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MOK er stolte over at 
kunne præsentere:
Ny ansvarshavende 
redaktør
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 / net-udgave ISSN: 1904-7827 
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

Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

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

Regler for indlæg findes på 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: Mille Kyhn Andréa 
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: 

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus Peter James

Dennis 2Kasper Aa

Mille (Ansv. Red.)
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Nogen skal feste 
Mille skal på arbejde
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Markus skal drikke nogle bajere

Sø
nd

ag

12.00 MOK's DEADLINE
Foredrag: Den svære samtale se s. 13
FADL brandtest og håndhygjne se s. 5 
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an
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MR Bogmarked se s. 14
Informationsmøde for rusvejledningen se s. 14
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Det sker i ugen
Basisgrupper

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende
DSS - Dermatologisk Selskab for Studerende
Eorta 
FORNIKS- Foreningen af Neurointeresserede Københavnske 
                        Studerende 
GO - Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
           og Obstetrik
IMCC - International Medical Cooperation Committee 
Kristne medicinere
MARS - Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
MIRA - Medicinstuderendes Interessegruppe for Radiologi
MOK - Medicinerorganisationernes Kommunikationsorgan
PIPPI - Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
PMS - Psykiatriinteresserede medicinstuderende
PORTOS - Panums ORTOpædkirugiske Selskab
PUC - Panum Underwater Club
PUFF - Panums Ungdoms Forsker Forening  
Rusvejledningen for Medicin  
SAKS - Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
SAMS - Stuerendes Almen Medicinske Selskab
SATS - Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
SIMS - Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
SØNHKS - Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.aks-kbh.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk

www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
www.pippikbh.wordpress. com

www.portos.dk
www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www. sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

www.studklub.dk
www.soenhks.dk
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LOL på MOK

Vi skriver året 2014: Et nyt kuld medicinstuderende er lige kommet hjem fra vin-
terrustur., Studenterklubben er åbnet, basisgrupperne holder månedsmøder 
og MOK er tilbage. 

Af: Markus Harboe Olsen/MOK.red.

Først og fremmest så vil MOK gerne byde velkommen til de nye studerende på Panum. 
For at bringe alle 1. semestrene up-to-date så vil vi på MOK, som det legendariske kom-
munikationsorgan vi er, give jer en hurtig opsummering af år 2013:

Året 2013 startede som alle andre år på medicin med at byde nye russere velkomne, der 
var nogle månedsmøder for basisgrupperne og alle snakkede om de fede fester i Stu-
denterklubben. De studerende på kandidatdelen brokkede sig over at skulle til Næstved 
i klinik. Sommerferien bød på reeksaminer og fede ferier for de studerende der bestod. I 
efteråret 2013 skete der dog noget usædvandligt (og jeg snakker ikke om 69 timersbar i 
Studenterklubben) for alle studerende, studiefremdriftsreformen.

2014, året uden brok!

Efteråret gik med frustrerede studerende: “Hvorfor skal jeg 
optjene 60 ECTS-point på et år?”, “Hvorfor mener Morten Øster-
gaard at man kan sætte studiefremdriftsreformen lig uddan-
nelseskvalitet?”, “Hvorfor bliver de studerendes frihed indskrænket 
på bekostning af at spytte uerfarne kandidater ud i den anden 
ende?”. Ingen af spørgsmålene fik vi svar på i 2013 og det får vi 
nok heller ikke i 2014. 

I 2014 gider vi ikke mere studiefremdrift, vi gider ikke mere 
Morten Østergaard og vi er helt færdige med at brokke os. I år 
2014 vil vi bare være glade for alt det vi stadig har:

• Vi har stadig vores gode gamle MOK.

Midioterne

Medicinstudiet har fået deres helt egen føljeton: Midioterne. Denne føljeton vil tage en 

medicinstuderende ud og fokusere hvorfor lige denne er en Midiot.

Midiot (substantiv, fælleskøn) -en, -e, -erne - [Me’di’ot]

medicinstuderende som uden omtanke gør noget idiotisk - især mand.

Blenrik Rénkjær

Blenrik Rénkjær er kendt som Helten på medicinstudiet og 

efter artiklen: “Henrik og Blenrik - Dr. Jekyll og Mr. Hyde” har der 

været en del tilbagemeldinger fra studerende der gerne vil 

nominere Blenrik som den største midiot. 

Blenrik har læst medicin i en del år og har rekorden i at 

dumme flest gange til fester i Studenterklubben. Han har 

blandt andet frosset en gammel dame ud af sit hus for at få 

cokevraget og co. til at flytte ind.  Blenrik’s fejltagelser kan 

formentlig forklares ud fra hans genfejl (se billdet til højre). 

Hvis du kan gætte genfejlen send da en mail til mok@mok.dk 

og vind en flaske vin!

Legenden!I 2013 har vi måttet sige farvel til Panums legende. Han har lagt navn til sin Panums BFF, 

sit eget cornor og han har flere gange været på forsiden af MOK. Tak for alt!
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Den 9. juli 2013I den nyae studenterklubKom og se Den Gyldne Pumpe blive uddeltlæs mere på side 19
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LÆS MERE OM 69TIMERSBAR PÅ SIDE 7-10SE DESUDEN BARANNONCER PÅ SIDE 6+11

Gode råd til nye kandidatstuderende
Som ny kandidatstuderende så er de bedste råd:

• Brok dig over du er kommet på alt andet end RH
• Find ud af hvor du kan få gratis kraffe
• Træk studiet det er din sidste chance
• Brok dig over du skal tidligt op om morgenen
• Spis sundt, det betaler sig
• Få et barn med en sygeplejerske (alle kvinder i hvidt).
• Tag din kittel på til fester, damerne elsker det
• Gå igang med at læse til 9. semesters eksamen
• Husk at ringe 1813, damerne elsker det
• Påpeg i alle samtaler du er læge
• På stuegang, konferér aldrig
• Fortæl bachelorstuderende at de har det meget lettere end du havde det dengang.
• Brok dig over at lige præcis dit semester er kandidatdelens 3. semester
• Pjæk, damerne elsker det.
• Kom til 1. semesters eksamensfest fordi du lige har bestået 1. semester kandidat!
• Påpeg altid den superviserende læges fejl og mangler, damerne elsker det.
• Fornuftige sengetider, det er nu du lægger grundlaget for resten af dit liv.

Gode råd til nye bachelorstuderende
Som ny bachelorstuderende så er de bedste råd:

• Læs altid til SAU, og ræk hånden op, der er årskarakter
• Brok dig altid over at det semester du lige har været på er hårdest.
• Lad vær med at brok dig over 1. og 2. semester med mindre du vil lynches
• Lad vær med at gå ned og tag kaffe i klubben hel til kvart over.
• Giv plads til de ældre studerende til fredagsbaren
• Meld dig ind i HG og kom med en masse gode idéer, det er ikke hørt før
• Køb alle bøger, det er altafgørende for dit fremtidige virke som læge
• Overvej forskningsår efter 1. semester
• Lav en ny basisgruppe efter 2. semester
• Begrebet stilhed på bibliotek er vejledende.
• Se alle afsnit af House, det er sandt
• Spis gulerødder på Biblioteket
• Læs til næstkommende og blær dig med det.
• Det er sejt at diskutere med forelæseren! 
• Stil dig gerne foran bib og snak højt for at vise du er populær
• Hvis du er i tvivl kan du altid spørge i StudieServiceCentret
• Spørg gerne om ting til forelæsning du allerede ved og start med “Er det ikke rigtigt at”

TYPER AF STUDERENDE!
MOK-redaktionen bringer i denne uge, og de næste tre uger, en oversigt over de forskel-
lige typer medicinstuderende, og hvad man bør lægge vægt på, for at kunne identificere 
sig med disse fire meget forskellige studerende!

Under hver enkelt type, er angivet fire "stats":
Økonomi : 
Hvordan man kan forvente at ens privatøkonomi som studerende ser ud.

Druktungt: 
Hvor højt man prioriterer dage med tømmermænd frem for dage med læsning.

Læsetungt: 
Hvor højt man prioriterer dagene på læsesalen, frem for socialt samvær med andre 
mennesker.

Frivilligt Arbejde: 
Hvor mange studierelaterede aktiviteter man har ved siden af det reelle studie.

MOK vil gerne understrege, at alle fire typer typisk klarer sig ganske fint igennem 
studiet, med meget forskellig bagage i rygsækken, inden de bliver færdige som læger.

Af: Markus+Dennis/MOK.red.
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Legater til studier/forskning i USA 
 
 
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen har Danmarks største 
samlede pulje af legater til studier på kandidat- og ph.d.-niveau i USA.  
 
Legaterne er på 85.000 - 100.000 kr.   
 
Forårets ansøgningsfrist for legater til studier eller forskning i det akademiske år 
2014-2015 er: 
 

Onsdag den 5. marts 2014 kl. 12.00 
 

For mere information og ansøgningsskema:  

www.wemakeithappen.dk 
 

 
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen 

Nørregade 7A, 1.tv 
DK-1165 København K 

 
Tlf.: 35 32 45 45 

E-mail: advising@daf-fulb.dk 
 

Legater til studier/forskning i USA
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen har Danmarks største 
samlede pulje af legater til studier på kandidat- og ph.d.-niveau i USA.

Legaterne er på 85.000 - 100.000 kr.

Forårets ansøgningsfrist for legater til studier eller forskning i det akademiske 
år 2014-2015 er:

Onsdag den 5. marts 2014 kl. 12.00

For mere information og ansøgningsskema:
www.wemakeithappen.dk

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen
Nørregade 7A, 1.tv
DK-1165 København K
Tlf.: 35 32 45 45
E-mail: advising@daf-fulb.dk

Åbningstider i Studievejledningen for medicin

I Quick træf er du velkommen til at komme forbi med korte spørgsmål, og du 
vil blive vejledt i fælles lokale.
I Træffetid kan du booke en personlig samtale på nettet: http://sund.ku.dk/
uddannelse/studievejledning/studievejledningsund/vejlmedicin/

Vi holder lukket på alle helligdage samt hele uge 16, d. 13. og 27. februar, 
hver onsdag i juni, hele juli, hele august på nær d. 18. og 25. august.

