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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 26, baghuset

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: Markus Harboe Olsen

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

Onsdag: MOK NR. 2 UDKOMMER
  1. Maj i fælledparken - FaDL fejrer det, se s. 8
  Stor fest på RHK kl 18 og mange dage frem - Marathon!

Torsdag: Sexekspressens månedsmøde kl. 17, se side 15
  Fernisering i underetagen på RHK. HÖH fremviser deres  
  nyeste kreationer kl 20.30 

Fredag: FREDAGSBAR!!! WEEEEE!

Lørdag: Sove...

Søndag: Vågne...

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  

Tirsdag: David er i Næstved

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:

360 dage
IFØLGE PLANEN SKULLE DEN 
ÅBNE OM:

gammel deadline: -187 dage
ny deadline: 30 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I 
MOK!

Åbningstider i midlertidig klub:
man:  11 - 15
tirs - fre:  11 - 17



33redaktionelt

Jeg har en 

lommelygte Du er en fed nar!

Michael's Corner
Michael Concillado - manden, legenden - er tilbage i MOK for at dele ud af sin altomfavnende visdom, og få dig til 
at undres, at glædes, at grine og at græde. 

I Michaels Corner er intet emne for farligt eller for frækt til at blive taget op - og kun fantasien sætter grænser 
for hvordan Michael bearbejder ?????

Denne uge starter vi ud med en bred vifte af emner, så vi rigtig kan få et indblik i Michaels alsidighed.

2. Verdenskrig:
"Det er et ømtåleligt emne for mange, det er jeg godt klar 
over. Jeg vil derfor moderere mit svar. Den største impact 
2. verdenskrig har haft for mig og min kultur, er (som alle 
ved) at mit hjemlands uafhængighed blev udskudt pga 
de skide Japseres besættelse. Filippinerne havde længe 
været på vej, og klar, til at træde ind i verdenshistorien 
som et uafhængigt land. Noget som verden havde ventet i 
spænding på, men den skide krig tog alt fokus og fame, fra 
hvad jeg mener er verdenshistoriens største og vigtigste 
begivenhed.
Fuck den krig!"

Ladyboys:
"Lad mig angribe det sådan her:
Pros:   Cons:
Ligner piger  Er drenge
Er drenge?  Har ikke en tissekone
Har en pik  Har en pik
Koster ikke så meget Man skal rejse til Asien
Man kan få flere ad gangen Man skal veksle
Tilgængelig om dagen

... There you have it. Flest pros så jeg er for."

Knalderter:
"Her vil jeg gøre det klart med det samme! 
Vi snakker om dem på juletræet, du ved 
pyntet til nytårsaften. De er fede mand!! 
Altid et partytrick, sætter enhver fest igang. 
Hvis du for eksempel har en intens diskus-
sion om 2. verdenskrig, så hiver du lige 
sådan en bad-boy frem og BOOOM! Case 
closed - let the party begin.
Din brors kæreste der er kommet (haha) til 
juleaften er scoret på et splitsekund - 1, 2, 
BANG."

Knallerter:
"'Nuff said!!!"



44 vagtbureauet
RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00

WWW.FADLVAGT.DK

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

M E D D E L E L S E R

A N N O N C E R

FADLS VAGTBUREAU
KØBENHAVN 35378800
 Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
 Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00
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SPV HOLD 1612, HVIDOVRE

Vi er et hold på 9 personer der er ansat af lægerne på 
Hvidovre Hospitals Gastroenhed til at hjælpe med op-
gaver som venflonanlæggelse, akutte blodprøver, EKG 
og a-gas. Holdet dækker aftenvager 15-23 alle ugens 
dage og dækker ikke helligdage. Vi søger et nyt medlem 
til start 1. juli 2013. 

Gastroenheden består af 7 afdelinger, men vi har vores 
faste base på 324-AMA hvor vi føler os godt hjemme og 
er meget vellidte.

Da vi er er ansat af lægerne, og ikke sygeplejerskerne, 
er der ingen plejeopgaver, men mulighed for at tage 
ved lære af lægerne på afdelingen og øve færdigheder 
som kateter- og sondeanlæggelse, GU og journaloptag 
når tiden er til det.

Krav:
• Minimum 400 SPV- timer
• Have bestået minimum 7. semester
• Kunne tage i gennemsnit ca. 3-4 vagter (+bagvagter) - 
også i eksamens- og ferieperioder
• Skal kunne komme til samtale i uge 20 og starte 
oplæring i juni.

• Gyldigt akkrediteringskort
• Tidligere hold- og stikkererfaring værdsættes, men er 
ikke et krav.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Pernille Udesen på 26 94 07 37 eller mjc448@
alumni.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 13. maj 2012 kl. 10. Via 
Vagtbureauets hjemmeside www.fadlvagt.dk. 
Motiveret ansøgning, da der blive afholdt 
ansættelsessamtaler i uge 20. 

  

NU er tiden kommet hvor ALLE skal forny Brandtesten og Hånd-hygiejnetesten. 

I perioden mellem den 1. og 18. maj skal du tage begge tests –  uanset  hvornår du sidst har taget dem !!!!

Husk hvis ikke du er gyldig akkrediteret, kan du ikke tildeles vagter. 

Du kan afhente dit nye kort i Vagtbureauets ekspedition fra
den 3. juni til og med den 28. Juni.

For at tage testerne går du ind på www.fadlvagt.dk og følger vejledningen der eller du kan gennemføre 
testerne via din webprofil. 

Har du problemer med at logge ind kan du kontakte Vagtbureauet på 
35 24 54 05 eller e-mail akkreditering@fadl.dk  
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A N N O N C E R

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

55vagtbureauet

EKG- OG STIKKERHOLD 1601 PÅ RH 
SØGER 2 NYE MEDLEMMER
 
Vi er et velfungerende hold på 5 personer, 
der søger 2 nye medlemmer

Vi tager EKG og blodprøver på onkologiske patienter der 
henvises fra forskellige afdelinger på RH. Vi har eget am-
bulatorium i stueetagen med tilhørende venteværelse, 
hvor patienterne selv finder hen, dvs. intet patientop-
søgende arbejde.

Vi har vagter man-fre fra kl. 9.00 til 13.00, hvor hver vagt 
dækkes af én person, så man arbejder alene. Derfor skal 
du kunne lide at have travlt og arbejde under et vist tid-
spres, da der især mandag og tirsdag er mange ventende 
patienter. Holdet har fri på helligdage men da vi kun er 
5 på holdet er fleksibilitet mht. vagtplanlægning vigtigt.

Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære 
blodprøvetagningssted på RH og med vores stamafde-
ling 5013.

Vi afholder holdmøde én gang om måneden på skift 
medlemmerne imellem, hvor vi fordeler den kom-
mende måneds vagter og bagvagter (til brug i tilfælde 
af sygdom).

Krav: 
- Min. 200 SPV-timer
- Min. 4 vagter og 4 bagvagter pr. mdr.
- Gyldigt akkrediteringskort
- Du skal være selvstændig og fleksibel
- Du skal være villig til at tage vagter i eksamensperioden
- Lavt semestertrin og stikkeerfaring foretrækkes
- motiveret ansøgning
 
Løn: SPV-holdløn
Der vil være 2 vagter med lønnet oplæring i at tage EKG, 
blodprøver og i brugen af LABKA. 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 2. maj 2013 kl. 10.00. 
Ansøgningsskema findes på www.fadlvagt.dk, - tilmelding 
til hold - husk at mærke det ”hold 1601”.

Yderligere info: Kontakt holdleder Tobias på vkx660@
alumni.ku.dk 

KURSUSAFDELINGEN SØGER 
FIGURANT

FADL kursusafdeling søger figuranter til vores somatisk 
SPV-prøve. 
Der afholdes SPV-prøve hver torsdag og enkelte onsdage 
fra september til december.
Det forventes at du minimum deltager 5 eksamener 
pr. semester.

