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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!)
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SAMS foredrag, kl. 17, se s. 10
SATS månedsmøde, kl. 16:15, se s. 10

Sexekspressens månedsmøde, kl. 17, se s. 8
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FREDAGSBAR!!! kl. 11-23
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Sexekspressens actiondag, kl. 10, se s. 8
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David skal være skæv og se 2. divisionskamp!
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12.00 MOK's DEADLINE  Skattekursus, kl 16, se s. 7
PIT-foredrag, se s. 9
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PUFF’s kursus i præsentationsteknik, se s. 9
SAKS månedsmøde, se s. 10

Ti
rs

da
g

Det sker i ugen
Basisgrupper

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

AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende
Donaid - Basisgruppen for oplysning om organdonation
DSS - Dermatologisk Selskab for Studerende
Eorta - Basisgruppen for Intern Medicin
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
SEHAT - Sundhed for Alle 
SIMS - Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
SOFIE - Studerendes Organisation For Industri- og 
                  Erhvervsinteresserede
SØNHKS - Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.aks-kbh.dk
www. donaid.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.sofiekbh.wordpress.com

www.soenhks.dk



| 3 

Den 8. april frigiver Microsoft ikke sikkerhedsopdateringer til det 13 år gamle 
styresyste, Windows XP længere. Der er utallige maskiner, der stadig kører 
med Windows XP, og en af de organisationer, der er bygget op omkring Win-
dows XP, er Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har betalt Microsoft 
58 millioner kroner for ekstra sikkerhedsopdateringer til Windows XP for 
at sikre,at hackere ikke skal få adgang til vores personlige informationer.
Af: Markus/MOK.red.

Windows’ sikkerhedsopdateringer
Når Microsoft udgiver en ny udgave af deres styresystem Windows, er der først 
en periode med almindelig support. Det indebærer rettelser af fejl, sikkerhedsop-
datering og forbedringer af produktet. Efter denne periode, som normalt varer 
5 år, kommer den forlængede supportperiode, hvor der kun udgives sikkerhed-
sopdateringer, Tabel 1.Når der ikke udkommer flere sikkerhedsopdateringer, vil 
det være lettere for hackere at få adgang til computeren.

Manglende planlægning koster Region Hovedstaden 173 lægevikarer 

Den 8. april frigiver Microsoft ikke sikkerhedsopdateringer til det 13 år gamle styresyste, Windows 
XP længere. Der er utallige maskiner, der stadig kører med Windows XP, og en af de 
organisationer, der er bygget op omkring Windows XP, er Region Hovedstaden. Region 
Hovedstaden har betalt Microsoft 58 millioner kroner for ekstra sikkerhedsopdateringer til 
Windows XP for at sikre,at hackere ikke skal få adgang til vores personlige informationer. 
 
Windows’ sikkerhedsopdateringer 
Når Microsoft udgiver en ny udgave af deres styresystem Windows, er der først en periode med almindelig 
support. Det indebærer rettelser af fejl, sikkerhedsopdatering og forbedringer af produktet. Efter denne 
periode, som normalt varer 5 år, kommer den forlængede supportperiode, hvor der kun udgives 
sikkerhedsopdateringer, Tabel 1.Når der ikke udkommer flere sikkerhedsopdateringer, vil det være lettere 
for hackere at få adgang til computeren. 
 

Styresystem Udgivelsesdato Almindelig support slutter Udvidet support slutter 
Windows XP 25. oktober 2001 14. april 2009 8. april 2014 
Windows 7 22. oktober 2009 13. januar 2015 14. januar 2020 
Windows 8 26. oktober 2012 9. januar 2018 10. januar 2023 

Tabel 1. Oversigt over supportperioder for Windows-udgaver. 
 
Region Hovedstadens aftale med Microsoft 
Regionen har købt en supportaftale med Microsoft til 58 millioner kroner. Aftalen indebærer, at Microsoft 
fortsat vil levere sikkerhedsopdateringer til Regionens maskiner. Aftalen dækker 18 måneders 
sikkerhedsopdateringer, mens regionen gennemgår en opgradering til Windows 7. Dette er jo i grunden en 
meget ansvarlig beslutning, eftersom maskinerne indeholder Regionens borgeres personlige informationer.  
 
Regionens næste styresystem er Windows 7 
I Januar 2015 satser Regionens IT-afdeling på, at deres maskiner har Windows 7 installeret. Den 
opmærksomme læser ser måske, at det er i samme måned som den almindelige support for Windows 7 
udløber. Til dette udtaler Region Hovedstadens Center for IMT: »Ud fra en samlet betragtning, herunder 
efter en gennemgang af systemerne og dialog med systemleverandørerne, er det regionens vurdering, at en 
opgradering til Windows 7 vil være det mest sikre og hurtigste at gennemføre på nuværende tidspunkt,« 
I den forbindelse har IT-afdelingen lovet at gennemføre tests af Windows 8 samtidig. Det skal siges, at 
grunden til at det tager 18 måneder at opgradere systemet blandt andet er, at der skal testes  1.000 
applikationer.  
 
Det offentlige fejler igen 
Windows 7 har været ude i over 3 år, og først nu lader det til at Regionens IT-afdeling ser problemet med at 
Windows XP udløber. Det tager dem 18 måneder at opgradere, og de burde måske være startet før med 
opgraderingen, så de ikke har behøvet at købe ekstra service hos Microsoft. Det koster nu regionen 58 
millioner kroner. Nedenfor er en liste over hvad man kunne have købt for samme pris, Tabel 2. 

Styresystem Pris pr. år Antal  
Lægevikarer 336.000 173 Pris for at have en lægevikar ansat 

Overlæger 840.000 69 Pris for at have en overlæge ansat 

Sengedage 547.875 106 Pris for at have en patient indlagt  

Forskningsårsstuderende 120.000 483 Pris for en forskningsårsstuderende 

Tabel 2. Oversigt over hvad vi kunne have fået for pengene. 

Region Hovedstadens aftale med Microsoft
Regionen har købt en supportaftale med Microsoft til 58 millioner kroner. Aftalen 
indebærer, at Microsoft fortsat vil levere sikkerhedsopdateringer til Regionens 
maskiner. Aftalen dækker 18 måneders sikkerhedsopdateringer, mens regionen 
gennemgår en opgradering til Windows 7. Dette er jo i grunden en meget 
ansvarlig beslutning, eftersom maskinerne indeholder Regionens borgeres 
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I Januar 2015 satser Regionens IT-afdeling på, at deres maskiner har Windows 
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vurdering, at en opgradering til Windows 7 vil være det mest sikre og hurtigste at 
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I den forbindelse har IT-afdelingen lovet at gennemføre tests af Windows 8 
samtidig. Det skal siges, at grunden til at det tager 18 måneder at opgradere 
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afdeling ser problemet med at Windows XP udløber. Det tager dem 18 måneder 
at opgradere, og de burde måske være startet før med opgraderingen, så de 
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XP længere. Der er utallige maskiner, der stadig kører med Windows XP, og en af de 
organisationer, der er bygget op omkring Windows XP, er Region Hovedstaden. Region 
Hovedstaden har betalt Microsoft 58 millioner kroner for ekstra sikkerhedsopdateringer til 
Windows XP for at sikre,at hackere ikke skal få adgang til vores personlige informationer. 
 
Windows’ sikkerhedsopdateringer 
Når Microsoft udgiver en ny udgave af deres styresystem Windows, er der først en periode med almindelig 
support. Det indebærer rettelser af fejl, sikkerhedsopdatering og forbedringer af produktet. Efter denne 
periode, som normalt varer 5 år, kommer den forlængede supportperiode, hvor der kun udgives 
sikkerhedsopdateringer, Tabel 1.Når der ikke udkommer flere sikkerhedsopdateringer, vil det være lettere 
for hackere at få adgang til computeren. 
 

Styresystem Udgivelsesdato Almindelig support slutter Udvidet support slutter 
Windows XP 25. oktober 2001 14. april 2009 8. april 2014 
Windows 7 22. oktober 2009 13. januar 2015 14. januar 2020 
Windows 8 26. oktober 2012 9. januar 2018 10. januar 2023 

Tabel 1. Oversigt over supportperioder for Windows-udgaver. 
 
Region Hovedstadens aftale med Microsoft 
Regionen har købt en supportaftale med Microsoft til 58 millioner kroner. Aftalen indebærer, at Microsoft 
fortsat vil levere sikkerhedsopdateringer til Regionens maskiner. Aftalen dækker 18 måneders 
sikkerhedsopdateringer, mens regionen gennemgår en opgradering til Windows 7. Dette er jo i grunden en 
meget ansvarlig beslutning, eftersom maskinerne indeholder Regionens borgeres personlige informationer.  
 
Regionens næste styresystem er Windows 7 
I Januar 2015 satser Regionens IT-afdeling på, at deres maskiner har Windows 7 installeret. Den 
opmærksomme læser ser måske, at det er i samme måned som den almindelige support for Windows 7 
udløber. Til dette udtaler Region Hovedstadens Center for IMT: »Ud fra en samlet betragtning, herunder 
efter en gennemgang af systemerne og dialog med systemleverandørerne, er det regionens vurdering, at en 
opgradering til Windows 7 vil være det mest sikre og hurtigste at gennemføre på nuværende tidspunkt,« 
I den forbindelse har IT-afdelingen lovet at gennemføre tests af Windows 8 samtidig. Det skal siges, at 
grunden til at det tager 18 måneder at opgradere systemet blandt andet er, at der skal testes  1.000 
applikationer.  
 