Med venlig hilsen 
Studievejlederne på Medicin

studievejledningen/studietilbud

Studievejledningen ønsker jer 
velkommen på Medicin
I studievejledningen for medicin er vi 5 vejledere, som alle er læges-
tuderende. Vi har et personligt såvel som fagligt kendskab til uddan-
nelsen og kender til det at være studerende og de problemstillinger, 
der kan opstå i forbindelse med optagelse og studieforløb.
 
Vi er: Johan Kløvgaard Sørensen, Emil Josef Tikander, Helene 
Lund-Sørensen og Pernille Heimdal Holm. 

Vi vejleder indenfor alle områder. Så skal du skrive en dispensation-
sansøgning, have gentaget undervisning eller på anden måde have 
kontakt med administrationen på Panum, er du altid velkommen til 
at kontakte os - vi har ofte hørt lige netop dit spørgsmål før, og vi ved 
hvordan du skal forholde dig, eller hvem du skal snakke med. 

I forbindelse med studiestart holder vi følgende oplæg:
 
• Hvis du lige er startet på 1. semester: Vi holder en SAU time med 
hvert hold, hvor I kan hilse på os. Her kan du få en masse nyttig infor-

mation, når du er ny studerende og skal til at finde rundt i tilmelding 
til undervisning, hjemmesider, eksamen og en masse andet.

• Hvis du skal i gang med 2. semester: Vi holder en SAU time med 
hvert hold, hvor vi følger op fra 1. semester. Her fortæller vi lidt om 
livet som bachelorstuderende, afliver myter på studiet og i for mu-
lighed for at stille alle de spørgsmål, som I må brænde inde med. 

Husk: Du kan altid booke en tid på vores hjemmeside, hvis du har 
brug for at snakke med os. 
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbindelse med dit stud-
ieforløb, eller det bare ikke helt kører for dig, så kontakt os. Hvis du 
henvender dig i god tid kan vi ofte hjælpe med at finde en løsning på 
problemerne.
 
Se mere på www.kunet.dk – Kandidat/Bachelor i Medicin, Studieve-
jledning. 

Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem der ved det…

Åbningstider i Studievejledningen for medicin 
 

Mandag Onsdag Torsdag 

15-17 
Quick træf 
(kom forbi) 

15-17 
Træffetid 

(book en tid) 
9-15 

Træffetid 
(book en tid) 

17-18 Telefon 17-18 Telefon 9-12 Telefon 

 

I Quick træf er du velkommen til at komme forbi med korte spørgsmål, og du vil blive vejledt i fælles lokale. 

I Træffetid kan du booke en personlig samtale på nettet: http://sund.ku.dk/uddannelse/studievejledning/studievejledningsund/vejlmedicin/ 

 
Vi holder lukket på alle helligdage samt hele uge 16, d. 13. og 27. februar, hver onsdag i juni, hele juli, 
hele august på nær d. 18. og 25. august. 

 
Med venlig hilsen  

Studievejlederne på Medicin 

 
Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 

27. januar -28. februar 2014 
- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 

 
OBS: Vi stiller nogle eksamensrelevante præparater til rådighed fredag d. 21/2 kl 13-18 
(DK), som man kan komme og teste sine SPOT-evner på sammen med sin læsemakker :-) 
 
Vi ses i kælderen 
 
Mvh studiesalsvagterne 
Charlotte (CK), Anne (AW), Martin (MR) og Dan (DK) 
 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.27           
Tirs. d.28           
Ons. d.29        MR MR  
Tor. d.30         CK CK 
Fre. d.31     DK DK CK CK CK  

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.3      AW AW AW AW  
Tirs. d.4      DK DK DK   
Ons. d.5         CK CK 
Tor. d.6           
Fre. d.7   DK DK DK MR MR MR MR  

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.10      AW AW AW AW  
Tirs. d.11   DK DK  MR MR MR MR  
Ons. d.12        AW AW  
Tor. d.13     MR MR MR DK DK  
Fre. d.14       CK CK   

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-
16 

16-
17 

17-
18 

Man. d.17  AW AW AW AW DK DK    
Tirs. d.18 MR MR MR MR MR MR     
Ons. d.19      DK DK    
Tor. d.20 MR MR MR    AW AW AW  
Fre. d.21      SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT 

 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-
16 

16-
17 

17-
18 

Man. d.24     MR MR MR MR MR  
Tirs. d.25       AW AW AW  
Ons. d.26      DK DK DK   
Tor. d.27      DK DK DK   
Fre. d.28      MR MR MR   

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I UD-
LANDET  I EFTERÅRET 2014 ELLER FORÅRET 
2015 – SÅ LÆG VEJEN FORBI HANNOVER PÅ 
PANUM DEN 13. FEBRUAR 2014 KL. 16.15

Sektion for Internationalisering afholder et arrangement for studerende, 
som er interesserede i at høre om mulighederne for at komme på udveksling 
gennem fakultetets aftaler eller på et selvarrangeret studieophold i efteråret 
2014 eller foråret 2015.

Du kan endvidere finde information om dine muligheder for at komme på 
udveksling på medicinstudiet her:
intranet.ku.dk/medicin_ka/udlandsophold/
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00

WWW.FADLVAGT.DK

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

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

Vagtbureauet

MEDD E L E L S E R

OBS! TIL ALLE VAGTTAGERE!
NU er tiden kommet hvor ALLE skal forny Brandtesten 
og Hånd-hygiejnetesten. 
I perioden mellem den 3. og 28. februar 2014 
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 17. Marts til og med den 11. April 2014. 
HUSK du skal medbringe en kopi af dit sidst 
bestået semestertrin.

For at tage testerne går du ind på www.fadl-
vagt.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

 

NYT BILLEDE TIL DIT STAMKORT /
AKKREDITERINGSKORT
Hvis du ønsker at forny dit billede på dit akkrediteringskort,
skal du komme forbi Vagtbureauets ekspedition i nedenstående periode:

Fra Mandag d. 10. Februar og frem til Fredag d. 28 Februar 2014.
Alle dage i tidsrummet fra kl. 11:00 – 13:00

Dette er den eneste periode der vil blive taget nye billeder til jeres ak-
krediteringskort.
Der VIl ikke blive fornyet billeder uden for dette tidsrum.

Med venlig hilsen Vagtbureauets ekspedition (Charlotte Frølund) 



6 |

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

Vagtbureauet

 
VT KURSER (INKL. BVT) 

FORÅR 2014 
 
 
HOLD C 
Orientering Onsdag 12/03 16.30 – 17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 13/03 16.30 – 21.00 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 15/03 09.30 – 14.00 HVH  
 Søndag 16/03 09.30 – 14.00 HVH 
Lektion 3*: Mandag 17/03 16.30 – 21.00 HVH    
 Tirsdag 18/03 16.30 – 21.00 HVH    
Lektion 4*:  Onsdag 19/03 16.30 – 20.00 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
 Torsdag  20/03 16.30 – 20.00 HVH  ONSDAG DEN 12/02 
Lektion 5*: Lørdag 22/03 09.30 – 13.00 HVH   KL. 10.00 via 
 Søndag 23/03 09.30 – 13.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Mandag 24/03 16.30 – 18.45 HVH      
  24/03 18.45 – 21.00 HVH     
Prøve*: Tirsdag 25/03 16.30 – 19.00 HVH      
  25/03 19.00 – 21.30 HVH   
     
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. 
Hertil kommer: 
2 dage på følgevagt: 29. + 30/03 eller 05. + 06/04 
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.  
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) 
    
 
 
 
HOLD D 
Orientering Onsdag 26/03 16.30 – 17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 27/03 16.30 – 21.00 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 29/03 09.30 – 14.00 HVH  
 Søndag 30/03 09.30 – 14.00 HVH 
Lektion 3*: Mandag 31/03 16.30 – 21.00 HVH    
 Tirsdag 01/04 16.30 – 21.00 HVH    
Lektion 4*:  Onsdag 02/04 16.30 – 20.00 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
 Torsdag  03/04 16.30 – 20.00 HVH  ONSDAG DEN 05/03 
Lektion 5*: Lørdag 05/04 09.30 – 13.00 HVH   KL. 10.00 via 
 Søndag 06/04 09.30 – 13.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Mandag 07/04 16.30 – 18.45 HVH      
  07/04 18.45 – 21.00 HVH     
Prøve*: Tirsdag 08/04 16.30 – 19.00 HVH      
  08/04 19.00 – 21.30 HVH   
     
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. 
Hertil kommer: 
2 dage på følgevagt: 12. + 13/04 eller 26. + 27/04 
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.  
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) 
    
 

VT KURSER (INKL. BVT) FORÅR 2014
MEDD E L E L S E R
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

Vagtbureauet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOLD E 
Orientering Onsdag 23/04 16.30 – 17.30 VB    
Lektion 1: Torsdag 24/04 16.30 – 21.00 HVH  
Lektion 2*: Lørdag 26/04 09.30 – 14.00 HVH  
 Søndag 27/04 09.30 – 14.00 HVH 
Lektion 3*: Mandag 28/04 16.30 – 21.00 HVH    
 Tirsdag 29/04 16.30 – 21.00 HVH    
Lektion 4*:  Onsdag 30/04 16.30 – 20.00 HVH   TILMELDINGSFRIST: 
 Torsdag  01/05 16.30 – 20.00 HVH  ONSDAG DEN 02/04 
Lektion 5*: Lørdag 03/05 09.30 – 13.00 HVH   KL. 10.00 via 
 Søndag 04/05 09.30 – 13.00 HVH  www.fadlvagt.dk 
Lektion 6*: Mandag 05/05 16.30 – 18.45 HVH      
  05/05 18.45 – 21.00 HVH     
Prøve*: Tirsdag 06/05 16.30 – 19.00 HVH      
  06/05 19.00 – 21.30 HVH   
     
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. 
Hertil kommer: 
2 dage på følgevagt: 10. + 11/05 eller 24. + 25/05 
1 dag på følgevagt med dit flyverhold.  
(Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) 
 
 
 
 

MEDD E L E L S E R

ANNON C E R
Hold 1614 på Klinisk Neurofysiologisk Klinik 
Har du lyst til at arbejde i et spændende og udfordrende miljø, med søde arbejdskollegaer og tid 
til at fordybe dig i dit arbejde? 

