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(Graferne er udarbejdet efter subjektiv følelse af polleninduceret allergi. 
MOK fraskriver sig ansvar for evt. fejl.)
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KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR

Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa 
(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
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EORTA ”klinikeren og patienten” se s. 10 

FORNIKS foredrag om Trombolyse se s. 10
PIT månedsmøde se s. 10
Mira røntgen af thorax foredrag se mira-kbh.dk
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SØNHKS kursus i hoved/halskirurgi se s. 9
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12.00 MOK's DEADLINE
  
Norsk suturkursus se s. 9
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Mille er i Basel Zoo, måske

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
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Studerende til blodprøvetagning i hele Danmark til 
psykosocialt forskningsprojekt
Om os
Forskningsenheden ’Livet efter Kræft’ i Kræftens Bekæmpelse belyser de psykologiske 
symptomer som kræftpatienter kan opleve, samt udvikler og afprøver måder hvorpå man 
kan støtte patienter og pårørende i at håndtere dette.
Om projektet: FAMOS – Psykosocialt støtte til familier med børn der har haft en kræftsygdom
I Danmark er der næsten 200 familier, der hvert år oplever at deres barn diagnosticeres med 
en kræftsygdom. Projektet er et landsdækkende forskningsprojekt hvor vi samarbejder 
med Rigshospitalet, Skejby Sygehus, Odense Universitetshospital og Ålborg Sygehus om 
at undersøge om psykologsamtaler kan forbedre familiens funktion og belastningssymp-
tomer såsom angst og depression. Samtalerne finder sted med hele familien i eget hjem 
efter endt behandling på sygehuset.

Om stillingen
I forbindelse med projektet, søger vi 3-5 studerende landet over til at tage blodprøver 
på patienternes forældre i eget hjem. Dine opgaver består af at bede forældrene om to 
blodprøver. Én ved deltagelse i undersøgelsen og én 12 måneder efter. Derudover, skal du 
sende blodprøverne med posten til Rigshospitalet samt sikre modtagelsen. Der udtages 
10 milliliter (ml) pr gang. Formålet ved blodprøverne er at undersøge om en del af det 
menneskelige arvemateriale (DNA), som hedder Telomerer bliver positivt påvirket af at 
forældrene får psykosocial støtte i form af psykologsamtaler.
Du vil være en del af et team, der består af tre psykologer, som samarbejder tæt med 
projektsygeplejersker og studentermedhjælpere på de børneonkologiske afdelinger 
samt med forskningsteamet i Kræftens Bekæmpelse. Stillingen omfatter en del rejsetid 
da samtalerne foregår i eget hjem.

Om dig
Vi forventer, at du:
•	 Er i gang med medicinstudiet, bioanalytikerstudiet eller lignende
•	 Er villig til at arbejde fleksibelt både geografisk og tidsmæssigt
•	 Har stikkererfaring
•	 Har interesse for at arbejde med familier og børn

Vi tilbyder
•	 Et meningsfyldt og inspirerende forskningsmiljø
•	 Fleksible arbejdstider
Den ugentlige arbejdstid kan variere afhængig af antal deltagere i dit område. Du får 
timeløn efter overenskomsten mellem Kræftens Bekæmpelse og relevant fagforening.

Mere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ph.d. studerende og projektkoordinator 
Hanin Salem på 3525 7679 eller salem@cancer.dk.
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 1. maj. Ønsker stillingen besat i maj 2014.
Vi modtager kun ansøgninger elektronisk. Send venligst ansøgningen samt relevante 
beviser til salem@cancer.dk med overskriften FAMOS blodprøver.

Kræftens Bekæmpelse

Studenterunderviser til Center for Klinisk Uddannelse
Vil du undervise i kliniske færdigheder?
Et antal stillinger som studenterunderviser ved Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) 
ønskes besat pr. 01.08.2014. 
Vi har til huse i Teilumbygningen på Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeuddan-
nelsen på det kliniske område. Træningen på CEKU er dels en forberedelse af de studerende 
til klinikophold og dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter en 
række kliniske færdigheder samt kommunikationstræning.

Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne består primært af undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske 
færdigheder såsom hjertelungeredning, anlæggelse af blærekateter og perifer venead-
gang, objektiv undersøgelse, suturering, ledundersøgelse, gynækologisk undersøgelse, 
genoplivning, praktisk intro til ultralyd m.m. Herudover assisterer du ved afholdelse af de 
stationsbaserede eksaminer (OSCE og MFTL) og hjælper med at vedligeholde de enkelte 
laboratorier og lagre samt andet forefaldende arbejde. Der er på CEKU rigtig gode mu-
ligheder for igangsættelse og supervision af forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuderende på 6. semester Bachelor eller 
1. semester Kandidat og have interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervis-
ningserfaring er en fordel. Vi ser gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium. Jobbet 
er meget selvstændigt, og du får indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt 
udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav til gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi har på CEKU en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte. Vi løser mange 
forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed, så hvis du har interesser uden for 
studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, IT, eller hvis du blot har generelt 
teknisk snilde, hører vi også meget gerne om dette i din ansøgning.