Det offentlige fejler igen 
Windows 7 har været ude i over 3 år, og først nu lader det til at Regionens IT-afdeling ser problemet med at 
Windows XP udløber. Det tager dem 18 måneder at opgradere, og de burde måske være startet før med 
opgraderingen, så de ikke har behøvet at købe ekstra service hos Microsoft. Det koster nu regionen 58 
millioner kroner. Nedenfor er en liste over hvad man kunne have købt for samme pris, Tabel 2. 

Styresystem Pris pr. år Antal  
Lægevikarer 336.000 173 Pris for at have en lægevikar ansat 

Overlæger 840.000 69 Pris for at have en overlæge ansat 

Sengedage 547.875 106 Pris for at have en patient indlagt  

Forskningsårsstuderende 120.000 483 Pris for en forskningsårsstuderende 

Tabel 2. Oversigt over hvad vi kunne have fået for pengene. 

Som afsluttende bemærkning vil jeg egentlig bare sende tak til IT-afdelingen for 
at være skyld I at gøre en allerede travl hverdag på hospitalerne endnu travlere.

MOK på Tinder
MOK har endnu en gang været på Tinder og denne gang så vil vi prøve med en åbner 
som alle medicinstuderende kan bruge. Her kan I se hvordan et uddrag af den danske 
kvindelige befolkning reagerer.

Redaktionelt

Manglende planlægning koster Region Hovedstaden 173 lægevikarer

DOM: 
Det er måske ikke den bedste åbner, Sååååååh....

FREDAGSBAR NU PÅ FREDAG!!!!

Eksamen rykker nærmere, pungen bliver tungere, blå frugtfarve 
i bollerne. Tag til fredagsbar og find en løsning på alle dine 
problemer.

Lad hovedpinen blive hjemme og kom forbi fredagsbaren kl. 
11:00 og se hvordan alkohol er løsningen på og grunden til alle 
dine problemer. 

Fredagsbaren er 13 timer væk fra eksamenslæsningen og du skal 
ikke tænke på hvor mange sider du er bagud. 

Brug din hårdtoptjente SU på at drikke dine sorger væk.

Der åbnes så småt for bevillinger!
Studenterklubben  har imens vi befandt os i Interimklubben haft 
lukket for bevillinger til Panums mange basisgrupper. Det har 
været med grædende hjerte at vi har måttet afvise så mange gode 
ansøsninger og takke nej til at støtte så mange fede initiativer. 

Men nu er vi endnu en gang klar til at hjælpe de studerende med 
at finansiere studentersociale arrangementer!

Så hvis du eller din basisgruppe har et fedt arrangement du/I 
mangler støtte til så skriv en ansøgning til

bevilling@studklub.dk

og vi vil behandle den efter bedste evne.
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VKO-kursus i Gerontologi
Om de komplekse problemstillinger i mødet med den ældre patient.

Alle læger vil komme til at møde ældre patienter, og der er en lang række forhold, der gør 
arbejdet med den ældre patient til noget særligt. 
VKO-kurset i gerontologi (læren om aldring) dækker følgende emner: 

- aldringens demografi og en bred introduktion til den normale aldringsproces, herunder 
introduktion til specifikke molekylære aldringsmekanismer og teorier om aldring, 
- alderdommens sygdomsbillede og særlige problematikker omkring medicinsk og kirurgisk 
behandling af ældre, 
- behandling af ældre i almen praksis, 
- forebyggelse og rehabilitering blandt ældre,
- vigtige faktorer for ældres hverdag og helbred (seksualitet, sociale relationer, fysisk 
aktivitet, kost) og om kommunikation med den gamle patient,
- om vigtigheden af at tage hele den ældres livsforløb i betragtning, om livets afslutning 
(etiske aspekter , pårørende), og om begrebet succesfuld aldring,
- om ældre menneskers egne oplevelser af og ønsker om det at blive gammel.

Kurset giver 2.5 ECTS, og tæller som et fuldt VKO.
11.-15.august 2014, i tidsrummet 9-16

Tilmelding senest 30.juni 2014 til kursussekretær Eva Jepsen på mail: evje@sund.ku.dk
For mere info: kontakt kursusansvarlig Charlotte Juul Nilsson: cjni@sund.ku.dk

Medicinstuderende med pædiatrisk interesse

BørneAstmaKlinikken på Hans Knudsens Plads søger en medicinstuderende på 4. semester 
og opefter til at hjælpe i klinikken 3 1/2 time hver tirsdag eftermiddag mellem 14.45 - 18.15.
Det er en hyggelig lille klinik, hvor du kommer til at følge børnene og deres forældre gennem 
mange år, og hvor vi værdsætter at skabe et imødekommende og trygt miljø for familierne.

Jobbet indebærer: 
- modtage børnene og deres familier
- måle og veje børnene
- udføre lungefunktionstest på de større børn
- udføre priktest på børn i alle aldre
- oprydning og rengøring i klinikken 

Du skal: 
- have bestået 4. semester
- kunne komme hver tirsdag fra 14.30-18.00
- være servicemindet og glad for børn
- kunne starte oplæring i april og starte fast pr. 1. maj
- have lyst til at blive i klinikken i flere år

Løn er efter Fadl’s gældende overenskomst. 

Send venligst ansøgning samt cv senest tirsdag d 8. april 2014 til:

Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Bisgaard@copsac.com

Så mangler vi igen hænder til studierelevant 
arbejde i Hillerød

Til forskningsprojekt på Børne- og Ungeafdelingen på Hillerød Hospital søges et par friske 
medicinstuderende.

Hvis du kan komme til Hillerød indenfor 4 timer, også om natten, er du måske den, vi søger.

12 timers rådighedsvagt fra hjemmet med tilkald ved prøver. I skal centrifugere, af-pipettere, 
mærke og fryse de blodprøver, som tages i timerne mellem kl. 17-05. Der er hele tiden 8-10 
på holdet til at dække alle ugens 7 dage, altså knap en vagt/uge.

Løn: Der gives 1/3 timeløn for rådighedstimer i hjemmet og 1½ gange timeløn for de timer, 
hvor man er inde og behandle prøver. Dertil kommer pension, feriepenge og ulempetillæg 
for aften/natte-timer

Projektet forventes at løbe indtil efter sommerferien.

Krav: Du skal være pålidelig og grundig, ingen prøver må misses og kvaliteten skal være 
i orden. Og så skal nat-arbejde ikke være et problem for dig.

Forudsætninger: Medicinstuderende, ellers ingen. Alle vil blive lært op. Man skal ikke 
stikke selv.

Lyder ovenstående som noget for dig, så send en ansøgning og et CV til

Birgitte Schmidt på Birgitte.johanne.schmidt@regionh.dk
Ph.d.-studerende på Børne- og Ungeafdelingen Hillerød Hospital

1-årigt skolarstipendiat på Bonkolab, Rigshospitalet

Rigshospitalets Børnekræft Laboratorium, Bonkolab, opslår en 1-årig forskerstilling med 
start august 2014. Projektet omhandler leverrelaterede bivirkninger til kemobehandling 
af leukæmi hos børn. Forskningen bliver primært baseret på indhentning af spørgeskema-
besvarelser fra klinikere i Norden/Baltikum samt analyse af allerede indsamlede metabolit 
værdier. 

Hvert år rammes ca. 200 børn i Norden og Baltikum af akut lymfoblastær leukæmi (ALL). 
Mere end 80 %  bliver i dag helbredt, men over halvdelen af børnene oplever alvorlige 
bivirkninger til behandlingen. En af de alvorlige bivirkninger er lever-VOD (Hepatic Veno-
Occlusive-Disease), der ses hos 5-10 % af patienterne under den nuværende behandling. 
Fokus for dette projekt vil være det kliniske billede af leversygdommen VOD (Veno-Occlusive 
disease) under behandlingen af leukæmi hos børn og unge.

Vi ønsker ved anvendelse af spørgeskemabesvarelser, laboratoriemålinger samt allerede 
indhentede metabolitværdier at belyse forekomsten af og bedre forståelsen af VOD i  
forbindelse med leukæmibehandling af børn.
Medicinstuderende der er på studiets bachelordel (3-4 semester) eller i starten af kandi-
datdelen kan ansøge. Kendskab til flere nordiske sprog vil være en fordel, men ikke et krav.  

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til Forskn-
ingssekr. A. Saroya, Att. professor Kjeld Schmiegelow, BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet, 
Afsnit 4072, Blegdamsvej 9, 2100 KBH Ø. Senest 1 maj 2014.

Scholar stipend offered to ambitious student

We are looking for a scholar in the Mem-Pro group at Panum with start in the summer of 
2014. In the MemPro group there are several master and PhD student with a relaxed yet 
ambitious atmosphere.

Introduction to the subject:
Atrial fibrillation (AF) is the most commonly occurring sustained arrhythmia in the Western 
patient population. AF is a serious disorder associated with an increased risk of stroke, mor-
bidity and mortality. There is a large unmet clinical need for efficacious and safe antiarrhyth-
mic drugs for the treatment of AF. Gap junction modifying antiarrhythmic peptides (AAP) 
are efficacious in experimental models of VT, and currently the AAP analogue rotigaptide is 
in clinical development for the treatment of ischemia induced VT. However, the therapeu-
tic potential of gap junction modifying compounds in the treatment of AF has not been 
thoroughly explored. The master thesis will explore the treatment of experimental AF using 
rotigaptide alone and in combination with already established anti arrhythmias using the 
Langedorff perfused heart model. This project is a collaboration with Zealand Pharma A/S.