Hold 1614 på Rigshospitalets Klinisk Neurofysiologiske Klinik søger 3 nye medlemmer med 
tiltrædelse primo februar.

Klinisk Neurofysiologisk Klinik er en del af Neurocenteret på Rigshospitalet. På afdelingen udføres 
undersøgelserne EEG, EP, EMG, NLU mv.

Vi er et lille hyggeligt hold på 7 FADL-vagter. Vores arbejde består i at udføre MEP undersøgelser 
(motorisk evokerede potentialer) samt assistere afdelingens læger til EMG. Vi vil fremover dække 
alle ugens dage klokken 8-15. Du skal kunne dække 4-5 vagter om måneden sv.t. 1 vagt om ugen. 

Det forventes at du:
•	 Skriver	en	motiveret	ansøgning.
•	 Har	min.	300	SPV-timer,	gerne	flere.
•	 Har	bestået	4.	semester.
•	 Kan	arbejde	selvstændigt	og	til	tider	under	pres.
•	 Har	et	ønske	om	at	være	på	holdet	i	længere	tid	(mindst	et	år).
•	 Kan	deltage	i	intensiv	lønnet	oplæring	i	februar	måned.

Løn: SPV-holdløn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Fredag den 31. januar 2014 kl. 10 via www.fadlvagt.dk.- ledige hold –mærket 
”1614”. Samtaler holdes i uge 6.

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til holdleder Snorre Hagen mps257@alumni.ku.dk 
eller Astrid Bruun ab@fadl.dk 

Praksis i Værløse
Lægehus i Værløse har akut brug for vikar for lægesekretær

           Fra nu og frem til den 1. marts 2014

Der er tre praktiserende læger, 2-3 uddannelseslæger, 2 sygeplejersker og 2 sekretær i lægehuset.
Lægehuset ligger centralt i bymidten, 2 min. Gang fra Værløse station, der er gode parkeringsmu-
ligheder hvis man er i bil.
 

Arbejdstid:
•	 Dagtid,	man	møder	kl.	08.00	og	arbejder	4-6	timer	dagligt

Oplæring:
•	 Planlægges	ved	opstart

Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod patienter, telefonpasning hvor der bestilles tider 
og afgives normale prøvesvar. Fornyelse af recepter, halspodning, INR, CPR og urinus. 

Krav:
•	 Helst	så	højt	semestertrin	som	muligt
•	 Gerne	stikke	erfaring	med	ikke	et	krav
•	 Min.	200	SPV	timer
•	 Gyldigt	akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt dog senest den 20. januar 2014 kl 10.00. Via www.fadlvagt.dk – for 
medlemmer – ledige hold – hold ”Praksis Værløse”

FADLvagter til RH afd. 5054
Afdelingen har brug for to FADL vagter som skal tilknyttes fast til afdelingen.
FADL vagternes opgaver bliver at udføre simulationstests, f.eks. faste, medicin og blodtryk.
Testene er af forskellig længde, det foregår mandag og torsdag hver uge.  
Patienterne der indgår i de forskellige testes er mellem 0-99 år. 

Arbejdstid:
Mandag og torsdag

Oplæring: 
Oplæring bliver varetaget af afdelingens læger.

Krav:
Skal have bestået 7. semester
Skal kunne tage blodprøver på både børn og voksne
Skal have erfaring med børn
Skal være gyldigt akkrediteret.

Ansøgning: Mandag den 3. februar 2014 kl. 10. via www.fadlvagt.dk ledige hold- mærke ”RH 5054”
Ved spørgsmål kontakt Astrid R. Bruun ab@fadl.dk eller på telefon 35245408
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AIDS-Fondets rådgivningstelefon søger frivillige.

Vi tilbyder:
-Introduktionskursus over 6 onsdage fra 19/2 til og med 26/3 kl. 17-19
-Temadag om kønssygdomme lørdag den 29/3 kl. 11-16

Vi kræver:
Du skal kunne tage en 4 timers ugentlig vagt i tidsrummet 9-20 på hverd-
age og 11-15 alle andre dage.
Som frivillig rådgiver på AIDS-Linien bliver du en del af et samlet hold på ca. 
45 rådgivere. 
Alle rådgivere skal to gange årligt deltage i et fagligt eksternat for at blive 
opdateret på seneste viden om hiv og kønssygdomme.

Tilmeld dig som interesseret til: erik@aidsfondet.dk og skriv kort om dig 
selv, og hvor du er i dit liv.
Interesserede vil blive indkaldt til en samtale, der blandt andet skal afdække 
de forventninger vi gensidigt har til hinanden. Samtaler vil finde sted man-
dag 10/2 eller tirsdag 11/2 eller onsdag 12/2. Alle dage efter 17.
Yderligere oplysninger kan du få ved at kontakte Erik Ladefoged på tlf. 88 
33 56 40.

Annoncer

Bliv frivillig rådgiver 
på Livslinien
Det at være telefonrådgiver har givet mig 
professionel træning i at tage den selvmords-
forebyggende samtale. Særligt har den direkte 
dialog med kriseramte mennesker skærpet  
min forståelse for personlig rådgivning over 
telefonen. Og så bliver du en del af et stærkt 
og engageret kollegialt fællesskab med god 
sparring.

Helle, psykologistuderende og telefonrådgiver 
på Livslinien

Læs mere på www.livslinien.dk
Ansøgning sendes til: frivillig@livslinien.dk
senest 12. februar 2014

Livslinien_MOK_180x131_jan14.indd   1 21-01-2014   14:04:51

Frivillige forskningsassistenter søges til forskningsprojektet Den 
Danske Biobank for Overvægtige Børn

Går du med en pædiater i maven og mangler du lidt på dit CV? Så er dette projekt måske noget for dig!

Projektet udgår fra Enheden for Overvægtige Børn og Unge, som er en af verdens største behandling-
sklinikker for overvægtige børn med behandlingsresultater i verdensklasse. I Enheden for Overvægtige 
Børn og Unge udfører et større team af bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, forskningsårsstuder-
ende og forskningssekretærer nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for 
overvægt hos børn og unge samlet i projektet Den Danske Biobank for Overvægtige Børn. 
Som en del af projektet rekrutteres 2500 raske kontrolbørn fra skoler på Sjælland. Disse børn skal 
have taget blodprøver, målt blodtryk, måles, vejes, have målt fedt- og muskelprocent samt udfylde et 
omfattende anamnestisk spørgeskema. Forskningsgruppen har til dette formål en ’blodprøvebus’, som 
køres ud på de forskellige skoler for at kunne undersøge børnene på deres egen skole.

Du vil som forskningsassistent indgå i teamet omkring blodprøvebussen, som fra marts-december 
2014 holder på forskellige skoler i København og Nordsjælland. Projektet foregår på almindelige 
skoledage i morgentimerne fra kl. 6.45 til ca. kl. 9.15, hvor du vil være med til udførelsen af oven-
nævnte undersøgelser på børnene. Antallet af dage pr. uge kan variere, og vi forventer, at du er i bus-
sen 3-4 morgener om måneden i gennemsnit. Projektdagene aftales løbende, og det er vigtigt at du er 
fleksibel, ligesom vi er fleksible i denne planlægning.

Som forskningsassistent i dette projekt er det essentielt, at du er pligtopfyldende, imødekommende 
og god til kontakt og kommunikation med børn. Tidligere forskningserfaring er ikke et krav, da der vil 
være oplæring inkl. supervision i alle opgaver. Det er en fordel, hvis du er på kandidatdelen af studiet 
og har erfaring med blodprøvetagning.

Send din ansøgning samt CV og skriv gerne lidt om dine interesser og eventuel tidligere erfaring med 
børn og/eller blodprøvetagning generelt. Ansøgningsfrist 5. februar 2014. 

Med venlig hilsen

Cæcilie Trier Sørensen
Læge, klinisk assistent
Enheden for Overvægtige Børn og Unge
Børneafdelingen
Holbæk Sygehus
Mail: cats@regionsjaelland.dk
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Er du mand nok til gyn/obs?

Navn: Benny Kirschner
Titel: Afdelingslæge, Klinisk 
Lektor  
Kandidat år: 2001
Speciallæge år: 2010
 
Subspeciale: Almen gynækologi
 
Hvad laver en almen gynækolog?
Vi prøver at hjælpe patienter 
med en række både kirurgisk 
og medicinske, gynækologiske 
problemstillinger som infek-
tionssygdomme, hormonelle 
lidelser, ovarie-patologi, cervical 
dysplasi og malignitet, pa-
tologiske- og uønskede gravid-
iteter, blødnings                                                                                     
forstyrrelser osv.  

Herudover er det tale om et dobbelt-speciale, idet vi er specialister i både 
gynækologi og obstetrik.
Således har de fleste af os også en del graviditets- og føderelateret arbejde, 
typisk i vagterne, og det kan jo være alt fra behandling af kvinder i præmatur 
fødsel til vurdering af mulig infektion i en sectio-cicatrice.

