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Winter is coming...
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PIPPI foredrag om børnehjertekirurgi - se s. 13
Studentermenighedens generalforsamling - se s. 4

SAMS 3 i 1 - se s. 13
Mindehøjtidelighed for folkemordet i Rwanda - se s. 12
Bamsehospitalet holder dobbeltforedrag - se s. 12
Tour de Chirurgie om ØNH - se s. 12
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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
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HENAD:

1. T-celler modnes i denne struktur
2. Den del af urinblæren, som afgrænses af ureterostierne, og åbningen til urethra
5. Dette hormon secerneres fra hypofysen og er vigtigt for at opretholde væske-/elektro-
lytbalancen
7. En calcineurinhæmmer
10. Når en celle bevæger sig ad en kemisk gradient
11. Denne har mange histaminholdige granula
12. Udviklet, antigenproducerende B-celle
14. Dette antipsykotikum skal du tage, hvis du gerne vil være sløv og fed
18. Dette præparat anvendes til behandling af myasthenia gravis
19. Celler, som findes inde mellem glomeruluskapillærerne
20. Sår, som ikke er opstået ved traumatisk læsion
22. Dette antihistamin er ikke-sederende, selvom navnet kunne tyde lidt på det modsatte...
24. Effektivt anxio- og spasmolytikum
25. Denne nerve innerverer den externe urethrasphincter
26. Nekrosetype, som ses ved tuberkulose

NEDAD:

3. Enzym, som konverterer faktor XI til faktor XIa
4. Produceres lokalt i nyrevævet under patofysiologiske tilstande og dilaterer både de af-
ferente og efferente arterioler
6. Loop of...
8. Denne muskel findes i blærevæggen
9. Alkohol er MEGA kontraindiceret ved behandling med dette antibiotikum. Ikke fordi man 
dør af det, man får det bare HERREdårligt. Seriøst.
10. Ved Cushings syndrom findes abnormt høj koncentration af dette hormon
13. Inflammatorisk tilstand i den bindevævssæk, som omgiver hjertet
15. “Store lunger”
16. En selektiv COX-inhibitor

17. Monoklonalt antistof, som består af mere end >10% museimmunoglobulin
21. Ikke-neoplastisk forandring, som findes ikke sjældent i tarmen
23. Et sekundært lymfoidt organ

Så er vi nået til 5. semester. Jeg synes at det går meget godt - jeg tror faktisk at vi 
når gennem hele medicinstudiets pensum inden sommer! Blæret.
   Peter “Sæsonpremiere” James/MOK-red

Svar til sidste uges kryds
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 15, 2014
________________________________________
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 8. april kl. 20
Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, Nørrebro

________________________________________
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 9. april kl. 19.30
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, Indre By

________________________________________
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 me tell you something. There’s no nobility in poverty. I’ve been a poor 
man, and I’ve been a rich man. And I choose rich every fucking 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

________________________________________
Filosofisk fugletur
Fugletur med studenterpræst Nicolai Halvorsen og Claus Emmeche, lektor, centerleder for 
Institut for Naturfagenes Didaktik. 
I dette forår går den filosofiske fugletur langs Mølleåen fra dens udløb i Øresund ved Strand-
møllekroen og op til Rådvad, måske med en afstikker ind i Jægersborg Hegn og tilbage igen. 
På den filosofiske fugletur går vi sammen og filosoferer om stort og småt, vi ser på fugle 
og andre dyr og planter, der viser sig. Vi spiser frokost undervejs, og præsten kommer med 
en opbyggelig historie eller fortælling. Der er plads til undren, hygge og gode sanselige 
oplevelser. Desuden ser vi som regel nogle fugle, der ikke er helt almindelige og får bevæget 
os i den friske luft.
Tag madpakke med; vi spiser frokost undervejs. Husk godt fodtøj og tøj til vejret samt 
gerne kikkert.
Turen er gratis.
Mødetid: Lørdag den 26. april kl. 10.45
Mødested: ved Strandmøllekroen, bus 388s stoppested
Rejseplan: linje C til Klampenborg (afg. Nørreport kl.10.02), bus 388 mod Helsingør (kører 
10.27 fra Klampenborg og kører kun en gang i timen!)

________________________________________
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

Studentermenigheden i København - St. Kannikestræde 8, 1. 1169 København K

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 - 7. april - 11. april

•	 Husk selv handsker.
•	 Studiekort skal fremvises.
•	 Ret til ændringer forbeholdes.

Vi ses i kælderen :)
Mvh. studiesalsvagterne
Charlotte (CK), Anne (AW), Martin (MR) og Dan (DK)

Gratis app mod eksamensangst
Studenterrådgivningen har udviklet app’en - ”Eksamensangst”
- der kan hjælpe dig, hvis du døjer med eksamens- eller præsta-
tionsangst. App’en er gratis. 

Hjælp til eksamen, når du har brug for det 
Med app’en har du hjælpen lige ved hånden. Den kommer med gode råd til, hvad du kan 
gøre, så eksamensangsten ikke får magten over dig. Den indeholder også en række øvelser, 
der kan hjælpe dig med at håndtere angsten.
Indholdet i app’en er udviklet til studerende ved videregående uddannelser på baggrund 
af Studenterrådgivningens mange års erfaring med at hjælpe studerende ud af deres 
eksamensangst.

Få den nye app i dag
Den nye app er gratis. Du kan hente den i App Store og i Google Play fra den 13. december 
2013 ved at søge på ”Eksamensangst”.

Besøg også Studenterrådgivningens website: www.srg.dk. Her kan du læse mere om os, 
og den hjælp vi tilbyder.

Husk at bede din læsemakker om hjælp, 
hvis du er handicappet, og han er stor og 
lidt retarderet..

MOK/red.
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Kender du reglerne om snyd?
Det er aldrig nogen undskyldning at være uvidende om reglerne, så læs videre og få styr på, hvad 
der er snyd og, hvordan du undgår det. 

Man kan snyde på mange måder og måske er du slet ikke klar over, at du har været på grænsen 
til at snyde eller måske allerede har snydt. For at få det helt på det rene, så er det snyd at…

•	 Skrive under for en anden person ved fremmøde til obligatorisk undervisning. 
•	 Skrive under for en anden person ved aflevering af opgaver og rapporter.
•	 Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde og tydeligt markere citater i eksaminer, 

opgaver og rapporter.
•	 Skrive af fra andre studerendes tidligere afleverede eksaminer, opgaver eller rapporter 

i eksaminer, opgaver og rapporter.
•	 Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med skriftlige opgaver. 
•	 Samt at medbring udstyr og noter til en skriftlig eksamen, som ikke er specifikt angivet 

som tilladte hjælpemidler.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der i gennemsnit fem sager vedr. eksamenssnyd/
plagiering. pr. semester.

