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MOK

OM MOK

PA N U M H I G H L I G H T S

MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.
MOK udkommer hver mandag, og indeholder blandt andet
nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og
FADL, samt jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst
gøgl... Når MOK bliver sat op hver mandag, er det MOKredaktionens opgave at fylde den overskydende plads i bladet
med gøgl og pludselige indfald. Kvaliteten svinger, men vi
synes altid selv at det er sjovt - og det håber vi også at du gør.
Har du noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du velkommen
til at sende det ind til os - der er altid plads til dig i bladet.

SAKS holder suturkursus d 16/2 og kursus i
karkirurgi med SAKS d. 22/2. Læs mere på s. 4.
LÆKKER SIDE 9 FISK - GRATIS PLAKAT TIL DIG!
SNUP DEN FØR DIN LÆSEMAKKER.
Semesterstartfest nu på lørdag d. 12/2 - læs mere
på side 15!
BASISGRUPPEBAZAR D. 21/2 KL. 14 UDEN FOR
LUNDSGAARD.
Sexexpressen har introaften d. 21/2.

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er mandag kl.12, hvor vi tømmer brevkassen,
mok@mok.dk.

HUSK AT SPISE FISK 4 GANGE OM UGEN.
HUSK DIN OMEGA-3-FEDTSYRER (og omega-11!)

Kys og kærlighed
Dit MOK

Studenterklubben har lukket d. 13/2-27/2, så hent
din kaffe inden! Revyen tager over.<3
Fredagsbar d. 4/3!
Revyen har premiere d. 21/2 woop! Og de spiller i
uge 8 til og med lørdag.

UGENS INPUT

Fundet i Mykens
sommerhus
(undskyld til Mykens
forældre for skader)

U G E N S R E DA K T I O N

Albin

Anders

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 41 samt ugen efter påske.
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MOK-redaktionen arbejder hver uge hårdt på at sammensætte et relevant og
interessant blad til jer. Nogle gange passer det bare ikke helt med pladsen på
siderne vi sætter af til basisgruppenyheder og annoncer. Derfor har vi i et godt
stykke tid benyttet os af pausefisk (og fugle), men dette blad er dedikeret til
disse hjælpsomme fisk. MOK præsenterer derfor et udvalg af vores yndlingsfisk!
Af Sine, MOK/Red.
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BASISGRUPPER

SAKS’ KURSER I FEBRUAR
SUTUR 1 (vol. 1): 16. februar kl. 17:15-20:00
Der er 20 pladser pr. kursus.
Pris: 50 kr.
Kursus i karkirurgi: 22. februar kl. 16:15-19:00
Der er 12 pladser pr. kursus.
Pris: 50 kr.
Krav: du skal være medlem af SAKS.
BE ON TIME – Når du læser dette i MOK er billetsalget hos nogle af kurserne allerede i gang!
Skynd dig at se, om der er flere ledige pladser.
Yderligere information vedr. de specifikke events, tilmelding samt lokaler findes på vores
facebookside: SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab eller på vores instagram
@SAKSkbh.

ANNONCER

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på
Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin!
Københavns Universitet tilbyder for syvende gang et sommerkursus i intern medicin, som
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste interne medicinske
sygdomme.
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning og gruppearbejde
hvor der lægges vægt på studenterdeltagelse og dialog. Underviserne er læger under
hoveduddannelse eller ph.d.-studerende.
På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele
verden og opbygge et internationalt netværk. Dette blandt andet igennem en række sociale
aktiviteter i løbet af kurset.
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2015-studieordningen
er kurset godkendt som valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5.
semester kandidat.
Datoer: 4. juli – 15. juli 2022
Kursus uge 1: Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, lungemedicin og
hæmatologi
Kursus uge 2: Onkologi, kardiologi og infektionsmedicin.
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2022. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/
Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi
Kontaktperson: Vårin Vinje, Studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk

Stud. med. til assistance i stor øjenlægepraksis
Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. Tøv ikke med at tage kontakt,
hvis du har brug for en udenforstående at tale med. 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.

Kommende aktiviteter
Mindful morgen
Mindfulness-instruktør Maja Folkenberg og min studenterpræstekollega Camilla
Aggersbjerg står sammen for 30 minutters mindful stund hver tirsdag morgen kl. 9 – en
rolig start på dagen for dig, der synes, at studielivet undertiden kan afføde uro i krop og
sind. Efterfølgende er der en let morgenmad for dem, som har lyst.
Tid og sted: tirsdage kl. 9 i forårssemestret. Næste gang er d. 8. februar, kl. 9 og på følgende
datoer d. 22. februar, 1. marts, 8. marts, 15. marts, og 29. marts. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Vi er 4 læger, 2 sygeplejersker og 4 lægesekretærer. Dit job bliver, efter oplæring, primært
at måle patienters syn, refraktion og øjentryk samt avancerede fotografiske undersøgelser
(inkl. okulær coherens skanning). Der kan også blive tale om andre opgaver som at indkalde
patienter til operation, assistere til operation, suturfjernelser m.m.
Du skal kunne arbejde struktureret og effektivt, og vi forventer at samarbejdet skal
strække sig over mindst 2-3 år, så du skal ikke være i slutningen af studiet. Du skal kunne
arbejde mindst én dag pr. uge (9-15). Efter sommerferien vil du blive del af et hold af
medicinstuderende som dækker en fuldtidsstilling. Vi ligger lige ved Glostrup station.
Konkurrencedygtig løn. Tiltrædelse : 19.4.22.
MVH,
Øjenlægerne Glostrup Centrum
Stationsparken 21
2600 Glostrup
www.ojenlaegerne.dk
nr@isurgery.dk
Tel. 4352 2051 (spørg efter Marcus eller Niels)