Hvorfor valgte du gynækologien? 
Jeg vil vove at påstå at der ikke er noget andet speciale som kan tilbyde en så 
god blanding af medicin og kirurgi som vores.  I samme vagt kan man møde 
den svært elektrolyt- derrangerede patient med hyperstimulations- syndrom, 
ascites og abdominalsmerter for senere at løbe over og lave et akut sectio 
kompliceret af post partum blødning med behov for transfusioner og akut 
hysterektomi. Man kan med andre ord møde problemer der udfordrer såvel 
de intellektuelle som de ”håndværksmæssige” sider af ens evner og det sætter 
jeg stor pris på.

Hvordan kvalificerede du dig til en kursusstilling? 
Arbejdede målrettet på at opnå kliniske kompetencer indenfor gynækologi, 
obstetrik mm 
Jeg har lavet en del forskning, men er ikke Ph.D.

Har du haft betænkeligheder overfor specialet?
Nej
 
Hvilken bedrift er du mest stolt af som gynækolog?
De fleste af os bliver jo læger fordi vi gerne vil gøre en forskel for vores 
patienter. Således er det jo noget helt særligt når man som gynækolog får en 
yngre kvinde ind med en rumperet ectopisk graviditet. Hun kan godt være 
akut påvirket og der skal ofte handles hurtigt.  
Sammen med sit team kan man være med til at redde liv og så bliver det vel 
ikke meget bedre.

Mange yngre mandlige stud. med. tror, at kvinder ikke vil have lavet GU 
af en mand, har du nogen sinde oplevet det? 
Ja, det sker selvfølgelig, men sjældent. Så prøver vi at se om der er en kvin-
delig læge som kan gøre undersøgelsen. Evt. kan man jo ”bytte” patient. 

Tænker du over, at der er mange kvinder på din arbejdsplads/ I specialet? 
Vel, det kom jo ikke som noget chok… men nogle gange kan det alligevel 
blive lidt meget… 

Hvad vil du sige til yngre mænd, der overvejer specialet? 
Glæder mig til at ses

Hvad er det du har i hånden?
En biopsi-tang. Den bruges til at tage prøver fra suspekte læsioner, typisk svt. 
vulva eller cervix.  

Annoncer

Ligesom Benny, læs mere på
www.fygo.dk/operationmand

Vild med værktøj og 
kvinder?
- Bliv gynækolog!

Clerkship in rhinology and AnteriorSkull Base Surgery 
ved a. prof. Richard Harvey, Sydney. VKO-ophold og 
forskning.

Der er etableret et samarbejde mellem Department of Rhinology and AnteriorSkull Base 
Surgery, Sct. Vincent’s Hospital, University of New South Wales og Øre-næse-halskirur-
gisk Klinik, Rigshospitalet.
Januar 2015 sendes 2 stud. med. af sted til Sydney på et 4 uger langt klinisk ophold. Op-
holdet er meritgivende som VKO og der er mulighed for at søge såvel KUs Udrejsepulje 
som private fonde om støtte til opholdet.
Forud for opholdet vil en forskningsopgave blive udarbejdet indenfor det rhinologiske 
område. Denne vil svare til Osvald II, med mulig publikation efterfølgende.

Krav:
• Du er på 2. del af studiet.
• Du er interesseret i ØNH.
• Du har gode kvalifikationer
• Du kan stå på egne ben

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:
• Motiveret ansøgning på engelsk (max ½ A4-side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)
til professor Christian von Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH-afdeling 2071, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø (Mærk kuverten Sydney).
Evt. spørgsmål kan rettes til stud.med. Martin Frendø-Sørensen (martin.frendoe-soerens-
en.01@regionh.dk) eller professor Christian von Buchwald (christian.buchwald@regionh.
dk.)

Deadline er mandag d.3. marts kl. 12. Malpracticeinsurance skal selv arrangeres, men 
har du Codan forsikring gennem FADL, er dette omkostningsfrit.
Infomøde tirsdag d. 18. februar kl. 15 i auditoriet på Øre-næse-halskirurgisk Afdeling, 
Rigshospitalet.

Stud. Med. søges - Studentermedhjælper på 
Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge
Stud. Med.’er søges som studentermedhjælpere på Psykiatrisk Traumeklinik for Flygt-
ninge, Psykiatrisk center Ballerup. 

Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuderende, der søger 2 nye medlemmer fra 
marts 2014. Holdets arbejde på Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge er i forbindelse 
med flere randomiserede kliniske undersøgelser, som har til formål at beskrive det 
komplekse symptombillede hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt samt under-
søge patienttilfredshed. Målet er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke 
og effektivisere indsatsen over for en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper. 
Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og 
depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, 
og er således ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld 
får man stor erfaring i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange 
meget dårlige patienter.

Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som 
hold meget vellidte på afdelingen, og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved 
tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en 
fællesrating samt to aflønnede følgevagter. 
Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og torsdag fra 9.00 - 16.00, samt 
undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. 
Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også 
forventes at alle på holdet deltager.

For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester fra forårssemesteret 
2014. Desuden skal man komme til fællesratingonsdag den26. marts 2014 kl. 12-15 
samt tage to følgevagter i løbet af februarsamt marts. Det forventes at du kan tage 
dine første selvstændige vagt fra slut marts, og at du kan blive på holdet i minimum 
1 år.
Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt 
arbejde prioriteres højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes til 
hamteam@gmail.com.

Ansøgningsfristen er fredag 7februar 2014 kl. 12.00. Du får svar på din ansøgning 
senest den 10. januar. 
Der vil være ansættelsessamtaler onsdag den 12februar kl. 17.00-20.00
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Er du på udkig efter et 
studierelevant job?

Og brænder du for at arbejde med 
sundhedsfremme og sygdomsfore-
byggelse i praksis?  

Virksomheden Prescriba søger 
medicinstuderende på min. 7. se-
mester til at foretage sundhedstjek i 
forskellige virksomheder.

Som sundhedskonsulent for Prescriba vil du komme til at tage følgende fysiologiske 
målinger:

Taljeomkreds Blodtryk
Body Mass Index Kolesterol (total, HDL og LDL)
Fedtprocent  Triglycerid
Konditest  Blodsukker

Derudover skal du varetage en motiverende samtale, hvor der tages udgangspunkt 
i medarbejderens behov for vejledning inden for sundhed, motion, kost, smerter og 
stress.

Arbejdsbyrden kan variere meget i perioder, og du vil få tilbudt arbejde va. 4 uger før du 
skal ud i en given virksomhed. Det er samtidig et fleksibelt job, hvor vi altid forsøger at 
lave en arbejdsplan ud fra, hvornår du meddeler du kan arbejde.

Ud over sundhedskonsulenter til varetagelse af de løbende sundhedstjek, søger vi i 
øjeblikket sundhedskonsulenter som kan arbejde fuldtid i en tidsbegrænset periode på 
ca. 2 måneder fra primo maj 2014. 

Om dig
• Stud.cand.med i medicin – min 7. semester
• Åben og udadvendt
• Gode kommunikationsegenskaber
• Kunne arbejde selvstændigt
• Fleksibel og gå-på-mod
• Erfaring fra klinik
• Erfaringer inden for emner som kost, motion, stress, fysioterapi og livs-
stilssygdomme er en fordel.

Løn og ansættelsesvilkår
Alle sundhedskonsulenter er timelønnede. Derudover er det obligatorisk at deltage i 
vores 1 dags undervisningsforløb – hvor du vil få vejledning og indblik i arbejdet som 
sundhedskonsulent. 

Er du interesseret i jobbet?
Hvis du er interesseret i jobbet så fat pennen - og skriv en kort ansøgning og send dit CV 
senest 20. februar 2014. Sendes til martha@prescriba.com - skriv ‘Job som sundhed-
skonsulent’ i emnefeltet. Hvis du har nogle spørgsmål til jobbet kontakt Martha Louise 
Kjærbye på martha@prescriba.com eller tlf.: 39 17 89 87. Læs mere om os og vores 
sundhedstjek på www.prescriba.com under ‘Sundt arbejdsliv’.

Prescriba Hyskenstræde 6, 1. sal 1207 København K Telefon: 70 22 37 37
www.prescriba.com Prescriba © 2014

Januar 2014

PRÆPARATFREMSTILLERE SØGES

2 stillinger som præparatfremstillere, er ledige til besættelse. 

Præparatfremstillingen er en arbejdsgruppe under ICMM, som ar-
bejder med at fremstille og vedligeholde anatomiske præparater 
til de makroskopiske studiesale. 

Arbejdsopgaver inkluderer både fremstilling af præparater og 
vedligeholdelse af vores samlinger.
Arbejdet er selvstændigt, praktisk orienteret og med fokus på 
høj kvalitet af de fremstillede præparater.Der er mulighed for, at 
udfolde sig kreativt og praktisk i arbejdet med præparaterne. 
Vi planlægger selv vores arbejde, og det er således meget fleksi-
belt med mulighed for mere og mindre intense perioder. 

Vi har som ansatte megen selvbestemmelse, hvilket også stiller 
krav om, at du har overblik samt er selvstændig og ansvarsbevidst.
Vi forventer at du kommer med et stort engagement, tager opgaven seriøst, kan arbejde 
selvstændigt og målrettet, og deltager i fælles arbejdsforpligtelser såvel som det sociale 
liv omkring præparatfremstillingen. 

Præparatfremstillingen består af et team på 14 studerende fordelt på 5.-12. semester, 
som er socialt engagerede i hinanden og tit holder hyggelige og sjove arrangementer. Vi 
ser gerne, at du har lyst til at deltage i det sociale i Præparatfremstillingen.

Krav
- Du skal have bestået 3. semester ved vintereksamen 2013
- Du skal have bestået 3. semester anatomi med en karakter på 10 eller 12.
- Du skal kunne tage minimum 150-200 timer om året
- Du skal kunne deltage ivores sommerrenovation som foregår i sommerfer-
ien

Ansøgning 
Ansøgningsskema hentes hos Pia Keller i StudieServiceCenteret, hvor det også afleveres 
sammen med et udførligt CV og en motiveret ansøgning. 
Vi skal have din ansøgning senest10. februar kl. 12.00.
Samtaler afholdes i uge 9.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Venlig hilsen 
 
Signe, Christian, Ole, Katrine, Kasper, Ce-
cilie, Louise, Stine G., Nicolaj, Emma, Simon 
B., Mikkel, Stine L., Mette og Hanne.