Arbejdstid:
I gennemsnit 8-10 timer ugentligt (undtaget juli) med det nuværende aktivitetsniveau. 
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 08.00-18.00. Aktivitetsniveauet 
er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i eksamensperioder kan ikke 
undgås. Arbejdsopgaverne fordeles på et månedligt obligatorisk vagtmøde i samarbejde 
med de øvrige ca. 30 studentermedarbejdere, hvor din fleksibilitet forventes.

For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, Rigshospitalet,
•	sekretær	Rita	Dalhammer,	rita.dalhammer@regionh.dk,	tlf.	3545	5408
•	overlæge	Mikael	Bitsch,	mikael.bitsch@regionh.dk,	tlf.	3545	5338

Ansøgningsprocedure:
Du kan ansøge via RegionH’s hjemmeside eller via link på CEKU’s hjemmeside www.ceku.
dk, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger, CV-oplysninger samt skrive en motiveret 
ansøgning. Der kan ikke ansøges på andre måder. Du vil modtage en bekræftelse på, at 
ansøgningen er modtaget.
Ansættelsessamtaler er planlagt til mandag d. 26. maj 2014. Obligatorisk oplæring foregår 
19.-20. august 2014, hvor du skal være til rådighed. Du får løn under din pædagogiske og 
praktiske oplæring.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 5. maj 2014 kl. 12:00

Den hemmelige medicinstuderende
Navnet på forfatteren er redaktionen bekendt

Det er vist på tide at vi lige lader de studerende få fred for en stund og i stedet revser le-
delsen på KU. Her taler jeg om rektoratet og dekanatet. De har gennem min studietid 
været med til at besværliggøre en ting eller to, og jeg synes det er på tide, at de 
får at vide råt for usødet, at de har det med at jokke godt og grundigt i spinaten.

Rektoratet
Ralf Hemmingsen, Lykke Friis og de andre højre damer og herrer inde på 
Fiolstræde har tendens til at køre universitetet som var det en virksomhed ejet 
af Goldman Sachs i jagten på ussel mammon og uden respekt for begreber som 
uddannelseskvalitet og studiemiljø.
Alle husker naturligvis den store fadæse, fremdriftsreformen, og 
hvordan KU som det eneste universitet i Danmark satte enormt 
strenge krav for deres studerende med argumentet, at KU havde de 
langsommeste studerende. At de studerende på KU er langsomme 
kunne muligvis have noget at gøre med den kæmpe mængde 
bureaukrati, de studerende skal igennem for at komme gennem 
deres uddannelser. En konspirationsteori kunne jo være, at Ralf 
bevist lavede så strenge krav, at de studerende ville demonstrere 
og på den måde få de studerende til at rette deres vrede mod 
politikkerne ved at rulle de strenge krav tilbage i første omgang. 
Snedigt, men højt spil, som ser ud til at virke.
Samtidig er Ralf jo en økonomisk smart herre. Han havde en dejlig 
aftrædelsesordning, han fik udbetalt, da hans ansættelse ophørte. 
Samtidig søgte han dog sin egen stilling og endte på den måde med 

både et gyldent håndtryk og en fed årsløn, endnu engang et snedigt udtænkt højt spil.

Dekanatet på SUND
Ulla Wewer interesserer sig i de studerendes ve og vel. Eller i hvert fald så længe de består 

eksaminer og forsker for billige penge. Ulla og Hans Henrik Saxild (prodekan for ud-
dannelse/red) kører en slags good cop/bad cop spil, hvor Hans Henrik har tendens til 
at svinge pisken, mens Ulla er den flinke. Et eksempel på dette kunne fx være under 
balladen om fremdriftsreformen, hvor Ulla gav de studerende ret i deres anke, mens 
Hans Henrik opfordrede til, at ”det syge ben” af og smide de studerende ud, der var 
for langsomme og ødelagde det for os andre. Samtidig havde han også et korstog 

mod FADL, som åbenbart var med til at stresse de studerende over 4-årsreglen. Nu er 
jeg selv medlem af FADL, og jeg har godt nok aldrig følt, at de var FADL’s skyld, 

at de studerende var stressede – tværtimod. Døm selv, se s. 17 af MOK nr. 
14, årgang 46 – ”… Derfor har fagforeningerne og alt det der pisket 
de stakkels studerende op til at tro, at de skal forlænge deres studier..” 
havde Hans Henrik her sagt i forbindelse med, at man diskuterede 
4-årsreglens effekt på de studerendes gennemførelsestid. Jeg vil nu 
mene det er en STOR fejlslutning, Hans Henrik.
Dekanatet sagde i samme forbindelse, at de ville forsøge at redde 
forskningsåret, men hver gang man spurgte ind til, hvordan de stod 
til med lægevikariater, talte alle uden om. Kunne dette have noget at 
gøre med, at de studerende, som forskede samtidig var billig arbejdsk-

raft for fakultetets institutter, hvorimod den erfaring, de studerende fik i 
forbindelse med lægevikariater, ikke rigtig kunne bruges for universitetet. 