Rum til ro

Internationalt Perspektiv – International Sundhed

Studenterpræsten Camilla Aggersbjerg byder hver anden onsdag studerende til en halv
times stund i kirkerummet i Hans Tausens Kirke. Med nogle ord fra Camilla giver Rum til ro
plads til at fordøje dagen og finde ro inden du begiver dig hjemad eller videre.
Tid og sted: onsdage kl. 17 i forårssemestret. Næste gang er onsdag d. 9. februar og på
følgende datoer d. 2. marts, 16. marts, 30. marts og d. 20. april. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

5. semester valgfrit perspektiv på kandidaten

Eksistens-samtaler
Studenterpræst Nicolai Halvorsen holder dette forår eksistenssamtaler med studerende,
hvor vi sammen undersøger hvad det vil sige at være menneske i dag. Gennem samtalen
forsøger Nicolai sammen med de studerende, at finde et sprog til at formulere, hvad vi hver
især ved, mener og tror og hvordan det er meningsfuldt at tale om. Temaerne for foråret er
natur, tro, håb og fremtid. Tilmeld dig på vores hjemmeside.
Tid og sted: 4 gange samlet hver tirsdag kl. 19.30 til 21.30. Eksistens-samtaler begynder fra og
med d. d. 15. februar og kører som et samlet forløb gennem 22. februar, 1. marts og 8. marts.
Johannes på Torvet, skt. Hans Torv 30
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku.
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 4
gange årligt
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Ansøgningsfrist 1. april 2022 til dette års
Summer Course in International Health og International Study Exposure – Health Provision
in Tropical Africa
med klinisk ophold i Tanzania enten efterår 2022 eller forår 2023
På sommerkurset, d. 1.-19. august, vil der være undervisning hver dag fra ca. 9-16
Læs mere på kurser.ku.dk, søgeord: international health
Tilmelding via sund.ku.dk/uddannelse/sommerkurser/ og vælg International Health –
Application Form
Eventuelle spørgsmål angående Internationalt perspektiv – International Sundhed kan stiles
til kursusansvarlig Christian W. Wang på cwang@sund.ku.dk

Søstjernen ville
ønske, at den var lige
så hurtig som silden.

ANNONCER

Har du interesse for psykiatri og forskning? Og har
du lyst til at prøve kræfter med forskning i et 1-årigt
skolarstipendie eventuelt kombineret med din kandidatopgave?
Så kan det være, det er DIG vi søger - som forskningsårsstuderende til projekt om bipolar
lidelse på et stort dynamisk igangværende klinisk projekt på Rigshospitalet.
Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC), Psykiatrisk Center København,
Rigshospitalet søger en medicinstuderende til en 1-årig forskningsstilling som skolar
stipendiat.
Du vil blive tilknyttet BIO studiet (The Bipolar Illness Onset study) i et år, med opstart omkring
januar/februar 2022 eller efter aftale. Professor Lars Kessing vil være hovedvejleder og
ansøger om midler til skolarstipendiet.
BIO-studiet er et stort igangværende klinisk forskningsprojekt, der køres af læger, psykologer
og studerende på psykiatrisk forskningsenhed på Rigshospitalet. Overordnede formål
er at finde biomarkører, der i fremtiden kan forbedre diagnostik og behandling inden
bipolar lidelse. Data indsamles på nydiagnosticerede patienter med bipolar lidelse, deres
førstegrads-slægtninge og raske kontroller. Alle deltagere følges årligt i 10 år, og der
indsamles data og informationer om blodprøvemarkører, smartphone-ratings, kognitive
funktioner, MR-scanninger, funktionsevne samt meget mere.
Du vil komme til at få dit eget særskilte forskningsprojekt, som en del af det overordnede
BIO-studie. Der er mange muligheder og nærmere tilrettelæggelse af projekt sker efter
interesse og erfaring og mulige projekter i forskningsgruppen.
Arbejdsopgaver
•
Booking af deltagere til follow-up besøg og årsbesøg
•
Se og vurdere patienter, slægtninge og kontroller til opfølgende besøg
•
Deltage i møder og dagligt arbejde vedrørende follow-up delen af studiet, 		
og herunder indsamle data til dit eget projekt
•
Analysere data og udarbejde dit kandidatspeciale
•
Analysere, i samarbejde med dine vejledere, data til en videnskabelig artikel 		
til publikation
•
Arbejdsopgaverne udføres i en fleksibel fuldtidsstilling 37t/ugen.
•
Vi søger en medicinstuderende der
•
Er selvstændig, struktureret og arbejdsom
•
Er på kandidat-delen af sit studie
•
Har erfaring med eller interesse for psykiatri og evt med blodprøvetagning 		
(ellers vil du blive lært op)
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KARRIERE KONSULTATION: Hvilken læge skal jeg
være?
Kære medicinstuderende,
At vælge speciale er en stor beslutning – og selvom man har brugt mange år på
medicinstudiet, er det langt fra alt, man har fået lov at stifte bekendtskab med.
Derfor inviterer vi dig til en aften i Domus Medica, hvor repræsentanter for fem lægelige
specialer, der spænder vidt, vil fortælle om deres arbejdsliv i korte, skarpe indlæg. Hvad er
fordelene og ulemperne? Hvilke arbejdsopgaver kan man regne med at få? Hvor meget
fylder forskning? Og hvad er fremtidsperspektiverne for specialet?
Efterfølgende inviterer vi på snacks og vin, og det vil være muligt at blive og stille spørgsmål
til oplægsholderne, der både vil være yngre læger i uddannelse og erfarne speciallæger.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet på dmsk.dk og kræver medlemskab af Det
Medicinske Selskab i København, der er verdens ældste, fungerende lægevidenskabelige
selskab. Medlemsskabet er gratis for medicinstuderende.
Tid: 9. februar 19.00-21.15
Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, København Ø.
PROGRAM
19.00 - 19.10: Velkomst (Søren Møller, præsident for Det Medicinske Selskab i København)
19.10 - 19.25: Kirurgi: Mave-tarm kirurgi (Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med.,
Herlev
Hospital)
19.25 – 19.40: Intern medicin: Lungemedicin (Celeste Porsbjerg, professor, overlæge, ph.d.,
Bispebjerg Hospital)
19.40 - 19.55: Paraklinik: Nuklearmedicin (Søren Møller, professor, overlæge, dr.med.,
Hvidovre
Hospital og hoveduddannelseslæge, ph.d. Christian Skou Eriksen, Hvidovre Hospital)
19.55 – 20.10: Psykiatri (Anders Jørgensen, overlæge, lektor, ph.d., Psykiatrisk Center
København, Rigshospitalet)
20.10 – 20.25: Almen medicin (Niels Saxtrup, praktiserende læge)
20.25 – 21.15: Vin, snacks og snak