Det kan især være til eksaminerne i Sundhedspsykologi på 2. semester BA og Medicinsk 
Sociologi på 3. semester KA, at man skal være påpasselig.Det er nemlig nogle af de eneste 
skriftlige eksaminer, hvor det er tilladt at have hjælpemidler med på medicinstudiet. Her kan 
det fx være snyd, hvis man har andres notater med ind til eksamen og skriver dem af. Formulér 
altid din egen tekst og brug kun notaterne til hjælp og inspiration. Hvis en bog, artikel eller 
andre tekster har en rigtig god definition, kan man bruge den, hvis man tydeligt markerer i 
sin eksamensbesvarelse, at der er tale om et citat,og samtidig angiver kilden. Københavns 
Universitet har desuden investeret i et it-system, der kan afsløre plagiering. Der foretages 
stikprøvevis kontrol af alle besvarelser, der bliver afleveret via Absalon.  

KUtager snyd meget alvorligt og det kan medføre et semesters bortvisning, hvis man bliver 
taget i det. Dog vil den studerendes straf være afhængig af forseelsens omfang og alvor. 
Læs mere om reglerne på Eksamenskontorets hjemmeside:www.KUnet.dk under Mine 
enheder, bachelor eller kandidat medicin, eksamen. Eller mere konkret om plagiering på 
hjemmesidenwww.stopplagiat.nu/. 

Læsemakkerportal på KUnet!
Kære medicinstuderende,

Studievejledningen for Medicin kan nu med glæde orientere Jer om, at vi nu har fået oprettet 
en læsemakkerportal. Man kan bruge denne portal til at annoncere på, når man leder efter 
en læsemakker. Man kan specificere, hvilke(n) eksamen(er) det drejer sig om, hvilke tidsrum 
man kan mødes og andre relevante forhold, når man skal finde sig den ideelle læsemakker. 

Du kan finde den nye portal på: www.KUnet.dk X Bachelor/Kandidat i Medicin X Undervisn-
ing (i boksen yderst til venstre) X Læsegrupper X ”Find en læsemakker”.

Læsegrupper eller en læsemakker kan være en stor hjælp i løbet af din uddannelse. Ved at 
arbejde i grupper lærer du at arbejde med andre mennesker, og det er ofte mere motiver-
ende at få studeret, når andre regner med dit bidrag. I læsegrupper vil I også kunne udnytte 
hinandens styrker og på den måde blive stærkere sammen.

Gode råd om læsegrupper:

Lav aftaler for læsegruppen fra starten!
•	 Hvor ofte skal I mødes? 
•	 Mødes I på universitetet eller privat? 
•	 Hvor lang tid skal I arbejde ad gangen? 
•	 Hvordan kommunikerer I undervejs - pr. e-mail/sms/grupperum? 
•	 Hvordan fordeles mødelederrollen - fast eller på skift? 
•	 Hvordan planlægger I gruppens arbejde og mål - løbende eller i starten af semesteret? 
•	 Hvordan (og hvem) opsummerer og dokumenterer I dagens arbejde? 

•	 Skal I have forskellige roller - og hvilke? 
•	 Skal I lave referat af møderne? 

Overvej også

•	 At I ved beslutninger har en talerunde så alle høres. 
•	 At I skiftes til roller så alle bidrager til at skrive referat og være ordstyrer. 
•	 At afstemme jeres ambitionsniveau for gruppearbejdet. 
•	 At diskutere arbejdsdelingen 
•	 At faglig uenighed er en styrke og styrker jeres faglige argumentationsevner. 

Fravær

•	 Hvordan og hvornår melder I afbud til et møde? 
•	 Ved fravær, hvordan sikrer I at vedkommende holdes opdateret? 

Konfliktløsning

•	 Hvilke problemer kunne opstå i samarbejdet? 
•	 Hvordan vil I håndtere dem? 
•	 Hvad skal der ske, hvis en af jer bryder en aftale? 
•	 Hvordan sikrer I bedst, at I overholder jeres aftaler? 

Vi håber, at I vil gøre brug af og får gavn af den nye portal!

Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin

Den hemmelige medicinstuderende
Navnet på forfatteren er redaktionen bekendt
Nu har jeg efterhånden betrådt det klinkebeklædte betonhelvede, kaldet Panu-
minstituttet, i nogle år, og jeg har fået lov til at danne mig nogle indtryk gennem 
mit studium. Der har skam været gode indtryk – den slags indtryk 1.-semester-
piger skriver i deres facebookopdateringer efterfulgt af et <3. Og jeg takker jer 
alle for dem. Men det er jo ikke interessant at skrive om. Det bringer ikke bifald 
at rose nogen, ud over fra modtagerne af rosen. Næ, så vil jeg hellere være kritisk 
og pege fingre af dem, som er enten umoralske, dumme eller bare irriterende.
Mens du læser synes jeg du skal kigge indad og se, om noget af det kunne 
passe på dig.

Penalhuspigen
Begge køn gør sig sådan set gældende, og vi har måske alle sammen 
en lille penalhuspige i maven, som gerne vil ud og flashe sine over-
stregningstusser i 6 forskellige farver i ny og næ. Men der er grænser 
for hvor selvbedragerisk, man kan tillade sig at være om, hvor svært 
medicinstudiet er. Det kan godt være du fik høje karakterer i gymnasiet 
og var den bedste til oldtidskundskab, men du er ikke længere kongen 
i lorteland – nok nærmere omvendt. Og hvad kan du så gøre ved 
dette? Ikke en skid! Du må lære at acceptere, at en middelmå-
dig bedømmelse ikke er et nederlag, på universitetet. At der 
altid vil være en hypotetisk risiko for at dumpe en eksamen, 
også selvom du både er klog og flittig. Så indse dog, at 
der er en mindre risiko for at blive offer for nogle af livets 
uretfærdigheder. At dumpe eksamen er jo ikke verdens 
undergang, og 3. semester er ikke så svært, som du gør 
det til. De studerende på dette semester er bare ufatteligt 
gode til at køre hinanden op på et angstniveau, som er 
en nøgen DF’er i Vollsmose med en muhammedtegning 
tatoveret på røven værdigt. Det er simpelthen så latterligt 
at høre på, at jeg snart brækker mig.

