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Aktiv Kardiologi for Studerende
Basisgruppen for oplysning om organdonation
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
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
pippi.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
sofas.dk
sofiekbh.wordpress.com
www.soenhks.dk
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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

Erik Anna Martha Kasper Aaa Dennis Simon

Mille (Ansv.red.) Markus Jonas David Peter James
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Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://www.mok.dk

Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K

Oplag: 1500

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
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MOK UDKOMMER
GO HOLDER DEBAT PÅ RH - S. 6

3OM1 MÅNEDSMØDE - S. 6
SATS HOLDER GENERALFORSAMLING KL 
16.15, HEREFTER FØDSELSDAG - S. 5

DAGEN FØR DAGEN HVOR PELLE HOLDER 
FILMSTRIBEN.  

JONAS MÅ IKKE VÆRE I STUEN. SMS-LÅS 
AFPRØVES.

PANUMKORET OPFØRER FAURÉS REQUIEM - 
S. 8

MOK DEADLINE KL. 12:00
DONAID MÅNEDSMØDE - S. 6

IKKE SÅ MEGET.

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Post-69 er verden et mørkere sted. Men 
frygt ej (eller frygt lidt), jeg, studiets sand-
siger, pensums profet, anatomiens astrolog, 
Kasper Nostradamus Junior, har svarene.
Jeg vil sprede visdom i passende doser på 
denne A4 side og hvis du stadig mangler 
råd så klik ind på "www.jegharikkeen-
hjemmeside.dk/seriøst.detforsjov" og spørg 
løs.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du bliver draget mod prøjsiske lande og 
ender i Danzig i Polen. Du får +30 trade 
power i Østersøen, men gør dig uvenner 
med både Polen og Danmark.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Dit værelse/lejlighed/bolig/blog bliver an-
nekteret af Ungarn. Efter en kort overgang-
speriode bliver du glad for resultatet.

Vædderen
20. marts - 19. april
Du finder en knude på en tilfældig legemes-
del, og efter at have gået med nagende tvivl 
i to-tre dage går du til lægen og finder ud af 
at det ikke er noget. Overhovedet. Du spildte 
din og lægens tid.

Tyren
20. april - 20. maj
Du piller dine tær, meget. En (muligvis to) 
af dem ser underlige ud, men nærmere ins-
pektion afslører at det nok bare var den blå 
belysning der fik dem til at se suspekte ud.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
I et forsøg på at bevise dit værd kommer 
du til at skyde en drage ned. Du bliver dog 
gode venner med den og ender med at blive 
din landsbys første dragrerytter.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Efter 69 vågner du op i den tyske by Ulm. 
Efter en tung men hyggelig tømmermands-
dag lærer du at Ulms katedral er den højeste 
kirke i verden. DB kører til tiden. Altid.

Løven
22. juli - 22. aug.
En kopimaskine vil volde dig problemer. 
Vold er ikke en løsning.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du får et brev om at du ikke kan gå op til 
eksamen fordi du ikke har afleveret en for-
side med din opgave. Du skulle ikke aflevere 
en opgave.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du har problemer med pensum og opdager 
at løsningen ligger på en af Jupiters måner. 
Titan er et godt sted at starte.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Der skal bruges otte mennesker til at hid-
kalde udgårdsloke, men der møder ni op til 
mødet, og det bliver hurtigt akavt. Jeg an-
befaler at du vasker dig før du tager afsted.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du finder ud af at du er 87’ne led efter Kejser 
Konstantin II af Byzans. Du overvejer at 
tage til Istanbul og kræve tronen, men der 
er M.A.S.H.-maraton på zulu, så du afsiger 
dig din arv.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du kommer til at læse det forkerte horoskop, 
og det fucker din uge totalt op.
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Access to Medicines week (A2M week) er et nyt internationalt initiativ, hvor studerende 
fra hele Europa sætter fokus på lige adgang til medicin.
Ugen vil byde på diverse events, fotokonkurrencer, paneldiskussioner, debatindlæg og 
meget mere. Få overblik over alle events på www.a2m-week.org

1-7. november
Access to Medicines week (A2M week) er et nyt internationalt initiativ, hvor studerende fra hele 
Europa sætter fokus på lige adgang til medicin.
Ugen vil byde på diverse events, fotokonkurrencer, paneldiskussioner, debatindlæg og meget mere. Få 
overblik over alle events på www.a2m-week.org
 
Dato Dag Event Tidspunkt Sted

3. nov Mandag Flashmob kl. 11 Panum – vandregangen

kl. 13 Dronning Louises Bro

kl. 15 Storkespringvandet, Strøget

Underskriftsindsamling Hele ugen

Fotokonkurrence på Instantgram med A2M balloner Hele ugen

Twitter kampagne Hele ugen #A2M-week

Debat indlæg: Da KU glemte social ansvarlighed Universitetsavisen 

4. nov Tirsdag Reception at the Medical Faculty kl. 12-16 Panum,foran biblioteket

5. nov Onsdag Fotobod kl. 12.00-15.00 Panum, foran biblioteket

6. nov Torsdag Eboa run kl. 14.30-16.00 Israels Plads

Oplæg om Læger uden Grænsers arbejde med Ebloa kl. 16.15-18 Adolf Hannover auditoriet, Panum

7. nov Fredag Street theatre kl. 17 Storkespringvandet, Strøget

9. nov Søndag CPH: DOX - Film screening: Fire in the Blood kl. 21.30 Cinemateket 

Igennem hele ugen er der en fotokonkurrence på instantgram: tag et billede med en A2M ballon, 
Twitter kampagne og en europæisk underskriftsindsamling for at universiteter skal tage et socialt 
ansvar.
Formålet med ugen er skabe opmærksomhed omkring manglen på adgang til medicin og hvilken rolle 
universiteter spiller i denne. Kom og deltag i alle i vores events, og hvis du har nogen spørgsmål så 
send en mail til UAEM KBH på uaem-dk@googlegroups.com
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Job på DIMS – Dansk Institut for Medicinsk Simulation 
 
Vil du have et studierelevant job? Synes du at medicinsk simulation lyder spændende? 
Studentergruppen på DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) mangler nye 
friske kollegaer, som kan starte per januar 2014. DIMS ligger på 25. etage på Herlev 
Hospital. Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner 
på kurser for alt fra basislæger og ambulancebehandler, til anæstesisygeplejersker og 
læger i hoveduddannelse. 
  
Jobbet indebærer blandt andet: 
• At være operatør på vores computerstyrede dukker, under simulationerne. Det vil 
sige at du taler for ”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan 
scenarierne udvikler sig.
• At være figurant under bl.a. ambulancebehandlernes uddannelse.
• Praktisk assistent og problemløser.
 
Arbejdet foregår primært indenfor normal arbejdstid (8-16) på hverdage, og foregår 
primært på DIMS, men vi dækker også vagter på Gentofte Simulatorenhed, Valby 
Brandskole og hos Falck i Farum.
 
Oplæringsforløbet består af en introduktionsaften, kursusaften og 2 superviserede 
følgevagter. Man får selvfølgelig løn under oplæring.
Lønnen følger FADL’s lægevikaroverenskomst, og du skal kunne tage minimum 10 
vagter per semester. Dette kan dog sagtens blive mere, alt efter kursusaktiviteten, så vi 
anbefaler at have DIMS som primære fritidsjob. 
Der er god mulighed for at tilegne sig læring under arbejdet. På flere af kurserne er 
der mulighed for at overvære undervisningen, som er meget relevant for kommende 
læger.
 