Man må dog unægteligt erkende, at det netop er lægevikariater, der giver 
de studerende den kliniske erfaring, de mangler.
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Medicinstuderende søges til frivillig forskning på
neurologisk afdeling, Glostrup Hospital
Vi søger en medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt fra midten af juni 2014.
Du kommer til at arbejde med et forsøg, hvor man forsøger at udløse migræneanfald hos 
migrænepatienter baseret på en genetisk baggrund.

Arbejdet består af:
•	 Rekruttering af patienter
•	 Lave helbredsundersøgelser
•	 Køre forsøg + blodprøvetagninger
•	 Data-indtastning

Arbejdssted: Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling på Glostrup Hospital.
Arbejdsperiode: Fra medio juni 2014 og 3 måneder frem.
Arbejdstid: 20-30 timer om ugen.

Vi vil gerne have at du
•	 Er interesseret i forskning og neurologi
•	 Er fleksibel, pligtopfyldende og engageret.
•	 Helst er på kandidatdelen af studiet

Vi kan tilbyde
•	 Medforfatterskab
•	 Klinisk forskningserfaring samt deltagelse i et stort og aktivt forskningsgruppe
•	 Vejledning ved erfarne forskere
•	 Evt. kandidatopgave

Forskningsgruppen består af: Messoud Ashina (associate professor) og Song Guo (ph.d.-
studerende)
Du bedes sende en motiveret ansøgning inklusiv CV til mail: song.guo.01@regionh.dk.
Der kan også kontaktes for eventuelle spørgsmål.
Ansøgningsfrist er d. 14. maj 2014.
Vi vil så give svar inden d. 28. maj 2014.

Bornholms Kirurgiske afdeling søger yngre læger og 
eller stud.med til vikariater
 
Bornholms Hospital har en blandet kirurgisk afd. med parenchym kirurgi,. ort.pæd.kir samt 
gynækologi/obstetrik.
Som lægevikar på afd. vil du få en bredt kendskab til disse specialer. Du vil arbejde selvs-
tændigt med udpræget supervisions mulighed. Vi søger primært yngre læger til vores 
ledige vikariater.
Afdelingen søger specielt vikarer til længere vikariater fra Sept.2014 og frem (6-12 mdr.)
 
Er du interesseret kontakt da venligst
Konst. ledende Overlæge Johnnie Gantov johnnie.gantov@regionh.dk
eller
Udd.ansvarlig Overlæge Lotte Clevin LCLE0005@regionh.dk

Er du interesseret i pædiatri og klinisk forskning? 
Forskningsår i Enheden for Overvægtige Børn og Unge.

Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger 
to forskningsårsstuderende til ansættelse i et år med start hurtigst muligt og senest 1. 
september 2014.
Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for 
overvægtige børn, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning 
i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. 
Som forskningsårsstuderende i Enheden for Overvægtige Børn og Unge vil du indgå i et 
forsker-team af bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, studerende, forskningssekretærer 
og forskningsassistenter, som alle samarbejder om egne og fælles projekter. Det er derfor 
essentielt, at du er god til samarbejde og til at have mange bolde i luften. 
Vi forventer, at du er pligtopfyldende og imødekommende samt god til at kommunikere 
med børn. Det er en fordel, hvis du er på kandidatdelen.

Er det dig, vi skal bruge, så send din ansøgning og CV senest d. 30. april 2014.

Med venlig hilsen

Cæcilie Trier Sørensen
Læge, ph.d.-studerende
Mail: cats@regionsjaelland.dk

Kunne du tænke dig et studierelevant job i 
medicinalindustrien? 
Ønsker du indsigt i hvordan information udveksles mellem sundhedsvæsnet og pharma? 
Vil du gerne have en bred viden inden for flere terapiområder og højt specialiserede 
lægemidler? Kunne en karriere i lægemiddelbranchen være interessant for dig?
Så er et studenterjob hos os sikkert noget for dig! 
 
