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Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
MOK støttes økonomisk af FADL og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet 
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæg-
genes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. 
Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. 

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 
OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Il-
lustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.

Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
Dette er inkl. mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 12. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes 
størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private 
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. 
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart 
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o 
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
   2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt 
ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen  
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.
dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: 

Denne redaktion
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2 mok
Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Onsdag: MOK NR. 2 UDKOMMER. PIPPI fordrag kl.16.15 i store  
  mødesal.

Torsdag: MIRA stiftende generalforsamling kl.16.15 i store møde 
  sal.

Fredag: Afgang til Halløjland med HG. AM laver flowcharts til   
  MOK. Kasper er færdig med Mass Effect II.

Lørdag: Flueknepperri med tømmermænd.

Søndag: Apokalypsens 5. rytter er på kursus i kommunikation.

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: PIT månedsmøde kl.17.00 i Studenterhuset. IMCC Ex-
change månedsmøde kl.17.00 i "Loungen". FORNIKS fordrag "Kærlighed og 
Hjernen" kl.17.15 i Lundsgaard.

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2

Kasper Aa

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

MilleSimon G

Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010Nr. 12  23. Sept. 42.  Aarg. 2009/2010

okm .dk

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET

STUDENTERKLUBBEN HAR NU 
VÆRET LUKKET I:

171 dage
IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: 7 dage
ny deadline: 219 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNIN-
GEN I MOK!
Åbningstider i midlertidig klub:
man.   11-15
tirs.-fre.  11-17
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HENAD:

3. Ikke karaktergivende mindre eksamen 
7. Denne type blodkar fører blod tilbage 
til hjertet 
9. Denne type proteinpartikel er årsag til 
Creutzfeldt-Jakobs sygdom 
10. Kranieknogle 
11. To identiske kromatider i et kromosom 
12. Overgangsstedet for impulser mellem 
to nerveceller 
14. Nedsat blodforsyning til et væv 
15. Koagulationsfaktor 
17. Epicondylitis humeri lateralis 
19. Omeprazol er en.... 
21. Protein, som indgår i de plaques, som 
får aktinfilamenter til at hænge fast i 
indersiden af plasmalemma 
22. Denne celle findes på grænsen mellem 
bark og marv i lillehjernen 
23. Manglende bevægelighed, evt. hos 
cilier 
24. Kræftfremkaldende 

NEDAD:

1. Dansk for preeklampsi 
2. Punktformede udvidelser af små kar, 
oftest i huden 
4. Det endotelbeklædte lag, som udgør 
hjertets inderste lag 
5. En antikoagulant 
6. Når piger begynder at få bryster 
8. Fint for næseblod 
11. Akut sygdom forårsaget af bakterien 
Clostridium tetani 
12. Forsnævring af fx bronkier eller kar 
13. Fold 
16. Tynd glasplade, som anvendes som 
underlag for mikroskopiske præparater 
18. Uvilkårlige øjenbevægelser, som består 
af en langsom bevægelse til den ene side 
afløst af en hurtig bevægelse til den anden 
side 
20. Hurtig vejrtrækning Svaret på sidste uges kryds er blevet lagt op på MOK's facebookgruppe. Nyd foråret! Peter "Linebacker" James/MOK-red

Awkwars
Storyline: PJ 
Paint: Mille 

Du ser tænksom ud, Mille

Jeg synes bare at der er lidt for slapt, at vi 
gennem denne stribe har en ugentlig mu-
lighed for at give tusinder af stud.med'er og 
læger en god og udviklende faglig oplevelse, 
Men alligevel laver vi aldrig andet end lamme 
jokes om mine bryster

Hvorfor ikke lave nogle harmløse, 
letbenede kommentarer på den 
nyeste forskning, eller aktuelle 
problemstillinger fra den store verden?

Eller måske lære de unge 
studerende nogle faglige ting 
på en sjov måde

HVAD FANDEN LAVER 
DU, PJ?

Palpatio 
mawmmae 
viste intet 
abnormt
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co 
– Uge 11, 2013
Religiøse lever længere!

Troende får mindre kræft og har lavere risiko for 
hjerte-/karsygdomme!

Sådan læser man ind i mellem i aviser og andre 
glade medier. Ind imellem kan man som hårdt prøvet 
troende godt tvivle lidt om det nu også kan være 
rigtigt. For ikke at nævne alle ens mindre troende 
venner og familiemedlemmers skepsis. Der er vel 
også grund til at have en sund skepsis, for er det 
ikke meget svært at måle tro? Kunne det ikke være, 
at religiøse mennesker måske lever sundere. Mange 
drikker mindre og lever mere regelmæssigt, så mon 
ikke det kunne være grunden?

Der er lavet undersøgelser, hvor det synes at være 
tilfældet. Bl.a. har Kræftens Bekæmpelse lavet en 
undersøgelse  af bl.a. adventister, der holder en 
meget streng diæt.

»Det er sandsynligvis livsstil, som gør forskellen. 
Adventister følger strenge spise-forskrifter fra Det 
Gamle Testamente. De lever efter de klassiske 
kosher-forskrifter, og hver tredje spiser slet ikke kød, 
så vi ved, at de lever meget sundt,« konstaterer Niels 
Christian Hvidt, der er lektor på Helbred, Menneske 
og Samfund på SDU. Således konkluderes der i på 
videnskab.dk om denne undersøgelse. Det viste sig 
også, at de ikke havde nedsat risiko for leukemi. 

Men i samme undersøgelse havde man også  kigget 
på  baptisterne, og de har ikke særlige spiseregler. 
Og her viste det sig, at de nok havde en højere 
kræftrisiko end adventisterne, men den var lavere 
end befolkningsgennemsnittet. 

Men sådan en undersøgelse gør jo ingen sommer, og 
så er det godt, at man har ivrige forskere som Harold 
G. Koenig fra Dukes University i USA. Han har lavet 
en metastudie over samtlige undersøgelser om sam-
menhæng mellem tro og helbred/langt liv i en ti års 
periode. Og denne metastudie viser, at der er forhøjet 

risiko for at leve længere, være mere lykkelig og 
sundere, hvis man er religiøs. Og dette er altså kor-
rigeret for alle mulige andre forhold. 

På det psykiske plan viser Koenigs meta-under-
søgelse, at religiøse oplever mere mening og formål 
med livet end ikke-troende. De har mere håb, de 
tilgiver mere og oplever større taknemmelighed og 
kærlighed til medmennesker.

Måske har kirken og religionen noget at byde på, 
selvom man jo ikke skal blive troende for at leve 
længere. 
Men dette kan man høre mere om d. 20. marts, 
hvor studenterpræsten og en terapeut, Lars Warm-
ing, battler om mening, tro og terapi. Læs mere 
herunder.   