Sociopaten
Jeg har en hypotese om, at højprofilerede erhverv som læge, 

advokat og økonom også tiltrækker en større del af folk, der godt kan lide at 
pryde sig i lånte fjer og endda også nogle, der har mindre eller større karakterbrist 
i forhold til, hvor samvittighedsfuldt de agerer. Det er fx ham, som har behov 
for at vise alt og alle, hvor mange penge han har i fredagsbaren, eller ham, som 
fuldkommen uden skrupler svindler og udgiver sig for at være noget, han eller 
hun ikke er. Det er heldigvis en lidt mere sjælden personlighed på Panum, men 
tag ikke fejl af, at der er en overrepræsentantion på medicin.

Karriereluderen
Vi kender alle sammen typen. Her skal ordet ”luder” ikke behæftes på kvindekøn-

net, men i højere grad bruges om den type studerende, der gør alt for at pleje 
deres CV. Den type, som aldrig kunne finde på at deltage i en blokade af 
undervisningen, fordi de frygter at det kan falde tilbage på dem, når de 
engang skal være dekan. Det er lidt forskelligt, hvordan disse typer agerer. 
Der er den stille karriereslut, som egentlig bare passer sig selv og sit, og 
er en flittig lille myre på studiet. Det er dem, der egentlig ikke generer 
mig. Det kan da godt være de ender med en Ph.D. og et lille ekstra trin 
på karrierestien mod kardiolog eller neurokirurg. Lad dem bare, siger jeg! 

Min ungdom er meget mere værdifuld end at jeg vil spilde den på 
forskning, jeg ikke brænder for.

Den store og beskidte karriereluder, som virkelig irriterer mig, 
er den, der starter alle mulige ligegyldige basisgrupper, for-
sker, og råber så højt om det ved en hver given lejlighed og 
på sociale medier. Jeg vil da skide på, at du skal præsentere 
din latterlige poster på en eller anden ligegyldig konference. 
Det er også denne type, som kan finde på at grine dig op i an-
sigtet, når du fortæller, du overvejer, om anæstesiologi kunne 
være spændende. ”Dig? Uden publikationer og allerede på 7. 
semester?! LOL!”, kunne de passende råbe dig ind i hovedet, 

imens de arrangerer et kursus om en gren af anæstesiologien, 
som under 1 ‰ af færdiguddannede anæstesiologer ender med 
at beskæftige sig med. Den type studerende giver mig stress og 
skal bare fucke af. Så vil jeg sgu hellere gå og drømme lidt, uden 
jeg behøver at få at vide, at det skib allerede er sejlet.
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Vi har 
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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

MEDDELELSER
Lukket i påsken

FADL Københavns sekretariat har lukket for telefonisk henvendelse fra mandag den 14/4 og frem til tirsdag 22/4 efter påsken. Du 
kan kontakte sekretariat ved mail: kkf@fadl.dk, eller henvende dig i receptionen, som er åben for personlig henvendelse dagene 
op til påske.

God påske

En weekend i kommunikationens tegn!

Det var med store am-
bitioner og godt humør, 
a t  FA D L  K ø b e n h a v n s 
repræsentantskab drog på 
”hyttetur” i det midtsjæl-
landske, Hvalsø, i den sidste 
weekend i marts. Efter god 
aftensmad og indlogering 
i den hyggelige hytte in-
dledte tidligere kommuni-
kationsmedarbejder, Jakob 
Torrild, weekenden med 
et vidensoplæg, som en 
teaser til weekendens store 
tema: KOMMUNIKATION! 

Lørdag var alle klar til at komme i gang. Dagen stod på workshops 
af forskellig art og ikke mindst vidensdeling i de syv arbejdsgrup-
per. Grupperne fik alle til opgave at udarbejde et arbejdsdoku-
ment til repræsentantskabets daglige arbejde i FADL København. 
Efter det dybdegående arbejde med kommunikationstemaet 
blev der afholdt repræsentantskabsmøde. 

Slutteligt blev der spist fælles middag og dømt fyraften med et 
par kolde øl og godt selskab. Søndagen stod på oprydning for 
efterfølgende at vende næsen hjemad.
Endnu en repræsentantskabsweekend er afholdt, og endnu en 
gang har repræsentskabet dykket ned i et stort og vigtigt emne. 

Et emne som 
er med til at forbedre, 
fornye og vedligehol-
de FADL Københavns 
daglige arbejde.

Er du studenteransat??

Vidste du godt, at du har ret til en ansættelseskontrakt? Har du styr på 
hvad du er berettiget til at få i løn? Er du interesseret i at få indflydelse 
på dine arbejdsvilkår?
Arbejder du som:
•	 Underviser	 (Instruktor,	hjælpelærer	eller	undervisningsas-
sistent)
•	 Studenterstudievejleder
•	 Studentermedhjælp
•	 Præparatfremstiller
•	 Demonstrator

SUG vil gerne invitere dig til et uforpligtende møde vedr. den næste 
overenskomst. Her vil du kunne få svar på, hvilke rettigheder du har 
som studenteransat, samt mulighed for at komme med dine inputs 
til overenskomstforhandlingerne, som vi kan anvende ved forhan-
dlingsbordet.

Mødet foregår Torsdag den 10. april 2014 kl.17 i FADLs forhus.
Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen og på vegne af SUG
Nicolai Park Hughes, formand
Studenterundervisergruppen (SUG)
FADL København 

Vi har 
bøger, der er til 

at forstå
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Boganmeldernes 
stiftende
Generelforsamling
Der indkaldes hermed til boganmeldernes 
stiftende generalforsamling d. 22/4-2014 
kl. 17 i studenterhuset. 

Hvad er boganmelderne?
Boganmelderneer en gruppe af medicin 
studerende, som arbejder for at give de 
medicinstuderende ved KU et informeret 
grundlag for bogvalg, samt et overblik og 
gode råd til deres studium gennem pub-
likationen “SEMESTERBESKRIVELSER”, samt 
via info-arrangementer og via hjemmeside.

Du vil få et indblik i medicinstudiet som vil 
kunne gavne dig selv og andre. Desuden 
vil du modtage bøger som skal beskrives 
ud fra en liste som vi har lavet på forhånd. 
Vi arbejder hele året efter deadlines som er 
sat. Til hvert semesterstart skal SEMESTER-
BEKSRIVELSER opdateres mht. semester-
beskrivelser og bogbeskrivelser. 