Your Profile:
• Your have completed your bachelor or similar.
• You are interested in Pharmaceutical Research.
• You are committed and can work independently.
• Interested in the heart and it’s pathologies.  
We can offer:
• Salary according to scholar stipend standard (10.000 per month).
• Master thesis with competent supervision in a competent and enjoyable research 
environment.
• Training in the Langendorffperfused heart model.
• High chance of authorships on scientific articles.

If interested contact:
PhD student Jeppe Kirchhoff at Jeki@sund.ku.dk
Associate professor (PI) Thomas Jespersen at thojes@sund.ku.dk
Homepage: http://bmi.ku.dk/english/research/heart_circulatory/membrane_physiology_/

Introduktionsstipendier
Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er 1. august 
2014.

De 2 introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 15. oktober 2014 eller snarest 
derefter. Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måned-
ers løn. Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn. 

Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via “Søg om støtte fra forskningsrådet” på www.
gigtforeningen.dk/forskning  Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

Ansøgningsfrist er fredag den 1. august 2014.

Medicinstuderende på bachelordelen

Søges til registreringsopgaver på pædiatrisk, onkologisk afd. Rigshospitalet

Rigshospitalets pædiatriske onkologiske afdeling er den største i Norden og behandler årligt 
ca. 100 børn med kræft. Patienterne behandles efter fælles nordiske eller andre internation-
ale protokoller, hvori indgår en række forskningsprojekter med omfattende registrering. 
Til varetagelse af disse opgaver søges en medicinstuderende på bachelordelen, som 
undervejs i medicinstudiet ca. 10 timer om ugen vil varetage registreringsopgaver. Det 
påregnes, at der under bachelor- eller kandidatuddannelsen vil være mulighed for et års 
orlov til gennemførelse af et selvstændigt videnskabeligt projekt. 

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med cv sendes til sekr. A. Saroya via asar0004@regionh.dk mærket 
stud.med. registrering. Att. overlæge, dr.med Catherine Rechnitzer, BørneUngeKlinikken 
på Rigshospitalet, Afsnit 4072, Blegdamsvej 9, 2100 KBH Ø. Senest 1 maj 2014. 

Yderligere info, email; Catherine.rechnitzer@regionh.dk
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Forskningsår på Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Har du lyst til at forske og samtidig blive bedre til neurologi?

Enhed for klinisk apopleksiforskning søger forskningsårsstuderende til projekt omkring 
følgesygdomme ved apopleksi. Følgesygdomme rammer ca. 50%og er associeret til øget 
mortalitet og dårligere outcome. Det er dog uvist hvilke  patienter der rammes og hvilken 
sammenhæng der er imellem de enkelte følgesygdomme. Det kan du være med til at 
undersøge nærmere. 

Dit forskningsårsprojekt bliver en del af et større ph.d. projekt. Arbejdet består i rekrutter-
ing og undersøgelse af apopleksipatienter i samarbejde med en ph.d. studerende læge.

Vi søger en studerende der
•  Har bestået 8. semester og gerne 10. 
•  Har interesse for neurologi og forskning
•  Er engageret og har gåpåmod i forhold til nye opgaver
•  Kan arbejde både selvstændigt og som en del af en større gruppe

Vi kan tilbyde
•  Mulighed for at stifte bekendtskab med klinisk forskning
•  Mulighed for at være med til at designe dit eget projekt i projektet
•  Mulighed for at skrive kandidatopgave og evt. en videnskabelig artikel
•  At du bliver en del af en aktiv forskningsgruppe ledet af klinisk forskningslektor, overlæge, 
dr.med. Helle Klingenberg Iversen.

Ansættelsesperiode: Efter aftale.
Løn: 10.000 kr./md. Vi vil i fællesskab søge midler.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2014. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning og CV sendes til Sofie Amalie Simonsen, Læge, ph.d. studerende på 
sofie.a.s@gmail.com. 
Har du lyst til at høre mere om projektet inden du søger er du også velkommen til at 
kontakte ovenstående.

Stud.med. søges til mindre forskningsprojekt

Er du interesseret i klinisk cancerforskning, medforfatterskab og chancen for at få en fod 
indenfor i en aktiv forskningsgruppe og derudover være en del af et europæisk samarbejde, 
så kan det være dig vi leder efter.

Vi søger en medicinstuderende til at finde klinisk data på 90-100 binyrepatienter fra Rig-
shospitalet, der skal findes via OPUS eller fra manuelle journaler. Du vil kunne gøre dette ved 
siden af dine studier og når det passer dig. Vi forventer at du har erfaring med journallæsn-
ing og er engageret, så vi kan få submittet inden august, da alle øvrige resultater er klar.

Kort projektbeskrivelse: 
 Det er i dag en velkendt udfordring at bestemme binyretumorernes aggressivitet med 
de redskaber, der er tilgængelige i dag og for enkelte binyretumorer kan det endda være 
svært at fastsætte den præcise diagnose. Det er derfor vigtigt at få kortlagt de biologiske 
ændringer, der sker i tumorcellerne, da vi håber på, at man i fremtiden hurtigt ville kunne 
besvare kliniske spørgsmål ved at identificere specifikke ændringer i tumorcellerne, der 
karakteriserer de forskellige undertyper af binyretumorer. 

Igennem et Dansk/Fransk samarbejde har vi indsamlet en kohorte bestående af 68 frisk 
frosne binyretumorer samt 115 binyretumorer, der er fikseret i formalin og indstøbt i paraffin, 
hvilket gør dette studie til et af de største set i litteraturen. Vi kigger på, hvordan generne i 
tumorcellerne er deregulerede i forhold til raske celler og hvilke mekanismer, der ligger bag. 
Vi fokuserer især på de epigenetiske ændringer dvs. vi kigger på en bestemt modifikation, 
som sidder udenpå DNAet (DNA metylering), der har stor indflydelse på hvilke gener, der 
udtrykkes i cellen. Det er modifikationer som denne, der spiller en afgørende rolle for de 
mange forskellige funktioner vores celler har. Alle humane celler indeholder det samme 
arvemateriale, men alligevel har de mange forskellige funktioner, hvor nogle fungerer som 
hudcelle fungerer andre som hjernecelle. DNA metylering har igennem de sidste 15 år 
opvakt stor interesse idet disse modifikationer er lovende som biomarkører og som behan-
dlingsmål. Udover de epigenetiske ændringer inkluderer vi også genetiske undersøgelser 
da disse spiller en tilsvarende stor rolle for, i hvilket omfang bestemte gener udtrykkes.

En central egenskab ved epigenetiske modifikationer er at de, i modsætning til de 
permanente genetiske skader, er reversible. De såkaldte ”Epidrugs” kan rette op på de 
abnorme epigenetiske forhold i kræftcellen, således den igen udtrykker de gener, som 
er nødvendige for at kontrollere cellens vækst, og derudover har de potentialet til at 
forbedre mere traditionelle medikamenters effekt. Ved at belyse de abnorme mønstre, 
der karakteriserer de forskellige undertyper af binyretumorer håber vi derved at bidrage 
til en tidligere diagnose for fremtidige binyrekræftpatienter, hvor en mere individualiseret 
behandling vil være mulig.

Hvis du er interesseret skal du kontakte undertegnede senest d. 15. april 
Ph.d. studerende Helene Myrtue Nielsen
Epigenom laboratoriet, Rigshospitalet 
helenemyrtue@gmail.com

Samtaler vil blive arrangeret efter påske.

Roskilde Handelsskole vil gerne have tilknyttet yderligere læger/lægestuderende
(min.5. års studerende) – til vores korps af undervisere på lægesekretæruddannelsen. Du skal 
undervise i et modul der indeholder anatomi, fysiologi, og sygdomslære på basalt niveau. 
Kurserne er opdelt efter organsystem og afsluttes med en karaktergivende prøve.Under-
visningsmateriale og test foreligger til hvert modul og kan ændres/suppleres efter behov.
Udgangspunktet er, at en underviser får 12 lektioner/2 dage til hvert modul, og der er 
typisk 2 x 2 moduler på hvert skoleforløb – 5 i alt. Skoleforløbene køre spredt ud over 
kalenderåret, og man vil kende skemaet min. 2 mdr. før afholdelse. Vi stiler mod, at du kan 
undervise svarende til 4-6 dage årligt, for at få rutine med skolen og undervisningsformen.
Aflønningen sker til den gældende sats for eksterne undervisere på erhvervsuddannelserne, 
og den er p. t. på kr. 200,05(inkl. forberedelse) pr. time. 12 lektioner udløser 21,8 timer – efter 
de nuværende arbejdstidsregler.