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst

________________________________________
Highlights fra programmet
Onsdag den 20. marts kl. 19.30 – Sankt Johannes 
Kirke 
Præsten og terapeuten – kan vi bruge hinanden?
Et møde mellem cand.mag. i filosofi og psykologi 
Lars Warming og studenterpræst Nicolai Halvorsen
Ofte står psykiateren og psykologen med deres 
faglige tilgang magtesløse, når mennesker bliver 
ramt af sorg eller anden ulykke, og livet synes 
meningsløst. Netop denne situation har traditionelt 
set været præstens område. Men mange føler ikke de 
kan bruge præsten; de oplever et univers med løftede 
pegefingre, stivnede former og et for højtideligt 
sprog. I stedet henvender de sig til terapeuten med 
risiko for at havne i et handlingsorienteret univers, 
hvor der ikke er plads til sjælens tidskrævende 
processer.
Vi begynder med en temagudstjeneste i kirken, hvor 
aftenens tema vil indgå på forskellig vis, derefter er 
der foredrag og debat i salen. 
________________________________________

Torsdag den 11. april kl. 17.00 – St. Kannikestræde 
8, 1. sal
Infomøde vedr. studietur til Brügge
Overvejer du at tage med på studieturen til Brügge? 
(Omtalt herunder)
Vi – Nicolai, Lise og den studerende Ellen - præsen-
terer både det indholdsmæssige og det praktiske 
omkring turen, og vi serverer et par belgiske smag-
sprøver (øl og chokolade). Du er meget velkommen 
til at komme og lade dig friste!
Efter selve infomødet viser vi den sorte komedie "In 
Bruges" fra 2006.
________________________________________
Uge 40 (tirsdag til søndag)
Studietur til Brügge, Belgien
Studieturen til Brügge vil lægge stor vægt på god 
mad og det fællesskab, der opstår, når mennesker 
spiser og drikker sammen. Vi vil selvfølgelig også se 
på byens smukke arkitektur, de flamske malere og 
andre seværdigheder kendt ikke mindst fra den sorte 
komedie fra 2008 ”In Bruges”. 
Prisen for turen er fra 3300 for studerende. Der vil 
være tillæg for eneværelse og mulighed for tilkøb af 
særlige gastronomiske og/eller historiske oplevelser.
Læs mere om turen under ”Begivenheder” på vores 
side på Facebook. Tilmelding og yderligere info kan 
fås hos Lise Lotz lotz@adm.ku.dk. Både Lise og 
Nicolai deltager i turen.
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studen-
terpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige 
samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan 
være anonym. Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger 
som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – el-
ler find ham på kontoret i hans træffetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk 
www: studenterpraesterne.ku.dk/ 
Facebook: facebook.com/smikbh 
Blog: ku-praest.blogspot.com
 

  Åbningstider
 Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15

  Teknisk Assistent: Demonstrator:
MARTS  -   
12. 17-21 Faiza  Thomas(17-21)
14. 16-21 Alexander 
18. 15-20 Faiza 
20. 15-20 Alexander 
  -   
APRIL  -   
03 14-19 Kristine  Carina(14-18)
08 13-18   
10. 17-21 Kristine  Thomas(17-21)
12. 15-20 Faiza 
15. 16-21 Faiza 
18. 09-13 Faiza  Carine(09-13)
19. 14-19 Kristine 
22. 15-20 Alexander 
24. 13-18 Alexander  Carina(13-18)
25. 16-21 Faiza 
29. 10-15 Faiza  Carina (10-15)
  30. 16-21 Kristine  Thomas (16-21)
MAJ      
     
02. 13-18 Faiza  Carina(13-18)
03. 16-21 Alexander  Carina(16-21)
04. 09-16 Alexander  Thomas(11-16)
05. 09-16 Kristine  Thomas(10-16)
06. 2. SEM SKRIFTLIG EKSAMEN 
     
14. 09-14 Alexander 
21 09-14 Kristine 
22 3. SEM Spot  EKSAMEN 
28 12-17 Faiza  Alexander(13-17)
29 13-18 Kristine  Alexander(14-18)
     
30. 3. SEM MUNDTLIG EKSAMEN 

SMiK OG STUDENTERPRÆSTEN PÅ SUND OG NAT FOLDER SIG UD I FORÅRET…

SMiK er forkortelsen for Studentermenigheden i København. Men det er kun navnet, der 
skrumper, for på andre fronter folder SMiK sig ud, for det er folkekirke FOR studerende, MED 
studerende og BLANDT studerende. 
Det er et tværfagligt forum, hvor de studerende både kan deltage i og få indflydelse på alle aktiv-
iteter. I SMiK trives mangfoldighed, fællesskab og åndsfrihed.

På Sund og Nat huserer studenterpræst Nicolai Halvorsen. Han er især kendt for chokoladebøn-
ner på Panum*, sine studiekredse og sine filosofiske fugle- og svampeture i hhv. for- og efterår. 

Dette forårssemester udvider Nicolai for alvor repertoiret, for udover at han inviterer studer-
ende til filosofisk fugletur og til laboratoriet om tro og spiritualitet og til studiekredsen om 
evolutionær psykologi og det religiøse sprog,  så har han dette semester også arrangeret ikke 
mindre end tre ting:
et foredrag med coach Lars Worning her i marts, en fisketur i maj og en koncert med medicinstu-
derende Signe Vange i april. Der er fri entré til det hele med undtagelse af fisketuren, som dog 
kun koster 230 kr. for studerende OG det inklusiv let forplejning og fiskegrej. Uden omsvøb, det 
er faktisk billigt!

I næste semester deltager Nicolai også i studieturen til Brügge i Belgien fra den 1. Oktober til 
den 6. oktober.

Nicolais arrangementer er tekstligt foldet ud nedenfor. Resten af SMiKs aktiviteter kan du læse 
om på bl.a. SMiKs hjemmeside, Facebook eller i semesterfolderen.

Med venlig hilsen

Annette Davidsen

Akademisk medarbejder
Studentermenigheden i København
Njalsgade 126, 23.3.04
Københavns Universitet 
2300 København S
davidsen@hum.ku.dk
www.studenterpraesterne.ku.dk
www.facebook.com/smikbh

*Der er altid gratis chokoladebønnen udenfor Nicolais kontor på Panum, undtagen i fasten, hvor 
han byder på tørt brød (fra fastelavn indtil midt april)
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Fertilitet

Munksgaard

s u n d h e d
&

L o n e  S c h m i d t  o g  A n j A  P i n b o r g  ( r e d.)
”Kan varmt anbefales til 
alle, der interesserer sig 
for reproduktionsmedicin.”

LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

”Der er tale om en meget bred palet, som 
repræsenterer en glimrende genvej for vide- 
begærlige, som ønsker et hurtigt og kvalificeret 
overblik over reproduktionsområdet. [...] Bogen er 
skrevet af et forfatterkollegium, som sammen med 
de to redaktører repræsenterer de ypperste i 
Danmark inden for reproduktionsmedicin.”
Professor, dr.med. Hans Jakob Ingerslev, Ugeskrift for Læger

Redigeret af Lone Schmidt og Anja Pinborg

288 sider • Kr. 280,- (vejl.)




























      

   




     










Studenterhusets Aktivitetsdag. 

Hey dig der - JA DIG!   
Det er blevet tid til en forårsrengøring af 
vores alle sammens Studenterhus. 

Så hvis du: 
- Vil være med til at sætte dit præg på, 
hvordan det er være i Studenterhuset? 
- Synes at der kan gøres noget for, at her 
bliver federe at være? 
- Er træt af, at tingene altid forsvinder? 
- At det roder over alt? 
- At folk ikke rydder op efter sig? 
 
Så kom og vær med til at gøre 
Studenterhuset Nice & Clean til glæde for 
dig selv og dine medstuderende til 
Studenterhusets aktivitetsdag: 

 

Fredag d. 22. Marts fra kl. 14:00 i Studenterhuset.  

Så kig forbi i nogle timer og hjælp til! 

Forplejning: Der vil være drikkelse (øl og sodavand), snacks og 
fællesspisning, hvor vi, hvis vejret er til det, tager Studenters huset nye 
grille i brug. Alt sammen på Studerendes Driftsgruppe af Studenterhusets 
regning for de hårdtarbejdende handymen og handywomen på dagen. 