Krav til figuranter:
- Du skal minimum have 500 SPV-timer (erfarne vagt-
tager prioriteres)
- Du skal have bestået 5. semester 
- Du skal have en bred praktisk erfaring både fra soma-
tiske vagter såvel som psykiatriske vagter 
- Du skal være med til at sikre et højt faglig niveau i 
overensstemmelse med de sundhedsfaglige krav der 
forventes af en SPV-vagt.
- Du skal have en ”skuespiller” gemt i maven 

Løn og vilkår:
Lønnen er 339 kr. pr. time.

Planlægningen af datoer foregår halvårligt. Arbejdsby-
rden er fleksibel, dog forventes det at figuranterne 
dækker al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gang.

Interesseret!
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Gry Orkelbog-Andresen tlf.nr. 35 24 5402

Ansøgningsfrist: Mandag den 6. maj 2013 kl. 08.00 via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding hold 
– Mærket ”figurant”.  Der forventes at man skriver en 
begrundet ansøgning Ansættelsessamtaler finder sted 
på Vagtbureauet den 7. + 8.maj (dag tiden 08.00-15.00) 

VENTILATØRHOLD TIL GLOSTRUP 
INTENSIV AFDELING

Intensiv Terapi afsnit Y13 har brug for et ventilatørhold 
i sommerferien, som kan dække dagvagter mandag til 
fredag samt alle nattevagter.
Der er brug for erfarne ventilatører, som kan passe 
patienter selvstædigt med en sygeplejerske bag sig.

Perioden, som skal dækkes, er ugerne 27 til og med 32 
(1. juli til og med 11. august).

Holdet forventes at skulle bestå af 10-12 medlemmer.

Krav: 
• Medlemskab af FADL
• Man skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.
• Erfaren Ventilatør som kan arbejde selvstændigt
• Min. 200 VT-timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med flest antal timer og højeste semestertrin 
vil bliver prioriteret.
Der vil blive planlagt et oplæringsforløb på afdelingen 
sidst i maj eller først i juni, når holdet er samlet.

Ansøgningsfrist: Mandag den 13. maj 2013 kl. 8.
Søg via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – tilmelding 
til hold – Mærket ” Glostrup Intensiv”

Løn: VT-holdløn

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeplejer-
ske Astrid R. Bruun tlf. 35 24 54 08 eller mail ab@fadl.dk 

LÆGEVIKARHOLD 7707

Hjertemedicinsk afdeling P - Gentofte Hospital

Lægevikarhold på Hjertemedicinsk afdeling P, Gentofte 
Hospital søger 3 nye holdmedlemmer. Vi søger en som 
kan starte fra juli måned (med oplæring i juni), samt to 
som kan starte pr 1 august (med oplæring i juli).
Holdet skriver elektroniske journaler og klargør elekt-
ronisk medicin status på henviste elektive og subakutte 
iskæmi patienter forud for koronararteriografi (KAG) og 
Percutan Coronar Intervention (PCI). Der er et tæt samar-
bejde med sygeplejerskerne på afdelingen. Jobbet giver 
god rutine i kontakt til patienter med hjertesygdom og 
journalskrivning. Arbejdet er travlt og lærerigt.

Arbejdstider:
• Mandag til fredag fra kl. 07.00-13.00 eller 08.00-14.00
Krav:
• FADL-medlemskab og gyldigt akkrediteringskort
• Du skal minimum være holdsat på 9. semester.
• Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned – også 

i eksamensperioder.
• At du kan deltage i 4 følgevagter på 5 timer inden start, 
samt deltage i hospitalsintroduktion (2 hele dage), som 
altid ligger de første to hverdage i hver måned.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Astrid Bruun tlf: 
3524 5408 eller holdleder Ole Kruse, tlf: 22737615
Ansøgningsfrist: Onsdag den 8. maj 2013 kl. 10.00. 
Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – 
tilmelding til hold – Mærket ”Hold Gentofte”. Husk at 
give motiveret ansøgning i notefeltet.

Lægevikar hold i Psykiatrien Vordingborg søger 2 nye 
holdmedlemmer

Hvis du er interesseret i et spændende job på et læge-
vikarhold i psykiatrien i Vordingborg så kig efter her:

Vi er et velfungerende hold, som arbejder sammen med 
forvagten i den akutte modtagelse. Den primære opgave 
er patientsamtaler og udfærdigelse af hhv. indlæggelses-
journaler eller skadesnotater.
Øvrige opgaver varetages også, f.eks. somatiske tilsyn 
på sengeafdelingerne. 
Arbejdet er meget selvstændigt, spændende og lærerigt. 

Oplæring:
• Oplæring i juni-juli. Der er tre lønnede oplæringsvagter.

Arbejdstid:
• Alle ugens dage fra kl. 13.00-21.00. 

Krav:
• Skal være holdsat på 10. semester
• Min. 200 FADLvagt timer og gerne anden klinisk 
erfaring.
• Gyldigt akkrediteringskort 
• Interesse for psykiatri
• Skal kunne afholde minimum 4 vagter pr. mdr. også i 
eksamensperioder
• Motiveret ansøgning til holdleder

Løn: 
I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. Der 
er en times lønnet transporttid hver vej, samt billetten 
betales. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 6. maj.  2013 Kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer- ledige hold- Mærket 
”Vordingborg”

Samtaler vil blive afholdt d. 13-19. Maj 2013.
For yderligere oplysninger kontakt holdleder: 
Mikael Klem på Mik_klem@hotmail.com
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Vil du prøve om forskning i sundhed er noget for dig?
Vi søger en stud. med. som forskningsårsstuderende til at deltage i arbejdet med 
vores humane forskningsprojekter. Vi undersøger bl.a. hvordan træning og vægt-
tab påvirker kondition og kroppens insulinfølsomhed.

Du bliver ansat som forskningsårsstuderende, og der er afsat tid til at du kan lave 
din OSVAL II / kandidatopgave og der vil være god mulighed for feedback. Du skal 
være indstillet på at tage orlov fra studiet. Der er mulighed for ansættelse i enten 
6 eller 12 mdr. 
Du vil indgå i alle aspekter af et humant forsøg. Du vil lære at udføre humanfysi-
ologiske eksperimenter, lægge venflons, tage blodprøver, måle iloptagelse og kondi-
tion, lave DXA scanninger mm. Vi foretrækker at du har bestået dit 9. semester på 
medicinstudiet ved ansættelsestidspunktet, men alle er velkommen til at søge.

Projektet foregår på Xlab, Biomedicinsk Institut, Panum og er tilknyttet Center 
for Sund Aldring. I afdelingen er der en del andre studerende, der laver forskning-
sår, så der er også et godt socialt miljø. 

Ansættelses tidspunkt: 1. August 2013.
Send ansøgning senest 1. Juni til:

PhD studerende, læge Merethe Hansen 
Tlf: 61703010
meretheha@sund.ku.dk
eller
PhD studerende, læge Michael Lund
Tlf: 61381744
michaeltl@sund.ku.dk 
 
Du kan se mere om vores afdeling på www.xlab.dk

Reservelægestilling med forskningsindhold: 
Klinisk Biokemi!

Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, søger reservelæge med ansæt-
telsesstart 1-7-2013. Stillingen er for op til 1 år og kan klassificeres som 
introduktionsstilling (Stillingsnummer 1301171-60-i-1). 

Stillingen indebærer forskning, evt. oplæring i forskningsanalyser, introduktion 
til specialet og undervisning. Afdelingens yngre læger indgår i en vagtordning 
med tilstedeværelse i dagtiden og efterfølgende vagt fra hjemmet.  
 
Vores afdeling er en af de mest forskningsaktive i landet. Forskningen er 
fokuseret inden for forskellige hovedområder: molekylær neuroendokrinologi, 
kardiovaskulær genetisk epidemiologi og molekylær vaskulær biologi. Afde-
lingens forskning ledes af 4 professorer og involverer ca. 45 akademikere og 
bioanalytikere. 
 
Se hele stillingsopslaget: http://www.laegejob.dk/job.asp?id=119367

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte 
afdelingens vagthavende yngre læge, tlf.: 35 45 13 97 eller 
klinikchef, professor, dr.med. Lars Bo Nielsen, tlf.: 35 45 23 04. 
 