Hvad forventer vi af dig: 
• At du er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse.
• Det er en fordel, hvis du er på 4.-6. semester, men er ikke et absolut krav.
• Lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke.
• At du har en lille skuespiller gemt i maven, da vi ofte spiller patienten i simulationerne, 
samt er figuranter på især ambulancebehandlernes kurser.
• Evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne.

Det er obligatorisk, at du kan deltage:
• Ved en ansættelsessamtale på DIMS d. 8. eller 10. december et sted mellem kl. 16 og 
21 – skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst.
• Til introduktionsaften den 19/1 kl. 16-21 på DIMS.
• Til crash-course i akut medicin den 20/1 kl. 16-21 på DIMS.
• På næste holdmøde d. 5. februar kl. 17 på Panum.
  
Er du interesseret? 
Send en ansøgning, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på studiet samt 
evt. andre jobs til holdformand Karoline Myglegård på holdformanddims@gmail.com 
snarest muligt og senest d. 24. november 2014 kl. 12.00. 
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne!

Søges: Galactic Hitchiker

De sidste eksamener kan nu tælles på langt under een hånd, og KBU forløbene er valgt. 
Kursen er sat mod Jylland og vi siger snart som Delfinerne: “So long, and thanks for all 
the fish!”

LookSeeDo.dk får efterhånden over 1300 besøg om måneden og indeholder noter og 
læseplaner til semestrene 2.-12. samt tips til studieteknik og dobbeltsemestre.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle jer som har fulgt siden og evt. mailet med 
mig gennem tiden. Jeg vil også særligt takke min læsegruppe Tanja Skrba og Peter Tran 
for godt følgeskab på vores i alt godt 4 år gennem medicin studiet.

Det er klart, at med kommende ændringer af studieordningerne for medicin på KU og 
den nye studieordning for kandidat delen, vil denne side fortsat have brug for opdater-
inger de næste år frem.

Derfor vil jeg opfordre dig til at skrive til mig hvis du er made of the right stuff og inter-
esseret i at bidrage til denne side fremover.

Bedste hilsner

Michael Moesmann Madsen
Mail: info(at)lookseedo.dk

Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien?

Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, søger 3 nye medlemmer med 
start fra 1/12-14, 1 nyt medlem med start fra 1/1-15 og 9 nye medlemmer med start 
fra 1/2-15.

Vi er et hold på 21 lægevikarer der dækker aften/natte-vagter i Bispebjergs travle 
psykiatriske skadestue alle ugens dage, hele året rundt.
Som Holdmedlem har man 2-3 vagter per måned. Vagterne er skiftevis ”korte” vagter 
(kl. 14-24 i hverdage, kl. 12-24 i weekender) og lange vagter (kl. 16-09).
Man har desuden 1-2 standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. 
Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig 
af afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt.
Arbejdet er krævende men varieret og lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange 
forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte som mindre akutte. Det er overve-
jende selvstændigt arbejde men med god mulighed for sparring og supervision.

Oplæring: Før din første vagt, skal du have taget to følgevagter (16-20) i skadestuen 
sammen med en af de andre lægevikarer. Du indkaldes desuden til hospitalets fælles 
introduktionsforløb med bl.a. hjertestop- og brandkursus. Dette forløber de 4 første 
hverdage i måneden og skal helst være gennemført inden første vagt. Introdagene er 
lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 til ca. kl. 15.00.

Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
• Som min. har gennemført klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og forventer at 
bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøder den første søndag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi 
hjælper hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-20) samt introforløb inden første vagt. 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 10. november, kl. 12.00 
Dato for samtaler endnu ikke fastlagt, forventes afholdt i uge 46.

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder Daniel Dybdal (danieldybdal@
gmail.com). 

Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.

Plastikkirurg søges til pro bono arbejde

Jeg har nu i en længere periode ønsket at få lavet plastikkirugiske operationer. Den 
første jeg gerne vil have lavet er at jeg gerne vil puttes i en nøddeskal. Skriv til hen-
rikoederhjortkjaer@gmail.com hvis du er manden for jobbet.

Venlig hilsen en frustreret Henrik Hææænrik Henrik!
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Dykkermedicin og akut trykkammer behandling
et samarbejde mellem Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab 
(SATS) og Panum Underwater Club (PUC).

Er du vild med anderledes akutmedicin, bidt af dykningens mørke mysterier, eller har 
du bare altid undret dig over hvad et trykkammer egentlig bruges til?
Så kom til berigende foredrag på 
Panum i lokale 29.01.32 d. 11/11 kl 16.00, 
hvor Overlæge, ph.d. Charlotte Barfod, Leder af Rigshospitalets Trykkammer, vil dele ud 
af mange års erfaringer og gøre os meget klogere!

Tilmelding ikke nødvendig og alle er velkomne, både PUC og SATS-medlemmer samt 
ikke medlemmer.

Vi glæder os!!
De besdste hilsner
PUC og SATS

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

"Akut Patient"

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

Det foregår d. 6. + 7. december på 
DIMS på Herlev Hospital kl. 9.00 – 17.00 ca.

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

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

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

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

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

OBS!
Der er 24 pladser på kurset som går efter først-til-mølle. Tilmelding åbner d. 23 oktober 
kl. 17 og skal ske inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

IV-kursus

SATS afholder d. 4 nov kl. 16 kursus i anlæggelse af Perifer vene kateter (PVK).
 
Vil du mestre en af de vigtigste færdigheder at kunne udføre som læge?!
Vil du være klar til Tidligt Klinisk ophold, FADL-vagt eller bare finpudse dine evner inden 
de kliniske ophold?
SATS har indgået et samarbejde med B.Braun, som leverer de PVK der bruges i hele 
region Hovedstaden.
Vi starter med at øve på specialfremstillede arme af gummi, men er man modig kan 
man også stikke i ”the real thing”, hinanden.
 
Så tag din læsemakker med og lær allerede nu, noget som alle læger skal kunne og 
gerne blive rigtig gode til.
Tilmelding starter d. 22 oktober kl. 16 via vores hjemmeside, www.sats-kbh.dk. Alle kan 
være med, det eneste krav er, at man er medlem af SATS. 

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. 3/11 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 neonatal og pædiatrisk genoplivning.
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 

KÆRE SATS-VEN

NU DA VI FYLDER 15 ÅR OG TRÆDER IND I DE VOKSNES RÆKKER, VIL VI GERNE FEJRE 
DET SAMMEN MED 

DIG!
VI KAN GARANTERE AT DETTE BLIVER EN AFTEN MED PÅSKYNDET RESPIRATIONS-
FREKVENS OG TAKYCARDI, DER GIVER GENLYD OVER DET GANSKE DANSKE LAND.

VI SLÅR DØRENE OP TIL ET BRAG AF EN 
FØDSELSDAG

TORSDAG D. 30 OKTOBER
KL. 18.00 I STUDENTERKLUBBEN PÅ PANUM

VI AKUTINDLEDER MED BOBLER OG KAGEMAND, SKRUER OP FOR PUMPERNE MED ET 
LILLE FOREDRAG OG REVERTERER MED EN LET ANRETNING.

DER BLIVER SKRUET OP FOR VARMEN I DIT BLOD MED LÆKKER MUSIK SÅ LAD DINE 
CROCS BLIVE HJEMME OG HOP I DANSESKOENE!