Hvis du er interesseret – så send os et CV med diverse data til tja@rhs.dk – senest 1/5 2014. 
Hvis spørgsmål – så er du også velkommen til at ringe til mig på telefon: 8852 3220

Hilsen
Tom Andrés
uddannelsesleder

Studentermedhjælper søges
 – Data Management Assistant

Larix er et kontraktforskningsfirma (Clinical Research Organisation) der tilbyder bistand i alle aspekter af kliniske forsøg, primært til farma- og biotekbranchen. Da vi arbejder indenfor mange 
kliniske indikationer, med mange forskellige sponsorer/kunder og i mange projektkonstellationer, giver det god variation i jobbet og et godt indblik i hvordan kliniske forsøg udføres.
Larix hjælper både små og store firmaer med at planlægge, gennemføre og rapportere enten hele kliniske forsøg eller dele af dem, f.eks. ved at tilbyde hjælp til statistik og data manage-
ment. En del af dette arbejde udføres af Data Management Assistants, dvs. studentermedhjælpere, der taster kliniske data ind i databasen, hjælper med at arkivere og skanne dokumenter, 
udføre kvalitetskontrol etc.

Vi har nu brug for en studentermedhjælper/Data Management Assistant, der:
* er i gang med enten farmaceut eller medicin studiet.
* er god til mundtlig og skriftlig kommunikation – også på engelsk
* er omhyggelig – også med detaljerne
* er god til at samarbejde, er nem at omgås og er serviceminded

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor du vil komme til at arbejde med en række forskellige typer af administrative opgaver i forbindelse med kliniske studier. Vi forestiller 
os, at du kan arbejde mindst en hel hverdag om ugen, men meget gerne mere ved spidsbelastninger.

Hos Larix sætter vi pris på at have det sjovt - også når vi arbejder - og du vil blive en del af et team bestående af fem studentermedhjælpere. Derudover kommer du selvfølgelig komme 
til at indgå som en del af Larix voksende medarbejderstab.

Hvis du er interesseret i at høre mere så check vores hjemmeside www.larix.dk, eller ring til Lene Eskildsen, HR Manager på 23 72 88 63.

Din ansøgning med CV sendes på e-mail til lhe@larix.dk. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de ankommer, men sidste frist er den 15. april 2014.
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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!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Kredsforeningen

Er DU studenteransat?

Vidste du at du har ret til en ansættelseskontrakt? Ved du hvad DU skal have i løn?
Vil DU have indflydelse på dine arbejdsvilkår?
Arbejder du som:
- Underviser (Instruktor, hjælpelærer eller undervisningsassistent)
- Studenterstudievejleder
- Studentermedhjælp
- Præparatfremstiller
- Demonstrator

SUG vil gerne invitere DIG til et uforpligtende møde omkring den næstkommende overenskomst, få svar på dine rettigheder og kom med dine inputs som vi kan tage videre til forhan-
dlingsbordet!
Hvornår? Torsdag den 10. April kl. 17
Hvor? TBA – Hold øje med MOK
 
Vi glæder os meget til at se DIG

Med venlig hilsen

Nicolai Park Hughes, formand
Studenterundervisergruppen (SUG)
FADL København 

FADL ansætter nye tillidsrepræsentanter (TR)

Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsentant i FADL? 
FADLs tillidsrepræsentanter varetager medlemmernes interesser, og har bl.a. følgende faste arbejdsopgaver:
* Assistance til FADL-medlemmets håndtering af eventuelle klager eller anmærkninger.
* Støtte og vejledning i forbindelse med ansættelsesspørgsmål.
* Hjælp til medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at gå direkte til arbejdsgiveren.
* Indsamling af krav og ønsker i forbindelse med forestående overenskomstforhandlinger.
* Halvårlig deltagelse på holdmøderne for at drøfte ansættelsesmæssige emner.
* Deltagelse i Modul C-holdmøder.
* Vejledning af holdledere på FADLs faste hold.
 
Vi tager os ligeledes af sager, hvorder er problemer med sikkerheden i arbejdsmiljøet, og har jævnlige møder med vagtbureauet og kredsforeningen for at diskuterer vagttagernesarbe-
jdsforhold og demedlemmer, som er omfattet afproblemstillinger.
TR-gruppen består af 4 tillidsrepræsentanter,som ansættes for 1 år adgangen. Vi mødes 3-4 gange i løbetaf et semester, hvor vi planlæggerarbejdet og drøfter aktuelle sager.Arbejdsbyrden 
er ca. 15-20 timerpr. semester, men kan variere efter, hvor mange projekter, vi har gangi. Vær opmærksom på, at du somtillidsrepræsentant selvfølgelig hartavshedspligt.
Aflønning sker efter FADLs studentermedhjælpsløn med kvalifikationstillæg, og udgør per 1.januar 2014 154,97kr/time.

Krav til ansøgere
Du skal:
• Være medlem af FADL
• Have bestået SPV-kursus
Semestertrin er underordnet
 
Send din ansøgning til tillid@fadl.dk
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 15 april 2014 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag d. 24. April
 
Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter.
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20 ÅR EFTER FOLKEMORDET I RWANDA
Det Rwandiske Samfund i Danmark i samarbejde med
  
inviterer til mindehøjtidelighed:

Torsdag den 10. April, kl. 16-18
Panum Instituttet, Adolf Hannover auditoriet, 
Nørre Allé 20, 2200 København N  
o Foredrag om psykologien og psykiatrien hos psykisk traumatiserede, med 
fokus på folkemordet i Rwanda 1994
o Morten Ekstrøm, overlæge i psykiatri, PhD med forskningsinteresse i Post 
Traumatiske lidelser og tortur. 
o Poul Nissen, professor i klinisk psykologi, PhD med forskningsinteresse i børn 
og unge med fastlåst identitetsudvikling,
o Rwandisk flygtning om personlige erfaringer

Fredag den 11. April, kl. 17-20
Imperial Hotel, Vester Farimagsgade 9, 1606 København V
o Øjvind Kyrø, journalist og forfatter, har i over 25 år dækket krige, kup, kidnap-
ninger og folkemord på hele kloden for aviser, radio, og tv, og har udgivet bogen ”God 
morgen Rwanda”
o H.E. Venetia Sebudandi, Rwandas ambassadør for de Nordiske lande
o Det Rwandiske samfund i DK
o Burkina Fasos ambassadør i DK
o personlige erfaringer fra overlevende og herboende flygtninge

Vi byder på kaffe og snacks

Basisgrupper

Sexekspressen
Så er det blevet tid til dette forårs actiondag i sexekspressen! På actiondagen vil nye 
medlemmer blive uddannet af 2 erfarne sexperter, og vil på den måde blive klar, til selv at 
tage ud og undervise med Sexekspressen!
Sexekspressens arbejde består hovedsagligt i at give frivillig seksualundervisning i 
folkeskolens 7. – 10. klasse. Dette betyder en hel dag, som går med sjov, lege og grundig 
undervisning i anatomi, kønssygdomme, prævention, kærlighed, grænser, den første gang, 
homoseksualitet og meget mere.
 
Lyder dette som noget for dig? Så er actiondagen den perfekte mulighed for at blive ud-
dannet underviser i Panum’s hyggeligste basisgruppe.

Actiondagen løber af staben nu på lørdag d. 5 april kl. 10 i studenterhuset. Dagen startes 
med en let gang brunch, hvor nye og gamle medlemmer har mulighed for at lære hinanden 
at kende. Om aftenen efter endt undervisning vil der være spise og hygge – og alt dette 
kan blive dit for den nette sum af 30 kr.

Det eneste du skal gøre for at tilmelde dig, er at sende en mail til 6xseminar@gmail.com 
med dit navn og semestertrin. Tilmelding kræver medlemskab af IMCC

Hvis du ikke kan vente til på lørdag, så tag glæderne på forskud og kom til Sexekspressens 
månedsmøde nu på torsdag d. 3 april kl. 17 i studenterhuset. Under mødet vil der være 
lidt til den søde tand, og for dem der har lyst er der efterfølgende spise og hygge – dette 
koster dog en lille mønt.

AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende inviterer til PCI-
foredrag med Thomas Engstrøm, dr.med, overlæge ved 
Hjertecentret på Rigshospitalet 
Onsdag d. 16. april fra 16-20 i 42.0.01

Foredraget er gratis for alle, så tag din læsemakker under armen til en spændende eftermid-
dag. Der vil være lidt godt til ganen. 

Don’t miss out!

De bedste hilsner fra din yndlingsbasisgruppe 
AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende

Bamsehospitalet
Goddag søde medicinstuderende! Bamsehospitalet er tilbage, og vi har flere arrange-

menter i sigte! Sæt kryds i kalenderen til uddannelsesaften, uge 18! Og den 6 -8  maj har 
vi Bamsehospital på Panum! 

Der er desuden en invitation til et spændende foredrag at finde her, og på plakater på 
Panum: 

SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 10/4-14 KL. 17.15 HVOR
BAMSEHOSPITALET INVITERER TIL DOBBELT FOREDRAG

I MINIAUDITORIUM 29.01.30

Første del kommer til at handle om kommunikation og tillid hos den pædiatriske patient
v. Børnelæge Brian Hjelvang.

Brian vil fortælle om hvordan han i sit arbejde får etableret en god kommunikation og 
tillid hos

hans patienter. Giver nogle gode råd til, hvordan i bedst får børnene til at føle sig sikre 
og stole på

jer, og hvordan i undgå at gøre dem mere bange, end de allerede er. Der vil generelt 
blive mere

fokuseret på den akutte indlagte patient, ift. til et barn med et længerevarende forløb.
Anden del af foredraget vil så fokuserer mere på den kroniske patient/patienter med et

længerevarende forløb.
Her fokuseres på, hvordan man får et genert og bange barn til at åbne sig op, og hvilke 

forskelle der
er i kommunikationen mellem den akutte og kroniske patient.

Mere information følger
Der vil som altid være noget lækkert til ganen under foredraget.