Ansøgningsfrist
Mandag den 20. maj 2013. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

Forskningsår i immunologi ved Klinisk 
Forskningscenter, Hvidovre Hospital

FORSKNING VED KLINISK FORSKNINGSCENTER
Klinisk Forskningscenter er en tværfaglig afdeling med 75 forskere som udfører 
basal laboratorieforsknings såvel som klinisk og epidemiologisk forskning. Vores 
forskningsgruppe fokuserer på inflammation og immunologi med nuværende 
projekter inden for HIV, Crohns sygdom og biologisk aldring.

Nuværende forskningsprojekter
•	 Effekten	af	Infliximab	på	FoxP3	regulatoriske	T-celler	ved	Crohns	
sygdom
•	 Lokal	og	systemisk	inflammation	hos	HIV-smittede	patienter	og	
betydningen for metabolisme, muskelmasse og fedtfordeling
•	 Markører	for	accelereret	biologisk	aldring	og	deres	betydning	for	
mortalitet og genindlæggelser

Vores forskning kombinerer gængse laboratoriemetoder såvel som 
flowcytometri, Western blot og Luminex med DXA-scanninger, metaboliske 
målinger og andre kliniske metoder tilgængelige på Hvidovre Hospital.

Kontaktoplysninger
Hvis du er interesseret i at deltage i ovenstående projekter og blive en del af 
vores gruppe, kan du kontakte:

Forskningschef, overlæge, ph.d. Ove Andersen (ove.andersen@regionh.dk)
Humanbiolog, ph.d.-studerende, Anne Langkilde (anne.langkilde@regionh.dk)
Forskningsassistent, cand. med., Thomas Huneck Haupt (thomas.huneck.
haupt.01@regionh.dk)

Prægraduatforskningsår i børne- og ungdomspsykiatri?

Har du interesse for at deltage i et pharmakogenetisk multicenter studie af børn i 
7-12 års alderen med nydiagnosticeret ADHD? 

Vi tilbyder nu et år som forskningsårsstuderende på INDICES WP6 ved Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk afdeling i Glostrup. 

Patienter fra de tre børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i BUC Region 
Hovedstaden, observeres for effekt og bivirkninger ved behandlingen, igennem 12 
uger mens dosis afmethylphenidat, det mest almindelige præparat mod ADHD, 
optitreres. Formålet er at undersøge om variationer i genet for carboxylesterase1, 
det enzym der omsætter methylphenidat, har betydning for behandlingseffekten, 
for at kunne udvikle genotypebaserede retningslinjer for methylphenidatbehan-
dling på sigt.Udredning, diagnostik og monitorering af behandlingen foregår efter 
standardiserede metoder, og data registreres systematisk i projektet (INDICES 
WP6), som ledes af overlæge Tine Houmann. INDICES WP6 er del af et større 
internationalt forskningssamarbejde, som på forskellige niveauer undersøger 
betydningen af variationer i carboxylesterase1 genet. 

Dit arbejde vil hovedsageligt bestå i at assistere den PhD studerende ved projek-
tet, med monitorering af behandlingseffekten, ved ugentlig telefoninterview med 
forældre, og klinisk undersøgelse hver 4. uge, samt spørgeskemabesvarelser fra 
forældre og lærere.
Undersøgelserne udføres i hverdagene frem til kl. 16. Du vil også deltage i de 
løbende administrative opgaver, der følger med undersøgelserne, såsom rekrutter-
ing af børnene og registrering af data.   

Du vil få dit eget mindre projekt i tæt samarbejde med de andre forskere, og det 
forventes at dit arbejde vil resultere i en international publikation. Dit projekt 
omhandler sammenhængen mellem funktion og symptomer i opstartsfasen af 
medicin. Du skal undersøge hvordan forældrenes scoring på en skala, som måler 
barnets funktion i hverdagen (WFIRS-Weiss FunctionalImpairment Rating Scale; 
som indeholder spørgsmål vedr. barnets selvværd og funktion i skole, hjem, og 
med kammerater) før og efter medicinering, forholder sig til sværhedsgraden af 
symptomer målt på andre skalaer vedr. ADHD. 

Vi forventer at der er gode chancer for at opnå finansiering til dette projekt. 
Du vil indgå i et godt samarbejdende forskningsmiljø i forskningsenheden i 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Region Hovedstaden, som ledes af prof. Kerstin 
Plessen, med aktuelt 10 Ph.D.-studerende og fem seniorforskere. Du vil have din 
tilknytning til afdeling Glostrup og vil gennemføre dit projekt under vejledning af 
forskningskoordinerende seniorforsker Pia Jeppesen."

Du skal være medicinstuderende og kunne tiltræde 5. august eller snarest 
derefter.

Kontakt:
tine.houmann@regionh.dk / pia.jeppesen@regionh.dk
Ansøgningsfrist d. 1.5.2013
Skriv gerne motiveret ansøgning.

annoncer

Dorthe Sandbæk Høgsberg
Projektsygeplejerske
Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital, Indgang 66
2400 København NV

Tlf. 3531 3069
Email: dorthe.sandbaek.
hoegsberg@regionh.dk

Sæt kryds i kalenderen: 
Årets pumpefest afholdes 
tirsdag d. 9/7 2013.

Nærmere info følger
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MÆND SØGES - survey om familiedannelse
I alle europæiske lande begynder kvinder og mænd at få børn senere og senere. Vi mangler tilstrækkelig 
viden særligt om mænds ønske om at få børn og om deres viden om nedsat frugtbarhed. I nogle år har det 
været muligt at nedfryse ikke-befrugtede æg fra kvinder, således at kvinderne senere i livet kan anvende de 
nedfrosne, optøede æg til at forsøge at få barn. I Danmark er det kun tilladt at nedfryse æg i forbindelse med 
behandling for en sygdom, mens det i England er tilladt alle kvinder at få nedfrosset æg, hvis de ønsker det. 
Vi er interesserede i at kende særligt mænds holdning til nedfrysning af ikke-befrugtede æg fra kvinder. 

Lone Schmidt, Københavns Universitet og professor Nick Macklon, Southampton University, England 
gennemfører derfor et projekt med en net-baseret spørgeskemaundersøgelse om familiedannelse.
Du er inviteret til at deltage i undersøgelen, som omfatter spørgsmål om:
•	 Dine	holdninger	til	at	få	børn	og	familie
•	 Dine	holdninger	til	at	nedfryse	æg	fra	kvinder
•	 Din	viden	om	nedsat	frugtbarhed

Undersøgelsen er anonym. Man skal være fyldt 18 år og bo i Danmark for at deltage.

www.mycompletefamily.dk

Du må meget gerne sende linket til undersøgelsen videre til andre – kvinder må også meget gerne besvare 
surveyen.

Hvis du vil vide mere om undersøgelsen er du velkommen til at kontakte læge, dr.med. Lone Schmidt, 
Københavns Universitet 
lone.schmidt@sund.ku.dk


 
 

Raske mænd søges til forskningsstudie om appetit og 
energiforbrug 
Effekt af Hydrolyseret Kasein på Energiforbrug og Subjektiv Appetit (HerKulES) 

Til et forskningsstudie, hvis formål er at undersøge effekt af mælkeproteiner på energiforbrug og appetit søger Institut for 
Idræt og Ernæring: 26 raske, overvægtige mænd mellem 22 og 40 år  

I studiet testes tre mælkeproteiner; hydrolyseret kasein, kasein og valleprotein. Studiet består af i alt 3 forsøgsgange som 
hver vil vare ca. 40 timer. Studiet finder sted på Institut for Idræt og Ernæring, SCIENCE, Københavns Universitet, 
Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg C.  

Studiet vil foregå i et respirationskammer, hvor vi kan måle dagligt energiforbrug. Respirationskammeret er et 14 m3 stort 
rum indrettet med seng, skrivebord, stol, telefon, toilet og tv. Under opholdet er det muligt at læse, se tv og arbejde. 
Kammeret er udstyret med en computer med netadgang, men af IT sikkerhedsmæssige omstændigheder er det ikke muligt 
at tilslutte egen computer til nettet. Du sover 2 nætter i kammeret pr. forsøgsgang. Under opholdet i kammeret vil du få 
serveret 4 måltider som blandt andet består af en proteinshake indeholdende én af de tre proteinkilder. Vi vil måle dit 
energiforbrug over 24 timer, appetitregulering samt tage blodprøver (kun over 4 timer). Forsøgsgangene afsluttes med et 
ad libitum frokostmåltid, hvorefter der skal udfyldes en 24-timers kostregistrering. Du skal deltage i, i alt 3 forsøgsgange
og vil i tilfældig rækkefølge få serveret de tre proteinshakes. Studiet er ikke forbundet med bivirkninger og som tak for 
din deltagelse vil du modtage et skattepligtigt honorar. 