OBS! 
HUSK KONTANTER TIL BAREN SAMT FØLG SATS-FLAGENE FRA HOVEDINDGANGEN PÅ 

NØRRE ALLÉ TIL KLUBBEN HVIS DU FARER VILD

Kære SATS-medlemmer
Det er nu igen blevet tid til GENERAL-
FORSAMLING med valg af bestyrelse og 
beslutningstagen omkring vedtægtsæn-
dringer. 

GENERALFORSAMLING afholdes d. 
30/10 kl. 16.15 i lokale 29.01.30

Dagsorden
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, 
herunder vedtægtsændringer
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

Ønsker man at stille op til bestyrelsen vil 
vi sætte pris på en mail på bestyrelse@

sats-kbh.dk men dette er selvfølgelig 
ikke et krav, man kan også bare stille op 
som kandidat til valget ved generalfor-
samlingen.
Kandidater (indtil videre):
Sandra Rosemarie Viggers genopstiller 
som formand.
Monika Afzali genopstiller til bestyrelsen
Ronja Leth genopstiller til bestyrelsen
Mads Seit stiller op til bestyrelsen
Andreas Ravn Nielsen stiller op til 
bestyrelsen
Anders Granholm stiller op til bestyrelsen

Man skal være medlem af SATS Køben-
havn for at være stemmeberettiget til 
generalforsamlingen.

Efter GF vil vi alle drage videre i klubben 
til SATS’ 15 år FØDSELSDAG!

Månedsmøde d. 5/11 kl 16.15
I auditorium 42.1.11
Månedsmødet starter med et foredrag 
af Haifa, som tog til krigshærgede Syrien 
kort efter færdiggørelsen af sin uddan-
nelse. 
Hun fortæller om livet, arbejdet og 
viser en masse kraftige billeder. Hør 
om hvordan man med sparsomme res-
sourcer kan bedøve og behandle et bredt 
spektrum af patienter. 

Efter foredraget holder vi månedsmøde 
med følgende dagsorden:

1. Formanden og bestyrelsen byder 
velkommen 

2. Siden sidst:
- Akutte procedurer
- Karrieredag
- Foredrag om Akut Radiologi
- Generalforsamling 
- 15 års fødselsdag
- Akutte Pædiatriske Procedurer

3: Kommende arrangementer:
- Foredrag om dykkermedicin
- Akut Luftvejshåndtering

- Akut Patient

4. Næste semesters foredrag.
Idéer og forslag fra alle medlemmer - kan 
man ikke komme, så send gerne en mail 
til bestyrelse@sats-kbh.dk hvis der var 
noget man kunne tænke sig at stå for det 
kommende forår :)

5. Evt

Alle ikke-medlemmer med interesse for 
akutmedicin, intensiv medicin, anæste-
siologi og traumatologi er velkomne til 
at deltage i SATS’ månedsmøder og høre 
mere om SATS (Studerendes Anæstesi-
ologiske og Traumatologiske Selskab). 
Medlemskontingentet på 50 kr. om året 
giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende 
er for medlemmer. Fx. TRAUMEDAGE 
2013, som var et 3-dages full-scale 
simulationskursus der blev afholdt for 
70 studerende på Vordingborg Kaserne 
I foråret. Se mere på www.sats-kbh-dk 
eller Facebook, Linkedin og Twitter under 
”SATS København”.Akut Luftvejshåndtering

Kurset indbefatter intubation, anlæggelse af larynxmaske og anlæggelse af tungehold-
er på donationsmateriale (mors) i dissektionssalen på Panum. Kurset finder sted:

Torsdag den 13. november 2014 kl. 17.30 – 21.00

Arrangementet er lukket, dvs. kun for medlemmer af SATS, og koster 50 kr. Der 
forventes en basal forståelse for de anatomiske forhold svarende til indgrebene, dvs. 
bestået 3. semester er et krav.

Tilmelding sker på www.sats-kbh.dk fra tirsdag d. 4. november kl. 16.00.
Der er kun 20 pladser, og tilmeldingen sker efter først til mølle-princippet.
For mere info: Se www.sats-kbh.dk eller SATS-København på facebook.

Kursusansvarlige: Christian Ballegaard, Anne Damgaard og Niklas Ingemann.

Basisgrupper



6 |  

Har du lyst til at gøre en forskel?
- Så kom og hør nærmere om 3om1’s arbejde i Indien:
Vi holder månedsmøde 
Torsdag den 30. oktober kl. 16.30 
i IMCC lokalet i Studenterhuset ved Panum
Vi arbejder med sponsorarbejde for at sikre,
 at indiske børn kan få skolegang og sundhedshjælp. 
Så kom forbi, få et stykke kage og bliv lidt klogere.. 
 
Vi glæder os til at se dig
3om1

Svar på spørgsmålene fra den anonyme brevkasse 
Under DET’BAR’SEX til 69-timers bar blev der stillet en masse gode spørgsmål til den 
anonyme brevkasse. Sexperterne har været i gang, og her er deres svar:  

1. Er det sandt, man godt kan få kondylomer, på trods af man har brugt kondom? 
Ja, det er sandt. Kondomet beskytter kun de steder, hvor det dækker. Kondylomer 
(kønsvorter) smitter ligesom almindelige vorter ved kontakt.

2. Er det analsex, hvis man boller i stomihullet?
Stomi er et fælles begreb for en kunstig åbning ind til kroppens indre organer. Dermed 
kan en stomi være afløb fra tarm, mavesæk eller urinveje ud gennem bugvæggen. Af 
den grund vil vi ikke kalde det analsex, og vi vil i Sexekspressen fraråde at have sex i 
stomihullet. 

 3. Hvor dyb er en kvinde? 
Vagina er et affladet muskuløst rør med en længde på 7-10 cm og en diameter på 2-3 
cm, men der er stor forskel fra kvinde til kvinde. I forbindelse med mundhule og svælg 
(hvilket er aktuelt i forhold til at ”deep throate”) er der store anatomiske variationer på, 
hvor dyb en kvinde er. På det filosofiske plan er en kvinde uendelig dyb, medmindre 
måske hvis der er tale om Linse Kessler.

4. Hvad så, hvis hun brugte p-piller uden pause og så bløder alligevel? 
Det er en helt normal bivirkning ved p-piller, at man pletbløder, også selvom man ikke 
holder pausen. Hvis man er meget plaget af pletblødninger, kan man overveje at skifte 
p-pille mærke eller præventionsform. 

5. Må jeg så i morgen? 
Du må gerne så, så længe det er på egen jord. Vi anbefaler, du overvejer, hvad du vil så. 
Havenyt.dk mener, at det for de fleste afgrøder ikke kan betale sig at så, inden jorden er 
minimum 8° C varm. Det er de arter, som man kan så i april. De arter, som spirer ved 6° 
C, kan sås fra midt i april, men gulerødder vil f.eks. helst have 12° C for at spire hurtigt.

6. Boller man meget i Sexekspressen? 
Alt er relativt, og nogle vil mene, vi boller meget, andre at vi boller lidt. Vi foreslår, du 
kommer til månedsmødet den 6. november og ser for dig selv.

7. Hvor stor er Rasmus?
Mille er i hvert fald en heldig pige.

Mangler du flere svar, eller er du interesseret i Sexekspressens arbejde med seksualun-
dervisning i folkeskolernes 7. til 10. klasse, så kom forbi til vores næste månedsmøde:
TORSDAG D. 6. November KL. 17  
(i studenterhuset ved Panum)

Efter mødet vil der som altid være fællesspisning, for dem der har lyst (dette koster dog 
et lille beløb). 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen !

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i 
Foreningen Studenterklubben

3. november 2014 kl. 17.00 i Studenterklubben.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på 
godkendelse af regnskaber og ændring af vedtægter.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af årsregnskaber
5. Vedtægtsændringsforslag om forventet arbejdsbyrde:

Tilføjelse til §4, nyt stk. 4:
§4 Stk. 4. Det forventes, at et aktivt medlem af Foreningen Studenterklubben 
udfører et stykke frivilligt arbejde. Med frivilligt arbejde menes, at man i 
løbet af året hjælper med at drive Studenterklubben i hverdagene med fx 
kaffeservering og oprydning, til festerne med at stå i bar og dør og i forhold til 
generel vedligeholdelse og drift af Studenterklubben.

6. Eventuelt.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

På vegne af bestyrelsen,
Mvh Peder Emil Warming.

	  

DONAID HOLDER MÅNEDSMØDE
Synes du, det kunne være spændende at undervise gymnasieelever i hjernedød, etik 
og organdonation? 

Donaid er en hyggelig IMCC undergruppe med medlemmer fra blandede semestre, 
der opfordrer folk til at tage stilling til organdonation. Dette gøres som nævnt ved 
undervisning, men derudover har vi tidligere arrangeret foredrag og deltaget i events 
såsom international donordag.

Så hvis du synes, donaid lyder interessant – eller har du bare lyst til kaffe, the og snacks 
– tag din læsemakker under armen og kom til vores månedsmøde!

Det foregår i studenterhuset d. 3. November kl. 17

Basalt kursus i Klinisk Ultralydskanning med fokus på abdomen

Eorta præsenterer igen her til efteråret sit basale ultralydskursus, som bliver et intimt et 
af slagsen! Vi starter med en kort teoretisk introduktion til ultralydsskanning. Herefter 
lægger vi fokus på så meget hands-on tid som muligt. Det praktiske element vil bestå 
af en grundlæggende håndtering af transduceren og ultralydskannerens indstill-
inger. Du vil blive instrueret i at finde aorta abdominalis, samt finde nyre, milt, lever, 
galdeblære og urinblære mm. Essensen vil være, at du får en fornemmelse af at have 
apparatet mellem hænderne.

Vi sørger for forplejning i form af frugt og kaffe.
Dato 28/10 kl. 17-20
På Panum i lokale 15.2.15
Tilmelding starter onsdag d. 15.10 kl. 12:00
OBS! KUN 6 pladser

Kurset er kun for medlemmer og koster 50. kr. Tilmelding sker via eorta.dk. Husk at du 
ved indmeldelse får et gratis kursus med.

“Risikoen for at dit barn har en alvorlig kromosomfejl er 1:200”

Hvordan forholder du dig til denne sandsynlighed?
Vil du beholde barnet?
Ville du hellere have været foruden denne information?

Vi har inviteret et panel til at diskutere de etiske overvejelser, der er forbundet med 
prænatal screening. Vi vil prøve at fremstille et nuanceret billede af, hvordan man 
forholder sig til screeningen i praksis i dag, og hvilke muligheder fremtiden bringer.

Paneldeltagere:
- John Brodersen, speciallæge i almen medicin, Ph.D.
- Karin Sundberg, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Dr. Med.
- Olav Bjørn Petersen, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Ph.D.

ONSDAG D. 29. OKTOBER KL. 16.30-18.30
Auditorium 1 på Rigshospitalet

Vi glæder os til at se dig, 
og der vil som altid være kaffe og kage. 

! Efter debatten vil der være fællesspisning, 
for alle der har lyst. 
Det kommer dog til at koste et lille beløb ! 

Basisgrupper
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Land Antal 
pladser 

Særlige betingelser 

Brasilien  
3 IFMSA, 5 DENEM 

8 DENEM: Prækliniske pladser* 
IFMSA: Kliniske pladser ** 

Belgien 2 Kliniske pladser 
Chile 5 Kliniske pladser 

Garanteret engelske pladser – mulighed for spansk plads 
Columbia 2 Kliniske pladser 

Garanteret engelske pladser i kirurgi i Medellin 
Ecuador 2 Kliniske pladser 

Garanteret engelske pladser – mulighed for spansk plads 
Egypten 1 Klinisk  
Frankrig 2 Kliniske pladser (minimum 3.år) 
Ghana 3 Kliniske pladser 
Grækenland 2 Kliniske pladser 
Holland 1 Klinisk plads 

Kun juli måned 
Indonesien 4 Kliniske pladser 
Iran 3 Kliniske pladser 
Island  1 Klinisk plads, mulighed for præklinisk plads efter aftale 

Kun juli og august 
Israel 5 Kliniske pladser 
Italien 2 Kliniske pladser 

Kun juli måned 
Japan 4 Kliniske pladser 
Kenya 2 Kliniske pladser 

Juli eller august 
Korea 2 Kliniske pladser 
Kurdistan 1 Klinisk plads 
Kuwait 1 Klinisk plads 
Libanon 3 Kliniske pladser 
Malta 2 Prækliniske pladser 
Mexico 4 Kliniske pladser 
Marokko 2 Kliniske pladser 
Oman 2 Kliniske pladser 

Juni, august eller september 
Peru 
3 IFMSA, 1 APEMH 

3 IFMSA: prækliniske pladser 
APEMH: Klinisk plads, præklinisk efter aftale 
Garanteret engelske pladser 

Polen 1 Klinisk plads, mulighed for præklinik plads efter aftale 
Juli, august eller september 

Rumænien 1 Klinisk plads 
Rwanda 1 Klinisk plads 
Rusland 2 Kliniske pladser 

1 plads i juli og 1 plads i august 
Slovenien 1 Klinisk plads 
Spanien, Catalonien 2 Kliniske pladser 

1 plads i juli og 1 plads i august 
Spanien, øvrige 4 Kliniske pladser 
Taiwan 4 Kliniske pladser 
Tatarstan 1 Præklinisk plads 
Thailand 2 Kliniske pladser 
Tunesien 6 Prækliniske pladser 
Tyrkiet 5 Prækliniske pladser 
Tyskland 2 Kliniske pladser 
Ungarn 1 Klinisk plads 
Østrig 2 Kliniske pladser 
 
* Prækliniske pladser = alle semestertrin 

Exchange landeliste 2015/16
Vil du også have mulighed for at omsætte teori til praksis og samtidig stifte bekendtskab 
med andre kulturer og sundhedssystemer? Så tag på et klinisk hospitalsophold af en måneds 
varighed med IMCC Exchange.

Her kommer listen over lande som IMCC Exchange har kontrakter med den kommende 
exchangesæson som går fra 1. april 2015 til 31. marts 2016.
Alle betingelser er vejledende – yderligere informationer og exchange conditions for hvert 
land kan findes på imcc.dk/aktiviteter/exchange/

Ansøgningsfrist: 1. december 2014, den elektroniske ansøgning på imcc.dk åbner den 15. 
oktober.

Spørgsmål: skriv til national aktivitetsleder for Exchange på neo.denmark@gmail.com

* Prækliniske pladser = alle semestertrin
** Kliniske pladser = 5. – 12. Semestertrin

IMCC Research Exchange
Er du interesseret i forskning? Kunne du tænke dig at kombinere et forskningsop-
hold med en rejse? Så se lige her!

Med IMCC Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning! 
Vi sørger for kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under 
hele opholdet. Mød mennesker fra hele verden samtidig med, at du får en enestående 
mulighed for at forske i et projekt efter eget ønske. 
Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tid-
spunkter af året. Se nedenfor hvilke lande, der er mulighed for at ansøge til i 2015/2016!