Vi glæder os til at fikse Studenterhuset op med jer! 

Til sidst vil vi gerne opfodre alle basisgrupper, der benytter sig af Studenterhuset, til at 
stille med et par repræsentanter på dagen. 

Mvh. Studerendes Driftsgruppe af Studenterhuset (SDS) 

PS. Har du forslag, ideer eller andet vedr. Studenterhuset?          

Skriv til Driften på: driftsgruppen.studenterhuset@gmail.com 
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Forskningsårsstuderende søges til spændende 

projekt om tarmens endokrine celler 

Baggrunden for projektet 

Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) er en af de mest anvendte fedmeoperationer på 

verdensbasis. RYGB-opererede patienter taber mellem 60 og 70% af deres overvægt. Op mod 

90 % af de patienter, som på operationstidspunktet har type 2 diabetes, remitterer spontant i 
dagene efter RYGB - før noget vægttab har fundet sted. Den vigtigste årsag til denne spontane 

og markante bedring i glukosemetabolismen er sandsynligvis en ændring i anatomien og 

fysiologien i tarmens endokrine celler. 

Formål 

Formålet med dette projekt er at karakterisere tyndtarmens endokrine celler vha. 
immunhistokemiske metoder. Vi ønsker at beskrive en evt. forskel i cellesammensætningen 

før og efter RYGB. 

Arbejdet 

Der foreligger materiale i form af tyndtarmsbiopsier som er indstøbt i paraffin og farvet med 
antistoffer. Du vil være ansvarlig for at mikroskopere dette materiale samt delvist vha. 

relevant computersoftware forestå en kvantificering på celleniveau. 

Tidsperspektiv 

Ansættelsen sker pr. 1. maj eller snarest muligt herefter. Cellekvantificeringen forventes at 

tage ca. 2-3 mdr. og herefter vil du sammen med den øvrige forfattergruppe blive 
medforfatter til en artikel som vil blive publiceret i et større internationalt tidsskrift. 

Afhængigt af tidshorisonten vil der være mulighed for at engagere sig i andre projekter. 

Kvalifikationer 

Besået 2. sem (krav). Vi ønsker en person med interesse for mikroskopi, da hovedvægten af 
arbejdet vil være inden for dette område.  

Økonomi 

Du vil blive lønnet med DKK 10.000,- pr. måned.  

Kontakt 

Send en ansøgning på maks. 1 side (inkl. CV) til læge og ph.d.-studerende Nicolai Rhee 

(nicolairhee@gmail.com) senest fredag d. 22. marts. For spørgsmål kan du skrive til 

førnævnte mail eller ringe på tlf.: 61 33 06 34.  

DANISH CANCER SOCIETY RESEARCH CENTER
CELL DEATH AND METABOLISM UNIT

Strandboulevarden 49, DK-2100 Copenhagen, Denmark 

 
Master thesis project available 

 
The Cell Death and Metabolism Unit at the Danish Cancer Society Research Center (DCRC) invites 
applications for a Master thesis project in a dynamic, international and competitive environment. The main 
research topics of the unit include lysosomal function, autophagy, membrane integrity and lipid 
metabolism with a focus on cancer-associated aberrations of these processes. Our research interests range 
from basic cell and molecular biology to translational applications.  
 
 
Project 
The role of ion channels in lysosomal cell death and cancer therapy 
Novel cancer therapies should aim to selectively kill cancer cells without harming healthy cells, but many 
treatments fail because cancer cells have developed resistance to apoptotic cell death. Nevertheless, 
cancer cells are actually sensitized to lysosomal cell death, a special form of cell death that results from the 
leakage of lysosomal enzymes into the cytosol. Therefore, it may be possible to specifically target cancer 
cells by damaging their lysosomes.  
To develop such treatments we need to understand which factors stabilize and destabilize the lysosomes 
and thereby regulate lysosomal cell death. As it is known that lysosomal ions play an important role in 
lysosomal cell death, we have recently initiated a research project in which we study how lysosomal ion 
channels and related proteins regulate lysosomal stability. You will be working on this project together with 
two Postdocs. 
 
 
What we can offer 
In addition to building up a broad knowledge in cancer biology and cell death (a cell mechanism central to a 
wide range of diseases), you will also acquire more specialized knowledge on lysosomes and ion channels. 
Furthermore, you will have the possibility to learn a broad range of techniques, e.g. confocal microscopy, 
RNA interference, cloning, Western blotting and qPCR.  
You will be directly supervised throughout the project by a Postdoc and you will be working in a dynamic 
and competitive international laboratory with a great group atmosphere. 
 
 
Who should apply? 
If you are already familiar with any of the areas relevant for this project - great ... if not, we will teach you. 
We are looking for students who are excited about research and interested in learning new things, who are 
critical and independent thinkers but also good team-players.  
 
 
Application 
To apply, please email a short motivation letter in English, your CV (including two contacts for references) 
and copies of diplomas and other relevant documents to Sonja Aits sonjaa@cancer.dk by March 18, 2013.  
 
 
For more information please contact: 
Dr. Sonja Aits: sonjaa@cancer.dk, Phone: +45 35257751 
Prof. Marja Jäättelä: mj@cancer.dk, Phone: + 45 35257318 

 

 

Har du en tom bolig i KBH eller et værelse i april, som du gerne vil 
tjene lidt penge på? SÅ SE HER! 
Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i april, eller hvis du har et værelse i overskud,  
så hvorfor ikke være så generøs, at leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet? 
Ved at gøre dette udfører du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- 
helt præcis 1600 danske kroner per studerende, i en måned. 

 
Kravene til værelset/lejligheden er følgende: 

 
₪   Skal have en seng eller sovesofa 
₪   Adgang til bad 
₪   Adgang til køkken 

 
Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er superinteresseret, eller blot ønsker mere info, 
så er det nu du skal skrive til bolig.exchange@gmail.com. 

 
Hvis du ikke skal ud at rejse, har du i stedet chancen for at blive buddy for en 
medicinstuderende, der kommer til København. 
Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk rigtig mange fordele! Du 
får mulighed for at: 

₪   Lære en ny kultur at kende 
₪   Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet 
₪   Få nye venner på facebook 
₪   Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk eller arabisk 
₪   Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til en masse AWESOME fester 

 
Dette lyder jo helt vildt fedt, and who wouldn’t like more friends from abroad?! Du kan ikke vente med at 
blive buddy men nu popper endnu et spørgsmål op i dit hoved, ”hvad SKAL en buddy?” – Jo, en buddy skal; 

 
₪   Hente den udenlandske studerende fra nærmeste metro og følge dem til deres bolig 
₪   Følge dem til afdelingen på hospitalet den første dag 
₪   Tjekke lejligheden, når den studerende tager afsted igen. 

 
Hvis du gør dette, er du en rigtig god buddy, men hvis du bruger mere tid end dette, vil den udenlandske 
studerende blive meget glad! 
Hvis du gerne vil være en rigtig god buddy eller bare en god buddy, så fat pennen og send en brevdue, 
flaskepost, signalflag eller et røgsignal nu! 
Vi foretrækker dog, at du sender en e-mail til 
kontakperson.exchange@gmail.com 

 
Mange kærlige hilsner fra 
IMCC Exchange & IMCC Research Exchange- 
København 

Studievejledningen for Medicin og Panums UngdomsForskerForening
præsenterer

Denne gang med oplæg af Helle Søholm fra Yngre Læger, som vil fortælle lidt kort om 
tiden efter lægeløftet, status på 4. årsreglen, de syv lægeroller og herunder prøve at 
belyse om forskningen er nødvendig for at få en specialestilling eller om man kan 
klare sig uden prægraduat forskningsår eller PhD.