Øjenlægepraksis i Hillerød søger medicinstuderende

Vi tilbyder:
•
En grundig introduktion til forskningen og det psykiatriske speciale
•
Grundig oplæring og tæt supervision af alle anvendte kliniske procedurer
•
Et inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer, en humoristisk 			
omgangstone og hjælp at hente, når der er udfordringer
•
Mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til forskningsformidling 		
via deltagelse i møder, konferencer og oplæg internt og eksternt.
•
Mulighed for første- eller delt første-forfatterskab på mindst én 			
videnskabelig artikel

Vil du opleve hvordan livet er i en større
speciallægepraksis med såvel kirurgiske som medicinske patienter? Så har vi en stilling
til dig!

Vi søger sammen et skolar-stipendie til dig
forud for start på forskningsåret mhp lønnet
ansættelse som forkningsårsstuderende
(10.000kr/mdr) i 12 mdr.
Motiveret ansøgning + CV (i alt max 2
A4-sider) og karakterudskrift sendes til
Professor Lars Kessing: lars.vedel.kessing@
regionh.dk senest d 7/3, gerne før.

Vi tilbyder:
•
Et varierende klinisk arbejde i en moderne, veludstyret og dynamisk øjenklinik med
stort patientflow
•
Gode og fleksible arbejdstider
•
Et arbejdsmiljø med fokus på glæde og trivsel og hvor du ikke skal arbejde alene
•
Indgående introduktion til livet som praksislæge
•
Videreuddannelse på højt fagligt og klinisk niveau med hands-on undersøgelse
og vejledning af patienter som søger klinikken med et bredt spektrum af øjen- og
synsproblemer.
•
Patienter i alle aldre og med både kirurgiske og medicinske problemstillinger
•
God løn inkl. kompensation for transport
•
Festlige begivenheder

Der søges studerende til at assistere med det kliniske arbejde, blandt andet gennem
foretagelse af forskellige avancerede oftalmologiske forundersøgelser.
Det faste personale består af to øjenlæger, to optikere, samt flere klinikassistenter. Klinikken startede i 2017 og betjener et stort antal offentlige og private patienter.

Vi forventer du er:
•
Udadvendt, præsentabel og udviser gode kommunikative egenskaber med såvel
personale som patienter
•
tidsmæssigt fleksibel
•
klar til at yde en alsidig indsats i en ofte travl hverdag
•
ansvarsfuld og mødestabil
•
initiativtagende og evner selvstændigt at finde løsninger
•
præcis i dine arbejdsopgaver
Erfaring med oftalmologiske forundersøgelser inkl. synsfeltundersøgelser er en fordel,
men ikke et krav.
Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.
Ansøgning med kort beskrivelse af hvem du er og hvor du er i studiet til Maria@nsok.dk
Vi ser frem til at høre fra dig

Studenterklubben holder lukket
13/2-27/2 grundet Revy

Søagurken ligner
en lort, men den er
ligeglad :)
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ANNONCER

“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

.dk.