Du kan deltage hvis du: 
• har et BMI på 27-35 kg/m2. Du kan beregne dit BMI ved at dividere din vægt (målt i kg) med din højde*højde 

(målt i meter)  
Du kan ikke deltage hvis du: 

• har ko-mælks- eller andre fødevarerelaterede allergier
• er vegetar
• er ryger eller stofmisbruger 
• har et højt alkoholindtag (mænd >14 genstand/uge)
• har haft en vægtændring på > 3 kg indenfor de sidste 2 måneder 
• er fysisk aktiv >10 timer/uge 
• har diagnosticeret sukkersyge (type I og II) eller forhøjet kolesterol 
• har sygdomme der påvirker dit stofskifte 
• tager receptpligtig-eller håndkøbsmedicin, der influerer på stofskifte, vægt eller appetit 
• deltager eller har deltaget i andre kliniske studier indenfor de sidste 4 uger 
• har doneret blod indenfor de sidste 3 måneder før påbegyndelse af studiet 
• har en hæmoglobinværdi < 8 mol/L (måles ved forundersøgelsen) 
• har en blodsukkerværdi > 6.1 mmol/l (110 mg/dl) (måles ved forundersøgelsen) 
• vurderes at være i en fysisk og psykisk tilstand, som gør at du ikke vil kunne gennemføre studiet             

Hvis du er interesseret i at deltage kontakt da venligst:
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 Studentermedhjælper til Scientific 
Affairs, Dermatology 
Vil du vide, hvad det vil sige at arbejde i en 
lægemiddelvirksomhed, og hvad der skal til for 
at udvikle et lægemiddel og sikre, at det hjælper 
hundredetusindevis af mennesker i hele verden? 
Sæt fokus på det relevante og foreslå konklu-
sioner
Som studentermedhjælper i Scientific Affairs, 
Dermatology vil en vigtig opgave være at søge i 
medicinsk litteratur, uddrage konklusioner og 
gøre det nemt at formidle. Samtidig vil du opnå 
en rigtig god indsigt i dermatologiske sygdomsom-
råder og de nyeste behandlingsmuligheder.
Scientific Affairs ligger i Ballerup sammen med 
marketing-, forsknings- og udviklingsafdelingerne 
og indgår i mange projekter, der binder videnskab, 
kommunikation og markedsføring sammen - altid 
med patienternes behov i fokus.  I dermatolo-
gisektionen har vi brug for en kollega, der kan 
arbejde med:
•	 større	og	mindre	litteratursøgninger
•	 sammenfatning	og	kommunikation	af	
videnskabelige data
•	 Microsoft	Office,	især	PowerPoint	og	
Excel
•	 deskriptiv	statistik
•	 løsning	af	praktiske	opgaver
Du kan kombinere medicinsk viden og kommer-
ciel forståelse
Hvis du overvejer en karriere i en lægemiddel-
virksomhed og bliver inspireret af at arbejde i en 
dynamisk virksomhed, hvor alle løfter opgaver 
med ét fælles mål, så er du muligvis den stu-
dentermedhjælper, vi søger.
Desuden er det vigtigt, at du
•	 er	fleksibel,	positiv	og	nysgerrig
•	 har	bestået	8.	semester	på	medicin-
studiet
•	 taler	og	skriver	engelsk
•	 er	vant	til	at	søge	artikler	i	PubMed
På verdensplan vil du få 4000 nye kolleger, der 
alle arbejder med det formål at give patienter den 
bedst mulige chance for at håndtere og behandle 
deres sygdom. 
Du vil blive en del af Scientific Affairs-afdelingen, 
der består af 20 personer, hvoraf de tre i dermatol-
ogisektionen vil blive dine nærmeste kolleger.  
Vil du have indblik i nogle af de fremtidsmu-
ligheder, man har som læge, og har du mulighed 
for at arbejde ca. 8 timer om ugen, så hører vi 
meget gerne fra dig.
Yderligere oplysninger fås hos: 
Head of Global Scientific Affairs Mikkel Hansen
Telefon: +45 7226 3893 
Mobil: +45 4188 9512 
Vi ser frem til at byde dig velkommen i vores 
team!

Om LEO Pharma 
LEO Pharma er en uafhængig, forskningsbaseret 
lægemiddelvirksomhed stiftet i 1908. Virksom-
heden udvikler, producerer og markedsfører 
lægemidler til behandling af dermatologiske 
lidelser samt forebyggelse og behandling af blod-
propper. LEO Pharma sælger lægemidler i over 
100 lande og har egne salgsenheder i 61 lande. 
Globalt beskæftiger LEO Pharma mere end 5.000 
medarbejdere. LEO Pharma er 100 % ejet af LEO 
Fondet og har hovedkvarter i Danmark. Læs mere 
på www.leo-pharma.com.

 
Stud. med. søges 
Er du dygtig til UL eller lærenem har vi et godt 
job til dig. Du får oplæring i plaque- og IMT scan-
ning og skal være stabil, serviceminded og positiv 
overfor forebyggelse. 
Arbejdstiden er meget fleksibel og ligger på valg-
frie eftermiddage og eventuelt lørdag formiddag. 
Se mere om CardioLabs koncept på www.cardi-
olab.dk     
Hør mere på 32946000 eller send ansøgning til 
stig.ekkert@cardiolab.dk
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1.maj i studenterklubben 

Vanen tro inviterer FADL alle medlemmer til 1. maj. 
Denne gang kommer det til at foregå i den midlertidige 
studenterklubs lokaler. 
Arrangementet starter kl. 9 med morgenmad, bitter og 
fagforeningsøller. Klokken 12 går vi i samlet anmeldt 
demonstration over til fælledparken hvor vi nyder det 
gode vejr.
Vi glæder os til at se en masse medlemmer!

Fredag er sidste frist for svar til 
medlemsundersøgelsen

Mere end 1000 medlemmer har allerede svaret på vores 
elektroniske medlemssurvey. Er du en af disse, vil vi blot 
sige mange tak for hjælpen. Har du endnu ikke svaret 
på undersøgelsen, vil vi minde dig om, at deadline 
allerede er fredag den 3. maj kl. 12.00. Check den mail 
du har fået fra os i torsdags eller kontakt os på kontakt-
data@fadl.dk
Går du med overvejelser om køb af andelsbolig?
FADL afholder i samarbejde med Lægernes Pension-
skasse en infoaften om andelsboligkøb, og hvad man 
skal man skal være særligt opmærksom på, når man 
begiver sig ud på det store boligmarked.
Helle Stigaard Vestlev er kundechef i Lægernes Pen-
sionskasse og har stor viden indenfor området. Hun 
vil holde et foredrag om de faldgruber, der kan være, 
når man køber andelsbolig samt give generelle råd til, 
hvordan man får det bedste ud af sit boligkøb.

1515kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Oplægget varer ca. halvanden time. Herefter byder 
Lægernes Pensionskasse på sandwich og sodavand, 
og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til 
Helle Stigaard Vestlev.