Derudover har vi inviteret Martin Johnsen fra Sekretariatet for Lægelig 
Videreuddannelse - Region Øst, som vil fortælle lidt om forskning og kvalifikation til 
speciallægestillinger. 

PROGRAM:
16.15-16.30: Velkomst og karriererefleksioner af Studievejledningen
16.30-17.15: Helle Søholm, Formand for Team Uddannelse hos Yngre Læger
17.15-17.35: Martin Mayntz Johnsen fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse 
17.35-17.45: PUFF, info om forskningsår
17.45-18.00: Spørgsmål 

Vi glæder os til at se Jer!

Studevejledningen 
for Medicin &

Karriere og forskning
- er forskningen nødvendig?

Tirsdag d. 9. april 2013 i Aud. Lundsgaard
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Indkaldelse til møde
Om andagtsrummets brug og indretning

Tirsdag d. 19. marts kl. 12.00
I andagtsrummet

Alle brugere er velkomne til at deltage 

Punkter til drøftelse: 

1)om mulighed for at etablere en flytbar     
rumadskillelse.

2) en forskønnelse af rummet. Evt nye gardiner 

3) skal vi etablere en aktiv brugergruppe?
 Eller facebookgruppe?

Det vil også være muligt at fremsætte forslag på 
mødet.

Hvis du har spørgsmål om mødet 
eller om andagtsrummet
Så spørg mig endelig 
Enten på kontoret ( 15.2.1.ved siden af ) eller på 
mail
praest@sund.ku.dk / sms/ telefon 28757094 

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen
Studenterpræsten
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Meningsfyldt
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Exchange plads i Canada 
(Toronto) sælges

Da jeg er blevet forhindret i selv at tage af 
sted sælges min Exchange plads i Canada (pt. 
Toronto). Pladsen er gældende til og med februar 
2014, opholdet er på 1 måned (skal starte den 1. i 
måneden), afdelingsvalg er indtil videre frit (men 
kan ikke garanteres), koster 2.500 kr (IMCCs std. 
pris) og man skal være på sidste år af medicin-
studiet når man tager af sted samt medlem af 
IMCC (95 kr).

Skriv til canada.imcc@gmail.com hurtigst muligt, 
hvis du vil overtager pladsen

Student til almen praksis 

Studentermedhjælper søges til lægepraksis i 
almen medicin på Frb. C. Der er blandede syge-
plejerske- og sekretæropgaver og du vil arbejde 
sammen med en sygeplejerske. Arbejdstiden er 4 
timer/uge men fleksibel.
Kontakt Eva Togsverd: 
e-mail evatogsverd@hotmail.com,
tlf. 35370520 eller 20421150. 

Kære alle kommende KBU´er
Det var med grædende hjerte jeg måtte erfarer at 
mit held i lotteri kun rakte til nummer 315. Selv 
står jeg i en meget svær situation. 
Jeg er alenmor til en datter på 8 år og vil være 
frygtelig ked af at skulle flytte hende væk fra sin 
skole og kammerater.    
Derfor søger jeg en venlig sjæl (med et noget 
bedre nummer) som ikke er bange for at tage 
imod nye udfordringer i provinsen. 
Jeg er desperat – ring eller skriv så snakker vi 
om det.
Håber at høre fra dig.
Bedste hilsner Pernille
Mail: Pernillecom@hotmail.com
Tlf.: 20 72 93 56

8 raske frivillige mænd søges som forsøgspersoner
 
Studiet skal belyse et medikaments (prostacyclin) beskyttende effekt på endothelet. Endothelet er det 
cellelag der beklæder indersiden af blodkarrene og har til opgave at bibeholde plasmadelen af blodet inde 
i karsystemet. Ved beskadigelse og aktivering af endothelet kan plasma trænge ud fra karbanen til vævet, 
hvilket leder til at patienten får lavt blodtryk og risiko for iltmangel på celleniveau. Prostacyklin er et god-
kendt lægemidel som anvendes i klinisk praksis, og med dette studie ønske vi at undersøge den forventede 
gustige og beskyttende effekt på endothelet.
 
Under forsøget infunderes prostacyclin intravenøst i armen over i alt 2 timer i 2 forskellige koncentrationer. 
Før, under og efter tages blodprøver til bestemmelse af endothelfunktionen Forbigående bivirkninger kan 
være hovedpine, kvalme, rødme af huden, træthed, nedsat appetit, uspecifikke muskelsmerter og svedten-
dens. Alle disse bivirkninger er klinisk forventelige, forbigående og borte inden afslutning af forsøgsdag, 
eller ofte ikke tilstede.
 
Forsøgspersonerne må ikke tage medicin eller have deltaget i et andet klinisk forsøg indenfor de seneste 30 
dage.
 
Forsøgspersonerne honoreres med 2.000 kr. Tidsforbruget er ca 6 timer på selve undersøgelsesdagen. Under-
søgelsen foregår på Anæstesi og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet.
 
Forsøgsdagene er fastlagte til: 8, 17, 22, 29 april.
 
Tilmelding efter først-til-mølle princip på de enkelte dage sendes til stensballe@rh.dk.
 
Nærmere information kan fås hos. 
Jakob Stensballe, 35458587, Anæstesi og operationsklinikken, HOC, Rigshospitalet
Pär Johansson, 35452030, Blodbanken, Rigshospitalet
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Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien?
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center København, 
søger 8 nyt medlem med start fra 1/5 og 1/7.

Vi er et hold på ca. 15 lægevikarer der dækker aften/nat-vagter (fra kl. 16.00-9.00) 
i Bispebjergs travle psykiatriske skadestue alle årets dage. Holdmedlemmer er ans-
varlige for to vagter per måned samt to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved 
sygdom. Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også 
tager sig af afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt.
Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske 
problemstillinger, akutte som mindre akutte. Erfaringen er god at have med i baga-
gen i somatikken, og du har mulighed for selvstændigt arbejde og også mulighed for 
supervision, når tiden byder sig.

Oplæring: 
Før din første vagt, skal du have taget to følgevagter (16-20) i skadestuen sammen 
med en af de andre lægevikarer. 
Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med bl.a. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i måneden og skal helst være 
gennemført inden første vagt. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 
08.30 til ca. kl. 15.00.

Løn: 
Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
•	 Som	min.	har	gennemført	klinisk	ophold	i	psykiatrien	og	forventer	at		
 bestå eksamen i psykiatri vinter 2012/13 (10.sem).
•	 Vi	forventer,	du	kan	blive	på	holdet,	til	du	bliver	læge.
•	 Deltage	i	vagtmøde	på	Panum	hver	1.	søndag	i	måneden	af	ca.	1	times		
 varighed.
•	 Du	kan	tage	flere	vagter	i	måneder,	hvor	det	skulle	være	nødvendigt.
•	 Du	er	fleksibel	til	at	bytte	vagter,	for	det	er	vi.
•	 Mulighed	for	at	komme	til	samtale	i	d.	5.	april.
•	 Mulighed	for	at	afholde	2	følgevagter	(kl.	16-20)	samt	introforløb	inden		
 første vagt. 

Ansøgningsfrist: 
Fredag d. 29. marts 2013 kl. 18.00 

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder Simone Bendix Eibye, lrh611@
alumni.ku.dk 
Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.

