?
Hvis ja, så er Sexekspressen en basisgruppe for dig!
Sexekspressen er en gruppe af studerende, der laver frivillig seksualundervisning i
folkeskolernes 7. til 10. klasse. Eleverne bliver undervist i mandens og kvindens anatomi,
kønssygdomme, prævention, følelser, seksualitet, grænser og meget mere. Det hele foregår
på en grundig og lærerig måde, mens vi samtidig lægger vægt på at eleverne skal have
det sjovt undervejs.
For at kunne give eleverne den bedst mulige seksualundervisning, vil du gennem intern
undervisning i Sexekspressen blive uddannet Sexpert. Du kan være med uanset semestertrin.
Hvis du er klar til at udfolde dig som seksualunderviser, eller hvis du bare vil høre mere, så
kom til et af vores månedsmøder. Her vil der være kaffe, kage og andet godt, samt hyggeligt
samvær på tværs af semestertrin. Næste møde afholdes:
TORSDAG D. 5. MARTS KL. 17 i studenterhuset ved Panum.
Efter mødet vil der som altid være fællesspisning, for dem der har lyst (dette koster dog
et lille beløb).
BLIV UDDANNET
Tag med Sexekspressen på hyttetur en hel weekend. Her bliver du uddannet sexpert af de
erfarne sexperter. Begivenheden finder sted D. 20-22 MARTS
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.
Alle informationer vil komme på facebook-eventet: “Vinterseminar Sexekspressen KBH 2020”
Skriv til pr.kbh@sexekspressen.dk for mere info.
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Sutur 1 – Lær basale suturteknikker
(2. marts 16.15 – 19.00)

Har du kirurgisk interesse, men har aldrig tidligere sutureret eller måske kun prøvet det
den ene gang på rusturen? Så er Sutur 1 noget for dig!
På kurset lærer vi om de helt basale suturteknikker (enkelt og fortløbende sutur), de
nødvendige instrumenter og ikke mindst hvordan de holdes korrekt. Kurset varer 3 timer
og I får rig mulighed for at lære instrumenterne at kende og øve jeres suturteknikker
under supervision fra yngre læger.
Der er 20 kursuspladser, som hver koster 50 kr.
SAKS-medlemsskab er et krav
Husk at skrive dit KU-ID ved bestilling af billetten
Tilmelding åbner 14 dage før kl. 16:00 på Billetto

Tour de Chirurgie: Øre-næse-hals kirurgi
(5. marts 16:15 – 17:30)

SAKS inviterer i samarbejde med SØNHKS til foredrag i det kirurgiske speciale øre-næsehals-kirurgi, i forbindelse med vores foredragsrække om de kirurgiske specialer:Tour de
Chirurgie.
Kom med til et spændende foredrag og bliv klogere på ØNH specialet: Hvordan kommer
man ind i specialet? Hvordan er hverdagen som ØNH? Vagtbyrde? Familieliv? Fremtid?
Typisk patientforløb?
Alt dette og meget mere vil vi høre om når vi får afdelingslæge Eva Kirkegaard Kiær
og hoveduddannelseslæge Niels West på besøg og fortælle om øre-næse-hals-kirurgi
specialet!
Der vil være snacks og drikkelse, og alle er velkommen!
Yderligere information vedrørende de specifikke events, tilmelding og tidspunkter
findes på vores facebookside: SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab.

Kataraktkirurgen og verdens mest
udførte kirurgiske procedure

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 16.15-17.15, Panum - lokale
13.1.83
Øjenkirurg ved Rigshospitalets Øjenklinik Jonas Laursen er med til at operere de 55.000
øjne, som årligt opereres for grå stær (katarakt) i Danmark.
De kataraktkirurgiske procedurer har på kort tid gennemgået en rivende udvikling, der
har medført drastiske forbedringer af outcomes. Samtidigt er patientens forventninger til
det postoperative resultat steget stødt. Dertil har den konstante teknologiske innovation
skabt et lukrativt, privat marked for såkaldte ”premium”-operationer.
Jonas fortæller os om sin vej til øjenkirurgien, om kataraktoperationer nu og i fremtiden
samt om dynamikken mellem offentlige og private aktører, der konstant ændres som
følge af politisk besluttede ændringer i normeringer og takster.
Vel mødt!
SOS og SAKS

Læge i forsvaret
Har du overvejet at stifte karriere inden for forsvaret?
Kunne du tænke dig at lære mere om, hvordan man bliver reservelæge i forsvaret, og
hvad man oplever undervejs?
Så er der mulighed for at blive klogere, når Bjørn Hoe torsdag d. 19/3 2020 holder oplæg.
Bjørn er reservelæge i forsvaret og flyver i øjeblikket med flyvevåbnets
redningshelikopter, mens han skriver PhD-projekt på Gentofte.
Desuden har Bjørn både været udsendt i Irak samt på skib i
Nordatlanten.
Se mere på PORTOS FB-side. Vi ser frem til at se jer.
Mvh PORTOS (Panums Ortopædkirurgiske Selskab)