Vores ansøgningsfrist for sæson april 2015 til marts 2016 er d. 1. december 2014 kl. 
23.59! 

Den elektroniske ansøgning åbner 15/10 på imcc.dk.

Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på www.ifmsa.net/public

Læs mere om ansøgningsprocessen på flg link: 
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/research-exchange/

For yderligere spørgsmål kontakt venligst lokalformand i København, Thisayini 
Baskaran, på følgende mails: research-kbh@imcc.dk eller lore.cph@gmail.com

IMCC Research Exchange 
Er du interesseret i forskning? Kunne du tænke dig at kombinere 
et forskningsophold med en rejse? Så se lige her! 
 
Med IMCC Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning! Vi sørger for 
kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under hele opholdet. Mød mennesker fra 
hele verden samtidig med, at du får en enestående mulighed for at forske i et projekt efter eget ønske.  
Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tidspunkter af året. Se 
nedenfor hvilke lande, der er mulighed for at ansøge til i 2015/2016! 
 

Land/organisation Antal pladser Afrejseperiode 

Canada-Quebec (IFMSA-Quebec) 2 Alle måneder  
(helst juli/august) 

Belgien (BeMSA) 1 Juli/august 

Brasilien (DENEM-Brazil) 1 Alle måneder 

Chile (IFMSA-Chile) 1 Alle måneder 

Frankrig (ANEMF) 1 August 

Holland (IFMSA-NL) 1 Alle måneder  
(undtaget december) 

Indonesien (CIMSA-ISMKI) 1 Juli/august 

Italien (SISM) 1 Juli 

Japan (IFMSA-Japan) 2 Alle måneder 

Korea (KMSA) 1 Juli/august 

Portugal (PorMSIC) 1 Juli 

Spanien (IFMSA-Spain) 1 Juli 

Taiwan (FMS-Taiwan) 2 Alle måneder 
 (undtaget januar, februar og juni) 

Tyrkiet (TurkMSIC) 1 Juli/august 

Tyskland (BVMD) 1 Alle måneder  
(undtaget juni og juli) 

USA (AMSA) 1 Juli 

 
Vores ansøgningsfrist for sæson april 2015 til marts 2016 er d. 1. december 2014 kl. 23.59!  
Den elektroniske ansøgning åbner 15/10 på imcc.dk. 
 
Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på www.ifmsa.net/public 
 
Læs mere om ansøgningsprocessen på flg link:  
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/research-exchange/ 
 
For yderligere spørgsmål kontakt venligst lokalformand i København, Thisayini Baskaran, på følgende mails: 
research-kbh@imcc.dk eller lore.cph@gmail.com 

Et par aftaler er desværre gået i vasken for os, men det er nu en stor glæde at kunne 
præsentere den næste aktivitet for PORTOS.

Der er netop ansat nye læger i hoveduddannelsesstillinger i ortopædkirurgi.
Søren Morgen var den mest kvalificerede og fik derfor frit valg af hoveduddannelses-
forløb.
Kom d. 4. november kl. 16:30 og hør Søren Morgen fortælle om sin vej fra medicin-
studiet til begyndelsen på speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi. Hør desuden, 
hvorfor Søren valgte lige præcis ortopædkirurgi som sin levevej samt tips og tricks til at 
komme i betragtning til speciallægeuddannelsen.
 
Lokale annonceres i næste MOK og på vores Facebook-gruppe ”PORTOS – Panums 
Ortopædkirurgiske Selskab”. Der vil som altid være kaffe, te og kage. Efter oplægget 
ved Søren Morgen holder vi månedsmøde, hvor alle er meget velkomne til at deltage. 
Vi glæder os til at se jer!
 
Hilsen PORTOS.

Basisgrupper
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Så er bøgerne i hus! Nedenfor er uddelingstider og der kommer flere tider senere. Husk HR 
skal hente bøgerne for 1-5. semester...

Dato og tid   Sted
Torsdag 30/10 kl. 13-15   Foran BIB
Tirsdag 4/11 kl. 15-17   Foran BIB
Torsdag d. 6/11 kl. 15-17  Foran BIB
Fredag d.7/11 kl. 16-18   Klubben
Mandag d. 10/11 kl. 14-16  Foran BIB
Onsdag d.19/11 kl. 15-17  Foran BIB

FRAKTURER I SKADESTUEN
Skal du ud i et lægevikariet, i KBU eller til eksamen på 6./9. semester? Vil du med til 
MIRAs minikursus i genkendelse af de hyppigste frakturer?

Picture this:

Billederne er lige kommet ind i systemet og med trætte natøjne åbner du programmet 
og kigger. Grundigt. Det ligner en knogle. Men er der en fraktur?? Ikke sikker i din sag 
leder du efter beskrivelsen fra radiologen. Ingen endnu - kommer der overhovedet én?

Hjælp patienten og dig selv - kom til MIRAs minikursus i frakturgenkendelse.

Dato: tirsdag d. 11/11-2014
Tid: kl 16.00
Varighed: Ca. 2 timer
Sted: Radiologisk afd. BBH (mere info, når du er tilmeldt)
Hvem: Stine Hangaard, yngre læge i radiologien med flere års erfaring fra ortopædki-
rurgi.
Tilmelding foregår pr mail - skriv til fraktur@mira-kbh.dk. Gratis for MIRA-medlemmer. 
Ikke MIRA-medlemmer skal meldes ind i forneningen (50 kr) og kan derefter deltage 
gratis i alle andre arrangementer.

Venligste hilsner
MIRA

CT-ABDOMEN OG EKSAMENSFORBEREDELSE I RADIOLOGI
Skal du til eksamen på 6., 8. eller 9. Semester? Så skal du holde øje med følgende 
oplæg. 25. november. Tid, sted og tilmelding kommer snarest.

Suturkurs med Nmf

Den 30/10 holder Norsk medisinstudentforening (Nmf) informasjonsmøte og suturkurs 
for norske medisinstudenter på Panum! Kurset finner sted i rom 21.2.26 på Panum og 
passer for de som vil lære og sy og de som bare vil finpusse teknikken. Suturkurset er 
gratis for medlemmer og koster kr. 30 for ikke-medlemmer.

Program:
Kl. 17.00: Infomøte om Nmf
Kl. 17.30: Suturkurs
Kl. 18.30: Hygge

Påmelding:
Send mail til ckx778@alumni.ku.dk
Oppgi navn, semstertrinn, om du er medlem av Nmf og om du vil delta på infomøte og 
suturkurs eller en av delene.

Det blir selvsagt servert ”noko å bita i”, utdelt kursbevis og steike god stemning. Spre 
det glade budskap til alle nordmenn på Panum!

Vi gleder oss til å se deg!

(PS: Lik oss på facebook: ”Nmf København” for siste nytt)

Panumkoret opfører Faurés requiem. 

Kom og nyd flot musik til vores allehelgenskoncert.
Solister: Pernille Madsen og Thomas Sigh
Musikere fra Sjællands Symfoniorkester og DR Symfoniorkester
Dirigent: Jon Hollesen
Tidspunkt: 2. nov. kl. 16:00 eller 19:30
Sted: Hellig Kors Kirke på Kapelvej
Billetsalg: Køb billet i forvejen på place2book.com. Link til billetter findes på www.
panumkoret.dk og www.facebook.dk/panumkoret
Pris: 175 kr., studerende og børn u. 18 år: 100 kr.
Husk at købe billet forud for koncerten. Vi fik udsolgt sidste år.