Epi-/Genomlaboratoriet, Hæmatologisk afdeling, 
Rigshospitalet søger stud. med. på kandidatdelen til 
forskningsår

Epi-/Genomlaboratoriet er et forskningslaboratorium på Hæmatologisk 
afdeling, Rigshospitalet ledet af overlæge, dr. med Kirsten Grønbæk. Vi 
arbejder med epigenetiske og genetiske ændringer samt non-coding RNA 
i relation til hæmatologiske cancere. Forskningsgruppen er sammensat af 
både læger og molekylær biologer, hvilket medfører en god dynamik i vores 
forskning. Vi er en meget aktiv gruppe og vi er vant til at have studerende 
tilknyttet både i forbindelse med prægraduat forskningsår, bacheloropgave og 
kandidat speciale. Gruppen består aktuelt af 2 post docs, 5 PhD studerende, 2 
forskningsassistenter og 1 bioanalytiker.
Da vores forskning er meget molekylær biologisk orienteret forventer 
vi at du besidder en stor interesse for dette felt og at du har lyst til lave 
laboratorieforskning. Vi vil selvfølgelig sørge for at du modtager en grundig 
laboratoriemæssig oplæring.
Du vil komme til at arbejde med epigenetiske ændringer hos patienter 
med akut myeloid leukæmi og myelodysplastic syndrom. Du vil få dit eget 
delprojekt under vejledning af læge, post doc Marianne Treppendahl. Målet at 
du vil kunne få en artikel som førsteforfatter og vi forventer at du vil arbejde 
målrettet på dette og deltage i hele den proces der ligger bag en publikation.

Den ideelle ansøger:
- Er medicinstuderende på kandidat-delen 
- Er interesseret i hæmatologi 
- Har en stor molekylær biologisk interesse 
- Er interesseret i at lave laboratorieforskning - Er struktureret, dedikeret og 
flittig
- Har personligt drive og gode samarbejdsevner

Stillingen har en varighed på 12 måneder med start: d. 1/9 – 2013. 
Skolarstipendium søger vi i fællesskab, første ansøgningsfrist er allerede den 
4/4-13, så vi forventer at du med det samme vil deltage i ansøgningsprocessen.

Ansøgning:
Kort motiveret ansøgning med CV og karakterudskrift sendes til marianne.
treppendahl@gmail.com inden d. 14/3-2013. Samtaler med kvalificerede 
ansøgere vil foregå i uge 12.

Yderligere information:
Læge, post. doc. Marianne Treppendahl, marianne.treppendahl@gmail.
com, telefon 26211729. Stud.med. Simon Husby, nuværende forskningsårs-
studerende, simonhusby@gmail.com. Overlæge, dr.med. Kirsten Grønbæk

Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde 2013

Torsdag morgen drog vi fem psykiatriinteresserede medicinstuderende fra Køben-
havn mod Nyborg Strandhotel for at deltage i Dansk Psykiatrisk Selskabs (DPS) 
Årsmøde 2013. Årsmødet er danske psykiateres årlige mulighed for at udveksle 
viden med hinanden, få inspiration fra psykiatrien i udlandet, opdatere sig på den 
nyeste forskning og socialisere med kolleger fra resten af landet. 

Årsmødet varer 3 dage og der deltager mere end 200 psykiatere og 20 medicinstu-
derende fra hele landet. Fra København var vi 5 medicinstuderende, hvoraf alle er 
medlemmer af PMS, samt en masse tidligere PMS’ere som nu er yngre læger og 
godt på vej til at blive psykiatere. 

Vi har været til en række spændende foredrag, symposier og haft mange spæn-
dende samtaler med andre psykiatriinteresserede medicinstuderende fra Odense og 
Århus samt psykiatere fra nær og fjern. Bl.a. har vi været til to foredrag med uden-
landske foredragsholdere, omhandlende hhv. bipolar sindslidelse og psykoterapi. Vi 
har deltaget i en række forskellige symposier med emner som psykopatologien bag 
skizofreni og depression, etik i psykiatrien, hvad psykiatere bør vide om sexologi og 
et neurobiologisk perspektiv på hippocampus’ funktion. En af vores udsendinge fra 
PMS er så flittig med forskning at hun kunne præsentere både en poster og deltage 
i en foredragskonkurrence på årsmødet. Det er vi meget stolte af i PMS!

Årsmødet indeholder selvfølgelig også en unik mulighed for bonding med både psykiatere 
og studerende. Vi har bl.a. arrangeret en hyttetur i den sidste weekend i september for 
medicinstuderende fra hele landet der har interesse for psykiatri. 

Alt i alt har det været en super sjov, hyggelig og spændende tur til Nyborg som klart kan 
anbefales til alle der interesserer sig for psykiatri! Næste årsmøde er i marts 2014 med 
ansøgning december 2013 – hold øje med MOK. 

Vi takker endnu engang DPS for at vi måtte deltage! 

Husk at vi holder foredrag om misbrug med overlæge Henrik Rindom fra Hvidovre 
Hospital d. 12/3 og månedsmøde d. 21/3 med fokus på misbrug og oplæg af læge Susanne 
Helmstedt fra Sct. Hans.

Alle er velkomne! Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen  PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende
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Medicin- eller FSV-studerende søges
 til forskningsophold i Guinea-Bissau

Bandim Health Project søger medicin- eller 
folkesundhedsvidenskabsstuderende til et 1-årigt 
forskningsforløb ved forskningsstation i Guinea-
Bissau i Vestafrika.

Du har:
•Interesse	for	international	sundhed	og	forskning.
 
•Humor,	talent	for	sprog	og	et	varmt	hjerte.

•Lysten	til	at	bo	et	år	i	Afrikas	fattigste	land,	Guin-
ea-Bissau, og arbejde i et anderledes og udfordrende 
forskningsmiljø. 

•Ambitioner	om	at	skrive	videnskabelige	artikler	på	
engelsk.

•Gerne	rejst	i	et	eller	flere	lavindkomstlande.

Vi kan tilbyde dig: Et forskningsår på et dansk 
forskningsprojekt i Guinea-Bissau. Vi søger en stu-
derende til start sommer 2013. Da vi løbende sender 
studerende af sted, er du også velkommen til at rette 
henvendelse, hvis du ønsker et forskningsår på et 
senere tidspunkt. Studerende tilknyttes et af vores 

store randomiserede studier, som omhandler 
effekten af vacciner på børnedødeligheden Som 
studerende gennemfører man et selvstændigt 
forskningsprojekt med relation til det randomiserede 
studie. Studenterprojektet med start sommer 2013 
tilknyttes de mobile teams, som arbejder over hele 
Guinea-Bissau. Som studerende er man sammen 
med de andre forskningsårs- og ph.d.-studerende 
ansvarlig for studiets daglige drift, og derfor opnå 
kompetencer indenfor projektstyring og ledelse. 
De fleste forskningsårsprojekter er epidemiologiske, 
men der er også mulighed for laboratoriearbejde. 
Du kommer til at samarbejde med en eller flere 
studerende, ph.d-studerende og seniorforskere fra 
både Danmark og Guinea-Bissau i et meget aktivt 
og krævende forskningsmiljø. Samtidigt får du 
mulighed for at opleve Vestafrika helt tæt på, lære 
et fremmed sprog og få en masse oplevelser og møde 
nye mennesker. 
De fleste af vores studerende publicerer en eller flere 
artikler fra deres forskningsår. Løn og dækning af 
øvrige udgifter søger vi i fællesskab.

