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Hoved: fyldt med ubrugelige informationer 
om KUnet, absalon, skemaer og andre 
ligegyldige ting

Kittel: langærmet (kikset) og 
købt i en boghandel (ugh!)

Ansigt: fuldstændig hårløst 
og med et naivt og uskyldigt 
udtryk

Ny stud. med.
anno 2015 præsenterer:

Erhvervsdagen

Stetoskop: Købt i BR... 
Need we say more?!

L æ g e t a s k e :  H v e m 
fanden bruger sådan 
en i 2015?

Ben: Alt for korte! Hvordan vil du 
kunne nå at løbe til et traume?

Sneaks: Hvad er der nu 
galt med hvide træsko?

Skygge: Ingen står 
sjovt nok i din...

Hætte: Er det ikke meningen 
den skal dække håret?
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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
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
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 PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook
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

freewebsite-service.com/sims

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
sofiekbh.wordpress.com
www.soenhks.dk

AKS
Donaid
DSS
Eorta
FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

SOFAS
SPLAS
Synapse
SØNHKS

Det sker i ugen
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HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
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MOK UDKOMMER
NYE YOUNG GUNS STARTER – SE FORSIDEN
MR MÅNEDSMØDE – SE S. 4

ERHVERVSDAG FOR YOUNG GUNS

FREDAGSBAR? – SE S. 13
FADL’S DHL-STAFET – SE S. 7
 

DEFEKTDAG
DU ER IKKE PETER SCHMEICHEL!

MILLE SKAL I ZOO (OG HILSE PÅ SIN FAMILIE)

MOK DEADLINE KL. 12:00
MANDAGSMØDE I KLUBBEN... SKYND DIG, 
HVIS DU VIL HAVE EN VAGT TIL FREDAGSBA-
REN!

DENNIS LÆRER AT BRUGE SINE ORD

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Jeg elsker umti 
umti musik!

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIEVEJLEDNING 
OG STUDIESERVICE
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Albin Andrea

Nu en dødsbowle 

med tilpas hyldeblomst i 

glassene klirrer  

Det blæser idag 

en gøglerhat i vinden

hurtigt, efter den! 

Mine knæ er blå 

der er oplæg i aften 

Jeg kan ikke gå 

Salen er tom nu 

Disco Pogo spiller højt 

klokken er snart 6 

Tomme ølflasker 

husk nu at sætte streger

HUSK AT DRIKKE VAND 

Stort vejlederfjæs 

Men 1, 2, 3 relevant 

nu kun menneske 

Holdningsdiskussion 

hold nu kæft, er blevet sagt 

hjælp, hvor er min snus 

Faklerne står klar 

lad nattens skrig begynde 

hvide skikkelser 

Rå guitar spiller 

vi skal rydde op idag 

flasker... overalt 

RUSTURS HAIKU 

Af Andrea/ MOK-red

DIG ? se s. 5
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Kære nye stud. med. – du er god nok!

Hej med dig! Velkommen til dit nye studie. 
Du er sikkert fuld af forventning om, hvordan 
din hverdag kommer til at hænge sammen de 
næste 6 år, og har muligvis en knude i maven i 
forhold til, om du er god nok til at læse medicin. 
For det første… Du er god nok. Du er omgivet 
af ressourcestærke mennesker, der alle klarede 
gymnasiet rigtig godt, og du vi  l til tider føle, 
at din sidemakker har bedre styr på stoffet end 
dig. Fat mod. Din sidemakker sidder med den 
samme følelse. I har alle sammen lagt enormt 
stor energi i at komme til der, hvor I sidder nu, og 
det er unægteligt en flot præstation indtil videre.

Men er du så klog nok til at læse medicin? Ja 
det tror jeg bestemt du er. For det kræver ikke 
nødvendigvis et kæmpe intellekt at lære stoffet, 
det kræver først og fremmest flid? Og er du flit-
tig? Ja det har du jo allerede bevist, da du kom 
ind på studiet. Men hvordan er den rigtige måde 
så at studere?