Fra opgave til publikation: Systematiske reviews og
metaanalyser
Vil du have din fremtidige bachelor- eller kandidatopgave publiceret i et internationalt
tidsskrift, men ikke ved hvordan man gør? Så kom til foredrag med læge Yousif Subhi, der
introducerer os til det systematiske reviews og metaanalysen, som er oplagt til at være dit
næste projekt og artikel.
Kort fortalt er et systematisk review/metaanalyse et litteraturstudie, som opsamler alt
viden omkring et emne og sammenfatter dette til en overordnet konklusion. Med kritisk
tilgang til studiedesign og metode, er det en lærerig proces, hvor man får indblik i hvad
god forskning egentlig er og hvordan man effektivt griber videnskabelige artikler an i
sit fremtidige virke som læge. Samtidig er det en god måde at fordybe sig i det emne
man evt. ønsker at forske videre i. Det en form for forskning, hvor der er stor fleksibilitet i
arbejdstiden, man kan arbejde hjemmefra og det kræver ikke at man tager fri fra studiet.
What’s not to like?
Den 11. marts kl. 16.15 i Henrik Dam Auditoriet vil Yousif Subhi dele ud af sine
guldkorn fra sin store forskningserfaring.
Han har taget sin ph.d. og vil komme og fortælle om hvad et systematisk review er, hvad
der er vigtigt at gøre, når man skal skrive et og om krav til processen fra hypotese til
udgivelse.
Der vil i pausen blive serveret lidt koffein og sødt til ganen.
Så grib fat i din læsemakker og kig forbi til en hyggelig eftermiddag i forskningens tegn.
Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Bedste hilsener
PUFF

Statistikkursus i R
PUFF er stolte af endnu en gang at kunne præsentere det efterspurgte statistikkursus
i programmet R!
Har du data, som skal analyseres? Er du ved at indsamle data til din kommende publikation?
Eller trænger du til et større kendskab til statistiske analyser, inden du skal i gang med din
forskning?
R er et programmeringssprog, som bruges i mange statistik- og dataanalyse programmer.
Programmet er ideelt til epidemiologisk datahåndtering, fremstilling af grafer, udførelse
af statistiske modeller, og vigtigst af alt, er programmet GRATIS! Derfor er det også et
værktøj, som hyppigt bruges blandt forskerkredse til sundhedsvidenskabelig forskning.
Til dette kursus vil du blive undervist af Claus Thorn Ekstrøm, sektionsleder og professor
på Det Biostatistiske Fakultet på SUND. Claus har en del erfaring i tilrettelæggelse af
statistikundervisning på ph.d.-skolen og på medicinstudiet, og har derudover skrevet flere
statistikbøger.
På kurset vil du få:
Kendskab til programmering og datahåndtering i R
Blive introduceret til den teoretiske viden bag de hyppigst brugte statistiske modeller
Få vejledning i hvordan du skal udføre dine egne statistiske analyser
Lære at fortolke det dataoutput du producerer i programmet
Det koster 650 kroner at deltage i kurset, som vil forløbe sig i Mærsk tårnet over 6 uger i
løbet af maj måned. Fordelingen af dagene ses over følgende 5 undervisningsdage af 3
timer, alle i lokale 13.1.83:
Onsdag d. 29. april 2020 kl. 17:15 til 20:00
Torsdag d. 7. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
Mandag d. 25. april 2020 kl. 17:15 til 20:00
Tilmeld dig
Der åbnes for tilmelding d. 24/2-2020 via biletto.dk. Linket hertil samt information om
dato, tid og sted findes på vores Facebook begivenhed ”Statistikkursus i R – forår 2020”.
Pladserne er i første omgang kun åbent for bachelor- og kandidatstuderende på SUND, og
de uddeles efter først-til-mølle-princippet. I er velkomne til at kontakte os for yderligere
information på vores Facebook side PUFF – Panums UngdomsForsker Forening.
Tag din studiemakker med og spred ordet i din forskningsenhed!