Bandim Health Project (www.bandim.org): er en del 
af Grundforskningsfondens Center for Vitaminer og 
Vacciner (CVIVA). Bandim Health Project har 

eksisteret som dansk-guineansk forskningsprojekt i 
Guinea-Bissau siden 1979, og projektet er førende i 

verden på epidemiologiske studier af børnevaccina-
tioner og langtidseffekter af børnesygdomme. I dag 

følger projektet regelmæssigt over 140.000 mennesk-
er og registrerer dødelighed, sygelighed og en lang 
række andre faktorer, som gør det muligt at evaluere 
eksisterende og nye sundhedsinterventioner. 

Hvis du er interesseret i at høre mere om arbejdet 
og livet som studerende i Guinea-Bissau, kan du 
kontakte: Sanne Thysen (smthysen@gmail.com) 
og Marie Pedersen (marieerglad@yahoo.dk), begge 
stud. med. og forskningsårsstuderende ved Bandim 
Health Project. Stine Byberg (s.byberg@bandim.
org) kandidat i Folkesundhedsvidenskab, ph.d.-
studerende ved Bandim Health Project. Motiveret 
ansøgning inklusiv CV, og karakterudskrift sendes 
snarest muligt til bandim@ssi.dk.

Oplæg om at skrive "Den gode Artikel"

Vi gentager succesen fra sidste år, hvor 
Christian Torp-Pedersen holdt oplæg om 
hvordan man skriver "Den gode artikel". 
Kom og få tips og tricks til artikelskrivning 
- inden for alle felter fra en af kardiologiens 
mest produktive herrer.

Det foregår i Haderup auditoriet fredag d. 
15/3-13  fra kl 14:00 - 15:30.

Mvh, PUFFs bestyrelse.

Kommende PUFF-arrangementer foråret 
2013

For nærmere information om datoer, 
sted og evt. tilmelding, følg med på vores 
hjemmeside (puffnet.dk), i MOK, på opslag-
stavlen og på medlemsmailen.

Foredrag om artikelskrivning (“Den Gode 
Artikel”)
Foredrag om forskningsformidling til 
lægmand
Workshop i litteratursøgning
Kursus i præsentationsteknik 
Kursus i basal statistisk (venteliste)
Kursus i basal samt i avanceret SAS pro-
grammering
 
Vi glæder os til at se Jer!
Hilsner PUFF.

Månedsmøde I SAKS!
TIRSDAG D. 12. MARTS KL. 16.15 
Lille mødesal. 

Der vil være en kort introduktion og velkomst til eventuelle nye interesserede I 
SAKS. Så hvis du var forhindret sidste måned, så er du og din læsemakker mere 
end velkommen til at kigge forbi og høre lidt mere.

Dagsorden:

1. 1 Mini foredrag v/ Læge Esben vedrørende udlandsophold som kirurg. 
2. Kort intro og velkomst til evt. nye SAKS’ere. 
3. Siden sidst og andet. 
4. Basisgruppebazar d. 19. Marts 2013.
5. Evt.

Følgende arrangementer venter I starten af marts:

Intro til plastik
d. 13. marts kl. 17.00
Medlem af SAKS for deltagelse samt deltaget i sutur 2 eller har lign. erfaring.
Tilmelding starter d. 6. Marts kl. 16.00. 

Sutur 1 
d. 20. Marts kl. 17.00 
Medlem af SAKS 
Tilmelding starter d. 13. Marts kl. 16.00 

Vi glæder os til at se jer allesammen! 

Kh bestyrelsen

Sexekspressens actiondag lørdag d. 13. april  

Endnu engang afholder Sexekspressen actiondag, og du er inviteret. Så 
sæt kryds i kalenderen lørdag d. 13. april hvis du er frisk på at tilbringe 
en dag i selskab med en masse søde mennesker og samtidig få et indblik 
i Sexekspressens arbejde med seksualundervisning i 7.-10.-klasse.  
Dagen vil byde på:

- Seksualunderviser-kursus for nye medlemmer, der giver dig mulighed 
for at komme med ud at undervise – mødetid kl. 10 i Studenterhuset 
- Aftensmad med efterfølgende festligheder til langt ud på natten

Det eneste du skal gøre for at være med til disse herligheder er at 

tilmelde dig ved at sende en mail til: 6xseminar@gmail.com med navn 
og semester. Dette skal gøres inden d. 12. april, så skynd dig at få sendt 
mailen af sted og forbered dig på en sjov og lærerig dag. 

Vi glæder os meget til at dig i ”Sexekspressen - Panums Hyggeligste 
Basisgruppe”

HUSK månedsmøde torsdag d. 4. april kl. 17 i Studenterhuset

basisgrupper
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Pippi foredrag: 
Hvordan bliver man pædiater?
Onsdag d. 13/3 kl. 16:30 i store mødesal

Vi har inviteret Raheel, som har været læge i 6 år og skriver i 
øjeblikket Ph.d. på børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet. 
Han har tidligere arbejdet på pædiatrisk afdeling på Hillerød og 
Roskilde Sygehus. 

Raheel vil fortælle om sine oplevelser som yngre læge i pædi-
atrien, og give tips til at opfylde de 7 lægeroller :)

Alle er velkomne og der vil som altid være kaffe og kage :)

KLINIKOPHOLD MED PIT (PRAKTIKANTER I 
TROPIKERNE)

Vil du på klinikophold med PIT foråret 2014? Vi har 
hospitaler i Afrika, Filippinerne og Indien. Ansøgn-
ingsfrist er den 15. marts. Mere information om 
hospitalerne og hvordan du søger finder du på imcc.
dk/pit.

PIT MÅNEDSMØDE

PIT holder månedsmøde tirsdag  d. 19. marts kl. 
17.00 i Studenterhuset.
Hvis du er interesseret i tropemedicin og muligvis 
gerne vil kombinere dit medicinstudie med en 
udsendelse til et land i den 3. verden, så er PIT noget 
for dig.
Kom til vores månedsmøde og hør alt om vores 
meget aktive og hyggelige basisgruppe. Vi håber at se 
mange nye som gamle.
Vi glæder os som altid til at se nye såvel som gamle.

Mvh. PIT
RESTPLADSER EFTERÅR 2013

Synes du allerede nu, at semesteret er læsetungt? 
Så giv dig selv chancen for en kæmpe oplevelse 
til efteråret og byt læsesalene ud med et spæn-
dende klinikophold i et 3. verdensland. Vi har pt. 2 
restopslag til udrejse med PIT.
Opuko, Ghana (sep-nov)
Dette mindre landsbyhospital ligger halvanden 
time fra landets næststørste by Kumasi. Hospitalet 
er omgivet af regnskov på alle sider. På hospitalet 
er der 40 sengepladser, og deres hovedområder 
er skadestuebehandling, general outpatient care 
(ambulatorie), intern medicin, pædiatri, obstetrik, 
gynækologi og general surgery. Da det er et relativt 
nyåbnet hospital, har de generelt gode faciliteter: 
moderne operationsstue, endoskopi-udstyr, ekg-appa-
rat, ultralyd, laboratorie, veludstyret apotek samt en 
ny ambulance.

Hospitalet tilbyder en billig bolig, som deles af besø-
gende læger/studerende. 

Vi har haft to hold studerende dernede før og lægen 
på hospitalet har arbejdet på et andet PIT-hospital 
før, så han er bekendt med vores kvalifikationer, og 
glæder sig meget, til der kommer PIT-studerende 
derned og hjælper ham.