Stud.med. søges til scholarstipendium ved Center for
Neuropsykiatrisk Depressionsforskning
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et spændende forskningsår i psykiatrien?
Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning (CNDR) ledes af professor Poul Videbech
og beskæftiger sig med affektive lidelser og særligt depression. Centeret blev grundlagt i
maj 2015, og forskningen omhandler bl.a. ECT, udvikling af bedre behandlingsformer, samt
spændingsfeltet mellem psykiske og somatiske lidelser.
Vi har nu mulighed for at ansætte en scholarstipendiat til et forskningsår hos os. Du får dit
eget forskningsprojekt og kyndig vejledning undervejs. Emnet skal være inden for CNDR’s
forskningsfelt, men projektbeskrivelsen udformes så der tages hensyn til dine interesser.
Af aktuelle forskningsemner kan nævnes studier af såvel effekt og bivirkninger af ECT, som
indebærer MR-scanninger, neuropsykologiske tests og blod- og urinprøver. Dertil er en
undersøgelse af køreevner hos ECT-patienter undervejs, hvor patienterne undersøges ved
hjælp af en køresimulator.
Du kommer til at indgå i et team bestående af professor Poul Videbech, to Ph.d.-studerende
(neuropsykolog og læge), en klinisk assistent (læge), en post.doc. og klinisk lektor
(speciallæge i psykiatri), en anden stud.med. og en projektsygeplejerske.
Udover dit eget projekt skal du ifm. vores projekter bistå med:
•
MR-scanninger.
•
Blod- og urinprøvetagning.
•
Neuropsykologiske tests.
Du vil i denne forbindelse blive grundigt oplært. MR-scanningerne ligger eftermiddag eller
aften, og lejlighedsvis om søndagen. I disse tilfælde kan du selvfølgelig tage fri på andre
tidspunkter. Du vil aldrig skulle udføre MR-scanning alene.
Ansættelsen er af et års varighed med en arbejdstid på 37 timer ugentligt. Lønnen er 10.000
kr./md. Vi forventer, at du kan tiltræde i efteråret 2022. I foråret 2022 vil vi i samarbejde med
dig planlægge dit projekt og søge om midler til dit scholarstipendium.
Vi ser gerne, at du er på kandidatdelen, har erfaring med
blodprøvetagning og er interesseret i hjernen. Hvis du ønsker
at søge stillingen, bedes du sende en motiveret ansøgning
og dit CV til andre.mathiassen@regionh.dk. Ansøgningsfrist:
1. marts 2022. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til
at tage kontakt til neuropsykolog og Ph.d.-studerende André
Mathiassen på tlf. 38640553 eller læge og Ph.d-studerende
Christoffer Lundsgaard på tlf. 38640832. Du kan også kontakte
professor Poul Videbech på 31186233.

Forskningsår om neuropsykiatriske
hjerneforskning på Rigshospitalet
På Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) søger vi to medicinstuderende til et forskningsår
med start i sommer 2022 på BrainDrugs-Depression projektet.
Vi undersøger med EEG, MR og PET forhold i hjernen, samt målbare stoffer i blodet, genetik,
psykosociale forhold og andre faktorer, som kan bruges til at forudsige, hvilken effekt og
hvilke bivirkninger en person med depression vil have af behandling med samtaleterapi
og medicin.
Baggrunden for undersøgelsen er, at der er stor forskel på, hvor godt psykoterapi og
antidepressiv medicin virker hos den enkelte patient. Overordnede er formålet at finde
markører, der i fremtiden kan målrette behandlingen til den enkelte patient.
Vi tilbyder et socialt og internationalt forskningsmiljø i en stor forskergruppe med bl.a.
fællesundervisning og journal clubs. Vi har stor erfaring med studerende af forskellige
fagligheder tilknyttede. Du vil arbejde tæt sammen med og blive oplært af neurologer,
psykiatere og psykologer på projektet og være en del af en større forskergruppe på NRU
(www.nru.dk). Dine arbejdsopgaver vil bestå i at rekruttere patienter, udføre psykiatrisk
og neurologisk undersøgelser, udføre MR og vurder billederne, samt assistenter ved PETskanninger. Der er supervision og god mulighed for at lære kliniske færdigheder og se
variationen i psykopatologi ved depression.
Sideløbende vil du arbejde på et mindre, selvstændigt projekt, hvor du vil analysere og
fortolke allerede indsamlet data, som skrives sammen til dit kandidatspeciale og fremlægges
som poster ved møder. Afhængigt af resultater kan dette resulter i en selvstændig
publikation. Emner kan f.eks. være relationen mellem søvn og serotonin i hjernen, EEG
og insomni, om EEG kan forudsige bivirkninger ved SSRI. Din hovedvejleder vil være
professor Martin Balslev Jørgensen på Psykiatrisk Center København. Arbejdet vil være på
Rigshospitalet med daglig supervision af ph.d.-studerende Kristian Reveles Jensen og i et
team med to andre medicinstuderende. Ideelt er du på kandidatdelen.
Ideelt er du på kandidatdelen. Vi ser gerne 12 måneders ansættelse, som del af
forskningssporet på 5. semester kandidat. Vi søger et stipendie til dig og du får 10.000
kr. per måned. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristian (tlf. 31787675).
Ansøgningsfrist den 25. februar. Send en kort ansøgning inkl. CV til kristian.reveles.jensen@
nru.dk med ”Skolar” i emnefeltet.

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR SYGDOMSRAMTE BØRN, UNGE OG FAMILIER? OG SAMTIDIG FÅ EN OPLEVELSE FOR LIVET?
Så er det netop dig, vi har brug for som camp-frivillig til en af LIVSKRAFTs camps i 2022, som
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 camps for hhv. unge, der har mistet en forælder til kræft (12-17 år),
familier med kronisk sygdomsramt barn (6-12 årige + søskende og forældre), kræftramte
unge (12-17 år), unge søskende til kræftramte (10-17 år) og familier med kræftramt barn
(6-12 årige + søskende og forældre). Campene er fordelt hen over året i henholdsvis april,
juli og september.
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 deltagerne og det øvrige team. Som
camp-frivillig får du et grundigt indblik i den vigtige og stadig mere prioriterede del af
et behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen. Du er med til at give alvorligt
sygdomsramte børn, unge og familier en pause fra en hverdag med sygdom ved at styrke
deltagernes selvværd, selvtillid og selvstændighed gennem en række fysiske, mentale og
personligt udfordrende aktiviteter. 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.
Læs herunder, hvordan en tidligere frivillig beskriver sin oplevelse af LIVSKRAFTs camps:
“Da jeg meldte mig som camp-frivillig til Cool Camp, havde jeg ikke i min vildeste fantasi
kunnet forestille mig, hvad der ventede forude. En uge fyldt med inspirerende mennesker
og helt unikke oplevelser og øjeblikke. Man lever i en magisk boble, og der opstår hurtigt
et enestående fællesskab, hvor alle støtter hinanden”.
Ansøgningsfristen er d. 3. marts
På vores hjemmeside (www.LIVSKRAFTCENTER.dk) finder du mere information om vores
camps, herunder tid og sted for opholdene samt den obligatoriske træning. Det er også
her, du ansøger om at blive frivillig.
Kom til LIVSKRAFTs ONLINE info-event
Torsdag d. 24. februar kl. 15.30 til ca.
16.30 har du mulighed for at deltage i
vores online info-event for at få mere
viden om vores projekter og det at
være frivillig - samtidig med at du
kan stille spørgsmål og høre tidligere
frivilliges erfaringer med LIVSKRAFT.
Hvis du ønsker at deltage, bedes du
skrive dig op via siden: http://www.
livskraftcenter.dk/for-frivillige/blivfrivillig/pop-in_info-event
LIVSKRAFTs camps er startet af to læger og er støttet af Børnecancerfonden og
Socialstyrelsen.