Summer School in International Health
4.-22. August 2014

Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed?

Så meld dig som medarrangør!

Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke arbejde før og under 
kurset.

De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af 
ansøgere, planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal kunne 
deltage i 3planlægningsmøder (24/4, 26/6 kl. 15.00  og 1/8 hele dagen) samt et opsam-
lingsmøde med middag efter kurset.
Der vil derudover være ad hoc møder af kortere varighed.

Du får kursuslitteraturen gratis og desuden en værdifuld erfaring i kursusplanlægning.

Kurseter velorganiseret og tæller for fuld VKO.

www.globalhealth.ku.dk/ssih

Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommerskole koor-
dinator Birgitte Gantriis påbig@sund.ku.dk inden 18. marts 2014.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Telefonjob i fritiden

Udadvendt 2 del studerende med kendskab og kærlighed til forebyggelse, blodpropper 
og cvd tilbydes deltidsjob i CardioLab. (se mere www.cardioLab.dk)

Er det noget for dig skriv til tom.olesen@cardiolab.dk evt. tlf. 32946000
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Studentermedhjælper 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 hundredetusindvis af mennesker i hele 
verden?  

Sæt fokus på det relevante og foreslå konklusioner
Som studentermedhjælper i Scientific Affairs, Dermatology vil en vigtig opgave være at 
søge i medicinsk litteratur, uddrage konklusioner og gøre det nemt at formidle. Du vil 
blive en del af holdet, der sikre den interne kommunikation af væsentligste punkter i de 
videnskabelige artikler vi publicerer. Samtidig vil du opnå en rigtig god indsigt i derma-
tologiske sygdomsområde og nyeste behandlingsmuligheder. 

Scientific Affairs ligger i Ballerup sammen med marketing-, forsknings- og udvikling-
safdelingerne og indgår i mange projekter der binder videnskab, kommunikation og 
markedsføring sammen - altid med patienternes behov i fokus.  I dermatologisektionen 
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
• løse praktiske opgaver
 
Du kan kombinere medicinsk viden og kommerciel forståelse
Hvis du overvejer en karriere i en lægemiddelvirksomhed og bliver inspireret af at 
arbejde i en dynamisk virksomhed, hvor alle løfter opgaver med et fælles mål, så er du 
muligvis den studentermedhjælper vi søger. 

Desuden er det vigtigt at du 

• er fleksibel, positiv og nysgerrig
• har bestået 8. semester på medicinstudiet eller lignende
• har haft sygdomslære, gerne indenfor dermatologi
• ikke bliver kandidat før sommeren 2015
• taler og skriver engelsk

 
På verdensplan vil du få mere end 5000 nye kollegaer, der alle arbejder for at give pa-

tienter 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 4 af 
dine nærmeste kollegaer også er studentermedhjælpere.   

Vil du have indblik i nogle af de fremtidsmuligheder man har som læge eller tilsvarende 
og har du mulighed for at arbejde ca. 8 timer om ugen i Ballerup, så hører vi meget gerne 
fra dig. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Deadline fredag 14. februar 2014. 

Kontaktperson:
Mikkel Hansen,  mikkel.hansen@leo-pharma.com,  mobiltelefon 41 88 95 12

FYF inviterer til workshop  
”Kom godt i gang” 

 

30. januar 2014 kl. 15.30-17.30 i Kardiologisk Auditorium, 2142 

Er du kommende eller nystartet ung forsker på Rigshospitalet, har du hér en oplagt mulighed for 

at få vigtig information, som kan spare dig for mange tidsrøvende misforståelser.   

Foreningen af  Yngre Forskere på Rigshospitalet (FYF) inviterer dig til en workshop, der skal 

klæde dig bedre på til dine første forskerår.  

Hvert indlæg varer 5-10 min, så der er afsat god tid til spørgsmål 

15:30 Session 1 – Finansiering 
 
• Information om Rigshospitalets forskningspuljer 
     Susanne Dam Poulsen, medlem af  Righospitalets Forskningsudvalg 
• Få styr på de eksterne forskningsmidler fra starten  
     Christine Nuding, gruppeleder Rigshospitalets Fondsadministration 
• Løn gennem universitetet?  
     Martin Enevig Clausen, Academic Officer, Københavns Universitet 

16:20 Pause (kaffe, frugt og kage) 

16:35 Session 2 – Administration 
 
• Bliver det en ph.d? Om indskrivningsprocessen og ph.d. skolen  
    Rune Frøding, ph.d. administrator, Københavns Universitet 
• Faldgrupper og fif  til ansøgning hos etikerne  
    Karen Kiilerich, cand.jur., De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden  

 

17:15 Afrunding 
 
Efterfølgende går vi ud og nyder en øl eller en vand. Det er en oplagt muligheden for at møde andre 
yngre forskere på Rigshospitalet, der formentlig kan hjælpe med eventuelle spørgsmål panelet ikke kan 
svare på.  
 

Alle er velkomne, arrangementet er gratis.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Udvikling	  af	  model	  til	  at	  teste	  nye	  migræne-‐midler	  
	  

	  
Du	  kan	  deltage	  i	  dette	  forsøg	  hvis	  du:	   	  	   	  	  

Er	  rask	  
Er	  mellem	  18	  og	  60	  år	  gammel	  
Vejer	  mellem	  50	  og	  95	  kg	  
Ikke	  kendt	  med	  hyppig	  hovedpine	  eller	  migræne	  

	  
	  
Baggrund:	  	  
Migræne	  er	  en	  meget	  hyppig	  sygdom,	  der	  har	  store	  økonomiske	  og	  sociale	  konsekvenser	  for	  
patient	  og	  samfund.	  Der	  er	  et	  stort	  behov	   for	  udvikling	  af	  mere	  effektiv	  medicin	  med	   færre	  
bivirkninger.	   Dette	   forsøg	   vil	   undersøge	   effekten	   af	   sumatriptan	   (et	   registreret	   og	   effektivt	  
migrænemiddel)	   og	   placebo	   på	   hovedpine,	   som	   vi	   fremprovokerer	   med	   det	   karudvidende	  
lægemiddel	  Cilostazol	  (Pletal®).	  	  

	  

Sted:	  	  
Neurologisk	  afd.	  N01,	  Glostrup	  Hospital,	  Ndr.	  Ringvej	  57,	  2600	  Glostrup.	   	  
	  

Hvor	  tidskrævende	   	  	   	  	  
Du	  skal	  møde	  til	  en	  forundersøgelse	  (ca.	  1	  time)	  samt	  2	  forsøgsdage	  hvor	  du	  indtager	  
Cilostazol	  og	  derefter	  må	  gå	  hjem.	  Hjemme	  skal	  du	  så	  indtage	  aktiv	  
forsøgsmedicin/placebo,	  når	  du	  får	  hovedpine	  eller	  efter	  4	  timer.	  Samtidig	  skal	  du	  
registrere	  din	  hovedpine	  og	  andre	  bivirkninger	  en	  gang	  hver	  30.	  min	  til	  du	  går	  i	  seng.	  	  
Forsøgene	  foregår	  i	  februar-‐april	  2014	  	   	  	  
	  
	  
Bivirkninger	  og	  ubehag	  
Bivirkninger	  som	  du	  kan	  risikere	  at	  opleve	  er	  hovedpine,	  diarré,	  hjertebanken	  og	  
svimmelhed.	  Alle	  disse	  går	  over	  af	  sig	  selv	  og	  er	  ikke	  farlige.	  	  
	  
	  
Der	  gives	  vederlag	  på	  500	  kr	  per	  forsøgsdag,	  i	  alt	  1.000	  kr	  skattepligtigt.	  	  
	  
	  
	  
	  
Er	  du	  interesseret	  i	  at	  deltage,	  kontakt	  da	  medicinstuderende	  Emma	  Katrine	  Hansen	  på	  
e-‐mail:	  emma.katrine.hansen.02@regionh.dk	  eller	  tlf.:	  21	  15	  84	  08	  (hverdage	  mellem	  
9	  og	  17)	   	  	   	  	  	  
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Kom godt i gang med forskningen!

Skal du til at påbegynde bachelor, kandidat eller andet videnskabeligt arbejde – så 
se med her. 

Hos PUFF afholder vi vores sædvanlige introduktion til forskningen, hvor en erfaren 
studenter forsker vil introducere os for forskningen. Der vil være rig mulighed for at stille 
spørgsmål til oplægget såvel som til PUFFs arbejde generelt. 