Hvis du mener at have noget at tilbyde til 
gruppen så kom til vores generalforsamling 
hvor vi gennemgår følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2. Godkendelse af 
     generalforsamlingen
3. Valg af referent
4. Beretning fra gruppen
5. Fastlæggelse af kontigent
6. Valg af Formand
7. Valg af Kasserer
8. Valg af 7 
    bestyrrelsesmedlemmer
9. Eventuelt

Vi ses til et fedt nice møde! Over and out!

Mvh. 
Boganmelderne

KU’S BORDFODBOLDSTURNERING
Skal du være med til at forsvare Panums ære når KU’s Bordfodboldsturnering går i gang? Vi 
skal bruge 12 par der skal dyste i de indledende runder den 25 april til Pharmas fredagsbar! 
Vinderne af de indledende runder vinder biografbilletter og går videre til finalen, der spilles 
den 9. Maj til KU’s forårsfestival. Her kæmper parrene om billetter til årets Roskilde Festival!
Lyder det som noget for dig og er du studerende på Panum? Så skal du bare tilmelde dig 
(og din makker) til zizmoo@hotmail.com inden den 14/4 (tilmeldingen sker efter først til 
mølle princippet). 
Du kan læse mere på eventet:
https://www.facebook.com/events/269578639870236/

PLO - Lægedage søger 
studentermedhjælp 25 
timer om ugen
Tidsbegrænset stilling
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) 
søger en dygtig studentermedhjælp til reg-
istrering og booking i perioden 6. august til 
12. december 2014.
Arbejdet består primært i kursusregistre-
ring til de praktiserende lægers årlige læge-
kongres, Læge-dage. I uge 46 vil du deltage 
som bookingassistent på lægekongressen 
(Lægedage) i Bella Center.

Opgaver
Administrativt og praktisk arbejde med 
registrering og booking i forbindelse med 
lægekongres i november.
•	Administrering	af	tilmeldinger,	fakturaer		
og badges til kursisterne
•	Vejledning	til	henvendende	kursister	om				
udbud af kurser
•	Forefaldende	sekretæropgaver.

Faglige kundskaber
•Gerne	erfaring	med	registrering/booking	
•Venlig	og	professionel	telefonservice
•Gerne	nogen	erfaring	med	 statistik	 og	
Excel
•Gerne	nogen	sekretærerfaring
•Kendskab	til	og	interesse	for	almen	praksis/
lægeverden en stor fordel.

Personlige egenskaber
•Arbejder	struktureret,	grundigt	og	hurtigt
•Er	serviceminded,	fleksibel	og	udadvendt
•Har	 gode	 samarbejdsevner	 og	masser	
af energi
•Har	overblik	og	er	god	til	at	kommunikere,	
såvel skriftligt som mundtligt.
Arbejdstiden vil være dagligt i tidsrummet 
kl. 9.00-14.00 (eller 15.00 – efter fælles 
aftale). I uge 46 må påregnes ca. 45 timers 
arbejde.

Du vil komme til at arbejde i rare omgivelser 
med søde kolleger - tonen er uhøjtidelig.
På www.plo-e.dk kan du få informationer 
om Lægedage. 

Tilkendegivelse af interesse samt CV med 
relevante oplysninger bedes mailet senest 
tirsdag den 22. april 2014 til Kirsten Talbro 
Laraignou (ktl.plo@dadl.dk)  

Ønsker du yderligere oplysninger om 
stillingen, er du velkommen til at kontakte 
leder af Lægedage, Kirsten Talbro Laraignou 
(tlf. 35 44 84 74) eller kongressekretær 
Pernille Schmidt-Andersen (tlf. 35 44 84 66).

Praktiserende Lægers Organisation er en landsomfattende 
organisation, der har til formål at varetage de alment 
prakti-serende lægers faglige og økonomiske interesser. 
Vi er en del af Lægeforeningen.
Vores sekretariat, der består af 30 ansatte, har til huse i 
Domus Medica, tæt ved Østerport station.

Raske forsøgsdeltagere 
søges
Glostrup Hospital leder efter raske forsøgs-
deltagere i alderen 18-40 år til et videnska-
beligt forskningsprojekt. 
Projekt titel: Pupilreaktion på lys før og efter 
drypning med lægemidler mod grøn stær.
Formål: At undersøge øjets funktion før og 
efter drypning med øjendråber, der normalt 
anvendes til behandling af grøn stær. 
Undersøgelser: Du bliver undersøgt med 
fotografiske øjenapparater og der foretages 
en særlig pupil måling. Resultaterne vil blive 
brugt i undersøgelsen af patienter med 
forskellige øjensygdomme.
Der er tale om 3 undersøgelses dage. Hver 
undersøgelsesdag varer ca. 4-5 timer.  

Du vil få en grundig øjenundersøgelse. 
Der ydes ulempegodtgørelse på 500 kr. og 
dine transportudgifter vil blive refunderet 
efter aftale. Derudover kan du få indsigt i 
dine resultater.

Kontakt: Er du interesseret og vil høre mere 
om projektet? Kontakt Øjenafdelingen 
Glostrup Hospital på nedenstående telefon 
nummer eller mail:
Shakoor Ba-Ali
Stud. Med., Øjenafdelingen – Glostrup 
Hospital
Tlf: 3161 4923
Mail: shakoor.ba-ali.04@regionh.dk
Forsøgsansvarlig
Adam Elias Brøndsted
Læge, Ph.d. Studerende, Øjenafdelingen – 
Glostrup Hospital

Har du lyst til at lære 
ørekirurgi?
Forsøgsdeltagere søges til virtuel            
simulationstræning

Som en del af et ph.d.-projekt om virtuel 
simulationstræning søges lægestuderende, 
der frivilligt har lyst til at tilbringe en dag i 
en ørekirurgisk simulator. Du kommer til 
at stifte bekendtskab med den komplekse 
anatomi i tindingebenet, hvor den tætte 
relation til dura, sinus sigmoideus, 
n. facialis, chordatympani, buegangs-
systemet og mellemøreknoglerne udgør 
kirurgiske udfordringer ved fx cochlear 
implantation og cholesteatom kirurgi.

Simulatoren er udviklet på Rigshospitalet/
Gentofte Hospital og vi er i fuld gang med 
at videreudvikle simulatoren og har derfor 
brug for flere lægestuderende til at lære 
ørekirurgi i simulatoren.