Anæstesiologisk forskningsenhed på Herlev Hospital
søger medicinstuderende til kandidatspeciale inden
for akut mave-tarm kirurgi
Patienter som gennemgår stor akut mave-tarm kirurgi har en høj risiko for at udvikle
komplikationer og høj dødelighed efter operation. I vores forskningsenhed har vi i de
sidste 15 år beskæftiget os med denne patientgruppe med fokus på optimering af
deres patientforløb. Dette har været afsøgt med blandt andet randomiserede forsøg,
kohortestudier, databasestudier, systematiske litteraturgennemgange og interviewbaserede
undersøgelser.
Vi har løbende haft stipendiat studerende i vores enhed indenfor dette område, og
hovedparten har publiceret deres opgaver som artikler. Vi har igennem tiden haft studerende
i enten 6 måneders eller 12 måneders kandidat speciale. Ydermere er flere studerende
stadig tilknyttet enheden i årene efter deres kandidat speciale er afsluttet og kan bruges
som sparringspartnere.
Du vil indgå i vores forskningsteam omkring disse meget syge kirurgiske patienter. Enheden
dækker flere emner indenfor perioperativ medicin. Vi er aktuelt ansat 2 professorer, 2
senior forskere, en forskningskoordinator og en informationsspecialist som kan hjælpe
med litteratursøgning. I vores enhed er der aktuelt i alt 3 medicinstuderende og 2 ph.d.studerende. Vi går meget op i at tilbyde sparring på tværs af enhedens aktiviteter og
igangværende forskningsprojekter.
Hvem søger vi:
Vi søger 1 medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale efterår 2022.
Dog vil det være en fordel hvis vi allerede mødes i løbet af forårssemestret og lægger planer.
Kontakt:
Ved spørgsmål kan du kontakte MD, Ph.d. Morten Vester-Andersen på mail: Morten.VesterAndersen@regionh.dk eller Professor Ann Merete Møller: Ann.moeller@regionh.dk
Send ansøgning til:
Ansøgning skal ske pr. mail direkte MD, Ph.d. Morten Vester-Andersen, Morten.VesterAndersen@regionh.dk eller Professor Ann Merete Møller: Ann.moeller@regionh.dk
Samtaler vil blive holdt løbende

RUSINTRO FOR 1.SEMESTER
HOLD

DATO

TID

Hold 101

Torsdag d. 10. februar

Kl. 9.30 - 11.50

Hold 102

Onsdag d. 9. februar

Kl. 10.30 - 12.50

Hold 103

Tirsdag d. 8. februar

Kl. 14.15 - 16.35

Hold 104

Torsdag d. 10. februar

Kl. 14.15 - 15.50

Hold 105

Tirsdag d. 8. februar

Kl. 9.30 - 11.50

Hold 106

Onsdag d. 9. februar

Kl. 13.30 - 15.50

Hold 107

Onsdag d. 9. februar

Kl. 10.30 - 12.50

Hold 108

Torsdag d. 10. februar

Kl. 9.30 - 11.50

Hold 109

Tirsdag d. 8. februar

Kl. 14.15 - 16.35

Hold 110

Onsdag d. 9. februar

Kl. 13.30 - 15.50

Hold 111

Torsdag d. 10. februar

Kl. 13.30 - 15.50

Hold 112

Tirsdag d. 8. februar

Kl. 9.30 - 11.50

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG I FADL-HUSET

Side 9 fisken
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Trodser lægernes dødsdom - “Karpe diem”
Flygter fra sit ansvar

- Torsk forlod sine

450.000

børn

Af: Johan og Anders // MOK-red.
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fisk bruger NIZORAL
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Har næsten omringet Krim-halvøen
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Fri efter

18 år
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- Endte som

minkfoder
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Har du svaret? Send det ind til
mok@mok.dk og vind en fisk!
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VANDRET:
1. _______ vaginalis: hyppig årsag til bakteriel vaginose med hvidagtig udflåd med en fiskeagtig odeur.
3. _______ sinensis: den ”kinensiske leverfladorm” som inficerer lever og galdeveje (og er stærkt forbundet med kræft i disse organer) ved indtagelse af
undertilberedt fisk.
5. Fiskeolie indeholder høje niveauer af fedtsyrer med denne græske betegnelse.
7. Hvis uheldet er ude kan et penetrerende traume i halsen, for eksempel fra et fiskeben, forårsage en retropharyngeal abces som i værste tilfælde kan
sprede sig og medføre livstruende akut nekrotiserende _________.
9. Diphyllobothrium latum er en stor (op til 25 meter!) bændelorm (cestode) der kan indtages via rå ferskvandsfisk og bosætte sig i tarmen, hvor den kan
medføre mangel på dette vitamin.
11. Indtagelse af meget store mængder af glycyrrhizinsyre som findes i Skipper’s Pipes og andre lakridsprodukter menes at kunne forårsage hypertension
via forhøjede niveauer af dette hormon.
13. Hepatitis A som kan overføres ved at spise skaldyr tilhører denne gruppe virus.