STUDENTERTILBUD

BASISGRUPPER

MÅNEDSMØDE MED FAGLIGT OPLÆG OM ABCDE-ALGORITMEN + EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Til dette månedsmøde får vi besøg af Johan og Claus, der vil fortælle os om ABCDEalgoritmen, der er tilgangen til håndtering og behandling af alle akutte patienter.
Johan er reservelæge med erfaring fra både anæstesi og kardiologi og Claus er i
hoveduddannelse i anæstesi på Bispebjerg.
Efter den teoretiske gennemgang (ca. 20 min), vil de to stå for at facilitere 2 simulationer
af ca. 20 min. varighed hver, hvor vi kan få omsat teori til praksis.
Her får i også udleveret ABCDE-lommekort til kitlen.
For såvel nye som gamle medlemmer, håber vi at se mange til dette super gode
arrangement og oplæg, der har været efterspurgt af medlemmerne.
Vi skal desuden afholde ekstraordinær generalforsamling, idet vi skal have valgt ét nyt
bestyrelsesmedlem. Kunne du tænke dig at komme helt ind i maskinrummet i SATS, så
mød op til dette månedsmøde og hør mere om, hvordan du kan være med til at præge
fremtidens projekter!
Udover oplægget og generalforsmalingen, så er der vanligt månedsmøde med slik,
sodavand og gennemgang af foreningens aktiviteter - og dermed god mulighed for nye
medlemmer for at høre om, hvad vi går og laver.
Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 4. marts kl. 16.15 i lokale 13.1.36 på Panum.
Hvem er du?
Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin,
intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at
deltage i SATS’ månedsmøder og foredrag.
Medlemskontingent koster 50 kr. om året og giver mulighed for
deltagelse i en lang række arrangementer og kurser, som udelukkende er for
medlemmer.
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Vil du gøre en forskel for børn/unge
med kræft og deres familier?
I LIVSKRAFT søger vi lige nu camp-frivillige i alderen 21-30 år til vores
Cool Camps. Campene har til formål at støtte deltagerne i det videre
sygdomsforløb og give dem en uforglemmelig og styrkende oplevelse.
Kort om LIVSKRAFT og det frivillige arbejde
LIVSKRAFT afholder Cool Camps for hhv. kræftramte unge (12-17 år), unge søskende (12-17
år) og familierne (6-12 årige syge børn og raske søskende samt deres forældre). De to ungecamps afholdes i sommerferien, mens familie-campen løber af stablen i løbet af efteråret.
Som camp-frivillig vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt team bestående af andre
frivillige, sundhedsprofessionelle, aktivitetsansvarlige og folkene bag LIVSKRAFT. Med
udgangspunkt i et veltilrettelagt program venter forude en masse udfordrende, sjove
og personligt udviklende oplevelser sammen med de unge og det øvrige team. Og som
camp-frivillig får du et grundigt indblik i den vigtige og stadig mere prioriterede del af et
behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen.
Du behøver ikke at have noget forudgående kendskab til målgruppen, da vi gennem
den obligatoriske træning sørger for, at du bliver grundigt klædt på til opgaven som
camp-frivillig.
“Man er ikke i tvivl om, at man som camp-frivillig gør en forskel for de unge. Det er utroligt
bekræftende, og jeg har i løbet af campen også lært meget om mig selv som person. At være
camp-frivillig på Cool Camp har været en fantastisk og unik oplevelse”
Citat fra tidligere camp-frivillige, Cool Camp
Sådan ansøger du - ansøgningsfristen er den 12. marts.
På vores hjemmeside (www.LIVSKRAFTCENTER.dk) finder du mere information om vores
camps, herunder tid og sted for opholdene og den obligatoriske træning. Det er også her,
hvor du ansøger om at blive frivillig og kan skrive dig op til nyhedsbrevet.

KURSUS I AKUTTE PROCEDURE
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række akutte procedurer til
løsning af ABC-problemer.

Læger uden Grænser: Udsendt til Nigeria med Miranda
Ocklind

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 tid til at øve den praktiske udførsel.
På kurset lægges vægt på procedurernes praktiske udførsel og hands-on-tiden
prioriteres.
OBS.: Medbring egen kittel!

Stud. Med. MSF har den 17 marts glæden af at have Miranda Ocklind ude på Panum og
fortælle om hendes 6 måneders udsendelse til Nigeria i 2019. Miranda Ocklind er læge
uddannet ved Københavns Universitet og nu til dagligt læge på Aalborg Universitetshospital.
Miranda kommer til at fortælle om hendes oplevelser i Nigeria og generelt
hvordan det er at være udsent. Hun vil også komme ind på hvordan en
udsendelse med Læger Uden Grænser kan kombineres med det almene lægeliv,
og så vil der også snakkes om rekrutteringsprocessen og krav til udsendelse!
Kom glad både ny og ældre på studiet, og vi vil byde på snacks og drikkevarer til Mirandas
foredrag :)
Lokale: TBA
Dato: 17/03-20 kl 16.