Basisgrupper

2
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DEN NYE 
BEVÆGEAPP

Flashcard-app til 
repetition af bevæge-
apparatets anatomi. 
Kan købes i App Store 
og Google Play.

DEN NYE 
BEVÆGEAPP

Flashcard-app til 
repetition af bevæge-
apparatets anatomi. 
Kan købes i App Store 
og Google Play.

MED DE DIGITALE 
VÆRKTØJER FÅR 
DU STOFFET IND 

PÅ FLERE MÅDER, 
OG INDLÆRINGEN 

FORBEDRES

VIDEOKLIP 
FORBEREDER DIG 
PÅ DEN KLINISKE 

VIRKELIGHED

BRUG I-BØGER 
OG APPS TIL AT 

BESTÅ EKSAMEN

Gå ind på munksgaard.dk og se det 
store udvalg af i-bøger til dit studie 

VIDEOKLIP 

I-BOG

I-BOG

omslag2014done.indd   1 15-10-2014   11:21:11

Scorebogen 2014

Efterår med Sønhks

Brænder du for øre-næse-hals-kirurgi, har du en spirende interesse for specialet, eller er 
du blot nysgerrig? 
Sønhks er basisgruppen for medicinstuderende med interesse for ØNH-kirurgi. Vi 
tilbyder i efteråret en række hands-on kurser, ledsaget af relevant teori og foredrag om 
uddannelsen til ØNH-specialist. 

Kommende arrangementer inkluderer:
- Kursus i basale øre-næse-hals undersøgelsesteknikker, torsdag den 20. november
- Kursus i nødtrakeotomi, primo december

Følg med i MOK, eller hold øje med vores hjemmeside, soenhks.dk for mere information 
om tid, sted og tilmelding. Du skal også være mere end velkommen til at dukke op til 
næste månedsmøde.

Månedsmøde i Sønhks

Hvornår: Tirsdag den 11. november klokken 16:30
Hvor: Sønhks’ egne lokaler på 1. sal i studenterhuset

Kom glad og hør mere om vores spændende kurser i efteråret! Der vil traditionen 
tro være kaffe og kage, samt godt selskab i form af andre søde ØNH-interesserede 
medicinere. 

Vi glæder os til at se dig!
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INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING I PMS

Fredag d. 14/11 klokken 18 afholdes generalforsam-
ling i PMS. Der er rig mulighed for at blive en del af 
det aktive liv i basisgruppen, hvis ønsket skulle være 
der, så kom endelig og vær med.  Vi er altid meget 
glade for nye ansigter.

Traditionen tro vil generalforsamlingen efterfølges 
af en hyggelig aften med ost og rødvin. Tag derfor 
gerne 2 flasker vin og en ost med. 

Mere information kan findes på vores Facebook-
gruppe: PMS – Psykiatrigruppen for 

MedicinStuderende
Vel mødt!
Mvh
Bestyrelsen i PMS

MÅNEDSMØDE: reviews og metaanalyser

Er du i gang med et litteraturstudie? Kom og hør Karsen Jørgensen fra Cochrane fortælle 
om teknik og gode fifs til reviews og metaanalyser. Karsten har meget erfaring inden for 
feltet. Han har netop været med til at lave det medieomtalte review om sundhedstjek af 
raske og har også deltaget i forskning omkring udbyttet af mammografiscreening.

Program: 

1. Betydningen af pålideligheden af de indgående studier, med udgangspunkt i et 
Cochrane-review om screening for brystkræft.

2. Betydningen af hårde outcomes versus surrogatoutcomes, men udgangspunkt i et 
Cochrane-review om helbredstjek.

Torsdag d. 6. november kl. 16.15
Sted: Mini aud. 29.01.30, Panum

Bedste hilsner
PUFF

Står du og skal søge penge til et specifikt projekt, eller kunne du bare godt tænke dig at 
lære, hvordan man søger penge fra fonde, så deltag i PUFFs fondansøgningskursus.

Kurset består af en generel introduktion til dét at søge penge fra en fond samt en specifik 
del, hvor der vil være mulighed for at diskutere din specifikke ansøgning.
Under den generelle del vil du blive introduceret til forløbet, hvilke fonde man kan søge, 
hvordan man sælger sit projekt, samt hvordan man udformer et godt CV. 
Hvis du har et eller flere spørgsmål til din specifikke ansøgning, så send dem gerne til 
undertegnede inden kurset, så vi kan tage dem op i plenum. Det bliver selvfølgelig 
anonymiseret.
 
Kurset afholdes af Research Adviser Marianne Gauffriau fra Fakultetsservice, Forskning og 
Innovation.  

Tid: Torsdag den 13. november kl. 16.15 til 19.00

Sted: Lokale 31.01.48a, Panuminstituttet

Tilmelding: Skriv til jespererichsen@live.com. Gratis for medlemmer af PUFF, ellers 50 kr. 
(prisen for indmeldelse)

Med venlig hilsen
Jesper Høiberg Erichsen
Medlem af PUFFs bestyrelse

PUFF arrangementer: 

Foredrag:
- Månedsmøde oktober: Den gode forskningsidé ved forskerkurser.dk, 7/10-14
- Author-seminar ved Elsevier, arrangeret af KUB-nord, 9/10-14
- Månedsmøde: Reviews og meta-analyser

Kurser: 
- Fondsansøgning 

- SAS-programmering
- SPSS-kursus

Mere information om tid og sted for arrangementerne kommer løbende på mailen, 
hjemmesiden og i MOK.

Medicinstuderende søges til Prægraduat Forskningsår 

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiolog til et klinisk projekt på hjerte-
medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Den forskningsstuderende kommer til at være en del af et større forskerteam og i meget 
tæt samarbejde med en phd-studerende. Projektet er knyttet til iPower (ImProve diag-
nOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease), som om-
handler kvinder med angina pectoris uden stenoser på koronararterier undersøgt med 
koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær 
sygdom. I dette delprojekt vil vi undersøge om der en gavnlige effekt af ca. 12 måneders 
ACE-hæmmer behandling, Ramipril i et randomiseret placebo kontrolleret forsøg. Du vil 
få et delprojekt som omhandler karfunktion målt ved flow medieret dilation (FMD) før og 
efter behandlingen. Du vil selv komme til at foretage undersøgelsen på patienterne og vil 
derfor blive oplært i ultralydsteknik.

Du kan læse mere om hovedprojektet på: http://ipowerhjerter.dk. 

Stillingen: Ansættelsen som prægraduat forskningsårstuderende varer 12 måneder. Op-
start vil ske enten i foråret eller efteråret når vi har alle godkendelser i hus. Da patienterne 
skal være i behandling i ca. 12 måneder vil du i midten af forskningsårsstudiet kunne tage 
et halvt år tilbage til studierne. Da du kommer til at være en vigtig del af forskningsgrup-
pen vil du være ansat som timelønnet forskningsassistent i det halve år hvor du er tilbage 
på studiet. Vi vil sørge for at opstart og pauser kommer til at passe med dine studier, men 
det kræver selvfølgelig lidt fleksibilitet fra dig.

Dine arbejdsopgaver:
• samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, regis-
trering af patientdata i projektets database, inklusion af patienter ved telefonisk kontakt, 
ansøge midler, artikelskrivning samt præsentation af data ved kongresser (i samarbejde 
med phd-studerende)
• Måling af FMD ved ultralyd af a. Brachialis 

Som forskningsårstuderende vil du være ansvarlig for gennemførelse af dit eget forskn-
ingsprojekt. Dit prægraduat forskningsår skal afsluttes med en rapport, som kan udgøre 
dit kandidatspeciale. Der vil blive mulighed for at publicere resultater i et videnskabeligt 
tidsskrift, samt for deltagelse i kurser og international konferencer. 
Lønnen er 10.000 / måned.