Hvad er Medicinsk Information?
•	 Medicinsk Information er en del af medicinsk afdeling i Eli Lilly og består af sundheds- 

og naturvidenskabeligt uddannet personale, f.eks. farmaceuter og læger.
•	 Medicinsk Informations afdelingen ønsker at give sundhedspersonale korrekte og 

balancerede svar på medicinske og farmaceutiske spørgsmål omkring vores produk-
ter samt terapiområder. Vi stræber efter at levere svar med et højt videnskabeligt 
indhold, og inden for rimelig tid. 

•	 Vores kunder kontakter os typisk, når de gerne vil have information om et af vores 
produkter – dvs. ønsker data på et givet område, hjælp til litteratursøgning, har pa-
tient-/behandlings-relaterede spørgsmål, tekniske forhold ang. device eller medicin, 
eller har andre relevante spørgsmål indenfor de terapiområder, som vi beskæftiger 
os med (f.eks. psykiatri, onkologi, endokrinologi, urologi og kardiologi).

•	 Vores kunder er læger, sygeplejersker, farmaceuter, farmakonomer, SOSU’er, patienter 
og pårørende. Derudover yder vi faglig support internt i huset, til de funktioner som 
måtte behøve vores hjælp, idet vi arbejder tæt sammen med vores hovedkvarter, 
som er en vigtig kilde til information. Vi modtager og sender svar både mundtligt 
og skriftligt.

•	 Du bliver en del af et nordeuropæisk team, som udover Danmark, omfatter kolleger 
i Sverige, Norge, Finland og Baltikum

Til stillingen ønsker vi os:
•	 En medicin studerende, som har tiltrækkelig viden/indsigt til at kunne hjælpe os 

med at besvare spørgsmål fra eksterne såvel som interne kunder. Forudgående 
produkttræning får du ved opstart.

•	 En person, der er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation. Du skal udfær-
dige skriftlige svar vha. interne og eksterne kilder samt besvare spørgsmål via telefon.

•	 Stillingen er forankret i Danmark – vores kontor ligger i Herlev. Idet vi også dæk-
ker Norge herfra, er norske sprogkundskaber et stort plus, men ikke en absolut 
nødvendighed. 

•	 Vi foretrækker, at du er på kandidatdelen af dit studie, men vi er fleksible og tager 
den rette person, der ikke er så langt, i betragtning.

•	 Vi håber, at du har mulighed for at arbejde 20-25 timer/uge samt gerne mere i 
ferie-perioder. Hvis du ikke har mulighed for at dække så mange timer alene, kan 
der være mulighed for, at jobbet kan deles med en anden studerende. Skriv venligst 
i ansøgningen, hvor mange timer du har mulighed for at arbejde i gennemsnit pr. 
uge, og om du har mulighed for at arbejde fuld tid i juli 2014. 

Stillingen ønskes besat snarest muligt.  Ansøgningsfristen er 30.april 2014.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Trine Reitz på tlf. 4054 7174. 
Din ansøgning sender du til Trine Reitz på scan_medinfo@lilly.com (skriv ”Ansøgning” i 
emnefeltet). Du kan også ansøge via post; Eli Lilly Danmark A/S, Lyskær 3E 2.tv., 2730 Herlev. 
Se også vores hjemmeside www.eli-lilly.dk

Invitation til MedicinerRådets månedsmøde d. 30. 
april
Ved du hvad god undervisning er? Har du opskriften på den spændende forelæsning, eller 
har du svaret på hvad der kan løfte studiemiljøet på Panum? Er du interesseret i kvalitet og 
faglighed og har du intet imod at blive inviteret ind i en hyggelig gruppe af engagerede 
sjæle, så kom med til MedicinerRådets næste månedsmøde:

D. 30. april kl. 17-19 i Studenterhuset på Panum (gå op af trapperne og til venstre nede 
for enden). 

Dagsorden er:
1. Formalia
2. Studienævnet
3. Nyt fra Sundrådet
4. Nyt fra StudenterRådet
5. Meddelelser
6. Eventuelt

Der vil være  masser af hygge til mødet!

Studiepolitik
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    Betatesten er nu gennemført!

    Multiplechoice og Sandt/Falsk værktøj er i test!

    Ønsker du at hjælpe?

MediSpot har igennem små 3 semestre været i test blandt 3. semesterstuderende. I løbet 
af MediSpot betatesten, som har kørt de sidste 2 semestre, har der været overaskende stor 
interesse om at få lov at at være tester på MediSpot. MediSpot er værtkøjet der gerne skulle 
hjælpe 3. semesters studerende  med at holde styr på dit liv på Tør Studiesal. 

Der har i løbet af betatesten er der 224 studerende der er blevet testere og de har tilsammen 
færdiggjort 2.469 sæt og spottet 57.391 markører. Vi har lavet lidt stastik over besvarelserne 
i MediSpot.

Antallet af spottede markører
I løbet af betatesten er der blevet indsamlet data.  Nedenstående graf viser antallet af spot-
tede markører pr. uge. Der er markeret hvornår eksamensperioderne ligger de løbet af de 
to semestre hvor testen har kørt.