Tilmelding:
Arrangementet er for alle FADL-medlemmer. Send 
en mail til kkf@fadl.dk med emnefeltet "tilmelding 
andelsbolig" senest  fredag d. 10. Maj kl. 17, hvis 
du har lyst til at deltage.
Tid og sted: 
15. maj kl. 17.30-19.30
Lægernes Pensionskasse
Dirch Passers Allé 76 / 2000 Frederiksberg

Panum Distortion d.29. maj kl.16

Som en integreret del af Distortion, der finder sted 
på Nørrebro den 29. maj, afvikles ”PANUM DIS-
TORTION”, specielt rettet mod alle studerende på 
Panum.  FADL bakker op om arrangementet og har 
bevilget 5000 kr.
Ikke en hvilken som helst boremaskine
…men en højteknologisk Omni Device til kirurgisk 
simulation. Det er hvad Studerendes-Øre-Næse-
Hals Kirurgiske selskab søger finansiel støtte til. 
SØNHK skal blandt andet bruge devicen, når de 
iværksætter kurser i simuleret kirurgi  i hoved-
hals-regionen. FADL København har på sit seneste 
repræsentanskabsmøde bevilget midler til Omni 
Device boremaskinen.

kredsforeningen
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

I denne uge vil jeg forudse og forklare jeres politiske 
overbevisninger. Nu behøver du slet ikke gå og bryde 
dit lille hovede med hvad du skal stemme til næste 
valg, for det er allerede bestemt. Af stjernerne. Og 
mig. Men mest stjernerne. 

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Grundlæggende set er du totalt ligeglad med politik. 
Du gemmer din apati bag en mur af ubehagelige 
holdninger der kvæler enhver politisk diskussion 
før den starter. Du vælger sofaen til næste valg, da 
du synes dens løfte om at være blød og afslappende 
tiltaler dig.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du stemmer på Konservative i et misforstået forsøg 
på at gøre Prins Henrik konge.

Vædderen
20. marts - 19. april
Efter grundige overvejelser stemmer du på et parti 
der ikke får nogen mandater. Din stemme har altså 
med andre ord ingen konsekvens. Men dine holdninger 
er jo også totalt uinteressante.

Tyren
20. april - 20. maj
Du er splittet mellem dit ønske om kompetent ledelse 
af landet og dit behov for at se på lækre folketings-
medlemmer. Du vælger at gå på "kompromis" og 
stemmer på Sophie Løhde (V). Idiot.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du står fast på Helle's dominans. Du ser op til 
hendes jernhårde facon og ubøjelige dedikation til at 
genoprette Danmarks økonomi. Men på grund af 
din elendige indsats i folkeskolen bliver du forvir-
reret i stemmeboksen og kommer ved et uheld til at 
stemme på Dansk Folkeparti. Det er helt okay, du 
har ca. samme intellektuelle kompetancer som deres 
gennemsnitslige vælger.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Egentlig så du helst, at demokratiet blev afviklet og 
en dåse tun indsættes som guddommelig leder. Da din 
dedikation til rovfisk i egen lage ikke deles af et bredt 
segment af befolkningen finder du det svært at finde 
et parti der kan repræsentere dig ordenligt. Du ender 
med at stemme på Enhedslisten.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du går ind for nytænkning og sætter dig aktivt ind 
i de forskellige partiers partiprogrammer. Du bliver 
slemt skuffet og går på dødsdruk aftenen inden valget. 
Du vågner op tre dage efter på Isle of Man og er 
blevet gift med en sæl. Du finder aldrig ud af hvad 
du rent faktisk stemte.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du gidder ikke stemme. Du finder det uniteressamt 
og der er alt for lidt mad involveret. Du beslutter 
at belønne dig selv med en Big Mac, hvis du tager 
ned og stemmer. Men du ender med at sofavælge og 
spise en trøste Quarter-Pounder.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du stemmer SF fordi det er det alle dine venner siger 
de gør. Du bliver løjet for.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Egentligt ville du helst selv være statsminister, men 
da kondylomer er mere populære end du selv er, 
vælger du at udsætte dine diktatoriske ambitioner lidt 
endnu. I et forsøg på at destabilisere staten stemmer 
du på Radikale Venstre.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du har altid været fan af gammeldags transport-
maskiner. Du stemmer på hvad du tror er Liberal 
Diligence. Du har misforstået det.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du har altså set dig selv som lidt af en sørøver på 
livets hav. Du ved ikke helt hvad du mener med det, 
men du stemmer på Piratpartiet.
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MarathonBar RHK 2013

Kom til fernisering og se øreringe fra BY HöH

Det vil komme til at foregå på Rigshospitalets Kollegium i underetagen kl 
20.30, hvor der vil være fremvisning af vores kollektion, så du kan se, røre, 
prøve og finde eller sammensætte den ørering, der passer bedst til dig!

Der vil være BOBLER og KAGE til de først ankomne, og ellers er der 
mulighed for at købe lidt godt til ganen i vores kollegiebar

Så tag din ven/veninde under armen og lad jer fortabe i BY HöH’s ge-
ometriske smykkeunivers

Vi glæder os til at se dig!

M.v.h.

BY HöH

Når du er kommet godt i stø-
det til Fredagsbar - men Jonas 
O. smider dig ud/snakker dig 
ihjel kl 00.00 - tager du videre 
til RHKs MarathonBar!

Du kan ogs tyvstarte og få en 
forsmag på Roskilde 1. maj på 
RHKs lille græsplæne. 

Der er helt sikkert færre teen-
agere end i Fælledparken.

Så er tiden kommet, hvor vi skal holde den sidste fredagsbar i den midlertidige klub - og det kommer til at føles lidt ligesom at give det sidste bækken til en isola-
tionspatient, inden ens nattevagt på gastroenterologisk er slut - så kom, det bliver fucking awesome!

Åbningstider:
11 - 24 (døren lukker kl 23)

Studiekort:
Husk det, så må du have én gæst med

Penge:
Ja dem skal du også huske, hvis du skal have noget at drikke

I øvrigt:
Så lukker klubben fra næste uge. Dette er dermed din sidste chance for at komme op i den midlertidige klub og mærke en desperat stemning efter flere toiletter, en 
større bar og et dansegulv, der er kvadratisk praktisk og godt. Husk at tage din læsemakker under armen.

Og her er lidt stemningsbilleder fra 69-timersbar 2011:

... Vi glæder os til efteråret... gør i?!

fredagsbar og andet
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Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin:
Dage Telefontid Træffetid
Mandag 15.00 – 19.00 15.00 – 19.00
Tirsdag 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00
Torsdag 09.00 – 12.30 09.00 – 15.00

Studievejledningen for Medicin har faste træffe- og telefontider hver uge. Ønsker du 
at snakke med en bestemt studievejleder i træffe- eller telefontiden, er du velkommen 
til at sende os en mail eller at ringe og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den 
pågældende studievejleder. Vores mailadresse er: studievejl-medicin@sund.ku.dk
Studievejlederne for Medicin: Natasja Tholstrup Bomholdt, Sedrah Arif Butt, Pernille 
Heimdal Holm,
Helene Lund-Sørensen og Christine Sävervall

Du finder Studievejledningen for Medicin i lokale 33.4.08 eller 10 (bygning 33, 4. sal, 
lokale 8 eller 10). 
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning eller du kan ringe til 
os på: +45 28 75 70 89. 
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente 
en ledig tid!

International vejledning:
Vi er på kontoret i bygning 33.4.22 alle hverdage, undtagen tirsdag, hvor du er velkom-
men til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til møder, så hvis du vil 
være sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon.  
Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om: 
•	 Erasmus-udvekslingsaftaler	til	studieophold	i	Europa	
•	 Nordplus-udvekslingsaftaler	til	studieophold	i	et	nordisk	land	
•	 Oversøiske	aftaler	i	Brasilien	og	Japan
Kontakt Anna Roe Rasmussen (anna.roe.rasmussen@sund.ku.dk) for information om:
•	 Oversøiske	aftaler	i	USA	(Vanderbilt,	Cornell	og	Iowa)
•	 Selvarrangerede	studieophold
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 75 28
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 33.04.08 eller 10 træffetidslokale er: 33.04.22

    Åbningstider 
  Mikroskopisk Studiesal - lokale 15.2.15 

 
 

    Teknisk Assistent: Demonstrator: 
MAJ      

      

02. 13 - 18 Faiza Carina (13-18) 

03. 09 - 14 Faiza Carina (09-14) 

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  

 

 

Søndag den 5. maj 2013 kl. 13-16: 

Er det ét fedt? - Udforsk fedt med alle sanser 

Deltag i denne kreative eftermiddag på Medicinsk Museion, hvor fedt i alle former skal 
undersøges med blyant og kagegaffel som vigtigste redskaber.    

NB! Arrangementet afholdes delvist på engelsk.  