Songea regional hospital, Tanzania (sep-nov)
Songea er hovedstad i den sydøstlige Ruvuma region 
i Tanzania. Byen tæller ca. 130.000 indbyggere og 
er beliggende i naturskønne omgivelser. Det sydlige 
Tanzania er betydeligt mindre udviklet og velstående 
end de øvrige dele af landet. Der vil blive stillet 
gratis logi til rådighed (dog skal betales el, vand, 
vagtmand og maid, men dette er langt fra dyrt.

Hospitalet er et mellemstort regionshospital med et 
bredt udvalg af medicinske og kirurgiske afdelinger. 
Der er 395 sengepladser, nogenlunde parakliniske 
faciliteter og desuden mulighed for out reach clinics. 
Derudover findes der en skadestue, out-patient 
department og intensiv-afsnit.  På gyn-obs kan man 
hjælpe nogle af de omkring 30 fødsler om dagen på 
vej og desuden er der en pædiatrisk afdeling. 
Hospitalet er splinternyt i PIT, men vi har høje 
forventninger til vores samarbejde med det!

For at blive udsendt med PIT skal man have bestået 
8. semester og samle 5 kg hospitalsudstyr til hospi-
talet. Man kan søge hospitalerne alene eller sammen 
med en anden. Alle klinikopholdene er af tre måned-
ers varighed, hvor man er fuld tid på hospitalet. 

Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@gmail.
com senest den  15. marts med angivelse af navn og 
semestertrin. Vedhæft eventuelt aktivbevis fra PIT. 
Højt semestertrin og eventuelt aktivbevis prioriteres 
højere.

MIAV
Medicinstuderende med Interesse i et Ambitiøst cV

Vi (jeg) er en gruppe (enkelt person) der pga. fireårsregelen ser 
sig nødsaget til at oprette en basisgruppe for at kunne konkur-
rerer med alle de ungeforskere der lister rundt på medicinstudiet. 
Hvis du også gerne vil have et mere intimiderende CV, så mød op 
til vores (min) stiftende generalforsamling på fredag. Der vil være 
bestyrelsesposter med imponerende titler til alle der møder op. 
Vi vil planlægge workshops for os selv som undervisere, foredrag 
med os selv som talere og skrive utallige indlæg til MOK, uni-
avisen og alle andre tidsskrifter der tilsyneladende publicerer alt 
det lort der bliver sendt til dem.

Det er selvfølgelig kaffe og kage.

Vi (jeg) glæder mig til at se dig

Venlig hilsen MIAV 
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 Kærlighed og Hjernen 
Kan du lide CHOKOLADE? Har du styr på 
KÆRLIGHEDEN? Har du ikke? Ved du 
hvilken rolle HJERNEN spiller i forhold til 
kærlighed? 
 
Kom til FORNIKS arrangementet 
Kærlighed og Hjernen d. 19. marts kl. 
17:15 i Lundsgaard Auditoriet, Panum, og 
blev en hel del klogere på et emne, der 
optager alle, turteldue eller ej. 
 
Programmet er som følger: 
 
17:15-17:25 velkomst 
 
17:25 - 18:00 Filosof (Dan Zahavi, KU): 
Hvad er kærlighed? har vi brug for 
kærlighed? Kan kærligheden reduceres til 
molekyler? 
 
PAUSE FADL har flottet sig og giver fyldte 
chokolader til det kærlighedslystne folk:) 
 
18:20 - 18:50 Hjerneforsker (Albert Gjedde, 
KU): Hvad sker i den forelskede hjerne? Kan 
vi modellere den kærlighedsramte hjerne og 
beskrive mekanikken bag udtømmende? Kan 
vi skabe en kærlighedseliksir? 
 
18:50 - 19:20 Paneldebat: Spørgsmål fra 
publikum, afrundende spørgsmål  

Med venlig hilsen 

SÅ ER DET TID TIL NÆSTE MÅNEDSMØDE I IMCC EXCHANGE &
RESEARCH EXCHANGE!

Tænker du, at du gerne vil ud på udveksling en måned i forbindelse med studiet?
Har du lyst til at være med i super hyggelig gruppe, med masser af opgaver man kan gå i 
gang med?

Så kom til månedsmøde tirsdag den 19. marts kl. 17:00 i studenterhuset på 1. salen i 
”Loungen”.
Mødet er fra ca. 17-18:30, hvor du kan være med til at arrangere ophold for udenlandske 
studerende samt lære mere om selve gruppen og de hyggelige mennesker vi er 

Bagefter er der middag og mulighed for at snakke med den tyske udvekslingsstuderende vi 
lige nu huser her i København.
Meld derfor gerne tilbage via vores facebook-event om du vil spise med. 
Eventet hedder: Månedsmøde Exchange og Research Exchange.

Vi glæder os til at se dig i ”Loungen” i studenterhuset!

Kom og mød SATS (Studerendes Anæstesiologiske og 
Traumatologiske Selskab) til basisgruppebazar d. 19 marts 
kl. 14 – 17 foran Henrik Dam auditoriet og hør mere om de 
4 grene indenfor anæstesien, hvorfor det er verdens sejeste 
basisgruppe og hvad vi kan tilbyde dig!! :)

 
 
 
afholder foredraget  
Læger uden Bremser 
Kom og hør akutlæge Steen Barnung fortælle om livet som akutlæge  
til lands (som akutlæge i TraumeCentret)  
på hjul (i den flotte gule bil)  
og i luften (som helikopterlæge på akutlægehelikopteren). 
 
Onsdag den 20. marts 2012 kl. 15.30 i Store Mødesal på Panum 
 
Alle er velkomne, både SATS'ere og ikke-SATS'ere, så tag din læsemakker under 
armen og kom og hør et godt foredrag! 

MIRA - Medicinstuderendes Interessegruppe for 
Radiologi

Diagnostisk radiologi spænder bredt over de
 medicinske og kirurgiske emner og specialet
udvikler sig hurtigt.  Radiologien bliver stadig
mere og mere vigtigt i relation til patientudregning, 
-behandling og -kontrol og har store forskningsrelaterede 
perspektiver. 

Vær med til at oprette en ny basisgruppe for medicinstu-
derende med interesse for diagnostisk radiologi! 

Ved den stiftende generalforsamling vil vi se, hvor stor 
interessen for gruppen er, danne en bestyrelse og sammen 
beslutte, hvad gruppen fremover skal beskæftige sig med.

Arrangementet sker d. 15. marts, 
kl. 16.15 i Store mødesal på Panum.

Vi glæder os til at se Jer!
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Et	  foredrag	  om	  
Misbrug	  

med	  Henrik	  Rindom	  
	  

Adolf	  Hannover	  Auditoriet	  
	  

Tirsdag	  d.	  12/3	  	  
	  

kl.	  17-‐19	  
	  

Se	  vores	  Facebook-‐event	  for	  flere	  detaljer!	  	  
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Ønsker du et studiejob som mentor på Københavns Universitet 

 

Arbejdsbeskrivelse 

Arbejdet består i at hjælpe en medstuderende på Københavns Universitet, som har behov for støtte til 
studiet. 

Som mentor mødes du og den studerende på egen hånd – efter aftale eller på initiativ. I kan f.eks. mødes 
hver uge eller hver anden, efter behov. Typisk vil du som mentor hjælpe en medstuderende med at 
strukturere studiet og hverdagen, samt give gode råd og sparring. Arbejdet som mentor kræver at du er 
selvstændig, engageret og formår at bevare overblikket. 

Som mentor skal du tage udgangspunkt i din mentees ønsker og behov. Du skal være en fortrolig og ærlig 
samtalepartner, og du skal kunne lytte, spørge, sparre og guide. 