Procent korrekt spottede markører
Nedenstående er en graf der viser procentsatsen for korrekt spottede markører i forhold til 
alle spottede makører. Grafen viser perioden sv.t. “Eksamensperiode F2014” i den første graf.

Tak til alle vores testere!
MediLearner vil gerne sige tak til alle de studerende der har været testere og i løbet af som-
merferien vil vi, i samarbejde med præparatfremstililngen, få rettet de fejl der måtte være i 
MediLearner og med den data der er indtastet.

Efter sommerferien satser vi på at få en klar version af MediSpot op og køre. I den færdige 
version vil vi optimere de nuværende features og det skal være muligt for den enkelte 
bruger at kunne se egen statistik!
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MediChoice, som er vores multiplechoice værktøj til 1., 5. og 10. semester, er lige nu i alfatest. 
Der testes funktionalitet, men det vurderes meget brugbart. MediChoice indeholder gamle 
eksamenssæt fra Basal Humanbiologi, Medicinsk Kemi, Immunologi og Retsmedicin.  
Idéen er at det skal være let at lave gamle eksamenssæt og finde sine fejl og mangler. 

Hvis du har lyst til at hjælpe med at få testet MediChoice af så tilmeld dig inde på MediLearner.
dk eller gå ind direkte via www.medilearner.dk/tester. 

Til højre ses et screenshot af hvordan det ser ud når man laver et sandt/falsk sæt i MediChoice. 

Nedenfor er et screenshot af en feature vi satser på at have klar inden eksamensperioden for 
alvor går igang. Featuren hedder Random Question og den tager et tilfældigt spørgsmål 
inden for et fag og istedet for at tage et helt sæt kan man bare sidde og hygge sig med 
tilfældige spørgsmål og følge sin statistik live ovre til højre.

medi learner
MediLearner er et frivilligt projekt udarbejdet af 5 medicinstuderende.  For at kunne blive 
ved med at udvikle værktøjer og holde de nuværende værktøjer opdateret kunne vi godt 
bruge en hjælpende hånd. Så hvis du sidder og tænker du godt kunne tænke dig at hjælpe 
MediLearner med at blive endnu bedre må du meget gerne kontakte os. Alle former for 
hjælp kan bruges, også selvom du ikke ved et hak om programmering.

Kontakt os via:

kontakt@medilearner.dk

Vi ser frem til at høre fra dig!
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Vi gi’r dig 
grundbøger 

på dansk

Hvad er 
lethargic?

JONAS  /  1 0 .  s e m e s t e r 
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Kursus i praktisk Hoved-
Hals- og Plastikkirurgi ved 
SØNHKS
Vil du prøve kræfter med hoved-hals kirurgi? 
SØNHKS tilbyder et hands-on kursus i både 
Øre-næse-hals- og plastikkirurgiske fær-
digheder på grise! Kurset vil løbe af stablen på 
Afdelingen for Eksperimentel Medicin, hvor vi 
får stillet tre operationsstuer til rådighed og al 
udstyret vil blive leveret af Karl Storz. 

Kurset består af tre dele:
- 45 minutters gennemgang af de operationelle indgreb i praksis
- 15 minutters kort indblik i grisen anatomi
- 2,5 time med Hands-on kirurgi med fjernelse af gl. Parotis og gl. thyroidea samt træning 
i lapkirurgi på grisene

Undervisningen varetages af overlæge Birgitte Charabi fra Rigshospiralets Øre-næse-
halskirurgiske Klinik, to yngre plastikkirurger samt en dyrlægestuderende. Underviserne 
vil assistere og guide ved den kirurgiske hands-on del.

Antal: 16 deltagere.

Pris og betaling: 50 ,- kr.  for medlemmer og 100,- kr. for ikke-medlemmer. Dette betales 
kontant på kursusdagen. Prisen er inkl. sandwich i pausen. 

Tidspunkt: 28. april 2014 kl. 16:30 – 20:00.

Sted: Information om hvor vi mødes bliver tilsendt pr. mail. SØNHKS har handsker til delt-
agerne, men medbring egen kittel!

Tilmeldingen åbner fredag den 18. april kl. 18:00 på www.soenhks.dk  og foregår efter 
først til mølle-princippet.

Alle kan deltage i kurset, men SØNHKS-medlemmer har fortrinsret. Ved spørgsmål skriv til 
kursusansvarlig på nicklas.juel@gmail.com

A K U T T E  PÆ D I AT R I S K E 
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 

Er du også helt vild med 
at bore, hamre og skrue 
skruer? 
Så deltag i PORTOS' foredrag om ALLOPLASTIK
tirsdag d. 22. april kl. 16.30 i lokale 42.1.01 
på Panum.