Der vil blive lavet events på Facebook! Hvis du vil læse mere er vi både at finde på vores 
hjemmeside, www.bamsehospital.dk, på facebook, https://www.facebook.com/Bamse-

hospitaletKbh , og på Instagram, @bamsehospitaletkbh.

Eorta præsenterer… 
Patienten, forskeren og klinikeren

Tema: Akromegali
Dato: 23. April kl. 16-18
Hvor: Panum (lokale følger!)
Klinikeren: Klinisk professor på Rigshospitalet, 
dr. Med. Ulla Feldt-Rasmussen
Forskeren: cand. med Trine Møller Erichsen
Hør hvilke erfaringer en patient har at dele!
Kom og bliv klogere på akromegali, 
samt hvad fremtiden bringer for ift udredning 
og behandling af akromegali.
Foredraget er gratis for alle.
Kræver dog tilmelding på www.eorta.dk
Seneste tilmelding d. 14.4.
Der vil være forplejning i form af sandwich, kage, 
kaffe, sodavand etc.

Vil du på et Exchange eller Research ophold i 
sommeren 2015? 
Vi har i år haft rigtig mange dejlige ansøgere, men desværre også mange afslag. Vi giver 
derfor jer alle en mulighed for at klatre op i fordelssystemet, og øge jeres chance for at 
komme af sted på et FANTASTISK Exchange eller Research Exchange ophold. 

Du kan til ansøgningsrunden d. 1. december 2015 få fordel efter følgende prioritering:
• deltager aktivt i Exchange/Research Exchange arbejdet i 1 år
• være kontaktperson for 2 studerende i to forskellige perioder
• udleje din bolig/værelse  til en studerende

Nedenfor ses det store udvalg af studerende du kan være kontaktperson eller udlejer for! 
Skynd dig at sende en mail til kontaktperson.exchange@gmail.com eller bolig.exchange@
gmail.com, så du kan få fordel når du selv skal af sted!

Juli
29/06/2014-26/07/2014 Studerende fra
 Schweiz x2
 Slovenien
 Frankrig
 Brasilien
 Taiwan x2
 Canada-Quebec
 Korea
 Mexico

August
27/07/2014- 23/08/2014 
 Rwanda
 Italien
 Tunesien x2
 Taiwan
 Marokko
 Indonesien
 Portugal
 Spanien
 Grækenland
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Kom med PUC til fremvisning af Rigshospitalets 
trykkammer!
Du har nu den ekstraordinære mulighed, at komme til fremvisning af trykkammeret på 
Rigshospitalet med efterfølgende oplæg omkring behandlinger, som trykkammeret bruges 
til, samt den generelle behandling af dykkerrelaterede patienter. 
Trykkammeret modtager patienter med bl.a. dykkersyge, kulilteforgiftning, alvorlige 
infektioner og gasgangræn til HyberBar Oxygenbehandling

Hvornår:  Tirsdag d 22 april kl. 14.45
Hvor:  Vi mødes ved hovedindgangen på Panum
Tilmelding: Arrangementet er åbent for alle, men du skal tilmelde dig på: PUC.arrange-
menter@gmail.com

Vi glæder os til at se jer til dette fantastiske ar-
rangement.

De bedste hilsner fra PUC

Basisgrupper

Nyt fra MIRA
Interventionel radiologi: MIRA afholder foredrag om interventionel radiologi d. 3. april kl 
16 i lokale 42.0.07 på Panum. Oplægget afholdes af yngre radiolog Mikkel Taudorf, som 
vil fortælle om arbejdet med intervention inden for radiologien og hvordan vejen til spe-
cialet er. Efter oplægget holder vi generalforsamling, hvor alle interesserede er velkomne. 

UL af abdomen: MIRA afholder kursus i UL af abdomen d. 7. april kl 15.30 på RH. Undervisere 
er yngre radiologer Caroline Ewertsen og Kristoffer Hansen. Tilmelding sker ved at skrive 
til ulabdomen@mira-kbh.dk. Man skal være medlem for at deltage. Eventet vil give en 
introduktion til teorien bag UL med følgende program: 

15.30 – 16.00 - Teori 
16.00-16.10 - Nyrer, inkl. demonstration på storskærm
Pause
16.20-16.30 - FAST, inkl. demonstration på storskærm
Pause
16.50-17.00 - Aorta, inkl. demonstration på storskærm
17.10-17.20 - Lever, inkl. demonstration på storskærm
17.30 Afslutning

Venligste hilsner MIRA

Børnehjertekirurgi, Foredrag med PIPPI
PIPPI er mødestedet for alle medicinstuderende, der har en interesse for pædiatri og 
behandling af syge børn.

D. 9. April vil der blive afholdt foredrag med læge Henrik Andersen omkring børnehjerteki-
rurgi. Det kommer til at foregå kl. 16.30 på Panum i lokale 42.1.01.

Vi byder alle medicinstuderende velkommen! Hvis du har lyst til blive medlem, så kan du 
finde mere info på vores hjemmeside: http://pippikbh.wordpress.com.  Eller på facebook: 
“PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet”.

Vi glæder os til at møde dig!

 

PIT-foredrag: 
Akutte komplikationer til HIV-pt’en 

Mandag d. 7. april kl. 16.15 i 29.01.30 
 

Kommende PUFF arrangementer
Temaer

PRÆSENTATION
 - - 8/4: Kursus i præsentationsteknik

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

PUFF afholder kursus i præsentationsteknik 
Her er muligheden for at forbedre dine evner i præsentation af forskningsprojekter.
PUFF kan med glæde introducere projektchef på videnskab.dk Peter Hyldgård, der til 
daglig står for at afholde kurser i troværdig og effektiv forskningsformidling for forskere.
Tid og sted: 8. april kl. 16.15 – 19.30 i pavillonen lokale 42.0.07
Tilmelding sker på www.billetto.dk/kursusipraesentationsteknik
Kursusgebyr: 100 kr. 
Der er 25 kursuspladser og der vil ikke være mulighed for refusion af kursusgebyret ugen 
op til kurset.
OBS kurset er kun for medlemmer af PUFF. Indmeldelse kan ske på www.puffnet.dk

Forskningsår på Biomedicinsk Institut
Stort tværfagligt forskningsprojekt søger medicinstuderende til 1-årigt forskningsår. Pro-
jektet handler om, hvordan kolesterolsænkende medicin (statiner) påvirker dagligdagen 
for de mange patienter, der er i primær forebyggelse med dette præparat. På Biomedicinsk 
Institut fokuserer vi på de hyppige bivirkninger som muskelsmerter, muskelkramper og 
kraftesløshed. Vi gennemfører både et tværsnits- og et interventionsstudie på patienter, 
der hhv. tager Simvastatin fast og skal til at begynde i behandlingen. Vi laver en lang række 
undersøgelser samt en 8 ugers træningsperiode.
Vi kan tilbyde:
o Øvelse i kliniske færdigheder, som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og 
ekg-måling.
o Oplæring i fysiologiske testmetoder på mennesker (fx konditest m.m.).
o Oplæring i basale laboratoriefærdigheder (pipettering m.m.).
o Mulighed for at lære at tage muskelbiopsier.
o Mulighed for publicering.
o Mulighed for at bruge opgaven som kandidatopgave.
o Et spændende forskningsmiljø med mange andre kandidat- og forskning-
sårsstuderende.
Vi forventer:
o At du er på kandidatdelen af studiet.
o At du kan starte forår/sommer 2014.
o At du kan afsætte 1 år til projektet.
Løn: 10.000 kr/mdr. 
Ansøgningsfrist: d. 15. april 
Se evt. www.lifestat.dk for yderligere information.
Ansøgning inkl. CV sendes til Læge Anja Birk Kuhlman, Xlab, Center for Sund Aldring, 
Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N., Email: anjabk@sund.ku.dk.

Studerende til forskningsår på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet søges
Viro-immunologisk Forskningsgruppe på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet 
arbejder med forskning inden for immunforsvarets rolle ved kroniske infektioner. Vi søger 
en stud.med. som interesserer sig for infektionsmedicin og immunologi til et projekt 
omhandlende hepatitis C og koagulation. 
Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores 
forskning, samt arbejder med dit selvstændige projekt.
Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatop-
gave og videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende 
eksamination og kan bruges som forberedelse til et eventuelt ph.d.-studium.
Løn og dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab.

Ansøgningsfristen er fredag d. 11. april og motiveret ansøgning inklusiv CV og karakter-
udskrift sendes til

Julie Gaardbo, læge, ph.d.-studerende
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SAKS Månedslounge om Laparoskopi
Så er det blevet tid til endnu et hyggeligt og lærerigt arrangement i SAKS.
På programmet for vores månedlige hyggelounge tirsdag d. 8 april kl 16.15 vil Flemming 
Bjerrum, tidligere formand i SAKS, komme forbi og fortælle os om laparoskopi, hvordan 
det bliver brugt i dag og den udvikling det gennemgår! Så hvis du synes det lyder lidt 
fedt at opererer med kamera og lange instrumenter igennem små huller i maven så kom 
forbi og bliv klogere og få et tiltrængt afbræk fra læsningen. Der vil selvfølgelig være 
lækre snacks og kaffe!

Alle er velkomne så tag din læsemakker under armen og tag en kaffepause fra bøgerne!