Dato: 11/2
Tid: 16:15
Sted: Lille Mødesal

Bedste hilsner 
PUFF

Kommende PUFF arrangementer:

Temaer:
ARTIKLEN
 - 4/3: Månedsmøde “Skriv en god artikel”
 - 31/3: Månedsmøde “Læs en artikel på 10 minutter”

PRÆSENTATION
 - 19/3: Formidling til lægmand
 - 8/4: Kursus i præsentationsteknik

Desuden kommer følgende kurser
 - Basal statistik 
 - SAS-programmering
 - Fondsansøgning

Stillingsopslag til prægraduat forskningsårsstuder-
ende
Forskningsgruppe i akut abdominalkirurgi  på Gastroenheden, Hvidovre Hospital søger pr. 
1. Februar 2014 en medicinstuderende  til en 1-årig forskningsstilling. Forskningsgruppen 
håndterer aktuelt et pågående interventionsstudie, 1 pilotstudie samt flere retrospektive 
opgørelser. Formålet er at belyse og forbedre af outcome efter større akut abdominalkirurgi. 
Interventionsstudiet er et studie der undersøger effekten af et optimeret multimodalt 
tværfagligt standardiseret forløb hos patienter der gennemgår akut højrisiko abdominal-
kirurgi. Det indebærer optimering af patintgruppen perioperativt med blandt andet GDT 
væsketerapi samt fokus på hurtig udredning og operation. Endvidere risikostrateficering 
og tidlig mobilisering. Projektet foregår på Hvidovre Hospital og involverer Billeddiagnos-
tisk Enhed, Anæstesiologisk afdeling, Gastroenheden (kirurgisk sektion) samt Fysio- og 
Ergoterapeutisk Afdeling. 
Arbejdet vil bestå af indsamling af skemaer fra inkluderede patienter, indtastning i database 
samt udarbejdelse af kandidatopgave og/eller selvstændig artikel afhængig af indsats. Det 
selvstændige projekt omhandler mortalitetsprædiktion hos akutte kirurgiske patienter ved 
hjælp af kirurgiske og anæstesiologiske scoringssystemer.
Arbejdssted:  Gastroenheden, afsnit 360, Hvidovre Hospital
Arbejdstid: 37 timer ugentligt
Løn: 10.000 kr/måned. Stillingen er på forhånd fuldt finansieret.
Ansættelsesperiode:  1. februar 2014 (alternativt 1.marts 2014) og 12 måneder frem.
Vi søger en studerende der  er…
• Fleksibel, pligtopfyldende og engageret
• Kan bruge Excel (evt. også Access, ellers vil der være oplæring heri)
• Har interesse i abdominalkirurgi og/eller anæstesiologi.
• Har haft 8. semester
• Kan arbejde både selvstændigt og som en del af en større gruppe
Vi kan tilbyde
• Vejledning fra erfarne forskere 
• Klinisk forskningserfaring samt deltagelse i aktivt forskningsmiljø 
• Kandidatopgave 
• Evt. medforfatterskaber afhængig af indsats

Stillingen er fuldt finansieret. Hovedvejleder er Nicolai Bang Foss, der vil væredagligt samar-
bejde og supplerende vejledning ved PhD studerende Line Toft Tengberg.
Der vil blive afholdt samtaler d. 30. Januar.

Forskningsgruppen består af
PhD-studerende Line Toft Tengberg
Overlæge og dr. Med. Nicolai Bang Foss
Overlæge og dr. Med. Morten Bay-Nielsen
Overlæge Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge Lars Lindgaard
Professor Hans Jørgen Nielsen
Du bedes indsendemotiveret  ansøgning samt CV til linetofttengberg@gmail.com

Ansøgningsfristen er søndag d. 26. Januar 2014, samtaler vil blive afholdt i ugen efter.

Forskningsår på kardiologisk afdeling
Projektet er et rent register baseret forskningsprojekt og udføres som et samarbejde mellem 
Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Kræftens Bekæmpelse. Der undersøges i en 
dansk kohorte om udsættelse for trafikstøj og/eller luftforurening øger risikoen for atrief-

limmer. Arbejdsopgaverne består af: Data-håndtering og -bearbejdning, programmering, 
litteraturlæsning og artikelskrivning.
Søges den studerende til et bachelorprojekt, et kandidatspeciale og/eller prægraduat 
forskningsår eller andet? Du kan finde hjælp til at bedømme dette under Muligheder 
for studenterforskning.
Stillingen vil formelt være et prægraduat forskningsår.
Forventet varighed af projektet
•	 6-12 måneder
Hvornår forventes projektet startet?
• Februar 2014 eller snarest derefter.
Er der funding til den studerende eller skal dette søges?
• Projektet er fuldt finansieret.
Evt. særlige krav til ansøgeren og dokumentation som ønskes fremsendt
• Der ønskes motiveret ansøgning og CV fremsendt til overlæge Ahmad Sajadieh.
Kontaktinformation på den ansvarlige forsker (vejleder)
Overlæge, dr.med. Ahmad Sajadieh, Kardiologisk Afdeling Y, Bispebjerg Hospital. 
Mail: ahmad.sajadieh@regionh.dk

Evt. ansøgningsfrist
Ansøgningerne vil løbende blive vurderet.

1-årigt prægraduat forskningsår på Bonkolab, Rig-
shospitalet.
Projektbeskrivelse:
Cellegiften 6-mercaptopurin (6-MP) er et centralt led i behandling af børn med ALL. Denne 
medicin har i mange år eksisteret som tabletter. Der er for nylig udviklet en mikstur, for at 
imødegå problemer med at få børn til at spise piller, samt at dosere nøjagtigt. 
1. Det aktuelle kliniske studie undersøger biotilgængeligheden og plasmakinetikken af 

miksturen på målgruppen, nemlig børn med ALL. Analysemetoden til måling af 6-MP 
er etableret, så arbejdet bliver at indsamle, oprense og registrere patientmateriale, 
samt foretage analyser af materialet.

2. Sideløbende vil du også skulle arbejde med behandling af data som omhandler DNA-
index, dvs. DNA-indholdet i den leukæmiske klon og relatere DNA-index profilen til 
patientens øvrige kliniske parametre og behandlingsrespons. Disse data foreligger 
allerede i vores database.

Ansættelsesperiode:
Opstart i løbet af foråret 2014. Fuldtid fra august 2014 – august 2015.

Finansiering:
Lønnen er 10.000 kr./md i henhold taksten fra Kræftens Bekæmpelse. Det forventes at man 
er med til at søge midler til finansieringen af projektet.

Der er ingen ansøgningsfrist, men jobopslaget er at finde på Bonkolabs hjemmeside, så 
længe stillingen er ledig.

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til professor 
Kjeld Schmiegelow, Bonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København 
Ø, tlf. 35451357.

Skal du rejse i her i begyndelsen af 2014 og efterlader du en tom 
bolig eller et tomt værelse i KBH, som du gerne vil tjene lidt penge 
på? 
SÅ SE HER! 
Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i en periode eller du har et ledigt værelse, så hvorfor 
ikke være så generøs at leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet?
Ved at gøre dette gør du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- helt præcis 
1600 danske kroner per studerende, i en måned. 

Fordelene er:
1. En udenlandsk roommate i en periode
2. Du lærer en ny kultur at kende
3. Du får endnu en facebook-ven
4. Du får mulighed for at forbedre dine sprogkundskaber
5. Du tjener penge på det!
Ulemperne er:
Ingen!

Vi har brug for bolig i følgende perioder:
3. - 28. marts (medicinstuderende fra Japan)
4. - 31. maj (2 medicinstuderende fra Chile)

De eneste krav der er, er at den udenlandske studerende skal have:
- Adgang til bad 
- Adgang til køkken

Værelset/lejligheden tjekkes før den studerendes afgang, så vi er sikre på, at lejligheden 
forlades i god stand.

Derudover skal vi bruge TRE friske sjæle, som har lyst til at være buddy for disse studerende. 
Det er utrolig sjovt, man får lov til at bryde sin indre turguide ud og man får mulighed for at 
danne en god international kontakt!

Hvis dit hood opfylder alle ovenstående krav, og du er 
superinteresseret, eller blot ønsker mere info, så skynd
 dig og skriv til bolig.exchange@gmail.com 

Mange kærlige hilsner fra 
IMCC Exchange og Research Exchange - København 
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IMCCs Forårsseminar 2014
Ryk dig - og tag dit projekt med!

Sæt fire dage af til IMCCs Forårsseminar d. 12. til 16. april 2014, og se frem mod en 
oplevelse du ikke vil glemme!

IMCC laver udviklingsarbejde i Danmark og udland, og Forårsseminaret er et kursus der skal
uddanne nye og gamle frivillige i organisationen til at gøre den størst mulige forskel med 
deres indsats. Måske er du helt ny og bare interesseret i hvad IMCC kan tilbyde. Måske 
har du har mange års erfaring i projektarbejde – måske er du garvet underviser i Sex-
ekspressen eller med i 5 forskellige udviklingsprojekter. Måske har du fundet på den 
vildeste idé, du bare mangler redskaberne til at realisere. Under alle omstændigheder 
har vi noget at tilbyde dig og du er mere end velkommen!

Vores vision for kurset er at du skal blive:
• Bevidst om dine egne styrker, muligheder og potentiale
• Have de nødvendige redskaber og viden til at skabe og udvikle
• Være reflekterende, perspektiverende og motiverede til at se og handle for en bedre verden

Det er for dig og 99 andre kollegaer der vil gøre en forskel! Der er kun ca. 100 pladser og
tilmeldingen åbner midt i februar – så du skal være hurtigt ude hvis du vil være sikker på at
komme med, og få den undervisning der interesserer dig mest.
Kurset vil indeholde en fælles del om blandt andet selvledelse og stressmanagement,
samt en
del med 5 forskellige tilbud skræddersyet til studerende med forskellige interesser: 
Ledelse for
viderekomne, Ledelse fra idé til virkelighed, Kulturmødet, Det effektive projekt og Flyt 
dit publikum.
Interesseret? Tag et kig på http://on.fb.me/M3AXJj for løbende opdateringer og 
mere info, og se www.imcc.dk for mere information om hvad IMCC kan tilbyde dig, og 
hvad vi står for.

Med venlig hilsen Arrangørgruppen for Forårsseminaret, et kursustilbud fra IMCC

Så afholder Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) igen 
det populære kursus i ”Akut Patient”

Er du næsten færdig som læge eller på vej i vikariat? 
-Så er dette kurset for dig!

Det foregår d. 15. + 16. marts på DIMS på Herlev Hospital kl. 9.00 – 17.00 ca.

På kurset får du rig mulighed for at få gennemgået hjertestopalgoritmen, trænet hjertestop 
gennem simulationstræning, lært de vigtigste kirurgiske og medicinske akutte tilstande og 
efterprøvet din viden gennem praktisk erfaring i simulationstræningen.