Det foregår som heldagskursus i Teilumbyg-
ningen ved Rigshospitalet (CEKU) enten 
16., 17. eller 18. maj fra kl. 8 til 17 hvoraf 
størstedelen af tiden bruges hands-on i 
simulatoren. Efter 3 måneder vil deltagerne 
blive inviteret tilbage til en enkelt times 
simulation for at undersøge om den lærte 
procedure kan genkaldes.

Vi søger frivillige fra alle semestertrin og der 
vil være forplejning i løbet af dagen. Selvom 
vi ikke kan tilbyde økonomisk kompensa-
tion vil der være mulighed for at lære en 
masse nyt og spændende.
Du kan tilmelde dig på
 http://goo.gl/yFW9Eg

Med venlig hilsen

Steven Andersen,
Læge og ph.d.-studerende
Øre-, næse og halskirurgisk afdeling, Rig-
shospitalet/Gentofte Hospital
og Simulationscenter Rigshospitalet.
stevenarild@gmail.com

Er du interesseret i epidemiologisk forskning og 
gastroenterologi?
Danish Center for eHealth & Epidemiology (DEEP) søger 1-2 medicinstuderende, der har lyst 
til at arbejde med epidemiologiske forskningsprojekter om inflammatorisk tarmsygdom. 
Arbejdsopgaverne består i selvstændigt at opgbygge, registrere og følge en kohorte af 
patienter med inflammtorisk tarmsygdom, der indgår i både nationale og internationale 
samarbejder.

Hvem er DEEP?
Vi er en epidemiologisk forskningsgruppe ved Gastroenheden, Herlev Hospital, med aktuelt 
1 senior forsker, 3 PhD-studerende og 3 skolar stipendiater tilknyttet. Gruppen beskæftiger 
sig med mønstergenkendelse af sygdomsforløb og kohortestudier inden for inflammatorisk 
tarmsygdom og eHealth. Gruppen ledes af professor Pia Munkholm. 

Hvad får du ud af det?
- Du får tillært dig basale epidemiologiske færdigheder 
- Du får dit projekt plubliceret, idet vi som udgangspunkt forventer, at du følger projektet   
til dørs med en artikel
- Projektet er oplagt som OSVAL II/kandidatspeciale. Der er mulighed for et halvt/helt 
forskningsår i forbindelse med projektet, hvis du har lyst 

Hvis det lyder som noget for dig, eller hvis du har spørgsmål skriv da til:

Johan Burisch, læge, PhD
Gastroenheden, Herlev Hospital
burisch@gmail.com 

Sundhedsguider 
til Københavns
eneste jobcenter for
akademikere!
Ideelt studiejob – du får mulighed for 
at bruge dine faglige kvalifikationer og 
træne dig i at tale med mange forskellige 
jobsøgende akademikere.

I Karrierestedet som er jobcenter for 
ledige akademikere, søger vi medicin-
studerende til at have helbredsafklar-
ende samtaler med jobsøgende, der 
udover ledighed har psykiske problemer, 
herunder fx misbrug af forskellig art. 
Kontakten med de jobsøgende vil for-
trinsvis bestå af individuelle personlige 
samtaler, men der vil også være en vagt-
telefon, der skal bemandes. 

Samtalerne har til formål at afdække 
den jobsøgendes problemer og ud-
fordringer og sammen prøve at finde 
relevante tilbud, hvor der både er et 
arbejdsmarkedsfokus og samtidig tages 
hensyn til eventuelle psykiske problemer 
og tiltag i forhold til disse. På baggrund 
af samtalen skal sundhedsguiden lave 
en indstilling til konsulenten i jobcen-
tret om kandidatens problemer og 
udfordringer samt forslag til det videre 
forløb.

Indsatsen er et nyopstartet og frivilligt 
tilbud til jobsøgende, og det er for-
trinsvist tænkt som en forebyggende 
indsats, som kan være med til at hindre, 
at de jobsøgende på sigt sygemelder sig 
eller bliver langtidsledige grundet deres 
psykiske problemer.

Som sundhedsguide i Karrierestedet 
vil du blive ansat i 10 timer om ugen. 
Du vil blive oplært i arbejdsopgaverne 
og blive introduceret til den relevante 
vifte af tilbud i Jobcenteret, som du har 
behov for at kende. Idet der er tale om en 
nystartet indsats, vil du have mulighed 
for at få indflydelse på tilrettelæggelsen 
af indsatsen og vi ser frem til at høre 
dine ideer.
Vi forventer, at du er klar til at arbejde to 
faste dage om ugen – hvilke dage aftales 
internt med tovholderen for projektet og 
de andre sundhedsguiderne.

Vores forventninger til dig:
-Du er medicinstuderende i slutningen 
af dit studie 10.-11.semester.
-Du skal have erfaring med målgruppen 
psykisk sårbare mennesker – gerne i 
form af samtaleerfaring.
-Du skal have kendskab til forskellige 
frivillige/gratis tilbud til psykisk sårbare 
mennesker.
-Du skal kunne vurdere, hvornår en 
psykisk sårbar person bør søge profes-
sionel hjælp fx hos egen læge.
-Du skal have erfaring med adminis-
trativt arbejde, være ansvarsbevidst og 
struktureret i din løsning af opgaver.

Ansættelsen vil følge overenskomst efter 
FADL´s overenskomst for studentermed-
hjælpere på kr. 162,46 kr/time eksklusiv 
pension.

Der er tale om en tidsbegrænset ansæt-
telse indtil 31.12.2014. Har du spørgsmål 
så kontakt Lene på mail.add:ws12@bif.
kk.dk. Send din ansøgning til ws12@bif.
kk.dk senest d.21/4 2014.