Som jeg ser det, er der overordnet to måder at 
studere på:

Marathonløberen
Du lægger ikke alt for hårdt ud, for så mister du 
pusten længe inden du er ved målstregen. Du 

skal finde et tempo, hvormed du kan nå det hele, 
og skal sætte dig et realistisk mål over arbejdsby-
rden fordelt ud over hele semestret. ”Jamen jeg 
har jo ikke prøvet det før. Hvordan kan jeg vide, 
at jeg studerer nok?” Det kan du heller ikke. Men 

en god tommelfingerregel er at betragte det som 
et fuldtidsstudie. Så hvis du går til undervisning 

og læser 8-16 man-fre, burde du være på den 
sikre side.

Sprinteren
Du har tusindvis af forskellige undskyldninger 

til ikke at studere i starten af semestret. Det kan 
være, at du hellere vil hygge dig med vennerne, 
har et arbejde, kone og børn eller noget helt an-
det. Uanset hvad, bliver du på et tidspunkt nødt 
til at få indhentet det, du er bagude med inden 
eksamen. Og hvornår skal man så begynde at 

tage sig sammen? Jeg foreslår, at du i hvert fald 
en måned inden eksamen begynder at dedikere 

stort set al din vågne tid til læsning. Det er brutalt 
og mega hårdt op mod eksamen, men det kan 

altså godt lade sig gøre.

Jeg har altid selv været mere eller mindre 
sprinter. Jeg har nogle semestre forsøgt at starte 
i god tid, men der kommer altid noget i vejen, 
og jeg ender med at skulle sidde fra morgen til 
aften foran bøgerne. Den sikre metode er klart 
at starte i god tid, og man føler som regel også 
et større overskud til undervisningen, fordi man 
har læst inden. Det vigtige er, at man ikke starter 
semestret med at sprinte og forsøge at nå pen-
sum 4 gange. Det er alt for opslidende og slet 
ikke nødvendigt.

Et studiemiljø i verdensklasse

Du har sikkert haft det rigtig sjovt, da du gik 
i gymnasiet. Fester og sociale arrangementer 
var jo alle tiders dengang, og du er muligvis en 
smule trist over, at det hele er slut nu. Men fat 
mod. Det sociale liv på medicinstudiet er meget 
federe, og du kunne fylde hele din kalender ud 
med arrangementer, hvis du havde lyst. ”Jeg skal 
lige vænne mig til at studere, inden jeg giver mig 
i kast med det sociale liv” – tænker du måske. Der 
er det vigtigt at huske, at vennerne på studiet er 
dem, der gør man gider gå der. Så skynd dig at 
meld dig ind i en basisgruppe, før du kommer til 
at synes bøgerne er lidt for triste. 1. semester er 
bestemt hårdt – lad endelig ikke de ældre stu-
derende bilde dig andet ind. Men derfor er det 
også vigtigt at få nogle venner at lide sammen 
med. Det gør det hele meget lettere.

Vi er som medicinstuderende temmeligt privi-
legerede, når vi nu har sådan et fantastisk stud-
iemiljø. Uheldigvis er det truet af, at de studer-
ende hvert år føler sig mere og mere pressede. 
Hvis du synes du havde en fed rustur, at SAKS 
holder nogle fede kurser, at det er rart med bil-
lige bajere i Studenterklubben eller at det er en 
god løn du får, når du arbejder på sygehusene. 
Så er der kun én gruppe mennesker, du kan 
takke. Det er de studerende, der kom før dig, 
for de har gennem frivilligt arbejde knoklet for 
at bevare det studiemiljø, vi har på medicin. Og 
nu er det din tur til at give en hånd med. Bare 
rolig, det er som regel rigtig sjovt og personligt 
udviklende.

God vind fremover.

Jonas Olsen /MOK-red
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Velkommen til nyt semester med SØNHKS!

Vi er Panums basisgruppe for studerende med interesse for det øre-næse-hals-kirurgiske 
speciale. Kom med til semesterets første månedsmøde, og hør mere om gruppens kom-
mende projekter, kurser og arrangementer!

Hvornår: Tirsdag d. 1. september klokken 16.30
Hvor: I SØNHKS’ lokaler på 1. sal i studenterhuset
Hvem: ALLE er velkomne, nye ansigter som gamle gengangere!

Vi i bestyrelsen glæder os til at se jer!