Kurset forestås af topmotiverede undervisere der selv er stud. med’er eller yngre læger og 
som alle har stor erfaring med simulation og undervisning.

På kurset laver vi en lille præ-test og post-test der er opbygget som en MCQ, således får du 
selvsyn for hvor dygtig du er blevet undervejs og måske et hint om hvad du skal hjem og 
blive endnu bedre til - ligesom vi evaluerer både kursus og undervisere.

Kurset er kun for medlemmer så er du ikke medlem endnu så skynd dig at blive det på 
www.sats-kbh.dk
Der er en deltagerbetalingpå 75 kr., som dækker underviserudgifter samt udgifter til at 
holde dit blodsukker oppe!

Bemærk du skal selv medbringe frokost begge dage, men vi sørger for frugt og lidt 
sødt samt drikkevarer!
Vi glæder os til at se dig!

OBS!
Der er 24 pladser på kurset som går efter først-til-mølle. Tilmelding åbner d. 3 februar kl. 16 og 
skal ske inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

Foredrag d. 3. februar: “Den svære samtale”
Alle læger kommer ud for det; den svære samtale..
Hvordan griber man det an? Hvad skal man sige, og hvad skal man ikke sige?
Vil du også være bedre rustet til din første svære samtale, så kom til dette spændende ar-
rangement, hvor hospitalspræst Christian Busch og onkolog Søren Cold deler ud af deres 
erfaringer om folks tanker om den gode samtale omkring et svært emne. De kommer med 
konkrete redskaber til, hvordan man bedst tager fat på de tunge emner.

Alle der ikke har studiekort skal sende en mail til mettehauge@hotmail.com, da man skal 
bruge studiekort for at komme ind på Panum efter kl 16:45.
Sted: PANUM, lok. 29.01.30.
Tidspunkt: 17.15-19.00
Meld jer til på SAMS’ facebookside
Vi glæder os til at se jer!

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes 

Torsdag den 6. februar 2014 kl. 17 
i Store mødesal, Studenterhuset ved Panum, Nørre Alle 8, 2200 København N

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse årsregnskab og godkendelse af dette 
4. Forelæggelse af forretningsorden og godkendelse af denne. Forretningsordenen vil 
blive tilsendt senere, når den er godkendt af DSAM 
5. Forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 29. januar 2014. 

Alle stemmeberettigede medlemmer kan stille op til bestyrelsen. 

Med venlig hilsen 

SAMS forårsweekend 2014 - Tilmelding er åbnet!
Den 28.-30. marts skal der sættes kryds i kalenderen, for her bliver SAMS forårsweekend 
2014 afholdt. Det bliver i Herlev, tæt ved København, og programmet for weekenden bliver 
fyldt med spændende, lærerige og sociale indslag!

Temaet for weekenden er todelt, idet vi skal bruge noget af tiden på emnet graviditet og 
kvindens underliv og noget af tiden på at diskutere og udvikle SAMS årskampagne 2014. 
Det bliver en weekend med mulighed for at udvikle sig fagligt og lære mere om, hvad der 
er “hot” i almen praksis og hvor man kan gense SAMS’erne fra den anden side af landet 
(=SAMS Århus) og knytte endnu tættere bånd.

Weekenden kræver tilmelding, og foreløbig er max antal deltagere 40 - tilmeldingen foregår 
efter først-til-mølle princippet ved at man sender en mail til mig på marie.ramloev@gmail.
com

Basisgruppen, som tilbyder EKG kurser, repetition af human biologi, gennemgang 
af ABC og spændende oplæg hver måned.

Onsdag d. 5. februar afholder basisgruppen SEHAT generalforsamling i forlængelse af deres 
månedsmøde. Kom og vær med til at vælge den nye bestyrelse eller bliv en del af den.
Mødet indledes med et spændende oplæg afholdt af professor Niels Bent Larsen fra DTU, 
under emnet “Mikro- og nanoteknologi brugt til cancer immunterapi”.
Panum Lille mødesal kl. 17:30 - 20:00
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RUSVEJLEDNING 2014
Endnu en gang er tiden oprunden og vor venten er forbi! 5 lange måneder har henslæbt sig, 
sneglet sig af sted, som var hver dag den 24. december, som var hver en time en uforberedt 
eksamination i diencephalon og regio cruralis posterior! 5 måneder uden rusvejledningen. 
Ikke godt nok!

Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusvejledere, som studiet kan opdrive. Intet 
mindre! Måske at det er dig?

Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende, at der er nogle talenter, som rusvejledere 
bør besidde for at kunne leve op til opgaven.

Man behøver ikke at:
• Kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærværdigt gøglerinstrument) mens man 

reciterer døveudgaven af ”HMS Pinafore” og frembringer en 7 dages madplan for 
veganere.

• Finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt.
• Være officer fra jægerkorpset, så man kan styre de skrigende masser.
Derimod skal man:
• Være ekstremt socialt indstillet.
• Være mere interessant end dem fra Paradise Hotel.
• Være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både på seminarerne og på rusturen. 

Man kan ikke lave den store free-rider.
• Være indstillet på at bruge hele august måned på rusvejledningen
• Ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til at lave oplæg
• Være i stand til at styre sin sladdertrang og sin mobiltelefonitis.

Datoer
Rusvejledningen inkluderer to weekendseminarer:
d. 14-16. marts
d. 18-20. april

Tre stormøder:
Onsdag d. 12 februar  kl. 20.00 i Studenterklubben
Onsdag d. 30. april kl. 18.00 i Studenterklubben

Onsdag d. 24. september kl 18.00 i Studenterklubben

Ét ugeseminar:
d. 1. -8. august

Og sidst, men absolut ikke mindst, én rustur
d. 15.- 21. august

Herudover holder de enkeltegrupper og undergrupper møder gennem hele forløbet. Dette 
inkluderer bl.a. en sommerhustur fra omkring
d. 18-25. juli.

Tilmelding
I år afholder vi tre informationsmøder, hvor det er obligatorisk, at man møder til ét af dem. 
Herefter vil der være aktiv tilmelding, når den enkelte har fundet ud af om vedkommende 
har lyst og magter at leve op til kravene. Hvis man tidligere har været vejleder, er det nok 
bare at møde op og tilmelde sig aktivt.

Obligatorisk informationsmøde:
Tirsdag d. 4/2 kl. 16 i  29.01.32
Torsdag d. 6/2 kl. 16 i  29.01.32
Mandag d. 10/2 kl. 16 i  29.01.32

Aktiv tilmelding:
Tirsdag d. 11/2 kl. 16-17 foran tør studiesal
Onsdag d. 12/2 kl. 16-17 foran tør studiesal

Vi glæder os til at se jer!

Hilsen OvervintringsGruppen

Vil du med PIT til Afrika eller Indien?
Nu har du muligheden, for PIT har nemlig restpladser både i foråret og efteråret 2014!
Restpladser:
• Mungeli Hospital, Indien: 2 pladser i perioden maj-juli 2014.
• Mpwapwa Hospital, Tanzania: 1 plads i perioden sep-nov 2014. Den anden plads er 

afsat, så du kommer ikke afsted alene.
• Salvation Army Hospital, Zambia: 1 plads i perioden sep-nov 2014. Den anden plads 

er afsat, så du kommer ikke afsted alene. 

Hvis du er interesseret kan du kan læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse 
hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login 
skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com.
For at komme ud med PIT, skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. Heraf får man 300 kr. igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.
Sidste frist for ansøgning er d. 5/2-14. Ansøgere bliver prioriteret efter evt. aktivbevis fra 
PIT, højt semestertrin samt evt. deltagelse i PIT’s weekendkursus i tropemedicin eller et 
lignende kursus. 

For at ansøge skal du blot sende en mail til rekruttering.pitkbh@gmail.com med dit fulde 
navn, telefonnummer, emailadresse og adresse samt angivelse af semestertrin. Desuden 
prioriteret rækkefølge af de restpladser du søger. Hvis du har aktivbevis fra PIT bedes du 
vedhæfte dette.  Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus i tropemedin eller et ligndende 
kursus skal dette anføres. Motiveret ansøgning er ej nødvendig.

Møde PIT
PIT holder planlægningsmøde tirsdag d. 28 januar kl 17.00 i IMCC-lokalet i Studenterhuset. 
Vi planlægger semestrets månedsmøder og byder nye pit’ere velkomne! Der vil være kaffe 
og kage :)

Infomøde DANPAL
DanPal IMCC afholder årets første møde, og du er inviteret. 

Vi arbejder for tiden på et projekt til sommer, hvor palæstinensiske medicinstuderende 
kommer på klinikophold i Danmark og i samarbejde med danske medicinstuderende vil 
arrangere en sommerlejr for børn i Asylcentret Kongelunden.

Ved at være med i projektet får du mulighed for at få erfaring med frivilligt arbejde og 
klinikophold. Dertil vil du møde en spændende mellemøstlig kultur, som vil blive en 
oplevelse for livet.

Ellers kan du også bare komme til gratis kaffe og kage.

Vi glæder os til at se dig i Studenterhuset d. 17. februar kl. 17.00. 
Varme tanker,
DanPal

MedicinerRådet holder BOGMARKED 

Ligger biokemibogen og samler støv på hylden? Eller kunne du godt tænke dig at spare 
lidt penge på dine nye bøger?
Indlevér dine bøger til MedicinerRådets bogmarked torsdag d. 30. eller mandag d. 3. Du 
bestemmer selv, hvad din pris skal være. 
Kom til bogmarkedet tirsdag d. 4., og gå på jagt i bøgerne til næste semester. 