Hvem er du?
Medicinstuderende – bestået 3. semester
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester
Det praktiske:
Kurset afholdes på Dissektionssalen på Panum d. 5/3, kl. 16.15-21.15
Pris 100 kr. (inkl. snacks og mad). Billetsalget starter d. 20/2 kl. 17:00
Tilmelding under ”kurser & events” på SATS-kbh.dk
Kontakt:
Stine Uhrenholt Jensen, stine.u.j@gmail.com
ANÆSTESIWEEKEND 2020
SATS præsenterer med stor glæde AW20 (Anæstesi Weekend 2020). Det bliver
en weekend spækket med alt det gode, som anæstesien har at byde på. AW20
er et teoretisk og praktisk kursus omhandlende de fire søjler i anæstesien:
1. Præhospital behandling, herunder akut- og traumebehandling
2. Anæstesi og perioperativ medicin
3. Intensiv medicin
4. Smertediagnostik og smertebehandling
Vi har skiftet den gammeldags kridt- og tavleundervisning ud med aktiverende
undervisning med fede patientcases, workshops og simulationer. Simulationerne
foregår på CAMES Herlev, hvor vi har fået adgang til specialiserede computerstyrede
fantomdukker. Med andre ord: Faciliteterne siger spar to! Kompetente læger med
erfaring indenfor anæstesi vil holde korte oplæg og guide kursisterne gennem diverse
øvelser og simulationer med dertilhørende debriefing.
Nu har DU muligheden for at fordybe dig i anæstesien en HEL weekend med ligesindede
fra hele Danmark. Medicinstuderende fra de fire universiteter i København, Aarhus,
Odense og Aalborg er velkomne!
Vi sørger for alle måltider fra frokost lørdag til og med frokost søndag, så ingen skal lide
under et faretruende lavt blodsukker.
Det praktiske:
Weekenden afholdes over de to dage lørdag d. 25/4 og søndag d. 26/4 på CAMES Herlev
Billetsalget starter d. 11/3 – 2020
Intet semesterkrav – alle medicinstuderende er velkomne!
Pris for hele denne herlighed: 350 kr.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og hold dig opdateret på Facebook eventet for mere
info…
De bedste hilsener
SATS København

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Den korte gåtur sammen med Pusterummet SUND
Gå og få ro i hovedet. Det er godt at gå og en god måde at holde pause fra studierne på.
Jeg leder en kort afstressende gåtur rundt i byen. Turen vil bestå af perioder, hvor vi taler
sammen to og to og perioder, hvor vi går i tavshed. Alle som kan gå, kan være med.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 14.30-15.30 fra 3. marts. Vi mødes foran
hovedindgangen til Panumtårnet.
Tilmeld dig gerne på praest@sund.ku.dk
Temaaften om håb med Bjørg Tulinius & Michael Bach Henriksen
Mange har oplevelsen af at leve i en kompleks og kriseramt verden, hvor man hurtigt
kan rammes af modløshed. Populisme, flygtningestrømme og klima-katastrofer er blevet
fænomener, vi dagligt
forholder os til. Giver det overhovedet mening at tale om håb på de vilkår?
Under overskriften ”HÅB” fortæller journalist Bjørg Tulinius og kulturredaktør Michael
Bach Henriksen om deres bog ”Mellem frygt og håb”, hvor de har interviewet 18 førende
tænkere, blandt andet Anthony Giddens og Salman Rushdie, om netop dette spørgsmål.
Tid og sted: Tirsdag d. 17. marts k. 19
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Fri entré
Fugle- og botaniktur
Dette forår går fugleturen til strandengene syd for Kongelunden på Amager. Området
er kendt for et varieret fugleliv og spændende botanik. Der vil være kyndig vejledning
undervejs fra biolog og lektor Flemming Ekelund. Lektor Claus Emmeche vil igangsætte
den filosofiske samtale og undren. Turen afholdes altid i god ånd, med fokus på samtale
og fællesskab. Husk at tage mad og drikke med, godt fodtøj og påklædning efter
forholdene. Arrangeres i samarbejde med Laboratoriet for Naturfilosofi.
Tid og sted: Lørdag d. 18. april
Vi mødes på parkeringspladsen ved Kongelundshallen i Dragør kl. 10.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk er nødvendig
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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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

.dk.

Forskningsårsstuderende søges til afdelingen for
nyresygdomme på Herlev Hospital
Vi søger en forskningsårsstuderende, som er interesseret i at indgå i vores forskningsgruppe i 6-12
måneder.
Vi skal starte en stor undersøgelse vedrørende knoglesygdom og behandling af denne hos
nyresyge patienter. I den forbindelse vil du indgå i en allerede eksisterende projektgruppe,
hvor du vil få det daglige ansvar for et tværsnitstudie som skal hjælpe med at belyse
forekomsten af knoglesygdom hos patienter med nedsat nyrefunktion. Dette er således
et studie der både kan tilbyde patientkontakt og en masse erfaring med klinisk forskning.
Du vil blive vejledt af ph.d.-studerende Sabina Hauge samt klinisk forskningslektor Ditte
Hansen.
Det forventes at du skriver dit kandidatspeciale samt en artikel i forbindelse med dit ophold.
Vi søger en studerende som har interesse for, men ikke nødvendigvis erfaring med forskning.
Du skal være omhyggelig, arbejdsom og have en positiv tilgang til arbejdsopgaver. Så lover
vi at du engageres i en aktiv forskningsgruppe, som værdsætter et rart forskningsmiljø.
Stillingen aflønnes med 10.000 kroner om måneden. Ansættelse per 1. august 2020
Ansøgning med kort CV sendes til Ditte Hansen senest 1. april 2020
Med venlig hilsen
Sabina Hauge
Læge, ph.d-studerende
Afdeling for nyresygdomme
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1
2730 Herlev
sabina.chaudhary.hauge@regionh.dk
Ditte Hansen
Klinisk Forskningslektor
Overlæge, ph.d
Afdeling for nyresygdomme
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1
2730 Herlev
ditte.hansen.04@regionh.dk