LODRET:
2. Dette meget potente toksin findes i nogle arter af pindsvinefisk (”pufferfish”, spises bl.a. i Japan) og binder til natriumkanaler i hjerte- og CNS-væv hvor
det forhindrer depolarisering, medførende bl.a. svimmelhed, paræstesier og arefleksi.
4. Fisher’s exact test er en statistisk test der ligesom χ2-testen kan benyttes for at analysere denne type af variabler ved mindre sample sizes.
6. Samlebetegnelse for en gruppe klorholdige giftstoffer (karcinogene, immunotoksiske, hormonforstyrrende og neurotoksiske) som bl.a. indtages via fed fisk.
8. Fluorescence in situ hybridization (FISH) er en molekylærbiologisk teknik hvor dette genetiske fænomen kan detekteres i form af fluorescens udenfor
det originale kromosom.
10. _______ vulgaris: dermatologisk lidelse der skyldes filaggrin-mutationer medførende fiskeskælshud med hyppig forværring om vinteren.
12. _______ vulnificus: gram-negativ bakterium der findes i vandmiljøer og kan inficere mennesker via forurenede sår eller ved at spise forurenede skaldyr.
Forårsager hurtigt progredierende sepsis, cellulitis, og nekrotiserende fasciitis.
14. Kronisk sygdom med denne type feber forårsaget af beta-hemolyserende gruppe A streptokokker kan medføre hjerteklapsstenose med fusion af
klappenes kommisurer, medførende karakteristiske klapper der minder om en fiskemund.
16. _______ vulgaris: autoimmun dermatologisk lidelse hvor autoantistoffer angriber keratinocytternes desmosomer medførende tynde bullae og erosioner
på hud og slimhinder. Kendetegnet ved et fiskenetmønster påvist ved immunfluorescens.
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Plastikkirurgi med MOK – Version fisk
Den asiatiske akvariefisk Arowana (latin: Scleropages formosus) er
en truet fiskeart og blandt de dyreste akvariefisk i verden. Den lever
10-15 år og går også under navnet The Dragon Fish.
Den har store skinnende skel, som kan være røde, gule eller grønne
samt 2 knurhår under hagen. Fisken kan blive 1 m lang.

Heldigvis(?) er der stadig fiske-plastikkirurgier på markedet i
sydøstasien. Hos Eugene Ng fra Singapore koster et øjenløft $90 (585
dkk) og hageplastik $60 (ca. 400 dkk).
Procedurerne
Inden indfangsten og plastikoperationerne, bedøver kirurgerne
Arowana-fisken med Transmore (anæstetisk væske) der dryppes i
akvarievandet. Herefter kan de kirurgiske procedure foretages i en balje
vand, så fisken ikke udtørrer. Procedurerne varer oftest under 1 time.
En hyppigt foretaget procedure på Arowana-fisken er øjenløft. Ved
denne procedure fjernes fedt fra fiskens øjenhule med en forceps,
hvorefter kirurgen skubber øjet tilbage i øjenhulen. Operationen
foretages, hvis fiskens øje hænger en smule.
En anden kirurgisk procedure er forlængelse af fiskens finner og halen
(den kaudale finne). Dette gøres ved at tage en kanyle og splitte fiskens
finne i mindre dele for herved at gøre den bredere. Finnen som består
af brusk, kan herefter vokse sammen.

En legendarisk fisk
Prisen for yngre fisk ligger omkring $1.000 (ca. 6.500 dkk). Det
rygtes at den dyreste Arowana er købt af et medlem af det kinesiske
kommunist parti til den nette sum af $300,000 (knap 2 mio. dkk).
Arowana er særligt populær blandt rige forretningsmænd. Ifølge
kinesisk overtro, bringer den held og velstand til dens ejere. Desuden
skulle den efter sigende være så loyal at den vil springe ud af akvariet
for at advare dets ejere om en dårlig forretningsaftale
Skal leve op til skønhedsidealer
En ideel Arowana har lige knurhår, lyse og klare øjne, runde finner
og skinnede skel. Den må desuden ikke være for tynd eller for
tyk. På internetsider som fx yihufish.com kan man finde Arowana
”helbredstjeklister” over hvilke udseendemæssige træk, man bør gå
efter når man udvælger sin Arowana fisk.
Ligesom mennesker viser fisken med tiden tegn på aldring eller kan
have andre kosmetiske problemer, som den… øh, hmm… dens ejer er
ked af. Disse problemer kan heldigvis løses hos en fiske-plastikkirurg.
(Fiske) Plastikkirugiens fader
”Dr. Arowana” med det borgerlige navn Willie Si, startede sin
karriere som bilmekaniker i Singapore før han ændrede kurs til fiskeplastikkirugien i 1990’erne. I starten klippede han sine arowanapatienters hale, så de lignede karpers hale. Senere gik han over
operationer som bl.a. fjernelse af øjensvamp. Efter mange fejlslagne
operationer, har Willie Si trukket sig tilbage som kirurg og tilbyder
nu sine rige klienter telefonrådgivning angående humørsvingninger
hos deres Arowana fisk.