Disse ting skal du vide, hvis:

DU VIL SÆLGE BØGER:
Indlevering af bøger er mulig på to dage:
• Torsdag den 30. januar kl. 16.00-18.00
• Mandag den 3. februar kl. 16.00-19.00
Tilbagelevering af bøger/penge er KUN torsdag den 6. februar kl. 16.00- 18.00

DU VIL KØBE BØGER:
BOGMARKED tirsdag d. 4. februar kl. 12.00-16.00.
Hvis du vil være i kø som en af de første når bogmarkedet åbner, skal du møde op ved 
Studenterhuset kl. 08.00 (eller før) den 4/2, og få et nummer. De med numre vil blive lukket 
ind løbende når BOGMARKED starter kl. 12.00. Ved tidligere bogmarkeder plejer folk uden 
numre at kunne komme frit ind fra kl. 14.00

Husk kontanter!
Bogmarkedet er non-profit, og der pålægges kun sælger et mindre gebyr per bog. 
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FORNIKS’ neuroquiz er tilbage! 

Et nyt år er begyndt, og det skal da sparkes i gang med en god quiz.
 

Spørgsmål:
20 årig mandlig medicinstuderende, Mogens, har efter endt IMCC-ophold været off-
the-beaten-track i Argentina og Brasilien med sin læsemakker Jes og sin Lonely Planet 
guidebog. I en lille, meget autentisk jungleby har han som souvenir købt en keramikkande 
glaseret i klare farver.
Da han kommer hjem og skal til at læse igen, har han altid kanden stående i køleskabet 
med friskpresset appelsinjuice og drikker fra den dagligt. 4 måneder efter hjemkomst 
udvikler han svaghed i begge håndled. Han henvender sig til sin læge, der finder svaghed 
grad 4 ved dorsalflektion af hænderne bilateralt, ved grov undersøgelse ingen sensoriske 
udfald. Han bliver sendt til neurolog og videre til EMG, som viser perifer motor neuropati.
Men hvilken forbindelse er der mellem hans trang til farvestrålende souvenirs og hans 
nu svage håndled?
Quizzen er lavet af overlæge Mette Lindelof, Herlev Hospital.
Send dit svar til info@forniks.dk 

Basisgrupper
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Svar fra ministeren på brev fra Michael Moesmann Madsen
Kære Michael Moesmann Madsen
 
Under overskriften ”Kandidatalderen skal ned: Her er KU’s udfordringer” lancerede du i 
slutningen af november en præcis diagnose på udfordringerne med de lange studietider 
på universiteterne i Universitetsavisen.dk.
 
Vi vil gerne kvittere for dit indlæg.
 
Du stiller skarpt på behovet for at anerkende erhvervsrelevant studiearbejde.  Det er vi 
enige i. Heldigvis viser undersøgelser også, at der ikke er modstrid mellem et moderat 
omfang af studiearbejde og korte studietider. I forlængelse af din bemærkning om DREAM 
forholder det sig i øvrigt sådan, at regeringens beregninger faktisk inkluderer de studer-
endes erhvervsarbejde.
 
Regeringen har desuden foreslået, at alle uddannelser udvikler praktikvinduer. Vi er nemlig 
mindst ligeså interesserede i at få udviklet erhvervsrelevante studier. Uddannelsesinstitu-
tionerne skal ikke blot have fokus på sidste eksamen, men også på de færdiguddannedes 
første job.
 
En anden af de udfordringer, som du peger på, og som vi også er optaget af, er, at ud-
dannelsessystemet er for rigidt. Der er efterhånden skabt et uoverskueligt system, hvor 
manglende koordinering gør det vanskeligt for den studerende at søge på tværs i systemet 
for at kombinere relevante uddannelseselementer eller foretage sporskifte. Resultatet er 
ofte dobbeltuddannelse, spildtid, frafald og en forsinket overgang til første job. Det indgår 
derfor også i reformen af rammerne for studiegennemførelse, at studerende fremover skal 

oplyse, hvilke fag de tidligere har bestået på samme niveau og at universiteterne forpligtes 
til at vurdere, om disse fag kan erstatte et eller flere fag på den nye uddannelse. Samtidig er 
målet om et mere smidigt uddannelsessystem et af omdrejnings¬punk¬terne for arbejdet 
i det netop nedsatte ekspertudvalg, der skal give de videregående uddannelser et 360 
graders serviceeftersyn.
 
Vi deler også din opfattelse af, at det er en meget væsentlig udfordring, at mange studer-
ende i dag ikke har mulighed for at tage ekstra kurser eller indhente forsinkelser undervejs. 
I reformen af rammerne for studiegennemførelse er det derfor også et centralt element, 
at universiteterne skal udbyde langt flere sommerkurser end i dag. Det er noget, som Ud-
dannelsesministeriet løbende vil holde øje med. Endelig skal universiteterne også indføre 
automatisk merit for alle forhåndsgodkendte studieophold, herunder projektorienterede 
forløb, i Danmark og i udlandet.
 
Vi er helt enige med dig i, at det både er økonomisk nødvendigt og etisk rimeligt at for-
lange, at studerende er fuldtidsstuderende. Det forudsætter naturligvis, at universiteterne 
tilrettelægger undervisningen på en måde, der muliggør fuld studieprogression, også 
selvom man er blevet forsinket eller har været på studieophold. Der skal være mulighed for 
at indhente forsinkelser og en god meritpraksis, så f.eks. udvekslingsophold ikke forsinker 
studierne. Vi står gerne på mål for, at der er brug for en kulturændring her.
 
 
Med venlig hilsen
 
Lotte Rod og Morten Østergaard

NB: læs brevet til ministeren på: http://lookseedo.dk/Lookseedo/Politik.html 

Studenterklubben

Velkommen tilbage til et nyt semesters 
studier, og dermed også et nyt semester 
med fester og kaffe i studenterklubben.

Åbningstider 
mandag 11-15 
tirsdag-fredag 11-17 

HUSK laaaang fredagsbar hver 1. fredag i 
måneden. 
Følg med i MOK for mere information

Studenterklubben/Gøgl
$WAG is back!
Det har været en lang juleferie, og jeg ved bedre end nogen anden, at I har haft travlt med 
at spise jer tykke og gøre jer ucharmerende og utiltalende. Men frygt ej; et nyt semester er 
startet, og det betyder, at $WAGmaster-2000 er tilbage på pinden klar til at uddele råd og 
scoretricks til drenge, piger og drengpiger.

Jeg kan her fra mit kontor høre dig sige: ”Men du Banger Score-Guru, hvordan skal jeg 
kunne score en HB 10 fuckbuddy af et valgfrit køn, når min fysik mest af alt henleder ens 
tanker på den brune sovs, min diæt har bestået af de sidste fire uger?” Frygt ej, du charme-
padawan, hjælpen er her. For at få sex skal du være sex. Følg disse råd for at maksimere dit 
appeal og din rå sex-appeal:
1. Hav altid kondomer på dig. Hav altid kondomer i nærheden af dig. Hvis du er på bib, 

så brug dem som bogmærker. Hvis du holder en fest, så pep den op ved at bruge 
kondomer som velkommengave. Put kondomer i dine drinks og maden. Forheks 
dine gæster, så de kaster kondomer op, når de åbner munden.

2. Du skal forstå sex, du skal være åben om det og tale om det med folk, der har for-
stand på det. Det har teenagere. Hæng ud steder, hvor der er teenagere; populære 
bodegaer, natklubber, abortklinikker.

3. Sex skal ikke være stille; det skal nydes: Råb og skrig så meget du kan undervejs. 
Uafbrudt.

4. Tag sex seriøst, for det er en smuk ting mellem to – eller i mit tilfælde op til otte – 
mennesker. Dette betyder, at du skal forsøge at holde f.eks. korttricks og jokes på 
et minimum.

5. Cybersex er en god måde at øve dit game på, så frygt ikke dating-forums og dating-
chats. Men bruger du dem skal du huske at udsætte din onlinepartner for Turing-tests 
for at sikre, at de ikke er hyperavancerede A.I.’er – for når computerne kan formere 
sig med os, har vi tabt slaget.

6. Tænk på din partners behov – men glem ikke dine egne! Tænk f.eks. på, hvor meget 
du har behov for at tisse under akten i forhold til hvor meget, du har lyst til ikke at 
tisse under akten.

Flot! Du har nu fulgt mine råd, og dit appeal for alle er steget så markant, at du nu snart skal 
til at kysse! Men hvordan gør man så det? Følg med her og undgå, at din partner finder dig 
uduelig og utiltalende, når det kommer til at sammensmelte læber…
1. Åben dine øjne. Luk dem ikke. Dette viser engagement. Øjenkontakten sender 

signalet: ”Jeg er villig. Giv mig tunge.”
2. Spænd i ben og ryg men slap af i hoften, mens du læner dig mod din kyssekompag-

non. Luk IKKE øjnene! Du er nu ved det orale point-of-no-return.
3. Spænd dine læber intenst op imens du maser dit ansigt ind i din partners. Hold dine 

øjne ÅBNE! Det er afgørende at udøve et enormt tryk på din udkårnes læber, hvis 
ikke kyssets integritet skal kollapse.

4. Undgå at lukke dine øjne.
5. Åben nu dine læber. Det giver plads til begyndende tungeboksning. Desuden giver 

det mulighed for den nødvendige kamp om at suge luften ud af din mosemakker; det 
etablerer seksuel dominans, hvis man kan hive luften ud af partneren under kysset.

6. Nu strækkes tungerne stive ud, og spidserne skal røre hinanden, til begge parter 
opnår orgasme.

7. Hold nu øjnene åbne, mens du bryder kysset ved at rette op i hoften – naturligvis 
stadig med spænding i alle muskler.

8. Hvis kysset var godt, slut da af med kommentaren: ”Jeg elsker dig.”
Værs’go Panum, på trods af julens og nytårets udskejelser er du nu i stand til både at 
charmere hvem-som-helst OG seal the deal for at bruge et rimeligt $wag udtryk. Spørgsmål 
om kærlighed sendes til mok@mok.dk og adresseres til undertegnede.

$wagmaster-2000 / MOK-red
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