Det kan se ud som om, vi lever i en verden besat af fedt. Fedme og overvægt kaldes en 
verdensomspændende sundhedstrussel, og vi bliver bombarderet med diætrådgivning. Fedtet i sig selv er et 
mysterium... Selv om vi ved, at "fuldfede" fødevarer kan være dårlige for os, vi ved også, at kroppen har 
brug for fedt, og fedtet mad kan være noget af det allermest lækre. Mange finder måske fedt i ren form for 
ulækkert, men vi fugter gerne vores hud med cremer baseret på alskens olier. Det må da siges at være et 
had-kærlighedsforhold! 

Sidste år åbnede udstillingen "Fedme – hvad er problemet?" på Medicinsk Museion. Den ser nærmere på 
operationen gastric bypass, der anvendes til behandling af sygelig fedme, og i noget af den nyere forskning i 
stofskiftet, der arbejder på at løse fedmens gåder. Udstillingen anlægger et videnskabeligt og klinisk blik på 
fedmeproblematikken.  

Men hvad med fedtet som substans? Hvordan har vi det egentlig med det? Deltag i denne sanselige 
workshop på museet, hvor vi skal udforske dette had-kærlighedsforhold til fedt.  
Med den London-baserede kunstner Lucy Lyons som guide, vil vi føle, tegne og spise os vej gennem en 
verden af fedt. Blandt deltagerne vil også være museumsinspektør Bente Vinge Pedersen, Medicinsk 
Museion, der er ansvarlig for udstillingen ”Fedme – hvad er problemet?”, samt en specialist i humant 
fedtvæv og stofskifte, Romain Barres fra The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic 
Research (CBMR) på Københavns Universitet, der vil bidrage med grundviden om fedtet i vores krop. 

Hvor: Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 København K. 

Billetter á 75 kr. (inkluderer kaffe/the og kage(!)) er til salg på Billetto.dk  

 

Tilmelding til næste semesters undervisning
Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters undervisning. Det sker på selv-
betjeningen på KUnet. Hvis du skal på et semester, hvor du skal prioritere 
rul og hospitaler, kan du se en oversigt over de forskellige rul på KUnet. Her 
kan du også se, hvilke hospitaler du kan prioritere imellem. Gå hen under 
”mine enheder” og tryk ”kandidat/bachelor i medicin” -> ”undervisining” 
-> ”undervisningsplaner” for at se undervisningsplaner.
•	 Tilmeldingsperioden	er	15.	maj	-	1.	juni	2013.
Når du tilmelder dig et semesters undervisning bliver du også automatisk 
tilmeldt eksaminerne på det pågældende semester. 
Hvis du skal søge en dispensation om særlig holdsætning til efterårsunder-
visningen er ansøgningsfristen også d. 1. juni. Kontakt Studievejledningen, 
hvis du er i tvivl om din ansøgning, se kontaktoplysninger på www.KUnet.
ku.dk  mine enheder  bachelor/kandidat medicin  kontakt.
Hvis du ønsker at dele semestret op, skal ansøgning om deling af semester 
være indsendt inden d. 1. august. 
•	 Fortryder	du	din	tilmelding	skal	afmelding	ske	senest	1.	august	
2013.
Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, kontakt Studieservicecen-
teret www.KUnet.ku.dk  Mine enheder  Bachelor/Kandidat medicin 

 Kontakt  Studieservice.

  Studievejledningen for Medicin 
 

studbud 5-1a Hvor kan jeg komme i klinik 

Hvor kan jeg komme i klinik? 
 

Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemestrene? Her har du en 
oversigt over de enkelte hospitaler der er anvendt på de semestre, hvor man er i klinik. 
 

 
Hospitaler der anvendes til  

1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin 
 

Hospital 
 

 Hvilke 
semestre 

Forkortelse af navn 

Amager Hospital  1 + 4 AH 
Ballerup Psykiatrisk Center  4  
Bispebjerg Hospital  1 + 2 + 4 + 5 BBH 
Fjorden Regionssygehus, Roskilde  4  
Frederiksberg Hospital  1 + 4 FRH 
Frederikssund Hospital  3  
Gentofte Hospital  3 + 5 GEN 
Glostrup Hospital  1 + 4 + 5 GLO 
Halmstad Sygehus, Sverige  3 HALM 
Herlev Hospital  1 + 2 + 4 + 6 HER 
Hillerød Sygehus  3 + 4 + 6 HILL 
Holbæk Sygehus  3 + 6 HOL 
Hvidovre Hospital  2 + 3 + 4 + 6 HVH 
Køge Sygehus  3 + 5 RASK 
Nykøbing Falster Sygehus  3 NF 
Næstved Hospital  1 + 4 + 6 NÆ 
Rigshospitalet  1 + 2 + 4 + 5+6 RH 
Roskilde Sygehus  3 + 4 + 5 + 6 RAS 
Rønne Hospital, Bornholm  3 RØN 
Sct. Hans Psykiatrisk Center, Roskilde  4  
Slagelse Sygehus  1 SLA 
Vordingborg Psykiatrisk Skadestue  4  
 
Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsætning på de enkelte 
semestre kontakt venligst den relevante holdsætningssekretær ved StudieServiceCenteret. Deres 
kontaktoplysninger findes på denne side: www.KUnet.ku.dk  mine enheder  bachelor/kandidat 
medicin   Kontakt. 
 
På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for efteråret 2013 
 
Dispensation for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. juni 2013. 
 
Med venlig hilsen, 
Studievejledningen for Medicin 

Hvor kan jeg komme i klinik?
Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemes-
trene? Her har du en oversigt over de enkelte hospitaler der er anvendt på de 
semestre, hvor man er i klinik.
Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om 
holdsætning på de enkelte semestre kontakt venligst den relevante holdsæt-
ningssekretær ved StudieServiceCenteret. Deres kontaktoplysninger findes 
på denne side: www.KUnet.ku.dk  -> mine enheder -> bachelor/kandidat 
medicin ->  Kontakt.

På denne hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleske-
maer for efteråret 2013

Dispensation for særlig holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. juni 
2013.

Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin

studietilbud
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Ugens tilbud fra studenterpræsten 
& Co – Uge 18, 2013
________________________________________
Myter: Sicilianske elskere og trafikanter

Hjemmekommet efter en dejlig ferie på Sicilien, hvor 
vi hverken så noget til mafiaen (den ser man som 
regel ikke) eller var udsat for passionerede sicilian-
ske elskere.  Faktisk var der flere ret bløde og venlige 
mænd blandt især de unge af slagsen, vi mødte. Men 
det kan jo skyldes at min kone og jeg er blevet så 
gamle, at selv sicilianere synes vi skal behandles med 
respekt og ikke som objekter for aggressiv flirt.  

Men hjemkommet fra solens land, er det svært 
at finde på myter at be- eller afkræfte. De mange 
studerende som i stigende grad befolker gangene på 
Panum og forårets komme fortæller, at eksamen-
stiden nærmer sig. Jeg overvejede derfor at skrive 
om læseteknik. Er det er myte, at man skal læse 
20 timer om dagen for at bestå 3. semester?  Eller 
måske bare: Er det sundt at læse medicin? – Men 
det var for vanskeligt og potentielt deprimerende. 
Det krævede også for omfattende studier, så det må 
vente. 

Så derfor vender jeg tilbage til italienerne, for det er 
ganske vist: De kører mere aggressivt i bil. Ikke dem 
alle, men i højere grad end danskere. Hvor mange 
gange har jeg ikke haft en bil liggende 25 cm bag 
min, lurende på første mulighed for at overhale. Det 
er ret stressende. Det var derfor godt vi skulle hjem 
efter en uge, for jeg var begyndt at køre næsten som 
dem. 

Men hermed har jeg så dagens myte. Kører italienere 
bedre eller dårligere end danskere? Vi synes jo vi 
danskere er gode til alt, men vi kører jo ret kedeligt 
og der dør for mange i trafikken. Men denne myte 
er heldigvis meget let at skyde ned. Vi kører meget 
bedre. Faktisk doppelt så godt, hvis man ser på 
antallet af dødsfald i trafikken. Selvom det er svært 
at opgøre præcist, så viser en glimrende statistik på 
Wikipedia, at vi er bedre. Pr. 100.000 indbyggere har 

vi 3,1 dødsulykke pr år, mod Italiens 8,7. Opgør man 
det pr. 100.000 køretøjer, så har vi samme billede. 
Danmark 6,1 mod Italien 12. Desværre er der ikke 
opgørelser over dødsfald på 1. mia. kørt vejkilometer 
for de to lande. 