Lægevikarer til neurologisk afdeling Glostrup
Da en del af vores lægevikarer på holdet bliver læger i slutningen af dette semester,
søger vi nye medlemmer.
Så er der en neurolog gemt i dig - så læs med her!
Vi søger ca. 5 studerende, hvoraf 1-2 kan starte allerede i maj, mens resten læres op i juni
efter evt. netop bestået eksamen i neurologi.
Hvem er du?
Medicinstuderende, der har bestået kursus og eksamen i neurologi eller regner med at
bestå det på nuværende semester.
Har masser af gå-på-mod, fleksibilitet og lyst til at arbejde i neurologien.
Har bestået hele 8. semester
Hvem er vi?
Et hold på ca. 20 medlemmer.
Vi dækker flere typer af vagter mandag-fredag.
1. Søvn ambulatoriet (man-fredag ca. kl. 8-15)
2. Neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15)
3. Subakut neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15)
I det neurologiske ambulatorium har du rig mulighed for at møde patienter med en
bred vifte af neurologiske problemstillinger af både subakut og kronisk karakter med
mulighed for masser af supervision. Dette job er altså lige noget for dig, der ønsker at
vedligeholde eller træne din neurologiske undersøgelse samt udvide din neurologiske
horisont.
Du kan vælge vagter i dit eget tempo (dog forventes ca. 3 pr. måned). Der vil naturligvis
være betalte følgevagter i hver af funktionerne.
Vi kommuniker primært via Facebook.
Vi holder holdmøde 1-2 gange pr. semester, ofte med undervisning.
Så hvad gør du nu?
Send en kort motiveret ansøgning (inkl. mulig start-dato), CV og bevis til bestået
neurologisk kursus (kan evt. eftersendes) til Overlæge Katja Lohmann Larsen på Katja.
lohmann.larsen.01@regionh.dk med undertegnet CC på glostrupneuro@gmail.com
Spørgsmål bedes sendes til:
glostrupneuro@gmail.com
Husk at skrive hvor langt du er på studiet, hvornår du tidligst kan starte og hvornår du
planlægger at blive læge.
Ansøgningsfrist: 20/03-20
Ansættelsessamtaler: 01/04-20
Holdmøde: 22/04-20

Studenter medhjælper søges til allergivirksomheden
ALK

Er du interesseret i at lære mere om medicinalbranchen og processerne i en Medical affairs
afdeling?
Er du interesseret i kommunikation og god til at planlægge og organisere?
Så har vi muligvis det rigtige job til dig
ALK er et research-drevet globalt medicinalfirma som håndterer behandling og diagnose af
allergisk sygdom, primært via fokus på allergivaccinationer (allergi immunterapi).
Global Medical Affairs er en del af Global Marketing lokaliseret i Hørsholm, Denmark.
I Global Medical Affairs håndterer vi medicinsk videnskabelig kommunikation. Vi samarbejder
med mange forskellige stakeholders grundet vores involvering i flere forskellige processer
fra regulatoriske ansøgninger til internationale konferencer mm. Alt dette bringer et godt
overblik over de forskellige processer i et medicinalfirma.
Stillingen
I Global Medical Affairs vil du være del af et dynamisk og dedikeret team på 7 personer.
Din arbejdstid vil være 8-10 timer per uge med jobstart hurtigst muligt. Arbejdstiden er
fleksibel i eksamenstid. Vi tilbyder inspirerende og udfordrende opgaver i et internationalt
miljø. Disse opgaver kan være alt fra at videreformidle videnskabeligt indhold, assistere
kollegaer i planlægning af advisory boards og symposier, at kommunikere med vores
samarbejdspartnere rundt om i verden mm.
Hvad søger vi
Som den ideelle kandidat har du færdiggjort mindst 2 års bachelor og du skal som
minimum kunne arbejde hos ALK mere end et år. Din uddannelse kan være medicin, biologi,
pharmaceut eller andre relaterede studier. Hvis du har erfaring med medicinalbranchen,
har du en fordel over andre kandidater. Ligeledes vil teknisk kendskab (powerpoint, excel
mm) være en fordel.
Vi forventer at
Du kan kommunikere engelsk på højt niveau både skriftligt og mundtligt
Du er vant til at arbejde med Excel og PowerPoint
Du er interesseret i medicinalbranchen
Du har stærke analytiske og problemløsnings skills
Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
Du er en teamplayer og altid klar til en udfordring
Kontakt
Hvis du har brug for yderligere information om positionen, så kontakt venligt Senior
Global Medical Affairs Manager: Marianne Witten, MD & PhD på MRWDK@alk.net eller tlf:
+45 21820279.
Send venligst din ansøgning og dit CV til Marianne Witten på MRWDK@alk.net senest 1.
april 2020
Vi glæder os til at høre fra dig.

Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på
Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende
Vi søger:
To til tre forskningsårsstuderende til at opdatere vores databaser over mundhulecancer og
oropharynxcancer patienter behandlet på Rigshospitalet i perioden 2000-2019.
Én studerende til at validere data på recidiver i DATHYRCA databasen, der indeholder data
på alle thyreoideacancer patienter i Danmark siden 1996.
Vi søger fortrinsvist studerende der har bestået bachelordelen af medicinstudiet, og som
ønsker et helt års ophold eventuelt som del af forskerperspektivet på 11. semester.
Udover arbejdet med databaserne vil du én formiddag om ugen skulle hjælpe med at
inkludere patienter til et projekt omhandlende cirkulerende tumor DNA i blodprøver fra
patienter med hoved-hals-kræft. Projektet har til formål at undersøge om man kan opspore
hoved-hals-kræft eller recidiv heraf ved blodprøver.
Overordnet vil arbejdsfordelingen i forskningsåret være således at halvdelen af tiden bruges
på database-arbejdet og inklusion af patienter til det ovennævnte projekt og den anden
halvdel på selvstændige forskningsprojekter.
Der vil således være rig mulighed for sideløbende at arbejde på minimum ét selvstændigt
forskningsprojekt hvor du vil blive førsteforfatter. Desuden vil database-arbejdet vil dels
medfører medforfatterskaber, men der vil også efterfølgende være mulighed for selv at
arbejde med projekter der tager udgangspunkt i de data du har hjulpet med at indtaste
i databaserne.
Hvem er vi:
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik på Rigshospital bestående af
forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof. dr.med.
Christian von Buchwald og ph.d. Christian Grønhøj. Vi arbejder især inden for en række
aspekter relateret til hoved-hals-kræft blandt andet i relation til HPV.
Du vil således blive en del af en forskningsgruppe med stor erfaring indenfor klinisk
kræftforskning, og herigennem få indblik i og erfaring med dette arbejde.
Ansættelsesforhold:
Du vil blive ansat under prof. dr.med. Christian von Buchwald som skolarstipendiat. Lønnen
er fastlagt til 10.000 kr. om måneden (3000 kr. om måneden i tillæg til SU for 11. semester).
Det forventes at du arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen
Derudover skal du kunne hjælpe til under afdelingens internationale Øre-næsehalskirurgiske kursus midt juni 2021.
Ansættelsen er fra 1. september 2020 - Introduktion og oplæring vil foregå månederne op til
Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV i én samlet
PDF-fil til Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål
Ansøgningsfristen er d. 3/5-2020
Ansættelsessamtaler vil foregå om eftermiddagen d. 20/5-2020
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MOKOKO-POSTEN
Mokoko-Posten, der har eksisteret siden 1970, kom til som respons på Ullas nye frisure. Synes du noget minder dig om
en virkelig situation, er det som regel fordi det er løst baseret på præcis dét. Skulle det være et problem, anbefaler vi at
du skriver til din læsemakker.

Epidemiologi

Styrrelsen for Patientsikkerhed indrømmer fejl

Coronavirus er på alles læber og ikke mindst
skærme. Dette er ikke en reel nyhed, men
blot endnu en venlig påmindelse. Du skulle
jo nødig glemme morder-bajer-virussen alt
for længe af gangen. Her er et billede af en
bakterie, eller noget.

STPS indrømmer, at de i 2019 tog fejl da de dømte en
dansk læge til døden for at have noteret et blodsukker
med forkert decimal. “Det er da også snot-dumt, at der ikke
er nogen der tænker viderte over et blodsukker på 53,0..”
udtaler formanden for STPS... ”Men med det sagt kan vi
godt se at dødsstraf måske alligevel var lidt for meget at det
gode - Oh well - det er jo menneskeligt at fejle, ikke sandt?”

Sygeplejerske og læge indgår forlig, kaffe deles ikke Andreas Rudshopping udtaler til MOKoko-posten:
længere mellem udannelser
“Jamen de har egenlig helt ret - alle kan dø - øh jeg mener
fejle. Det er også derfor vi har trukket dem i retten. 1 point
På SUH har bølgerne det sidste år gået højt. I 2017 gik til os!”
en læge ind i sygeplejerskernes stue og tog sig
en kop kaffe. Man skulle ikke tænke, at en sådan
Mokoko-posten har opgjort stilliingen og den
begivenhed ville starte en årelang retssag, som der
står pt. 87-1 til STPS. Når udspurgt om dette
endeligt er faldet dom i, i dag. Retssagen, som har
resultat trækker Rudshopping på skulderen. “Tja..
handlet om kaffe og hvem der skal betale til kaffeDe er jo også både dømmende, lovgivende og
kassen, endte med forlig - så faktisk ikke en dom
udøvende magt.”
- som består i at den pågeældende afdeling nu
investerer i to kaffemaskiner og en konfliktmægler.
Af Sofie // MOK.red.