Det er vigtigt at du: 

- Tager udgangspunkt i din mentees situation 
- Ikke er bange for at tage initiativ 
- Anerkende din mentees oplevelse og er god til at lytte 
- Kan hjælpe med at skabe overblik og struktur 
- Er åbent og imødekommende  
- Selv er studerende på et af Københavns Universitets uddannelser 

Ansættelsesvilkår 

Din ansættelse og aflønning sker gennem Bruger – Hjælper formidlingen. Timelønnen er for tiden kr. 
122,36,- og arbejdet udgør typisk 20 – 30 timer per semester – dette kan variere efter mentees behov. 

Der er mulighed for at se de opslåede mentorjob på www.formidlingen.dk under jobplakaten.  

Du kan evt. sende din ansøgning eller kontakte Pia Jacobsen på pj@formidlingen.dk eller tlf. 36347900.  

Om mentorordningen  

Mentorordningen tilbydes via midler fra  Special Pædagogisk Støtte (SPS). SPS yder kompenserende støtte 
til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så de har mulighed for at gennemføre deres 
uddannelse på lige fod med andre studerende.  SPS hører til under Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i 
Ministeriet for Børn og Undervisning. 

 

  

 

Overvejer du en anden kandidatuddannelse end 
medicin?
Vidste du, at du med en færdiggjort bacheloruddannelse i medicin har mu-
lighed for at vælge en anden kandidatuddannelse end kandidatuddannelsen i 
medicin?
De kandidatuddannelser man har direkte adgang til med en færdiggjort bach-
eloruddannelse i medicin:
- Master of Science in Human Biology
- Master of Science in Global Health
- Bio Business and Innovation Program (MSc in Bioentrepreneur 
 ship): Et samarbejde mellem CBS, DTU og KU-LIFE

De kandidatuddannelser man skal supplere for at få adgang til med en bach-
eloruddannelse i medicin:
- Lægemiddelvidenskab
Tilmeldingsfrist til kandidatuddannelser er 1. April
På www.sund.ku.dk  kan du læse mere om de forskellige uddannelser.
Med venlig hilsen,
Studievejledningen for medicin

Sygdom og hvad gør jeg så? 
Alle kan blive syge i løbet af sit studie, men det er først rigtig uheldigt, når det 
falder sammen med enten eksamen eller obligatorisk undervisning – se her 
hvordan du skal forholde dig. 

•	 Sygdom	ved	obligatorisk	undervisning:	
Kontakt kursussekretæren hurtigst muligt og undersøg, om du kan få 
undervisningen en anden dag fx øvelse med et andet hold eller lign. 
Kan det ikke lade sig gøre at få gennemført den obligatoriske undervisning 
på pågældende kursus, kan du søge en dispensation til at gå til eksamen 
uden godkendt kursus. Sygdom skal dokumenteres ved en lægeerklæring 
fra egen læge påført lægens stempel og ydernummer og vedlægges 
dispensationsansøgningen. Undervisningen gennemføres så i stedet på næste 
semester. Kontakt altid Studievejledningen inden du søger en dispensation.

•	 Sygdom	før	eksamen:	
Bliver du syg før eksamen skal du snarest og senest kl. 9.00 på 
eksamensdagen meddele dette til Eksamenskontoret. Dette gælder også, hvis 
du bliver syg til en syge-/reeksamen. Sygdommen skal dokumenteres ved 
lægeerklæring fra egen læge påført lægens stempel og ydernummer. Den skal 
være Eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen.
Husk, at du selv skal tilmelde dig syge-/reeksamen. 

•	 Sygdom	under	eksamen:
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en tilsynsførende, aflevere din 
opgave og sørge for, at der bliver underskrevet af tilsynet og dig, at du forlader 
eksamen på grund af sygdom. 
Derefter skal du omgående søge læge og sende en lægeerklæring, der skal 
være Eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter eksamen. Opgaven 
vil ikke blive vurderet, hvis du bliver syg under eksamen.
Se evt. mere på KUnet.dk, under Mine Enheder -> Bachelor eller Kandidat i 
medicin -> Eksamen.

 

 
mail@yngreortopaedkirurger.dk 

www.yngreortopaedkirurger.dk 
 

Yngre Ortopædkirurger Danmark - YODA 
 

forskning@yngreortopaedkirurger.dk 
www.yngreortopaedkirurger.dk 

 
 

YODA’s Forskningskursus 2013 
 
Vi gentager succesen fra sidste år!  
 
Går du og tumler med en forskningsidé, er du bare interesseret i forskning eller er 
du allerede i gang med en protokol, så er dette kurset for dig! 
  
De forsknings-erfarne undervisere omfatter bl.a.: 
   

                   
 
 

 
 
 
 Søren Overgaard  Anne-Marie Engel Ove A. Nedergaard 
 Forskningsleder  Cand.med., Ph.D. Professor, Ph.D.  
 Professor, dr.med.    Forskningschef 
   Lundbeckfonden  
   
Program: 
Dag 1: mandag d. 22. april kl. 9-17 Dag 2: mandag d. 13. maj kl. 9-16.30: 
 Den gode idé Lægemiddelforsøg, GCP 
 - hvorfor forske Erfaringer med et Ph.D. studie 
 - studietyper CONSORT-statement 
 - protokol Videnskabelig uredelighed 
 Litteratursøgning Fundraising (åbent foredrag) 
 Statistiske analyser og ”risk of bias”  
 i lægevidenskabelig forskning 
 
  
Tilmelding senest d. 1. april på www.yngreortopaedkirurger.dk 
 
Pris inkl. frokost og kaffe begge dage: 700,- for YODA medlemmer* og 950,- for 
ikke-medlemmer. Der er 20 pladser som fordeles efter først-til-mølle. 
Kurset afholdes begge dage på Odense Universitetshospital. 
 
*Medlemskab af YODA er muligt for læger og medicinstuderende (kontingent 
250,- årligt) 
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Har din kæreste madder?

Når du siger madder me-
ner du så patter?

Så håber jeg du køber 
nogen til ham/hende

Har du set dem?

Fedt!

Spørg om lov, det kan 
betale sig

NejJa

Nej

Nej

Ja

Ja
Spiller din kæreste computer?

Når du siger computer 
mener du så patter? Okay

Har du set dem?

Fedt!

Spørg om lov, det kan 
betale sig

NejJa

Nej

Nej

Ja

Ja

Er din kæreste en mand?

Er hun så en kvinde? Så er du enten homo-
seksuel eller en pige

Har du set dem?

Fedt!

Spørg om lov, det kan 
betale sig

JaNej

Nej

Nej

Ja

Ja

Flowchart.... hey! (Stolen from David/MOK.red.)
Af: Markus/MOK.red.

Kan du holde vejret i 30 sek.?

Også når du ser på patter?
Så øv dig!

Har du prøvet med to par?

Fedt!

Spørg om lov, det kan 
betale sig

NejJa

Nej

Nej

Ja

Ja

flowcharts



1515

ZambiaGhana

FilipinerneUganda

TanzaniaLiberia

KenyaIndien

Oplysninger til Studerende om Samfundet!

OSS

Som en særlig service til læsere med kærester eller gode venner, der af en eller anden grund opholder sig et sted i Afrika, hvor 
internetforbindelsen er så ringe at skype ikke virker, bringer vi en liste over de billigste og dyreste telefonselskaber til glæde og 
gavn for alle.

Af Anna Martha/ mok-red
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