Læs mere om Karrierestedet på www.
kk.dk/karrierestedet 

Vi gi’r dig 
grundbøger 

på dansk
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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

Section of Metabolic Genetics

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

Annoncer
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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  
•	 Foredrag om psykologien og psykiatrien hos psykisk traumatiserede, med fokus på 

folkemordet i Rwanda 1994
•	 Morten Ekstrøm, overlæge i psykiatri, PhD med forskningsinteresse i Post Trauma-

tiske lidelser og tortur. 
•	 Poul Nissen, professor i klinisk psykologi, PhD med forskningsinteresse i børn og 

unge med fastlåst identitetsudvikling,
•	 Rwandisk flygtning om personlige erfaringer

Fredag den 11. April, kl. 17-20
Imperial Hotel, Vester Farimagsgade 9, 1606 København V

•	 Ø j v i n d  Ky r ø ,  j o u r n a l i s t  o g  f o r f a t t e r,  h a r  i  o v e r  2 5  å r  d æ k -
ket krige, kup, k idnapninger og folkemord på hele k loden for avis-
e r,  r a d i o,  o g  t v,  o g  h a r  u d g i v e t  b o g e n  ”G o d  m o r g e n  R w a n d a”

•	 H.E. Venetia Sebudandi, Rwandas ambassadør for de Nordiske lande
•	 Det Rwandiske samfund i DK
•	 Burkina Fasos ambassadør i DK
•	 personlige erfaringer fra overlevende og herboende flygtninge

Vi byder på kaffe og snacks

HAR KU ET ANSVAR FOR GLOBAL SUNDHED?
MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR EN SOCIAL ANSVARLIG KOMMERCIALISERINGSPOLITIK PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Siden loven om opfindelser ved offentlige institutioner blev indført i 1999, er universitetsforskning i stigende grad blevet kommercialiseret. Det vil sige, at universiteterne patenterer nye 
forskningsresultater, og forsøger bagefter at sælge dem til en privat virksomhed (hyppigst medicinalindustrien). Det politiske formål er at skabe innovativ vækst for den danske industri. 
Ideen er forståelig, men er universitetsforskningens primære opgave at øge væksten eller har universiteterne også et samfundsmæssigt ansvar?

Sundhedsvidenskabelig forskning har meget mere direkte menneskelige konsekvenser. En af de væsentligste opgaver for sundhedsvidenskabelig grundforskning er at danne basis for 
udvikling af ny medicin og nye behandlingsmuligheder. En stor del af de nye lægemidler, der udvikles i dag, udspringer fra grundforskning udført på universiteter og andre offentlige 
forskningsinstitutioner. Det sidste århundrede er der blevet gjort fantastiske fremskridt inden for lægevidenskaben - en stor andel af menneskelige sygdomme kan i dag behandles. Des-
værre er mange behandlinger forbeholdt dem, der er i stand til at betale. Der er en direkte sammenhæng mellem patent monopoler og høje priser for medicin, der forhindrer millioner af 
mennesker adgang til livsnødvendig medicin. Bør universiteterne forholde sig til denne problematik, når de kommercialiserer deres sundhedsvidenskabelige forskning? 

   Lægemiddelindustrien varetager den kliniske udvikling, produktion og distribution af lægemidler og spiller derfor en afgørende rolle i denne debat.  
   Forskningen på universiteterne danner ofte grundlaget for dette, men hvor vigtig er dansk universitetsforskning for den danske lægemiddelindustri? 

   UAEM opfordrer alle danske universiteter til at indføre en socialt ansvarlig kommercialiseringspolitik!

   Med panel diskussionen “Har Københavns Universitet et ansvar for global sundhed?” ønsker vi at starte en offentlig debat, så studerende, forskere  
   og befolkningen som helhed får øjnene op for den globale ulighed i adgang til medicin og universiteternes rolle i at løse denne problemstilling. 

Læs mere på uaem.dk. og kom med
10. APRIL, KL. 17-19, LOKALE 35.01.05, CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND (CSS)

Tour de Chirurgie
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 spe-
cialet. 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 som gamle ansigter til at komme til vores månedsmøde kl. 16 inden 
Tour de Chirurgie i samme lokale –kom og hør om vores kurser og andre arrangementer!

Ortopædkirurgi mandag den 12. maj kl. 16.15
Vi er glade for at kunne byde velkommen til endnu et inspirerende foredrag med professor 
Benny Dahl og ph.d. studerende samt aktivt medlem af YODA Søren Schmidt Morgen begge 
fra rygsektionen på Rigshospitalet. 

De vil fortælle lidt om, hvad det ortopædkirurgiske speciale indebærer, samt hvilke 
kvalifikationskrav der stilles for en stilling inden for ortopædkirurgien. Dertil måske aflive 
håndværkermyten...

Tag en pause fra læsningen, og nyd en kop kaffe og et spændende foredrag i lokale 42.0.01.

Hvad er Tour de Chirurgie? 
For dig der ikke har hørt om Tour de Chirurgie, 
så er det en foredragsrække, som vi i de kirur-
giske 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. 

BAMSEHOSPITALET INVITERER TIL DOBBELT 
FOREDRAG

DEN 10/4-14 KL. 17.15
I MINIAUDITORIUM 29.01.30

Første del af foredraget kommer til at handle om kommunikation og tillid hos den 
akutte, 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. Han vil 
give nogle gode råd til, hvordan man bedst får børnene til at stole på læger, og hvordan 

man undgå at gøre dem mere bange, end de allerede er. 

Anden del vil fokuserer mere pædiatriske patienter med et længerevarende forløb v. 
to pædagoger fra et semi-intensivt afsnit på Riget. De vil fortælle om deres arbejde med 
børn i hverdagen, hvilken tilgang de bruger og begrebet mestring – med en parallel til 

vores kommende arbejde som læger.
Der vil som altid være noget sødt til ganen.

Sæt desuden kryds i kalenderen til Bamsehospitalets 3 dage på Panum d. 6-8. maj, med 
obligatorisk uddannelsesaften d. 29/4 kl. 17.15.

Find os og vores arrangementer på Facebook: https://www.facebook.com/Bamsehospi-
taletKbh ,

Hear Me Roar!!!!!
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Sexekspressen er en gruppe der tager ud og laver seksualundervisning i folkeskolernes 
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, homosek-
sualitet og meget mere.

Sexekspressen byder derudover på hyggeligt samvær med andre studerende på tværs af 
semestertrin - og så vil der som altid være kage og andet lækkert til vores månedsmøder.
Hvis alt dette lyder som noget for dig skulle du tage og udnytte dette sidste mulighed i 
dette semester og møde op til Sexekspressens månedsmøde, der bliver afholdt:

Torsdag d. 8 maj kl. 17.00 i studenterhuset

Efter mødet vil der som altid være lidt hygge med mad, for dem som skulle være inter-
esserede. Dette koster dog en lille mønt.

Foredrag om sexologisk klinik og generalforsamling 
i PMS 
PMS holder mandag d. 28/4 kl. 16.00 foredrag efterfulgt af generalforsamling.
I tråd med vores temamånedsmøde om transkønnede holder vi nu foredrag med Annamaria 
Giraldi, overlæge, P.hD. og ekstern lektor ved sexologisk klinik. Hun vil fortælle generelt om 
sexologisk kliniks arbejde og om behandlingen af transkønnede i Danmark. 