TING DU (IKKE) TØR GOOGLE
Nyt semester og vi starter nyt ord op, og deraf har vi fundet en spændende ting at google:

Miliær tuberkulose
Denne infektion er en form for tuberkulose som manifesterer sig en sen-udvikling af TB som
vi kender det, og slår sig ned i hirse lignende granulomer i diverese organer. På billedet ses
en milt, hårdt ramt af miliær tuberkulose.
Tuberkulose er en voldsomt smitsom bakteriel infektion, som oftest starter ud som en
primær infektion i lungerne, efter eksposition og inhalation af for eksempel hoste partikler
fra en smittet person. Hyppigst rammer TB immunsupprimerede patienter, som kræft patienter eller HIV-ramte.
Tuberkulose kan efter den primære infektion i lungerne hæmatogent spredes til andre organer, ved at sive ud i små granulommer, spækfyldte med tuberkulose bakterier, og kan slå
sig ned i alt fra tarm til milt og lever.
Behandlingen består af en to-faset behandling med intensive antituberkuløse midler. Ubehandlet vil patienten dø.
Det var det om denne pekuliære sygdom - spændende! Næste uge vil vi spørge jer om:
I TØR AT GOOGLE

Pseudomyxoma peritonei

Af: Alice // MOK.red
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

.dk.

Bogkonkurrence

Okay, du ved at det lange hoved af biceps løber i sulcus
intertubercularis, og at Starling-kurven afgør hjertets
cardiac output, men kan afdelingssygeplejskeren egentligt
pålægge dig at arbejde over på en SPV-enkeltvagt? Få svar
på dét og meget mere ved vinde denne bog skrevet af FADL’s
egen jurist Klaus. Du skal blot svare på de tre nedenstående
spørgsmål, så får du resten udleveret i bogen.
SEND DINE JA/NEJ SVAR til mok@mok.dk
•

Er langfredag en søgnehelligdag?

•

Sikrer loven dig ret til ulempetillæg eller afspadsering når
du arbejder om natten?

•

Har du ret til at holde ferie, når du ikke har optjent
feriepenge?
Den flotte bog du kan vinde ved at deltage!!!

MOK er med i kampen mod CORONA!
Her er en gratis beskyttelsesmaske.

Selv tak.

REDAKTIONELT
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MOK’s favorit Facebookgrupper
“Lissis alt mulig til salg”
Lissi Nielsen er førstidspensionist, bosiddende i Stige på Fyn.
Derudover kan Lissi betegnes som en ægte business-woman,
med sans for marketing, prissætning og kundeservice.
Spoiler: Se “Lissis Mad” (Det er primært dansk madkultur + remolade)

“Mikkel Beha Fangruppe”
Administratoren af denne gruppe Bo har siden februar 2009 hyldet
vores allesammens Mikkel Beha. Med et medlemstal på over 11.000,
er denne fangruppe blandt de største i landet. Bo understreger dog, at
Mikkel Beha ikke læser alle opslag - desværre.

“Forælde og naturligt sunde børn. Vacciner og alternativer”
“Zeroing in on health”
Denne gruppe er henvendt til personer som kun, og KUN spiser kød.
Der findes mange opslag om acetone-ånde, uforklarlige mavekramper
og tilbud på bacon fra Tesco.

“Den store HG nonsens tråd!”
Denne Facebookgruppe har til formål at kommunikere
studenteraktiviteter i StudKlub. Den anvendes også til støjklager fra
SSC, opslag om tabte øreringe og spontandrukopslag. Leder du efter
ægte guf, find da tråden med Leonardo - hvor tids største orakkel.

Hvis du, ligesom MOK-redaktionen, er dybt skeptisk mht. vacciner
har du hermed fundet Facebookgruppen over dem alle. En
teaser fra gruppebeskrivelsen: “Mineraler gør dig uafhængig af
medicinalindustrien”

“Nordlys over Nuuk”
Sider du også ofte i din iglo nær Nuuk og spekulerer over om der er
nordlys i aften - fortvivl ej! I denne gruppe advare medlemmerne
hindanden, når nordlyset indtræffer. Husk således at slå notifikationer
til. Selv tak.