Speciallæge i ortopædkirurgi Lars Solgård vil sammen med en af sine patienter fortælle 
om indikationer for alloplastik, selve operationen, beslutningsprocessen og efterforløbet.

Medbring dig selv og din læsemakker.
PORTOS sørger for kaffe og te. 

Efterfølgende holder vi månedsmøde, hvor alle er velkomne. 

Mange hilsener
PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske SelskabSuturkurs med Nmf 

 
Nmf arrangerer SUTURKURS og infomøte  for norske medisinstudenter den 29/4 kl 17 
på Panum i lokale 31.01.4a. 
Vi har 20 plasser, og det er først til mølle-prinsippet som gjelder. 
Nmf medlemmer vil bli prioritert. 
Kurset koster 20 kr, og det serveres snacks. 
 
Send mail til ckx778@alumni.ku.dk med navn og semestertrinn for påmelding. 
Da vi har begrensede plasser, er påmelding bindende. 
 
Vi gleder oss til å se dere! 
 

 

Månedsmøde i  maj - 
farmakoepidemiologi
Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi 
vil til PUFFs sidste måndesmøde i forårsse-
mestret 2014 komme og fortælle om 
forskning inden for farmakoepidemiologien. 

Danmark er anderkendt på verdensplan for den høje kvalitet af vores farmakoepide-
miologiske forskning, primært pga af de landsdækkende registre. Vil du høre mere om 
mulighederne for forskningsår, bachelor/kandidat inden for feltet, så kom til månedsmødet. 

Tid: tirsdag d. 6. maj kl. 16.15 - lokale på Panum kommer snarest

Venligste hilsner
PUFF

Ved at bestå et dykkerkursus i Danmark, får du den grundigste dykkeruddannelse man kan få. Du bliver kvalificeret til at dykke i hele verden og klar til fremtidige eventyr!

Undervisningen på kurset varetages af erfarne PADI Instruktører, som til dagligt er studerende på lægestudiet i København eller færdiguddannede læger.

Ved at blive medlem af PUC, SUNDs dykkerklub, får du efter kurset et socialt fællesskab og en masse fremtidige dykkermakkere, som du kan tage ud at dykke med bagefter.
Udgiften til medlemskab af PUC er tjent ind ved blot at låne dykkerudstyr fra PUC i én weekend. Herudover får du mange andre fordele, så som gratis svømmehalstid, medlemsblad, 
dykkerforsikring m.m.

Basisgrupper

Lær at dykke på et intensivt begynder dykkerkursus i juni ‘14:

Man 21/5 18-20.30: Intro, bogudlevering, teori
Man 16/6 17-23:  Svømmehal
Tir  17/6 17-23.30: Teori
Ons 18/6 17-23:  Svømmehal
Tor 19/6 18-23:  Svømmehal
Lør 21/6 heldag:  Øresund (åbentvandsøvelser, OW dyk 1+2) 
Søn 22/6 heldag:  Øresund (åbentvandsøvelser, OW dyk 3+4)

Læs mere om tilmelding, pris m.m. på:
www.panumunderwaterclub.dk/event/details/padi-open-water-diver-kursus/

Kun 4 pladser. Tilmelding efter først-til-mølle, så længe pladser haves!

Suturkurs med Nmf
Nmf arrangerer SUTURKURS og infomøte  
for norske medisinstudenter den 29/4 kl 
17 på Panum i lokale 31.01.4a.
Vi har 20 plasser, og det er først til mølle-
prinsippet som gjelder.

Nmf medlemmer vil bli prioritert.
Kurset koster 20 kr, og det serveres snacks.

Send mail til ckx778@alumni.ku.dk med 
navn og semestertrinn for påmelding.

Da vi har begrensede plasser, er påmeld-
ing bindende.

Vi gleder oss til å se dere!

Basisgrupper
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Trombolyse foredrag, 
generalforsamling og 

månedsmøde i FORNIKS
Torsdag d. 24 april klokken 17.15 i lokale  42.1.01.

Først er der et oplæg om trombolyse ved speciallæge 
Line Lunde fra Glostrupl. Et akutområde som er i rivende 
udvikling på grund af tværfaglige arbejdsmetoder og ny 
forskning. 

Herefter afholder vi ordinær generalforsamling og månedsmøde hvor vi skal planlægge 
arrangementere i FORNIKS. 

For mere info om generalforsamling se FB, brevet som er sendt ud til alle medlemmer 
samt forniks.dk

Læge Line Lunde fra Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital, kommer og fortæller om 
trombolyse - et fagområde inden for akutneurologien, som er i stor udvikling grundet den 
megen forskning og det tværfaglige samarbejde. Fra en klinisk vinkel vil hun fortælle præcis 
hvad du skal huske og være opmærksom på, når du en dag selv skal være trombolysevagt.