Efter foredraget holder vi månedsmøde og generalforsamling, som man også er meget 
velkommen til at blive og deltage i.

Foreløbig dagsorden til generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg til bestyrelse
8) Eventuelt

Har man forslag til emner, som man gerne vil have på dagsordenen til generalforsamlingen, 
skal de sendes til PMS formand (Maria) senest tre dage inden.

Vi glæder os til at se Jer! 

Vil du blive bedre til at formidle dit budskab? 

Sexekspressen, Psykobs og Førstehjælp For Folkeskoler holder i samarbejde med Talerøret 
et heldagsarrangement med fokus på formidling til unge. 

Talerøret formidler faglige foredrag med et humoristisk tvist, der gør, at man som pub-
likum både lærer nyt samtidig med at man bliver underholdt. Talerørets har fokus på, 
at lære publikum nogle helt basale redskaber, der kan tages i brug med det samme, og 
kursusdagen kommer derfor til at bestå af oplæg, gruppearbejde og en direkte kobling 
mellem de redskaber, vi lærer, og det miljø, vi skal bruge det i, som undervisere af de ældste 
folkeskoleklasser og gymnasieelever. 

Kursusdagen afholdes den 26. april 2014 i Studenterhuset og er fortrinsvist for medlemmer af 
Sexekspressen, Psykobs og Førstehjælp For Folkeskoler. Eventuelle overskydende pladser vil 
blive uddelt efter først-til-mølle-princippet. Du skal være medlem af IMCC for at kunne delt-
age. Meld dig til på https://docs.google.com/forms/d/1U1TgJfQ5ttz1TOfgTlGQaxUJyRS2_
hLXYyi0WbktfG8/viewform - linket findes også på facebookeventet!

10.15 – 10.45: Teambuilding 
10.45 – 11.00: Kaffe 
11.00 – 13.00: ’De 7 intelligenser’ og deres betydning for, hvordan fagstof kan gøres 
spændende og underholdende. 
13.00 – 14.00: Frokost
14.00 – 16.00: Performance, konkrete redskaber til formidling
16.00 – 16.15: Evaluering 
16.30 – 17.00: Gruppearbejde: Hvordan skal vi benytte de indlærte redskaber i den enkelte 
basisgruppe. 

Vi slutter dagen af med fællesspisning og hygge for dem, der har lyst.

Vi glæder os til at se jer!

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 3 jobs:

•	 d. 06/04-2014: Lægepraksis, Værløse
•	 d. 02/04-2014: Lægepraksis, Vanløse (“SundPraksis”)
•	 d. 30/11-2013: Lægepraksis, Emdrup / ydre Østerbro

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

RØNTGEN AF THORAX
At mestre aflæsning og tolkning af rtg. thorax er rele-
vant på mange semestre på kandidat-delen af medi-
cin, for de som overvejer lægevikariat eller for de, 
som snart skal i KBU. 

MIRA afholder oplæg om rtg. thorax d. 24/04-14 kl.
 16.30 på RH. Radiolog Michael Brun Andersen står 
for undervisningen og varigheden er ca. 2 timer. Op-
lægget kommer til at omhandle hvordan man får en 
systematisk tilgang til tolkning af rtg. thorax samt 
hvordan man genkender de mest hyppige patologi-
ske tilstande.

Tilmelding sker ved at sende en mail til 
thorax@mira-kbh.dk. Det er gratis for medlemmer og 
koster 50 kr. for ikke-medlemmer (medlemsgebyr).

Venligste hilsner MIRA, mira-kbh.dk

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

Så er det på onsdag D. 9. Aprilder er foredrag med læge Henrik Andersen omkring 
børnehjertekirurgi. 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!
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Studerende sætter fokus på patientsikkerhed - 
Konference d. 28. april 2014

I det danske sundhedsvæsen har man stigende fokus på patientsikkerhed. Dagligt får vi i 
pressen historier om patienter der har været udsat for fejl, der har haft fatale konsekvenser 
for dem. Det er ekstremt utilfredsstillende for alle der er en del af systemet – og særligt 
for dem der begår fejlene. Derfor sættes der fra mange fronter fokus på hvordan man kan 
undgå at det sker igen. 
”Vi kan allerede som studerende være med til at forbedre patientsikkerheden og sikre at 
fejlene ikke sker i fremtiden”, siger Ida, sygeplejerske studerende i Aarhus og næstformand 
i SFSP. 

Konference om patientsikkerhed 
Studerende for Sikre Patienter (SFSP) som er et tværfagligt netværk bestående af studer-
ende, afholder den 28. april 2014 en stor studenterkonference i Bella Centret i København. 

Under overskriften: ”Skaber forandring forbedringer? ” får de studerende indblik i 
hvordan man kan arbejde med kvalitetsforbedringer – og ikke mindst hvad de selv kan gøre. 

”Det var super fedt at deltage i SFSP’s konference sidste år. Jeg mødte en masse spændende 
mennesker, super inspirerende oplægsholdere og gik hjem med en masse ny viden. Jeg kan klart 
anbefale det”, siger Klara, folkesundhedsvidenskabsstuderende i København.
 
Som noget helt nyt i år foregår flere dele af konferencen sammen med Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed hvor over 500 deltagere fra ind- og udland kommer med ekspertise i 
patientsikkerhed. Udover at møde andre studerende med samme interesse er der gode 
netværksmuligheder med de førende eksperter indenfor patientsikkerhed.

Hvis du kunne tænke dig i at deltage på dagen, kan du finde mere information på face-
book (event) eller på www.sfsp.dk. Ved spørgsmål bedes I henvende jer til Eva Stawicki på 
61691757eller stawickieva@gmail.com

“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.

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER
Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin og børn eller bare i tvivl om, hvordan 
du skal klare de pædiatriske procedurer i modtagelsen?
- Så er dette uden tvivl et kursus for dig!
Akutte pædiatriske procedurer bliver afholdt d. 6/5 kl. 16-21.30 på DIMS, Herlev Hospital.