Vi søger en medicinstuderende: 
• som har bestået 8. semester
• som er selvstændig, ansvarlig, struktureret, glad for praktisk arbejde og god 
til at snakke med patienter og fleksibel mht opstart og studiepause.

 Motiveret ansøgning og CV bedes sendes til: 
 PhD-studerende, Marie Michelsen
 Email: marie.m.michelsen@gmail.com  Tlf: 31105779

Interesseret i Børne- og Ungdomspsykiatri?

Så sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 11/11 fra klokken 17:15 og mød på dagen op i Haderup Auditoriet på Panum.

Psykiatrigruppen for MedicinStuderende (PMS) inviterer nemlig til en super spændende foredragsrække med fokus på det 
medicinske speciale Børne- og Ungdomspsykiatri. Vi har været så heldige at få hele fire dygtige oplægsholdere på besøg, 
og programmet bliver som følger:

17:15   Velkomst v. PMS

17:20  Præsentation af specialet v. Birgitte Moltke, klinikchef, Afdeling B1 Bispebjerg.

18:00  Pause

18:15  Spiseforstyrrelser v. Mette Bentz, psykolog og Ph.D.-studerende, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg og 
Else Marie Olsen, afdelingslæge og Ph.D.-studerende, Ambulatoriet for Spiseforstyrrelser.

19:00  Pause

19:05  Forskning v. Susanne Vinkel Koch, Post-doc., overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Ekstern klinisk lektor, 
Københavns Universitet.

 19.30  Afslutning

Deltagelse er gratis, og der vil som altid være kaffe, frugt og kage til arrangementet, hvor alle er mere end velkomne. Hvis 
du til daglig ikke er studerende på Panum, så send en mail med navn til pmsmedicin@gmail.com for at blive skrevet i døren. 

Mere information kan løbende findes på Facebook i gruppen PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende.

Vi glæder os til at se jer!

Mvh
Bestyrelsen i PMS
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Så var der det der 69-timersbar her i weekenden, og det var rigtig sjovt. Uheldigvis var det så sjovt, at MOK's fotograf var stiv det meste af fes-
ten og glemte at tage billeder. Vi beklager fejlen og har givet personen en advarsel. Traditionen tro har vi ladet billederne tale for sig selv :-)

Godt kæmpet af de deltagende i dette års tour. 
Især klarede scorebogen og FISS sig rigtig godt, og 
her endte FISS med et sejre med under et sekund i 
finalen. // mok.red//Jonas
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Anna Marthas' 69:

69-timers bar får uundgåeligt en lidt anden karakter, når man er gravid 
(som jeg er). Så jeg måtte ligesom finde ud af, hvordan man er med 
uden at drikke sig i hegnet. Jeg startede blidt lørdag formiddag med 
Landsholdsbar.
Denne bar kører for andet år i træk, og temaet er det danske landsholds 
storhedstid. Da jeg ankom lidt over kl 11 om formiddagen sad 20-25 
mennesker iført rød-hvide bluser og klaphatte, med flaskeøl og snacks, 
og så dokumentar om EM i 92.
Det fremgik tydeligt, at størstedelen af forsamlingens medlemmer 
havde set filmen utallige gange, men 
det forhindrede dem alligevel ikke i 
at råbe i ærgelse, når en bold gik forbi 
målet, eller at springe op af begejstring, 
hver gang et historisk mål blev scoret. 
Stemningen var fantastisk god, og 
selvom jeg hverken interesserer mig for 
fodbold eller øl (men jeg fik da en rød 
sodavand), så blev jeg alligevel revet 
med, og gik fra baren i et fantastisk 
humør. 

Efter min daglige middagslur kom jeg 
tilbage til Panum lørdag eftermiddag, 
hvor jeg havde min søster med. På 
trods af, at jeg ikke var fuld, kan jeg 
ikke rigtigt huske hvad vi lavede. Men 
ligesom med kvalme og konstant tis-
setræng, så er glemsomhed et af de 
flere fællestræk mellem graviditet og 
fuldskab.  Men jeg kan huske, at der 
kom en meget sød og pæn fyr hen til 
min søster, og at hun spurgte ham, om 
han havde haft en ligtorn. Det er åben-
bart en frase, der virker til at komme i 
kontakt med folk ude i byen, men jeg 
skal hilse og sige, at den ikke virker på 
Panum; fyren kiggede hjælpeløst over 
på mig, vist i et forsøg på at finde ud af, 
om der var et rigtigt svar til min søsteres 
ret bizzare spørgsmål, hvorefter han 
meget hurtigt forsvandt (hvorfor hun 
var nødt til at bruge denne mærkelige 
komme-i-kontakt-med-folk-replik, når 
fyren allerede havde henvendt sig til 
hende, fandt jeg aldrig ud af ).

Min yndlings bar fra lørdag aften var Disney-dame-bar! Det kræver 
nemlig ikke nogen alkoholpromille at skrige i kor med 200 mennesker 
i Atriumgården til alle de største Disney hits!

Kaspers 69:

Torsdag:
Sad og spillede et brætspil, Last Will (tm), i brætspilsbar.. Jeg vandt, 
stort.. lækkert!

Alt for sent opdagede jeg, at der var medicinerrevy.. Det betød at jeg 
måtte stå op, nede bagved, ganske kortvarigt, indtil jeg fik en siddeplads..
Awesome!

Efterfølgende trak jeg, og to bekendte, os tilbage til klubbens bagloka-
ler, for at få lidt ro og chille, da ingen af os var særligt fulde.. Inden for 
30 minutter, kommer der en syngende gentleman i Lala-kostume, som 
slæber både en guitar og en harmonika frem, og går i gang med det 
helt store 90’er-efterskole-maraton af en fællessang, lige der hvor jeg 
sad.. Det var sindssygt hyggeligt, og jeg sang med på "Alle Sømænd er 
Glade for Piger"! Så gik jeg hjem.

Fredag og lørdag var jeg for fucking boring med kandidatopgave til at 
dukke op..

Dennis’ 69:

Torsdag:
Gennemsnitlig promille for dagen: 0,5-1
Min 69-timersbar startede med at jeg kom direkte fra aftennattevagt, 
hvor jeg havde sovet 3 timer. Herefter kom jeg 15 minutter for sent til 
åbningstalen – fedt... Efterfølgende sad jeg og spillede et brætspil, Last 
Will (tm), i brætspilsbar.. Jeg tabte, stort.. lækkert..!
Alt for sent opdagede jeg, at der var medicinerrevy.. Det betød at jeg 
måtte stå op, nede bagved, under hele forestillingen.. awesome.. 
Efterfølgende trak jeg, og to bekendte, os tilbage til klubbens baglokaler, 
for at få lidt ro og chille, da ingen af os var særligt fulde.. Inden for 30 
minutter, kommer der en syngende tosse i Lala-kostume, som slæber 
både en guitar og en harmonika frem, og går i gang med det helt store 
90’er-efterskole-maraton af en fællessang, lige der hvor jeg sad.. hur-
raaaaa... Så gik jeg hjem.

Fredag:
Gennemsnitlig promille for dagen: <0
Jeg var kun til 69 ganske kort fredag, til 
BodegaBankoBar..  Jeg tabte.. Og så tog 
jeg afsted på arbejde..