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 et event sammen, som giver mulighed for en spæn-
dende eftermiddag uansetsemesterstrin. Vi har følgende stjernespækkede 
duo klar:
Klinikeren: Klinisk professor, overlæge og dr.med fra Rigshospitalets En-
dokrinologiske 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!

Lidt om akromegali fra netdokteren: Akromegali er en sygdom, som skyldes en godartet 
væksthormonproducerende svulst i hypofysen. Denne svulst kan give øget vækst af blandt 
andet fingre, fødder og underkæbe. Ordet akromegali stammer fra græsk og betyder direkte 
oversat perifer kæmpevækst. Hypofysen er en ærtstor kirtel som sidder i bunden af kraniet. 
Hypofysen danner en række hormoner heriblandt væksthormon. Væksthormon stimulerer 
vækst af blandt andet knogler, muskler, hud og bløddele såsom tunge og indre organer.
Eventet er gratis for alle, dog kræves tilmelding på www.eorta.dk

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. Datoen er d. 13 maj fra 17-19:30
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 35 kr.  Tilmeldingen er åben og er tæt på 
at være fyldt op, 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 d. 6. maj 17-19
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 abdomen.

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 er åben!

Eortas månedsmøde tirsdag d. 29/04 kl. 17:00 med Ulrik Dragsted, afgående formand for 
Dansk Selskab for Intern Medicin

Eortas sidste månedsmøde for dette semester og det sidste temamånedsmøde bliver med 
Ulrik Dragsted, speciale og personaleansvarlige overlæge, PhD, MPG, DTMH. Han kommer 
til at være vores afslutning på vores temamånedsmøder, hvor vi har været rundt om de ni 
intern medicinske specialer. 

Ulrik vil forsøge at sammen-
ligne specialerne i forhold 
til arbejde, fremtidig forskn-
ing og hvilke tendenser han 
generelt ser i intern medicin. 
Så kom til månedsmøde med 
Eorta og hør om hvordan din 
mulige fremtid ser ud!

Som altid er der kaffe og kage 
og alle er meget velkomne

Mvh
Eorta

Er du interesseret i et STUDIEJOB hos 
en ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE, så 
følg med på SAMS’ hjemmeside! Lige 
nu er der 2 jobs:

- Lægepraksis, Værløse
- Lægepraksis, Vanløse ("SundPraksis")

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

Månedsmøde i PIT
Er du interesseret i tropemedicin og ønsker at være aktiv 
i en basisgruppe? 
Og vil du gerne møde medicinstuderende på tværs af 
semestrene? 
Så er PIT noget for dig! 
Vi håber at se dig til vores månedsmøde 

Torsdag d. 24. April kl. 17.00 i IMCC-lokalet, studenterhuset

Ny i PIT?
Som ny i PIT kommer du med i en undergruppe. Der er forskellige undergrupper at 
vælge imellem og du kan selv vælge hvilken undergruppe du ønsker at være med i. 
Hospitalsgruppen arbejder med at vedligeholde kontakten til hospitalerne i troperne og 
til de udsendte. Foredragsgruppen arrangerer foredrag om tropemedicinske sygdomme. 
PR-gruppen sørger for at lave opslag og reklame for månedsmøder, foredrag og events. 
Udover månedsmøder laver vi en masse socialt bl.a. fællesspisning, jule/påskefrokoster 
og hyggelige fester.

Vi glæder os meget til at se dig.

Med Venlig Hilsen
PIT 

Vil du PIT til Zambia?
Nu har du muligheden, for PIT har nemlig en restplads til efteråret 2014!
Restpladser:
•	St.	Francis	Hospital	i	Zambia:	1	plads	i	perioden	sep-nov	2014

Hvis du er interesseret, kan du kan læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse 
hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login 
skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com.
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.

Pladsen bliver givet efter “først-til-mølle”-princippet - inden afholdelse af Tropemedicinsk 
Weekend 3. - 4. maj.

Da det er et krav, at man har deltaget i PITs Tropemedicinsk Weekendkursus inden ud-
sendelse, skal man kunne deltage i dette d. 3. - 4. maj i Odense, hvis ikke man tidligere 
har deltaget.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet 
”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, emailadresse og 
adresse samt angivelse af semestertrin. Hvis du har aktivbevis fra PIT, bedes du vedhæfte 
dette.  Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus i tropemedin eller et ligndende kursus, 
skal dette anføres. Motiveret ansøgning er ej nødvendig.
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DOGE2048 - påskeferiens store hit!
Du kender det fra de sidste år, forrige år, ja, så længe du kan huske: Påskeferien er 
slut og din uge i isolation i familiens snapsegennemblødte og sildefedtede skød, 
har betydet at påskeferiens store dille er forblevet uopdaget for dig. Du har på 
FB (slang for FaceBooktm) allerede i starten af ferien fornemmet at noget stort var 
under opsejling, men mangelen på wi-fi i kolonihavehuset har efterladt dig uden 
chance for at deltage i sociale sammenhæng med dine skolekammerater efter 
ferien - ja, måske for altid!