Mvh Bestyrelsen i SAKS

3 i 1
d. 10. april afholder SAMS 3 i 1:
Vi starter med:
1) Mini-journal club* (kl. 16-17) (Store mødelokale, Studenterhuset)
2) Månedsmøde (kl. 17-18) (Store mødelokale, Studenterhuset)
3) Oplæg fra intro-læge** (Store mødelokale, Studenterhuset)

* Vi gennemgår en artikel, som har haft stor betydning for almen medicin. Kom og vær med 
til en god diskussion om forskning, artikelskrivning og FYAM’s årskampagne (Forum for 
Yngre Almen Medicinere).  Læs mere om Journal Club’en i vores Facebook-gruppe, SAMS 
København. Du kan finde artiklen her: http://www.fyam.dk/files/23/artikel_6._andersen.pdf

**Intro-læge i almen medicin, Berit Hansen, kommer og fortæller om hendes erfaringer/
oplevelser fra sin KBU og Intro i almen medicin. Hun vil desuden fortælle om, hvordan 
man som medicinstuderende kan få mulighed for at hjælpe til i FYAM’s Internationale 
udvalg  (=CV-pleje). 

Det er helt ok, at du kun kan være med til dele af ”3 i 1” – du er fortsat meget velkommen :)
Vi glæder os til at se dig – ny som gammel i SAMS.

Er du interesseret i et STUDIEJOB hos en ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE, så følg med på 
SAMS’ hjemmeside! Lige nu er der 5 jobs:

- Lægepraksis, København NV (tidsbegrænset)

- Lægepraksis, Frederiksberg

- Lægepraksis, Havdrup (Mellem Køge og Roskilde)

- Lægepraksis, Emdrup / ydre Østerbro

- Lægepraksis, Sortedamsdosseringen

Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen ”Jobportal”.

Foredrag: Mad som behandling - eller hvad skal læger med ernæring?

Et relevant emne i disse dage, hvor der er et kæmpe fokus på bivirkninger fra medicin. 
Mia Damhus, farmaceut og ernæringterapeut, og forfatter bag bogen ‘Andre Boller på 
Suppen’, kommer og fortæller om bl.a. fordøjelse, næringsstoffer og hyppige sygdomme 
som diabetes, osteoporose og autoinflammatoriske lidelser.
Desuden kommer hun ind på hvordan man bruger kosten som behandling rent praktisk!

Tid og sted: d. 3/4, kl 17 på Panum i lok. 42.0.01 (pavillionbygningen)

Undervejs holder vi en pause med kaffe, kage og hygge.
Vel mødt!
Foredragsgruppen, SAMS.

Kan du genkende anafylaksi når du ser det?
Forskning tyder på at du hvis du er som flest, så har du lidt svært ved det…

Kan du behandlingsalgoritmen for anafylaksi?
Forskning tyder på, at du måske ikke helt har så meget styr på den, som du måske går 
rundt og tror…

Vil du gerne blive klogere?
Så kom til foredrag om anafylaksi til SATS’ næste månedsmåde d. 2 april kl. 16.15 i lokale 
42.0.02! 
– Formanden Sandra Viggers vil her lære dig om symptomer og behandling og sørge for 
at du får styr på den hurtigst indsættende akutte medicinske tilstand.

Der vil være teoretisk oplæg efterfulgt af praktiske simulationscases, hvor du selv får 
mulighed for at træne din nye teoretiske viden fra foredraget.

Kom glad!

Månedsmøde d. 2/4 kl 16.15
I auditorium 42.0.02
Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 

2. Siden sidst:
- Akut Patient
- Akutte Procedurer
- Besøg på akutlægebilen
- Kick Off
- BasisgruppeBattle

3: Kommende arrangementer:
- IV-kursus
- Foredrag: Læge i Røde Kors. Erfaringer efter jordkælvet på Haiti
- Stoffer i natten, foredrag om toxikologi

4. Evt
5. Billede til scorebogen!!
6. Foredrag om anafylaksi.

“Stoffer i natten” – foredrag om toxikologi
Tænker du også “ÅH NEJ”, når der kommer en ung bevidstløs gut ind på akutmodtagelsen? 
Undrer du dig over hvilke stoffer “de unge” tager nu om dage og hvad sker der med dem? 

Så kom til foredrag d. 10 april kl. 17.15 i auditorium Hannover, hvor overlæge i psykiatri 
og misbrugsekspert Henrik Rindom vil forsøge at gøre os klogere på bl.a. disse spørgsmål. 

Han vil bl.a. komme ind på de hyppigste samt de farligste former for toksikologiske prob-
lemstillinger, som vi som læger kan risikere at stå med, hvordan patienterne præsenterer 
sig, og hvordan man kan behandle.

Frivillige figuranter søges til kæmpe katastrofeøvelse
Det københavnske katastrofeberedskab testes årligt, og nu har du mulighed for at være 
med på første parket!

Tid og sted:
21. august 2014 kl. 13 - ca. 24.
Mødestedet oplyses til deltagerne, når vi nærmer os, men det bliver i Københavnsområdet.

Hvis du har lyst til at opleve, hvordan store ulykker med mange alvorligt tilskadekomne 
mennesker håndteres, er dette din mulighed! 
Disse øvelser er normalt lukket land for tilskuere.
På dagen vil du få tildelt en rolle i scenariet. Du vil blive reddet ud, undersøgt og behandlet 
svarende til den rolle du har fået.
Da mange vil blive sminket, og redderne skal have mulighed for at klippe i dit tøj, for at 
undersøge dig, skal du medbringe et sæt gammelt tøj, som må gå i stykker.
Med andre ord bliver det en unik oplevelse med blå blink, teaterblod og en masse indtryk 
af, hvad der foregår, hvis katastrofen rammer!
Det er meget vigtigt for øvelsens planlægning, at vi kan være sikre på, at de tilmeldte 
figuranter møder op. Så vær sikker på, at der er plads i kalenderen, før du tilmelder dig. 
Skulle du alligevel blive forhindret, så giv os venligst besked hurtigst muligt (se kontak-
tinformationer nederst).
 Øvelsen ledes af Den Præhospital Virksomhed – Akutberedskabet.
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) ved medicinstudiet på 
Københavns Universitet assisterer øvelsesledelsen ved at samle frivillige.

Skriv til sonne.asger@gmail.com og bed om et link til onlineansøgningen.
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Access to Medicine
Mener du også, at alle mennesker burde have lige adgang til medicin? Kunne du tænke 
dig at få indblik i en række af de problematikker, som gør sig gældende inden for Access to 
medicine? Og vil du møde to organisationer, som kæmper hårdt for denne sag?

Så mød op tirsdag den 1. april kl. 16.15 til 18.00 i Haderup auditoriet. 

Her vil Helle Aagaard, der til dagligt arbejder i Brüssel som EU policy & advocacy advisor for 
Læger Uden Grænsers Access kampagne samt repræsentanter fra UAEM (Universities Allied 
for Essential Medicines) fortælle om deres arbejde for lige adgang til medicin.

Helle vil tale om Access kampagnens mission:  At sikre adgang til - samt udvikling af - 
medicin, vacciner og diagnostik til patienter i de lande, hvor MSF arbejder. 
Endvidere vil hun introducere, hvordan emner som forskning og innovation, pris, patent-
beskyttelse og generisk medicin samt internationale handelsaftaler hænger sammen. 

UAEM vil fortælle om deres arbejde, og hvordan universiteter kan gøre deres til at sikre 
bedre adgang og et mere fair system, der tilgodeser folkesundhed - ikke bare i vesten, 
men også i udviklingslande.

I pausen byder vi som altid på kaffe og kage.

Vi glæder os til at se så mange som mulig og sammen med jer slå et slag for lige adgang 
til medicin for alle.

De bedste hilsner fra 

Stud.med. MSF (Gruppen af medicinstuderende under Læger Uden Grænser)

Kursus i basal øre-næse-hals undersøgelsesteknik
SØNHKS afholder Panums første kursus i basal ØNH-undersøgelsesteknik. Kursisterne vil 
få et spændende indblik i hvordan man systematisk laver en ØNH undersøgelse af ansigt, 
ører, næse, hals og mund. Kurset er egnet til lægestuderende på de kliniske semestre og 
kan evt. bruges som et supplement forud for eksamen i ØNH.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i en fokuseret anamnese og give eksempler på 
patologi i øre, næse, hals og mund. I vil i blandt andet lære hvordan man udfører en otoskopi 
og behandler epistaxis (næseblødning).

Kurset starter med en teoretisk gennemgang efterfulgt af afprøvning af undersøgelses-
teknikkerne på hinanden. SØNHKS og Rigshospitalets ØNH-afdeling stiller relevant udstyr 
til rådighed, og der vil blive serveret en sandwich i pausen.

Underviser: Reservelæge Magnus Balslev Avnstorp fra Rigshospitalet.
Antal: 12 pladser (SØNHKS medlemmer har fortrinsret)
Sted: Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske Klinik F 2071, opgang 2, 7. sal 
Dato: mandag den 14. april kl 17:00 til 20:30
Pris: 100,- kr. (der vil være sandwich i pausen)

Efter bekræftet tilmelding og betaling sender SØNHKS en mail med yderligere info.