Lørdag:
Gennemsnitlig promille for dagen:  >2
Lørdag kom jeg endnu engang direkte 
fra ANV, denne gang efter 5 timers søvn! 
Den første bar jeg besøgte var, UDEN 
SAMMENLIGNING, den fedeste bar un-
der hele 69-timersbar! ”Heroes of Might 
and Magic III”-bar var for awesome! Jeg 
var til samme bar i 2013, hvor jeg vandt 
spillet, og jeg gentog sgu successen i år! 
Herefter forsøgte jeg mig med KØ-bar, 
som var en fantastisk oplevelse, hvor 
man hyggede sig i køen med de andre 
gæster. Dernæst kom turen til Hannibar 
og Jerry – på trods af at jeg aldrig har set 
filmen, kunne jeg mærke entusiasmen 
fra alle de som havde, og det var en fest! 
SÅ kom NAM-bar, og dermed en helt 
fantastisk koncert! I ain’t no fortunate 
son! Herefter bliver det hele lidt mere 
tåget, men jeg tror jeg havde det sjovt.. 
Så tog jeg hjem, og opdagede at ja; jeg er 
blevet for gammel og bitter til at drikke..

Jonas' 69:

Jeg synes det var mega fedt, at Topgunn kom torsdag i stedet for Vild 
Smith. Og så var lukreception simpelthen noget af det smukkeste jeg 
har været med til. Aberne og flæskestegssandwich var mit klimaks... Jeg 
synes det var lidt ærgeligt, at Vild Smith ikke kom, men godt de kunne 
finde en erstatning. Revyen var også pænt fedt... og så selvfølgelig årets 
bar – TEKKEN bar... hold kæft det var nice!

Eriks 69:
Til 69-timersbar i år var jeg sleskt iført en åben cowboyskjorte. 
Jeg havde også en termojakke. 

Markus' 69:

Jeg har ikke været til festen, jeg var for travl med 3. semester, så derfor 
var jeg fucking boring.

MOKerne har været til 69 på forskellige tidspunkter 
(sådan nogenlunde), og derfor er ingen i stand til 
at lave en fuld (altså, fyldestgørende, ikke beruset.. 
beruset kan vi godt klare) beretning om 69-timersbar 
2014.
Nedenfor kommer derfor beretning fra flere af redak-
tionsmedlemmerne, og deres 69-timersbar i år!
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BLIV EN DEL AF HOLDET 

VIND EN IPAD 

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 44, 2014
Studenterpræsten er et tilbud til alle studerende. Du kan kontakte ham, hvis du har brug 
for en personlig samtale, og du er også velkommen til at deltage i de arrangementer som 
studenterpræsten og studentermenigheden i København holder i løbet af semesteret.  
Det meste er gratis og i øvrigt åbent for alle – troende, tvivlere, ateister, ekstremister og 
de ligeglade. Også dig!

Vel mødt!
Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

________________________________________

Sidst-på-måneden-frokost
Efter den ugentlige studentergudstjeneste (kl. 12.15) i Trinitatis Kirke er der dejlig frokost 
i SMiKs lokaler.
I anledning af Halloween (Allehelgen) står menuen på dejlig græskarsuppe og en 
uhyggeligt lækker dessert.
Mad koster kr. 20. Øl kan købes for kr. 10.
Tid: Fredag den 31. oktober kl. ca. 13
Sted: SMiKs lokaler, St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København K

________________________________________

Dannelse – at skænke tilværelsen opmærksomhed
Foredrag ved biskop Peter Skov-Jakobsen
Peter Skov-Jakobsen fortæller om dannelse som det at overskride sig selv. 
Tid: Tirsdag den 28. oktober kl. 20
Sted: TeoBar, Købmagergade 46, kælderen, over gården

________________________________________

Studiekreds: Hvad er det menneskelige? ved studenterpræst Nicolai Halvorsen
Naturvidenskabelige, humanistiske og teologiske perspektiver.
Er mennesket en genetisk automat eller et åndsvæsen? Er de grundlæggende drivkræfter 
i mennesket selvopholdelsesdrift og genernes videreførelse? Eller er mennesket karakteri-
set ved selvbevidsthed og frihed, om end også styret af dunkle drifter og begær? Og 
er det blot et andet udtryk for at vi er skabt af Gud, men at synden har forstyrret vores 
væsen? 
Vi vil diskutere synet på mennesket og det menneskelige ud fra naturvidenskabelige, hu-
manistiske og teologiske perspektiver og drøfte, hvordan de forskellige beskrivelser kan 
give mening: Vi vil se på forskellige synsvinklers styrker, konsistens, rækkevidde og hvilke 
konsekvenser menneskesynet har politisk, samfundsmæssigt og kulturelt.
Der vil være et kort oplæg hver gang og nogle kortere tekster til læsning. Der forudsættes 
ikke noget hjemmearbejde; blot engagement. Jeg regner med, at studiekredsen varer ca. 
2 timer. Hvis der er stemning for det, vil vi spise sammen bagefter.
Tid: Vi mødes tre tirsdage: 28. oktober, 11. november, 25. november kl. 16.15-18
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B
Yderligere info kan fås hos studenterpræst Nicolai Halvorsen på praest@sund.ku.dk - 28 
75 70 94

________________________________________ 

Christmas with the Danes – a cookie cooking workshop
How do Danes celebrate Christmas? One of our most important and beloved ways of 
celebrating the holidays is to make - and eat! - lots of particular Christmas foods and have 
a good time doing it together. These afternoons are run by SMiK academic coworker, cake 
blogger and cook book writer Lise Lotz.
Three November afternoons will have you working with other students in the small 
kitchen of the student congregation in central Copenhagen preparing cakes and cookies 
for all of us to enjoy. If things go well you will even have something sweet to take home.
Time: 
3 Tuesdays 4-7 pm:
• November 4th (gingerbread houses/kagehus)
• November 11th (vanilla rings/vanillekranse)
• November 18th (fried twisted cookies/klejner)
Place: SMiK, St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København K
Sign up with Lise: lise@smikbh.dk no later than Nov. 1st. You can sign up for one or more 
sessions.
First-come, first-served principle. Max. 10 participants per week.
Danish and international students welcome.

________________________________________

Historie "on location" - Det Kgl. Teater, Gl. Scene
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Kom med på opdagelse på Det Kongelige Teaters Gamle Scene. Oplev den helt 
særlige stemning, de historiske loftsmalerier, svungne engle og den traditionelle store 
prismelysekrone i teatersalen. Kom med bag scenen hvor sceneteknikken arbejder og 
besøg den store skræddersal, hvor eventyrlige kostumer til alle teaterets forestillinger 
bliver til og hvor kun fantasien sætter grænser. 
På Gamle Scene får vi også et kig ind i H.M. Dronning Margrethe 2.'s private salon og loge. 
Rundvisningen tager 90 minutter og gennemføres på kunstens præmisser. Prøver der 
trækker ud eller sceneteknik, der kræver akut justering, kan bevirke, at vi ikke kan gå den 
planlagte rute. 
Tid: torsdag den 27. november kl. 16.15-18
Sted: Vi mødes ved Café August B - indgang til højre for hovedindgangen til teatret på 
Kongens Nytorv.
Tilmelding til Lise Lotz på senest 25. november på lise@smikbh.dk
Max. 30 deltagere. Først til mølle-princippet gælder.
________________________________________

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 træf-
fetid. 
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