Frygt ikke, for MOK har siddet afventende på alle sociale medier, og er nu klar til 
at introducere dig for dette års store påskehit: DOGE2048

Spillet er i sin enkelthed et avanceret, nuttet hundehuskespil i pastelfarver. Det 
spilles ved hjælp af fire simple taster - dit tastaturs piletaster! Med disse kan du vælge 
hvilken retning firkanterne (brikkerne) med hunde skal flytte sig: 
•	 Op: Alle brikker flytter så langt op, som de tomme felter tillader.
•	 Ned: Alle brikker flytter så langt ned, som de tomme felter tillader.
•	 Højre: Alle brikker flytter så langt til højre, som de tomme felter tillader.
•	 Venstre: Alle brikker flytter så langt til venstre, som de tomme felter tillader.

Målet med spillet er at samle point. Dette gøres ved at, med piletasterne, flytte to 
ens udseende brikker ind i hinanden. Disse smelter sammen til en ny type brik, der 
giver endnu flere point ved næste fusion. Desuden opstår et frit felt, hvilke fornyer 
dine muligheder for næste træk.

Lad allergi-medicinen ligge derhjemme, og trods det pollenfyldte forårs lokkende 
sol. Sæt dig istedet ved din computer og skriv www.doge2048.com i din adresse-
bjælke, og vær med på påskeferiens store hit!

DOGE2048 er kommet for at blive - deal with it!!!

/Simon, Markus og David på vegne af hele MOK-redaktionen

Doge 2048 Nice-toKnow vs Need-to-know!

Nice-to-know:

•	 Spillet er inspireret af ’2048 game’ af Gabriele Cirulli
•	 2048 game er inspireret af 1024 af Veewo Studios
•	 1024 er ikke nær så sjovt som Doge 2048
•	 Doge er slang for ’dog’, som betyder ’hund’ på engelsk.
•	 Meme’et er kendt for at sige dumme ting med dårlig grammatik. Det er sjovt, 

fordi det er en fjollet hund, der ser sød ud. Det kan folk godt lide. I hvert fald 
MOK-redaktionen!

•	 Doge-meme’et optrådte første gang d. 28. oktober 2010 på reddit.com/r/ads 
med titlen ”LMBO LOOK @ THIS FUKKIN DOGE” - derfra var det en hurtig tur til 
storhed og berømmelse!

Need-to-know:

•	 Doge 2048 finder du på hjemmesiden doge2048.com
•	 MOK-redaktionens højeste score er 899.032
•	 Piger bliver enormt imponerede over høje scorer i Doge 2048, da det er forbun-

det med kløgt og behændige fingre.
•	 Man styrer spillet med piletasterne.
•	 Hvis man trykket alt + F4 under spillet, lukker det browser-vinduet ned, og dette 

ødelægger ens forsøg på en highscore. Prøv at undgå dette!
•	 Doge Coin er en digital valuta på fod med Bitcoin - bare markant sejere, fordi 

det er Doge og ikke herrenørdet som Bitcoin. Redaktionen giver Bitcoins 2 
måneder fra nu.

Tips, Tricks og Cheats

•	 Gennemgå din taktik i hovedet inden du går igang.
•	 Ignorér dine venner der prøver at hjælpe
•	 Vend dig til at pladen en gang imellem bliver fyldt op

•	  Find nogle gode Youtube-help videoer
•	  Ingen kan lave din egen taktik for dig
•	  Nå at spille igennem et par gange derhjemme inden 

du viser dine evner frem
•	  Gør det med piletasterne istedet for numpaden, da du 

alligevel ikke kan bruge de skrå taster
•	  Erkend at du ikke skal bruge alle tasterne, forsøg så vidt 

muligt kun at bruge OP, Venstre og Højre
•	  Registrér dine egne fejl og lær af dem. 
http://pbs.twimg.com/media/BjbzlVWIUAAPmRl.jpg:medium
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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:
D. 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 kontaktinformationer ovenfor). 

Øvelsen ledes af Den Præhospital Virksomhed – 
Akutberedskabet. 

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske 
Selskab (SATS) ved medicinstudiet på Københavns 
Universitet assisterer øvelsesledelsen ved at samle 
frivillige. 

Tilmelding og yderligere information: 
 
Onlinetilmelding: goo.gl/cIro6Y

Du kan også få tilsendt onlinelink til tilmeldingen ved at 
skrive til sonne.asger@gmail.com

Bagsiden