Men jeg elsker alligevel Italien og den statistik 
viser, at det nok også handler om penge, bilernes 
kvalitet osv. Verdensgennemsnittet er 20,8 dødsfald 
pr. 100.000 indbyggere og for samme antal køretøjer 
ligger vi helt oppe på 93,3.  Desværre er der ingen 
tal for Vatikanet. Men de ligger nok helt i toppen. 
Og det er nok ikke fordi meget religiøse mennesker 
kører bedre.   

Venlig hilsen

Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst
________________________________________
„Words Change our Brains” – foredrag med Sarah 
Peyton
The talk will cover the qualitative and quantita-
tive aspects of neuroplasticity, with an emphasis 
on objective findings in modern brain science and 
neurobiology.
Sarah Peyton certified by CNVC as a trainer in 
Nonviolent Communication (NVC).
She works in the field between NVC and Interper-
sonal Neurobiology (IPNB), aiming at understanding 
and applying the transformative powers of NVC on 
the basis of the newest neurobiological research. 
She is particularly interested in how we hear and 
understand one another, and how we can connect our 
hearts most efficiently, and develop self-compassion 
and clarity.
Foredraget er på engelsk.
Studentermenigheden råder over 3 fribilletter til 
foredraget, som kan fås ved henvendelse til Lise Lotz 
på lotz@adm.ku.dk
Tid: mandag den 13. maj kl. 19.00 (dørene åbner kl. 
18.30)
Sted: Trinitatis Kirkes Sognehus, Pilestræde 67, 
(bag Rundetårn)

Pris: kr. 100,- (standard)/50,- (studerende/arbejd-
sløse/pensionister) 
„Healing Words” – workshop med Sarah Peyton
This one-day workshop is for people who want to 
learn about why they get stuck, close down, and hold 
back their true selves; receive support to transform 
old pain and trauma; and widen their window of 
tolerance for bigger emotions, authentic expression 
and intimacy.
Workshoppen er på engelsk.
Tid: tirsdag den 14. maj kl. 10.00-17.00
Sted: Trinitatis Kirkes Sognehus, Pilestræde 67, 
(bag Rundetårn)
Pris: kr. 750,- (standard)/450,- (studerende/arbejd-
sløse/pensionister) 
Beløbet bedes indbetalt på Livkom's konto: reg 9860 
konto 0000231622. Skriv „SARAH” og dit navn på 
overførslen.
Tilmelding på www.livkom.dk
Din tilmelding er gyldig når vi har modtaget dit 
beløb senest 7. maj.
(Prisen på foredrag/workshop må ikke være en 
hindring for din deltagelse; henvend dig, så finder vi 
en løsning.)
Foredrag og workshop sker i et samarbejde mellem 
Studentermenigheden i København og LivKom – 
Livsberigende Kommunikation
________________________________________
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

studietilbud

basisgrupper
Bamsehospital 
 
Fra alle os i styregruppen skal der lyder et 
koloenormt tak til alle de frivillige der var 
med til at afholde Bamsehospitalet på Panum 
i sidste uge – i er for seje! 
Vi håber meget at se nogen af jer til vores 
fremtidige arrangementer. 
 
Sæt samtidig allerede nu også kryds i 
kalenderen ud for d.16 Maj, hvor 
Bamsehospitalet har inviteret Ph.d.-
studerende Sofie Helms til at komme og holde 
et foredrag om rehabilitering af børn med 
cancer. Hold øje med MOK og vores 
facebook-side (Bamsehospitalet København) 
de næste par uger for mere information om 
dette fantastiske arrangement! 
 

Bamsehospital 
 
Fra alle os i styregruppen skal der lyder et 
koloenormt tak til alle de frivillige der var 
med til at afholde Bamsehospitalet på Panum 
i sidste uge – i er for seje! 
Vi håber meget at se nogen af jer til vores 
fremtidige arrangementer. 
 
Sæt samtidig allerede nu også kryds i 
kalenderen ud for d.16 Maj, hvor 
Bamsehospitalet har inviteret Ph.d.-
studerende Sofie Helms til at komme og holde 
et foredrag om rehabilitering af børn med 
cancer. Hold øje med MOK og vores 
facebook-side (Bamsehospitalet København) 
de næste par uger for mere information om 
dette fantastiske arrangement! 
 

Kasper vandt 3 spil i træk, suck it losers.
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Vil du også blive en haj til at ultra-
lydsscanne? - Vise overlægen hvad 
du dur til? 

Så er dette heldagskursus med 
fokus på brugen af ultralyd hos 
den kritisk syge patient, hvor kort 
undersøgelsestid og hurtig diag-
nostik er i fokus, et kursus for dig!

Lægerne Jesper Weile og Rasmus 
Aagaard vil undervise i eFAST og 
FATE protokollerne og gøre dig i 
stand til at foretage en traumes-
canning og lære dig ultralydsappa-
raterne at kende. 

Kurset er for SATS-medlemmer 
og koster 100kr. inkl. frokost som 
medbringes på dagen. Det kom-
mer til at foregå hos GE Danmark 
på Park Allé 295 i Brøndby, hvor 
man skal møde kl. 8.15 - 16. Der er 
plads til 20 kursister og tilmelding 
sker efter først-til-mølle på www.
sats-kbh.dk fra d. 29 april kl. 16.

Tirsdag d. 14 maj  afholder SATS  
kursus i anlæggelse af Perifer vene 
kateter (PVK).
 
Vil du mestre en af de vigtigste 
færdigheder at kunne udføre som 
læge?!

Vil du være klar til Tidligt Klinisk 
ophold, FADL-vagt eller bare fin-
pudse dine evner inden de kliniske 
ophold?

SATS har indgået et samarbejde 
med B.Braun som leverer deres 
PVK som er det der bruges i hele 
region Hovedstaden.

Vi starter med at øve på special-
fremstillede arme af gummi, men 
er man modig kan vi også stikke i 
”the real thing”, hinanden.
 
Så tag din læsemakker med og lær 
allerede nu, noget som alle læger 
skal kunne og 
gerne blive rigtig gode til.

Tilmelding åbner tirsdag d. 30 
april kl. 16 foregår via vores 
hjemmeside, www.sats-kbh.dk, og 
forudsætter medlemskab.

Skal du til 11. SEMESTER eksamen 
i OFTALMOLOGI?

Eller overvejer du at tage et LÆGEVIKARIAT?
Eller er du bare generelt interesseret i oftalmologi, 
så se her:
Studerendes Oftalmologiske Selskab inviterer til 
foredraget "DET RØDE ØJE" med øjenlæge Jacob 
Frederik Nielsen d. 7/5-2013 fra kl. 16-17 i 42.1.17. 
Se mere på www.sos-kbh.dk

SIMS holder månedsmøde mandag d. 13. maj  kl. 18
på studenterhusets 1. sal.
Er du interesseret i idræt og/eller idrætsmedicin?
Så er basisgruppen SIMS noget for dig!
Vi arrangerer foredrag, workshops og sportslige aktiviteter.
Vores formål er at fremme interessen for idrætsmedicin og forbedre uddannelses-
mulighederne indenfor idrætsmedicin.

Bliv medlem af SIMS!
Det koster kun kr. 50 pr. år og giver adgang til alle vores arrangementer.
Send en mail til simskasserer@gmail.com eller mød op til et af vores 
månedsmøder.

Nu kan du også holde dig opdateret ved at like vores facebookside:
Studerendes Idrætsmedicinske Selskab (SIMS) – gør det!