Af: Lukas//MOK.red.
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Glemt at købe Roskilde Festival billet - Aaah, that orange feeling
Sad du ligesom mange andre i dag, og tænkte 'nå ja jeg skal da også huske at få købt mig
en Roskilde Festival billet', og opdagede tilfældigt at det jo jëvla var udsolgt allerede to
måneder tidligere end sidste år? Så græd ej mere over spildte tårer, MOK giver dig her
tre mulige løsninger for at komme på festival alligevel!
For den teknisk ferme: Hvert år producerer Roskilde
Festival et hav af armbånd. Ens for dem alle sammen
er at de er lavet af stof. Du sørger for at tilmelde dig
et vævekursus her i foråret samt indkøbe tråd i alle
farver, og når sløret for årets armbånd bliver løftet er
du fluks igang med at producere din egen replika. Link
til sådant et kursus er f.eks. her; https://vaevekurser.dk/
kurser/dofov2holdvisning?katalog=laugets-vaevekurser-kurser&k
ategori=workshops&hold=19-13s

For den hårdtarbejdende: Hvis der var
nogen tvivl om hvorvidt dine mange års
fitness-medlemskaber var noget værd,
så er det nu du har chancen for at
bevise det. Med en skovl i den ene hånd
og gå-på-mod i den anden begynder du
gravning af en tunnel fra en nærliggende
by, det kunne f.eks være Glim, og ind på
teltområdet hvor dine venner ligger. Lidt
kendskab til koordinater samt almen
spejderskills er en fordel.
For den lægestuderende: Hvis du hverken har praktisk kunnen eller teknisk snilde er
der dog en sidste mulighed som du som lægestuderende på det sundhedsvidenskabelige
fakultet kan benytte dig af. Det er nemlig muligt at arrangere et Valgfrit Klinisk Ophold
(VKO). Sørg for at dette er på en kirurgisk afdeling og at den sidste dag af klinikopholdet
ligger en af de første dage på Roskilde Festival. Du skal bare få booket dig med på en
rigtig blodig operation og få en masse kropsvæske udover dine scrubs. Så er det ellers
bare at løbe direkte fra OP-stuen med skilt, stetoskop og træsko og ind på festivalpladsen
med den største overlegenhed og en "ja, jeg
er læge"-attitude. Vupti! Så er du inde.

Andreas Höier
et al.
\\ MOK-red
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På fredag er der lang fredagsbar! Alle årets rusvejledere er afsted på weekendtur, så der kommer til at være godt
med plads på floor. De fem drenge fra revybandet: Andreas, Emil, Karl, Lucas og Mikkel glæder sig til at komme
i klubben og feste som under revyen. De har planlagt det hele allerede og har aftalt at mødes i klubben så snart
fredagsbaren åbner klokken 11.00. Pigerne kommer klokken 13 efter de har brugt formiddagen i spa.

Festaktivitet

Foretrukne drik

Tøjplaner

Spice Girls

Ariana Grande

Britney Spears

Taylor Swift

Alphabeat

Sjov hat

Fuldt denim

Lårkorte shorts

Fed frisure

Trompetbukser

Cider

Jägerbombs

Pepsi-drinks

Shandy

Fadøl

Snak i hygger

Søvn på toilet

Beer pong

Hænge i baren

Dans på floor

Kan du ud fra følgende ledetråde regne ud hvilken drikkevare hver vores bandboys helst vil drikke, hvilken kunstner de helst vil høre på
dansegulvet, hvad de har tænkt sig skal være hovedelementet af deres outfit og hvor de sandsynligvis ender med at bruge det meste af aftenen?

Yndlingsmusik

De tre, der sandsynligvis
møder op først er Andreas, som
elsker at snakke i hyggeren,
ham, der skal have lårkorte
shorts på og ham, der vil høre
Alphabeat.

Navn

Emil
Lucas

3. Hverken Andreas eller Mikkel

Mikkel

vil have Pepsidrinks: En af dem vil
have have Jägerbombs og den
anden tager fuldt denimoutfit
på. Mikkel vil ikke høre Britney.

Britney Spears
Ariana Grande
Spice Girls

Yndlingsmusik

Alphabeat
Taylor Swift

4. Ham på floor overvejede at
ønske Taylor Swift med Lucas,
men vil faktisk hellere høre
Britney.

Trompetbukser
Fed frisure

ikke have trompetbukser på.
Lucas vil ikke drikke fadøl. Ham
der vil høre Ariana glæder sig til
at vise sin fede frisure.

2.

Andreas
Karl

1. Karl, som elsker Shandy, vil

5. Mikkel, som sjældent falder

Fadøl

6.

Shandy
Pepsi-drinks
Jägerbombs
Cider

Foretrukne drik

Fuldt denim

Tøjplaner

Sjov hat

i søvn på toilettet, vil helst høre
Spice Girls, men vil ikke drikke
fadøl. Ham, der spiller meget
beer pong drikker helst Pepsidrinks.

Lårkorte shorts

Navne, musiksmag, tøjplaner og drikkepræferencer er enten
produkter af forfatterens fantasi eller bruges på en fiktiv måde.
Enhver lighed med faktiske personer, levende eller døde, eller
faktiske begivenheder er rent tilfældigt.

Musik

Tøj

Drikkevare

Emil, som hverken
kommer med fed frisure eller
trompetbukser, vil helst høre
Alphabeat.

Aktivitet

Andreas
Emil
Karl
Lucas
Mikkel
Send din besvarelse til MOK@mok.dk senest mandag den 9. marts kl 12.00

Af Mo //MOK.red