Andre kirurgiske procedurer på Arowana-fisken involverer fjernelse
af ujævne skel, hageplastik og rekonstruktion af svømmeblære (en
blære som nogle fisk har og som holder dem på en bestemt dybde, så
de ikke hele tiden skal bevæge sig).
Har du lyst til vide mere?
Hvis du synes, at denne artikel var spændende, kan følgende bøger
anbefales:
“The Dragon behind the glass: A true story of power, obsession, and
the world’s most coveted fish” af Emily Voigt
“Fish, Justice, and Society” af Carmen Cusack
Ud fra de uddrag jeg har læst, kan jeg fortælle at det er underholdende
og tankevækkende læsning! ”Fish, Justice, and Society” omhandler
udover Arowana også belyser også etiske overvejelser bag menneskers
anvendelse af fisk heriblandt brugen af igler inden for plastikkirurgi
(de lider), anvendelse af fisk i shampoo og i kosttilskud (fiskeolie
indeholder ω-3 og ω-11) samt brugen af fiskebilleder til tatoveringer.
Er du nysgerrig på hvordan de plastikkirurgiske procedurer foregår
på fisken? Så kan jeg anbefale det følgende 5 min lange indslag fra
CNN: Fishing For Perfection: Cosmetic Surgery For Your Pet Fish?
| CNA Insider - YouTube
Af Gabriela, MOK // Red.

FADL kurser foråret 2022
Tilmelding til FADLs kurser i foråret er åben!
Du kan læse mere om alle kurserne på fadl.dk/kurser
KURSUS

KURSUSDAGE

TIDSPUNKT

UNDERVISER

Akut medicin 1

15., 16. og 17 marts

16:30 - 20:30

Jonas Olsen

Akut medicin 2

Dato afventer

16:30 - 20:30

Jonas Olsen

Akut abdomen

11. og 12. maj

16:15 - 20:15

Johan Stub Clausen

Akut pædiatri

24. og 25. maj

17:00 - 21:00

Therese Maria Henriette Naur

EKG 1

16., 17. og 18. maj

17:00 - 21:00

Elena Suhrs

EKG 2

30., 31. maj og 2. juni

16:30 - 20:30

Martina de Knegt

Hæmatologi

23. og 24. maj

16:30 - 20:30

Amina Nardo-Marino Jensen

Infektionsmedicin

9. og 10. maj

16:30 - 20:30

Simone & Karen

Kardiologi

28., 29. og 30. marts

16:30 - 20:30

Kathrine Ekström

Nefrologi 1

5. og 6. april

15:00 - 19:00

Tobias Bomholdt

Neurologi 1

10., 11. og 12. maj

16:30 - 20:30

Nicholine Nielsen

Neurologi 2

17., 18. og 19. maj

16:30 - 20:30

Nicholine Nielsen

Psykiatri 1

23., 24. og 25. maj

16:00 - 20:00

Claas-Frederik Johannsen

Psykiatri 2

31. maj, 1. og 2. juni

16:00 - 20:00

Claas-Frederik Johannsen

Ortopæd.-og skadestue

30. og 31. maj

16:30 - 20:30

Casper Grønbæk

Præklinisk kursus

25. maj

16:00 - 21:00

Jacob Hartman & Badar

Dermatologi/venerologi

8. og 9. marts

16:30 - 20:30

Abdullah Mansouri

ØNH

Dato afventer

16:30 - 20:30

Rasmus Callesen

Tilmelding på mit.fadl.dk

FORSKERSKOLE
FORSKERSKOLE
Tid:
Onsdag den 2. marts
kl. 16.00 – 19.30

Sted:
Domus Medica
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Bliv fiks til forskning:
Forskerskole for medicinstuderende
Skal du til at skrive kandidatopgave næste semester? Står du over for et
forskningsår? Eller vil du bare have styr på din forsknings-ABC?
Det Medicinske Selskab i København inviterer til FORSKERSKOLE den 2.
marts 2022 i Domus Medica. På forskerskolen vil du kunne møde nogle af
Københavns bedste lægevidenskabelige forskere, der på få timer vil lære dig
alt det vigtigste før du kaster dig ud i den kliniske forskning. Til gavn for både
din opgave og patienterne.
Aftenen er åben for medicinstuderende på alle semestre.

PROGRAM
Tilmelding:
Tilmelding via
https://dmsk.dk/begivenhed/f
orskerskole/

Tilmelding kræver medlemskab af Det
Medicinske Selskab i København, der
er verdens ældste, fungerende
lægevidenskabelige selskab.
Medlemskab er gratis for
medicinstuderende.

16.00 - 16.15:
Velkomst og introduktion: Hvorfor forsker læger?
(Lars Konge - professor, overlæge, ph.d., CAMES Rigshospitalet)
16.15 - 17.00:
Hvad er et godt forskningsspørgsmål?
(Kasper Iversen - professor i akutmedicin, overlæge, dr.med.,
Hjerteafdelingen, Herlev Hospital)
17.00 - 17.15:
Pause, kaffe og kage
17.15 - 18.00:
"Do no harm": Protokoller, godkendelser og etik
(Simon Francis-Thomsen - ledende overlæge, professor, dr.med., DermatoVenerologisk afdeling og Videnscenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital)
18.00 - 18.20
Sandwich/aftensmad

_________________________
Det Medicinske Selskab i
København
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8401
E-mail: kms@dadl.dk