Update:
Der er blevet afholdt Basisgruppe Battle i Floorball, med deltagelse af bl.a. de 
stolte og gæve SIMS'er, de sammentømrede guys 'n dolls fra FORNIKS, de flotte 
PMS'ere der i hvert fald var meget engagerede, og naturligvis de overraskende 

matchende SATS'ere (som vistnok også gjorde det ok).
De bedste 4 hold blev efter de indledende runder fundet – de ovennævnte.
FORNIKS, primært pga. deres mange udskiftere, trak det længste strå og stod 
ubesejret inden guld-guld-finalen mod SIMS. Bronzekampen skulle stå mellem 
PMS og SATS. Efter nogle hæsblæsende kampe, hvor alle ydede alt hvad de 
kunne (på nær FORNIKS, som skiftede ud når de blev lidt trætte) blev resulta-
tet:

1. 
FORNIKS
2. 
SIMS
3. 
SATS
4. 
PMS

 
PIPPI-foredrag: Børneortopædi 
Onsdag d. 8/5, kl. 16:30 i Store Mødesal 
 
Har du lyst til at arbejde med børn og ortopædi? 

 
Klaus Hindsø er børneortopæd og arbejder til dagligt på 
Rigshospitalet.  
Han vil komme og fortælle om 
hvordan det er at være børneortopæd, 
og hvilke udfordringer han til dagligt 
støder ind i.  

 
Der vil som altid være kaffe og kage  
  
www.pippikbh.wordpress.com/ 
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Tur I Kabelparken!

Kunne du tænke dig, at komme ud og stå på wakeboard eller vandski?
MIKS, Panums kitesurf-basisgruppe, arrangerer en tur til Copenhagen Cable Park på Amager lørdag den 11. maj. Der vil være 
mulighed for undervisning for nybegyndere samt leje af udstyr. Alle er velkomne - nye som gamle.
Vi mødes ved pølsevognen på Nørreport st. kl 11.20 den 11. maj, og tager i samlet flok ud til kabelparken ved Kraftværksvej  
20, 2300 Kbh S. Alternativt kan man møde op kl. 12.00 ved kabelparken.
For tilmelding tryk “deltag” på begivenheden “Tur I Kabelparken” på MIKS’ facebookside – scan kode!

Vi ses på vandet!
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Intern Medicinske specialer

Bevægeapparatets medicinske 
sygdomme: behandling og perspektiv

Hans Daniel Hansen
Overlæge

Reumatologi:

Ansat som overlæge ved reumato-
logisk afdeling på Køge sygehus.

26. marts 2013 kl. 17.00 i lille mødesal.

30. april 2013, tid og sted følger.

Hypertension og nyrerne

Poul Michael Freese
Overlæge
dr.Med

Nefrologi:

Ansat som overlæge ved nefrologisk 
afdeling på Herlev hospital. 

Daniel El Fassi
1. reservelæge
ph.d. 

Ansat På Rigshospitalets hæmato-
logiske klinik. 

28. maj 2013, tid og sted følger.

Et speciale hvor targretterende 
behandlinger har været prognose-
forbedrende

Hæmatologi:

Om Eorta
Eorta afholder fortsat temamånedsmøder 
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F O R S K N I N G S Å R E T 
"Skal du i gang med et forskningsår? Inden du siger ja til at starte 
et forskningsprojekt, er det en god ide at få afklaret nedenstående 
punkter, fx ved et møde med din (måske) kommende vejleder og 
medvejledere: 
Vejleder. Hvor tit forventer du, at din vejleder har tid til at mødes? 
Er der mulighed for sparring med andre på afdelingen, fx i form af 
ugentlige møder, vejledermøder for hele afdelingen o.l
 Miljø. Hvor skal du sidde og hvordan miljøet er på afdelingen. Er 
der andre forskningsårsstuderende? Ph.D.studerende? Er der sociale 
arrangementer? Får du en pc med de nødvendige programmer? Hvad 
har afdelingen ellers til rådighed mht. gennemførslen af projektet? 
Løn. Hvad er strategien mht. aflønning? Hvilke fonde skal I søge og 
hvad skal I gøre, hvis I ikke får penge? Husk at man skal være ude 
i rigtig god tid, hvis man både skal have en færdig protokol og søge 
penge, så der er løn, når forskningsåret påbegyndes
Ferie. Hvordan skal/kan ferie afholdes?
Publicering og forfatterskaber. Får du et projekt, hvor du selv kan 
blive førsteforfatter? Hvad med medforfatterskaber? 

Find eventuelt PUFFs vejlederkontrakt på vores hjemmeside puffnet.
dk"

Forskningsår i kardiologi/epidemiologi: 

HAR YNGRE PERSONER MED EN FAMILIÆR DISPOSITION 
TIL HJERTEKARSYGDOM GAVN AF FOREBYGGENDE BEHAN-
DLING?
 
Familiær disposition er en stærk risikofaktor for hjertekarsygdom. 
Guidelines har gentagne gange slået fast, at familiemedlemmer 
til personer, der rammes af blodprop i hjertet, bør tilbydes screen-
ing. Men trods disse anbefalinger foreligger der ikke undersøgelser 
af, om dette er muligt eller om det måtte være effektivt. Vi vil på 
nationalt plan beskrive raske førstegrads-slægtninge til patienter, 
der er behandlet for blodprop i hjertet, samt beskrive den potentielle 

effekt der ville være ved målrettet primær prævention blandt denne 
gruppe. Resultaterne vil vise om der er potentiale for forebyggelse af 
hjertekarsygdom i en ofte overset gruppe.
Aktuellet projekt er udelukkende registerbaseret, men fremtidige 
projekter med afsæt i dette projekt vil indeholde intervention/patient-
kontakt.
 
Projektet skal udføres på Afdeling for Epidemiologisk Forskning, 
Statens Serum Institut, der tale om et samarbejde med bl.a. kardi-
ologisk afdeling RH. Du bliver tilknyttet en gruppe der arbejder med 
kardiovaskulær epidemiologi, gruppen består af statistikere, epidemi-
ologier, kardiologer samt yngre læger. Projektet forventes at munde 
ud i minimum en videnskabelig publikation med den studerende som 
(med)forfatter.
 
Forventet varighed 12 måneder., projekt start medio/ultimo 2013.
 
Der skal søges midler til egen løn (en mulig første ansøgnings-dead-
line er allerede 7.maj. 2013!) Projekt beskrivelse (protokol) foreligger 
og der kan forventes stor hjælp i forbindelse med denne og fremtidige 
ansøgningerne!
Interesse for kardiologi, samt erfaring fra klinikophold på medicinsk 
afdeling og/eller almen praksis en fordel. Tidligere forskningserfaring 
er en fordel men ikke påkrævet.
Der søges en skolarstipendiat, der evt. kan indskrives sig som 
forskningsårs-studerende.
 
Hvis du er blevet interesseret i ovenstående så skriv lidt om dig selv 
og send det til læge Mattis F. Ranthe, fly@ssi.dk, snarest muligt (pga. 
ovennævnte deadline) og senest fredag d. 3. maj 2013. 

FORNIKS præsenterer

I samarbejde med FADL og LUNDBECKFONDEN

VIDENSKABSTEATRET

“Vis mig din hjerne, og jeg skal sige dig, hvem du er.”

Mød op den 8. maj kl. 17.15 i Lundsgaard, så garanterer vi:

¥ En unik og lærerig oplevelse, hvor de store spørgsmål om hjernen gøres 

lyslevende gennem musik, teater og debat.

¥ En formstøbt foredragsrække omhandlende seks topaktuelle emner inden for 

hjerneforskningen, tilvejebragt af topspecialister inden for faget.

¥ En gratis sandwich og sodavand.

Husk tilmelding! Send en mail til vt@videnskabsteatret.dk med navn og 

studieretning. 

Se mere information på Facebook.

Vi ses!

Månedsmøde i Sexekspressen

Så er det på tide at give bøgerne en pause, 
koble hovedet delvist fra og bruge aftenen 
i godt selskab med Panums hyggeligste 
basisgruppe!

Sexekspressen holder månedsmøde torsdag 
d. 2 maj kl. 17 i studenterhuset og alle er 
hermed inviteret.

Hvis du kunne tænke dig at komme ud og 
undervise elever fra 7. til 10. klasse om 
sex. Så er dette basisgruppen du skal være 
medlem af. Tag din læsemakker under ar-
men og join os på torsdag! 

basisgrupper
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