Kursustilmelding starter den 7. april kl 18:00

Kursus i basale ØNH undersøgelsesteknikker
HVAD: Kurset er for alle som kunne tænke sig at få et indblik i de basale Øre-næse-hals 
undersøgelser. Kurset finder sted 1 gang pr. semester, og der er plads til 12 deltagere, og 
tilmeldingen foregår efter ”først til mølle” princippet.
HVORDAN: Kurset starter med teori, anatomi i de relevante regioner og introduktion til 
instrumenterne der anvendes til de basale undersøgelser. Herefter får alle lov til at prøve 
kræfter med at udføre undersøgelserne på hinanden under supervision. Undervisning og 
supervision foregår ved en Introlæge i ØNH. 
HVORNÅR: Mandag d. 14/3 klokken 16.30
HVOR: Rigshospitalet afd. 2072, i auditoriet.  
PRIS: 50 kr.
TILMELDING: Tilmelding åbner mandag d. 7.marts klokken 18.00, via hjemmesiden. 

Tour de Chirurgie
Thoraxkirurgi tirsdag den 1. april kl. 16.15!
Tirsdag den 1. april står i thoraxkirurgien tegn. Eva Søndergaard, som vi ligeledes havde 
fornøjelsen af sidste år, samt Majken Brønserud har lagt følgende fine program for at give 
dig en introduktion til thoraxkirurgien:

1) Hvad er hjerte- og lungekirurgi?
2) Vejen til hoveduddannelse.
3) Hvorfor thoraxkirurgisk erfaring er godt på CV’et, selvom man skal være ortopædkirurg 
eller lungemediciner.
4) Hvordan hverdagen er på 2 af 4 thoraxkirurgiske afdelinger i Danmark.

SAKS vil som altid sørge for kaffe og snacks. Vi glæder os til at byde jer velkommen i lokale 
29.01.32 (kælderen ved tandlægerne) til vores foredragsrække Tour de Chirurgie endnu 
en gang :)

Øre-næse-hals kirurgi torsdag den 10. April kl. 17.00
Uddannelsesansvarlig overlæge Grethe Samuelsen fra Hillerød Hospital og Kåre Håkons-
son, der er PhD studerende på Rigshospitalet med fokus på kronisk bihulebetændelse og 
astma, er inviteret som talere til dette arrangement.

Du har ved dette arrangement mulighed for at høre nærmere om speciallægeuddannelsen 
i Øre-Næse-Hals, og hvordan du bedst muligt kvalificerer dig til hoveduddannelsen.

Kåre vil fortælle lidt om, hvordan det er at være yngre læge og nå vejen frem til ØNH 
specialet. Udover dette vil han sige lidt om sit PhD forløb.

Vi vil i SØNHKS glæde os til at se jer til et spændende arrangement i lokale 42.0.01. 

Vi opfordrer også alle nye ansigter til at komme til vores månedsmøde som afholdes kl. 16 in-
den Tour de Chirurgie i samme lokale –kom og hør om vores kurser og andre arrangementer!

Ortopædkirurgi mandag den 12. maj kl. 16.15
Ved professor Benny Dahl og ph.d. studerende samt medlem af YODA Søren Schmidt 
Morgen begge fra rygsektionen på Rigshospitalet. 
Mere info følger, når vi nærmer os.

Hvad er Tour de Chirurgie? 
For dig der ikke har hørt om Tour de Chirur-
gie, så er det en foredragsrække, som vi i de 
kirurgiske basisgrupper har arrangeret for at 
give dig som studerende indblik i de kirurgiske 
specialer. Hvilke muligheder der er inden for 
specialet, og hvordan hverdagen ser ud som 
yngre læge hhv. speciallæge. Derudover håber 
vi, at foredragene kan være med til at give dig 
en fornemmelse for, hvad det kræver på cv’et 
at nå drømmespecialet, og hvad du evt. kan 
gøre allerede nu som studerende. 

 

Reach for Responsibility 
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Ifølge WHO dør 10 millioner mennesker hvert år af sygdomme hvortil helbredende medicinsk behandling eksisterer. Reach for 
responsibility er en kampagne, der sætter fokus på adgang til medicin, patentpolitik og universiteternes ansvar for global sundhed.  

 Program 
 

Kom en gratis tur i biografen, når UAEM holder 3 eksklusive forpremierer på den anmelderroste dokumentarfilm: 
”Fire in the Blood” 

 om den manglende adgang til HIV-medicin i udviklingslande. 
 

Mandag d. 7. April 17-19.30 
Einar Lundsgaard Auditoriet, Panum Instituttet. 

 
Tirsdag d. 8. April 17-19.30 

Lokale 35.01.05, Center for Sundhed og Samfund (CSS) 
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Studenterhuset, Købmagergade 152 
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Har Københavns Universitet et ansvar for global sundhed? 
- Muligheder og udfordringer for en socialt ansvarlig kommercialiseringspolitik på Københavns Universitet 
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 14, 2014
________________________________________
Om studiepres – udefra og indefra
Tre religioner taler om, hvordan man som ung studerende kan håndtere studiepresset samt 
de øvrige krav fra samfund og uddannelsessystem og samtidigt udvikle og bevare sig selv 
i sin bevægelse mod voksenlivet. 

De tre religioner er repræsenteret ved Zenmester Denko Mortensen, imam Fatih Alev og 
studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen. 
Mødet ledes af kulturredaktør fra Radio 24syv Sarah Iben Almbjerg.

Aftenen indledes med en temagudstjeneste kl. 19.30 v. studenterpræst Inger Lundager.
Hvis du kommer direkte til foredraget, kan du gå ind ad den anden dør til kirken i 
Halfdansgade 6.

Tid: Tirsdag den 1. april kl. 19.30/20.00
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Islands Brygge
________________________________________
Amerika og rockmyten. 60 års rockkultur 
v. forfatter og musikredaktør Klaus Lynggaard

Med udgangspunkt i efterkrigstidens USA fokuseres der på forbrugersamfundets opståen i 
den vestlige verden, og et af dets mest synlige biprodukter: teenageren. Eftersom det at være 
ung fik en selvstændig identitet, opstod behovet for et udtryk derfor og voila: Rock’n’roll. 
Oplægget er en tour-de-force over Elvis Presley, Beatles, Dylan, punk og new wave, Michael 
Jackson, Madonna, Prince, rap, hiphop til dance- og ravekulturen.

Foredraget er tænkt som en del af optakten til studieturen til New York, men alle er velkomne 
til at deltage.
Der kan købes øl, vin mm. i baren.

Tid: Torsdag den 3. april kl. 20
Sted: TeoBar, Købmagergade 44, over gården, Indre By

________________________________________
Sind - Krop - Ånd (3) 

Når man taler om sig selv og verden, så forstår de fleste det som regel psykologisk. Vi vil 
gerne forstå os selv, vi vil gerne udvikle os selv, vi længes efter autenticitet. Men vi synes 
det ofte ender med, at vi bliver os selv nok. Derfor synes vi, der mangler en større ramme. 
Vores tese er, at man bliver sig selv gennem at forholde sig til noget andet end sig selv. Det 
er begyndelsen til det Kierkegaard kalder Ånd.

Det er meget konkret. Det handler om mod, tillid og tro. Men det handler også om reflek-
sion og sidst, men ikke mindst handler det om, at vi ikke kan gøre det alene. Du bliver dig 
selv gennem den anden.
Den store forskel er om vi med Kierkegaards ord vil ”Staae - ene ved en andens hjælp” eller 
om vi vil ”staae ene – ved en andens hjælp”.
Et forløb over tre gange (11. februar, 4. marts, 8. april) med Lars Worning, cand.phil. og 
terapeut og studenterpræst Nicolai Halvorsen under overskriften “Krop - Sind - Ånd”. Du kan 

dog godt deltage i enkelte gange. De enkelte gange vil bestå af en kort temagudstjeneste 
efterfulgt af et oplæg med diskussion.

Du er meget velkommen, selvom du ikke har været med de første gange.

Tid: Tirsdag den 9. april kl. 20
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, Indre By

________________________________________
Studentermenighedens generalforsamling 

Generalforsamlingen foretager valg til bestyrelsen, godkender regnskab mv. Der vil være 
lidt at spise og drikke. Du er også velkommen!

Tid: Onsdag den 8. april kl. 19.30
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, Nørrebro

________________________________________
Gratis film i Cinemateket: Wall Street
indledning til filmen v. kulturredaktør fra Radio 24syv Sarah Iben Almbjerg

”Greed is good,” sagde Gordon Gekkoi 1987 i filmen Wall Street. Jordan Belfort, The Wolf of 
Wall Street, siger: ”Let metellyousomething. There’snonobility in poverty. I’vebeen a poor 
man, and I’vebeen a rich man. And I choosericheveryfucking time.” Er vores fascination af 
grådighed, penge og alt det, der kan købes for dem, den samme i dag, som den var for 
godt 25 år siden? 

Filmen og oplægget er tænkt som en del af optakten til studieturen til New York, men alle 
er velkomne til at deltage.
SMiK råder over 50 fribilletter til filmen. Du kan reserverebilletter hos Lise på lise@smikbh.
dk indtil d. 23. april kl. 12.
Reserverede billetter skal hentes senest kl. 21.15 i foyeren i Cinemateket.

Tid: Torsdag den 24. april kl. 21.30
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55, Indre By

________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, 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 – eller find ham på kontoret i hans træffetid. 

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com

Vil du styrke din internationale profil i Danmark

International Sommerskole i Intern Medicin på Københavns 
Universitet

KU tilbyder en sommerskole i Intern Medicin som vil give dig en international profil, opdatere 
dig i intern medicin og ruste dig til livet som ung læge. Kurset er meritgivende og er gratis 
for KU-studerende fraset et beløb for litteratur. 