Der vil være teoretisk og ikke mindst praktisk gennemgang og træning af emnerne: den 
akutte luftvej, intraossøs adgang samt navle-vene-kateter.
Der er 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-medlemmer på kandidatdelen. Pris 
for deltagelse er 50kr. Tilmeld dig og læs mere på www.sats-kbh.dk 

Eorta præsenterer ”forskeren, klinikeren og 
patienten” onsdag d. 23 april kl. 16-18

Vi er enormt stolte over at kunne præsentere vores nye koncept, som vil ligge fokus på 
forskellige interessante sygdomme inden for de interne medicinske specialer. Vi har skruet 
en event sammen, som giver mulighed for en spændende eftermiddag uansetsemesterstrin. 
Vi har følgende stjernespækkede opstilling klar:

Klinikeren: Klinisk professor, overlæge og dr.med fra Rigshospitalets Endokrinologiske afd, 
Ulla Feldt-Rasmussen.
Forskeren: cand med Trine Møller Erichsen

Og så er vi rigtige glade for også at byde vores patient med akromegali velkommen!

Program:

16:00 Introduktion fra Eorta
16:10 Patient med akromegali fortæller, hvordan hun har oplevet sygdommen
16:40 Kort pause
16:50 Professor, overlæge og dr.med Ulla Feldt-Rasmusen fortæller om sygdommen fra 
et klinisk synspunkt
17:30 Cand. med Trine Møller Erichsen fortæller om forskningens fremskridt indenfor 
akromegali
18:00 Q & A

Så kom og hør hvilke erfaringer en patient, en kliniker og en forsker har at dele!
Eventet er gratis for alle, dog kræves tilmelding på www.eorta.dk

Seneste tilmelding d. 14.4.

Der vil være forplejning i form af sandwich, kage, kaffe, sodavand etc.
Vel mødt
Med mange forventningsfulde hilsner,

Eorta

Objektiv undersøgelse – Bachelor edition
Vil du gerne være læge? Så læs videre! Eorta har lavet et kursus i objektiv undersøgelse, som 
ALTID skal udføres, når en patient blive indlagt. Det betyder altså, at dette er en færdighed, 
som ALLE læger skal kunne uanset speciale. 

Kurset er målrettet 1. til 6. semesterstuderende!

Kurset kan være for dig, som skal i TKO til vinter/sommer, dig som allerede nu vil være for-
beredt på 7. semester eller dig, som synes det fedt at lave noget praktisk og højest relevant.
Kurset fokuserer på udvalgte dele af den objektive undersøgelse, som vi synes er sjovest og 
mest relevante at kunne for en bachelor studerende. Mottoet for kurset er praktisk, praktisk 
og mere praktisk. Der er altså ingen forventninger om en teoretisk baggrund, selvom man 
sagtens kan spørge vores dygtige undervisere undervejs.

Følgende poster vil være en del af kurset:

•	 Undersøgelse af abdomen
•	 Stetoskopi af hjertet
•	 Stetoskopi af lungerne
•	 Mundhulen, øjne og halsen
•	 Ekstremiteter (%ledundersøgelse)

Kurset er kun for medlemmer af Eorta og koster 50 kr.  Tilmeldingen er åben, så skynd dig 
at få en plads via www.eorta.dk

p.s. Der bliver serveret snacks, sodavand og kaffe til eventet

Foksueret ultralyd af lever og galdeveje
Det sidste af tre events med Eorta, er også et rigtig spændende ét af slagsen. Maja Thiele, 
formand i Yngre Gastroenterologer og Hepatologer, kommer og giver os et kursus i fokuseret 
ultralyd af lever og galdeveje. Programmet bliver som følger:

1. Kort gennemgang af hvordan man 
systematisk skanner abdomen

2. Gennemgang af de normale UL-fund 
i abdomen

3. Hands-on øvelser på hinanden
4. Billeder af patologiske UL-fund i ab-

domen.

Der vil være fokus på hvad der er relevant som 
nyuddannet res.læge.

Det vil være et krav, at man enten har taget 
CEKUS ultralydskursus på 7. semester eller 
Eortas basal ultralyd.

Kurset koster 50 kr. og er inklusiv forplejning.
Tilmeldingen starter d. 10/4 kl. 12.
Mange glade hilsner,

Eorta
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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

Klubmøde
Næste månedsmøde i PUC er torsdag d. 24 april kl. 17 i Studenterhuset.
Alle interesserede er velkommen – vi skal have planlagt flere af forårets og sommerens dyk!

Vi glæder os til at se jer.

De bedste hilsner fra
PUC

Kom til foredrag om infertilitet og 
fertilitetsbehandling

10 % af de børn der fødes i Danmark anno 2014, kommer til verden efter fertilitets-
behandling. Den 22. april sætter vi fokus på sammenhængen mellem den kvindelige 
endokrinologi og fertilitet samt hvilke muligheder, vi har for at hjælpe infertile par med 
et graviditetsønske.

Professor Svend Lindenberg vil formidle sin store viden inde for infertilitet og fertilitets-
behandling. Stud.med. Christian Quaade giver en tour de force gennem den kvindelige 
reproduktions endokrinologi. Afslutningsvis holder vi et kort månedsmøde. 
Alle er velkomne. Vi glæder os til at se jer: Tirsdag d. 22. april kl. 17.00-19.00. Lokale 42.0.01 
i Pavillonbygningen.

Gode hilsner,GO 

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:
•	 Øvelse i kliniske færdigheder, som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og ekg-

måling.
•	 Oplæring i fysiologiske testmetoder på mennesker (fx konditest m.m.).
•	 Oplæring i basale laboratoriefærdigheder (pipettering m.m.).
•	 Mulighed for at lære at tage muskelbiopsier.
•	 Mulighed for publicering.
•	 Mulighed for at bruge opgaven som kandidatopgave.
•	 Et spændende forskningsmiljø med mange andre kandidat- og forskningsårsstu-

derende.

Vi forventer:
•	 At du er på kandidatdelen af studiet.
•	 At du kan starte forår/sommer 2014.
•	 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, Bio-
medicinsk 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 om-
handlende 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
Tlf: 26700627/email:juliegaardbo@hotmail.com

Section of Metabolic Genetics
Master’s Thesis Bazaar – April 10 at 16:00-17:30 Lots of attractive projects within medicine, 
bioinformatics, biostatisics, human nutrion, 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 Drinks, snacks and networking
16:30-17:30: Genetics of Metabolism

Metagenomics of Gut Bacteria
Learn more about us at www.metabol.ku.dk/educa.on/metabolic-gene.cs-presenta.on/

Glemte sager i klubben
Har du glemt din jakke eller 
din taske til et arrangement i 
Studenterklubben? 
- Alle glemte sager ligger på 
scenen eller under trappen i 
diskotårnet, og her vil de ligge 
indtil mandag d. 5. maj, hvor 
alt, der ikke er hentet bliver 
sendt til velgørenhed.
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