18.20 - 19.05:
Skriv den gode artikel
(Lars Konge - professor, overlæge, ph.d., CAMES Rigshospitalet)
19.05 - 19.25:
Hvad kigger redaktøren efter?
(Ida Hageman - vicedirektør, overlæge, ph.d., Region
Hovedstadens Psykiatri og redaktør, Acta Psychiatrica Scandinavica)
19.25 - 19.30:
Afrunding
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MOKOSKOPER
af MagicMyken
Stjernernes urovækkende formationer, har skabt røre
i hele det kosmiske univers. MOKs orakel har set
stjernernes genskær i det skvulpende hav, der endte i en
energieksplosion der udløste stormen Malik. Hvis du er én
der tør at svømme mod strømmen, så læs hvad der venter
dig, lige her:
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
3. tinderdate. Du skal invitere i køkkenet, for at vise hvor
sofistikeret og moderne du er. Laksetatar er for basic, så du
fanger dine egne fjæsinger. Det viser sig, at der er en grund til
at fjæsingroulade ikke er en ting, og at du burde have fjernet
piggene. I ender på skadestuen med opsvulmede munde. Lidt
romantisk synes du. Din date er ikke enig.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Du begynder at læse horoskoper mere intensivt end nogensinde
før, og det bliver en glidebane mod naturmedicin, healing og
en lille bitte smule skepsis over for konventionel medicin (og
vacciner...). Du pumper dig med gurkemejerod og fiskeolie, i
mængder der munder ud i en indlæggelse med obs. ikterus, og
små antydninger af gæller.
Vædderen
20. marts - 19. april
*Blop, blop*
Tyren
20. april - 20. maj
Du er inviteret på sommerhustur med gourmetmad med dine
gode venner, som tilfældigvis også er den mafia som sidder på
alle fiskekvoter i Danmark. Mens i spiser noget beluga-kaviar
kommer I helt casual til at snakke om hvor vigtigt det er at
anbefale fisk alle ugens dage i de nye kostvejledninger, samt at
forske i alle omega-3-fedtsyrers gode egenskaber. Heldigvis er
du der bare som et privatmenneske, og du ville have anbefalet
fisk uanset hvad!

dine vaders langsomt fyldes med sved. Men du ser sej ud, og
det er det vigtigste.
Løven
22. juli - 22. aug.
Du skal i sommerhus med din kammerat og I har aftalt at i skal
ryge nogle fede lange. Du tænker selvfølgelig at der er snak om
fiskearten lange, da du ikke er velkendt i stadens terminologi, og
der er tale om en klassisk misforståelse. Kompromiset bliver at
i fyrer op for din vens klumb i rygeovnen, og får en stener af en
anden verden på rullede fiskefilleter.
Jomfruen.
23. aug. - 22. sep.
Du assisterer til en gastroskopi. I finder ikke det ulcus i
forventede. Men til gengæld finder i Nemo. Dér ligger han, en
lille animeret klovnefisk og svømmer alene rundt i en lille pøl i
ventriklen. I kigger forbløffede rundt på hinanden, og bekræfter
at I allesammen ser det samme. Du skynder dig at underskrive
operationsnotatet, og scorer rettighederne til den kommende
opfølger.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du genopdager makrel i tomat som du ellers ikke har spist siden
folkeskolen. Til din store begejstring lugter det slet ikke, som du
erindrede det. Du glemmer at alle ikke nødvendigvis har mistet
deres lugtesans, og du vil en dag møde ind til en intervention,
hvor dine kompromissøgende medstuderende kræver at du i det
mindste dropper makrelmaden på læsesalen.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du sejler til den svenske skærgård og tager alt din undervisning
over zoom. Du falder i vandet i en BeReal-relateret udlykke mens
du læner dig ud over søgelænderet for at få det perfekte selfie. Du
driver i land på en lille klippe. Du finder en dåse surstrømning, som
bliver din bedste ven gennem de næste 2 år, hvor du render rundt
som en hulemand og prøver at fange krebs. Midt i en tårevæddet
seance hvor du spiser Sure-Søren grundet fødemangel, hører du
pludselig nogle turister bag buskadset, og det viser at du faktisk
er på en strand lidt uden for Malmö.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Din nye roomie trækker torsk i land hele natten og du bliver
vanvittig. I en nærpsykose udløst af søvnmangel står du og stirrer
ham direkte ned i mundhullet. Du prøver uden held at vække
ham. Begynder at proppe små ting ned i munden, men intet kan
stoppe snorkeriet. Det er en bundløs brønd! Din roomie vågner
lettere skræmt til synet af dig der render rundt med Gollum-øjne
og fanger fluer.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du afprøver forskellige fiskeinspirerede looks på din tinderprofil
for at skille dig ud. Det laksefarvede jakkesæt, bliver for
pimpagtigt. Havkattens pirrende tillokkende lygte er en moderat
skaffer nogle matches, som fejlagtigt tror du er en outdoor-type
med pandelampe. Da du prøver torske-fipskægget bliver din
profil blokeret.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Det er en evig kamp at være først på hipstermoden. Denimoveralls er så 2021, og du satser på at sætte retningen på panums
catwalk, ved at introducere vaders. Du trasker selvsikkert gennem
regnvandsopsamlingen, og når du sidder til undervisning, prøver
du at se afslappet ud, mens du kampsveder på hele din krop og

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
“Sådan nogle som os har jo brug for en kæreste!”. Du skal ikke
give en fuck for Poul Krebs - du har brug for et akvarie. Gerne
væg til væg. Måske overlevede dit parforhold ikke coronakrisen,
men who cares. Der er ingen tvivl om hvem der griner nu, når
du har oparbejdet et emperie, hvor du hersker over gubbyer i
titusindevis!