Datoer
Kursus 1: 28. Juli - 8. august 2014: 
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme og infektionssygdomme.
Kursus 2: 11. August - 22. august 2014:
Kardiologi, neurologi, hæmatologi, onkologi og lungemedicinske sygdomme.

Kurset består af to intensive kurser på engelsk af to ugers varighed, hvor du kan deltage i 
et eller begge kurser. Sommerskolen vil give dig en systematisk og grundig gennemgang 
af de almindeligste sygdomme indenfor intern medicin. Gæsteforelæsere vil fortælle om 
nyeste forskning indenfor blandt andet fremtidens onkologiske behandling samt demens 
og diabetes behandling. 

Undervisningsformen vil være en kombination af interaktiv klasseundervisning, grup-
pearbejde og gæsteforelæsninger. Kurset lægger vægt på studenterdeltagelse og dialog. 
Underviserne er læger i hoveduddannelsesstillinger eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæ-
serne er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  

Deltagelse vil give 2,5 ECTS og deltagelse i begge kurser vil give 5,0 ECTS. Kurset er godkendt 
som VKO af Københavns Universitet. Sommerskolen er primært rettet mod medicinstuder-
ende på kandidatdelen. 

Ansøgningsfristen er d. 15. april 2014. Online ansøgning findes på: 
Healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine

Kontakt: 
Kursusindhold: Tobias Bomholt, H-læge i nefrologi:  CopSum@dadlnet.dk
Praktiske spørgsmål: Suzanne Andersen, specialkonsulent:  suan@sund.ku.dk

Master’s Thesis Bazaar – April 10 at 16:00-17:30
Lots of attractive projects within medicine, bioinformatics, 
biostatistics, human nutrition, human biology, molecular biology

Learn more about how your genetic make-up influences your 
health and risk of disease

Are you interested in knowing more about the  
100 trillions of bacteria inside you?

This is your chance to become a part of one of Europe’s leading research centers within 
the field of metabolic genetics.

We invite you to an informal master’s thesis bazaar 
in our center at Universitetsparken 1, 1.floor 

which is next to HC Ørsted Institute

10th of April 2014 at 16:00-17:30

Program for the event:
16:00-16:10  Introduction to our section 
16:10-16:30  Short presentations of available projects
16:30-17:30   Drinks, snacks and networking

Learn more about us at www.metabol.ku.dk/education/metabolic-genetics-presentation/

Genetics of metabolism

Metagenomics of Gut Bacteria

Section of Metabolic Genetics
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HENAD:

3. Disse endogent producerede stoffer er kraftige vasodilatatorer
5. Andet ord for hjertekammer
6. Denne struktur producerer PSA
7. Disse celler producerer galde
8. Han har lagt navn til et ligament, som markerer overgangen fra duodenum til jejunum
10. Det inderste lag af et blodkar
11. Andet ord for a. splenica
12. Fællesnavn for membrankanaler, som er vandpermeable
14. Dette proenzym omdannes til pepsin i mavesækken
15. Blindtarmen udgår fra denne del af colon
16. Dette hormon produceres i pancreas
18. Denne gas er en kraftig cerebral vasokonstriktor
20. Dette organ udviklesi det dorsale mesogastrium
21. Denne truncus afgår fra aorta
22. Dette organ producerer ca. 1500ml sekret hver dag

NEDAD:

1. EKG står for...
2. Det volumen luft, som står i lungerne efter en maksimal ekspiration
4. Denne kartype er stærkt sympatisk innerveret
5. Andet ord for mavesæk
9. Dette protein er helt nødvendigt for den intestinale absorption af jern
12. Dette hormon bliver produceret i højre atrium som respons på højt CVP

13. Fibrøs sæk, som omgiver hjertet
17. Navle
19. Svage, unødvendige individer kan ikke tåle dette sukkerstof og brokker sig signifikant 
oftere end normale mennesker (der findes evidens for det)

Svar til sidste uges krydsord

Og så nåede vi ellers til 4. semester.

Og så har jeg vel ikke mere and sige

Peter “GOSH!” James/MOK-red
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For more information & to register please visit

3rd World University Anatomy Challenge

Curriculum for Resource Independent Medical Practice

'Winner of Winners' National Oral and Poster Competition

RENOLD BUILDING, ALTRINCHAM STREET
UNIVERSITY OF MANCHESTER

Studiet
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Vi har på mok gået at brygget på en dansk og medicisk adapatation af det famøse Cards against 
Humanity (tm). Det er nu blevet en realitet og det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere: 

MOK against humanity.
Reglerne er meget simple. Der er sorte kort og hvide kort. Man skiftes til at læse sorte kort op et 
ad gangen og alle skal have 10 hvide kort på hånden hele tiden (dvs. når man smider et eller flere 
hvide kort skal man trække samme antal).
På de sorte kort er en sætning eller et udsagn, hvor noget mangler. Hver spiller skal så finde et el-
ler flere kort der færdiggøre udsagnet på det sorte kort (det kan være et spørgsmål hvor man skal 
svare med de hvide kort, der kan være en eller flere “______” blanks man skal fylde med hvide 
kort), hver person lægger kort med den blanke side opad, og bunken af hvide kort blandes, før de 
forskellige svar læses højt den samme person der læste det sorte kort op. OBS: den person der 
læste det sorte kort op må ikke svare.

Det/de sjoveste hvide kort vinder. Personen der har læst det sorte kort op har det bestemmer hvad 
der er det sjoveste. Vinderen får det sorte kort som point.

Man skiftes til at læse sorte kort op (vi anbefaler, at man kører med uret).

Spillet er slut når en person har nået 7 point, når man ikke gidder mere eller når der ikke er flere 
sorte kort (de hvide kort genbruges når bunken er tom)

Eksempel på en runde:

Simon, David, Dennis og Kasper testspiller MOK against humanity.
Kasper trækker følgende sorte kort og læser højt:

Simon, Dennis og David spiller følgende hvide kort:

Kasper læser det sorte kort op med hvert svar, og der bliver grinet godt, men Kasper er et afstum-
pet røvhul og han beslutter at Davids svar “De pårørendes tårer” er sjovest. David får det sorte 
kort som point og Dennis (der sidder til venste for Kasper) læser det næste sorte kort op.

MOK against Humanity kan downloades på www.mok.dk. 

I må selv klippe det ud.

(Det bør bemærkes at temmelig stødende sætninger kan skabes af dette kortspil. Vi fralægger os ethvert ansvar ,og 
opforderer til at man ikke spiller MOK against humanity, hvis man ikke er til den slags. Seriøst. Det bliver let ube-
hageligt.)

Kasper/MOK.red

Bubber Fulminant 
koloncancer

Lidt for glad for 
rektaleksploration

En erektion der 
varer i mere end 4 
timer

Når patienter 
stønner

3. semesters 
sjæleknusende 
jerngreb

At vågne op i 
skakten

Et handjob på 
biblioteket

En dürum-rulle At blande sekreter 
som et 
smagseksperiment

Kønsvorter Boblebadet på 
Paradise Hotel ™

En torso fyldt med 
slik

Articulatio 
Zygapophysilialis

Metastaser En lumbal punktur 
i fjerde forsøg

Et systolisk 
blodtryk på over 
300

En trippel-tragt 
fyldt med tis

En guld-fire Hæmatokolpos

Fuck 
Fir-års-reglen!!!

Trendelenburg leje Læger 
fuldstændigt uden 
Grænser

En fuld 
ortopædkirurg

En
sexskifteoperation
i Thailand

Klinisk farmakologi Børneonkologi Sundhedsstyrelsen

Den seksuelle
debut

Billeder fra 
rusturen

Medinas nye hit Prostata

Din mor Din far De pårørendes 
tårer

Bæltefiksering

Pus En abcess i røven Den firkantede 
fontanel

Pancreas cancer

Hvordan kan man 
altid score til 
fredagsbar?

”Hvordan 
overlevede jeg 69?”

___________ ? Det er 
en sygeplejeske-
opgave.

Hvad smager 
godt?

Blindtarmen er 
sprunget, hvad skal 
vi gøre?

”Vi har brug for 
et tilsyn, ring til 
___________.”

Hvad skete der til 
fredagsbaren?

___________, fordi du 
fortjener det.

___________, dit land, 
dit valg.

___________, det tar’ 
kun 5 minutter, 
men vi vil så gerne 
have du blir’ lidt 
længere.

___________, det er 
psykosomatisk.

Hvad ville du gøre 
hvis du kun havde 
___________ tilbage?

”Jeg skriver 
bachelor-opgave 
om ____________.”

___________? 
Hvorfor ikke 
___________?

Jeg var i Afrika 
og hjælpe med 
____________?

CAVE ___________

Patienten er 
disponeret for 
___________ på sin 
mors side.

”Nej, det der, det 
er ___________, det 
må ___________ tage 
sig af.”

”Har du hørt det? 
___________ kurerer 
cancer.”

Hvad ødelagde 
operationen?`

MOK against humanity
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IN PARTNERSHIP WITH: IN ASSOCIATION WITH: HOSTED BY:

Nobel Laureate in 
 Chemistry 2006

ROGER

KORNBERG

The End of Disease

9 April 2014
14:00–15:30 

Dronningesalen, Den Sorte Diamant

Free lecture, sign up here:  http://goo.gl/CojjIP