Kære SAMS'ere og nye Stud.med’ere!

Velkommen til dette semesters første månedsmøde. 

Vanen tro vil der ved dette månedsmøde være en lille intro til, hvem og hvad SAMS er.
Derudover får vi besøg af Inger Merete Terp, der er overlæge og enhedsleder ved klinik 
for liason-psykiatri i Region Sjælland. Hun kommer og fortæller om medicinsk uforklarlige 
symptomer (MUS) med fokus på, hvad man kan gøre i praksis, hvornår man henviser og 
hvordan man behandler.

Og ikke at forglemme...... der vil selvfølgelige være gratis pizza efter mødet (grin emoticon)

Det foregår i møderum 1 (42.0.01 - Pavillonen) kl. 17.00.

Vi glæder os til at se jer!

Semesterets første månedsmøde i MedicinerRådet
Velkommen tilbage til et nyt semester og velkommen til alle nye medicinstuderende.
Onsdag d. 26/8 holder vi semesterets første månedsmøde i MedicinerRådet. Det kommer 
til at foregå i MedicinerRådets lokaler i studenterhuset kl 17.
Alle er velkomne.

Dagsorden 
1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Tilbagemelding fra udvalg
4) Oversigt over MR’s økonomi
5) Studenterpuljen 
6) Studienævnet
  - 5. Sem bachelor
  - Eksamensplan forår 2016
 - Kursus- og eksamensbeskrivelse for akut patient
 - Kursus- og eksamensbeskrivelse for almen medicin
 - Kursus- og eksamensbeskrivelse, herunder ændret forberedelsestid til   
    eksamen, for pædiatri.
7) Studenterpuljen
8) Nyt fra StudenterRådet 
9) Nyt fra SundRådet
10) Meddelelser
11) Eventuelt

PANUMKORET SØGER NYE SANGERE

Panumkoret er ved at starte et nyt semester op, og i den forbindelse søger vi nye sangere. 
Dette semester søger vi kun mandestemmer (tenor og bas), og desværre ikke kvindestem-
mer.  Har man som pige/kvinde lyst til at søge ind i Panumkoret, skal man være velkommen 
fra forårssemestret 2016.

Vi øver hver tirsdag kl. 18:15-21:00 i Karmel på Vedbækgade 12, Nørrebro, og vi starter 
op tirsdag d. 25. august kl. 18:15. Vi anbefaler, at man synger 
med fra denne dato for at få en fornemmelse af koret. Der vil 
være forsyngning/audition efter korprøven d. 1. september.

Mere information om koret findes på vores hjemmeside 
panumkoret.dk.

Vel mødt og venlige, sangbare hilsner.

Mok præsenterer:
Guldkorn fra foreningen 'Naturligt Sunde Børn"

Rigtig medicin er svært!
Derfor tilbyder MOK nu ugentligt alternative løsninger på problemer, du ikke vidste, at du 
havde (fordi de ikke behøver at findes...)

     101 om "herpes"

Studentermedhjælper (stud.med., stud. scient. san.publ. eller stud.farm.) 
til enhed for Sygehuse og Beredskab – 15 timer/uge

Ansøgningsfrist: 30-08-2015
Er du stud.med., stud. scient. san.publ. eller stud.farm. og kan du lide at arbejde i et 
dynamisk, tværfagligt samarbejdsmiljø, så er du måske vores nye studentermedhjælper 
i Sundhedsstyrelsens enhed for Sygehuse og Beredskab. 

Om os 
I enheden beskæftiger vi os primært med planlægning af specialiserede sundhedsydelser. 
Blandt de væsentligste opgaver er specialeplanlægning, dvs. opgavefordelingen mel-
lem forskellige sygehuse, herunder faglig rådgivning om regionernes sundhedsplaner. 
Enheden varetager også den omfattende arbejdsopgave med at udarbejde nationale 
kliniske retningslinjer og har desuden ansvar for en række nationale planer og strategier 
på sundhedsområdet samt inden for sundhedsberedskab, smitsomme sygdomme, ra-
tionel farmakoterapi m.v. 

Dine arbejdsopgaver 
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i: 
• udarbejdelse af baggrundsmateriale og oversigter 
• udføre opgaver i forbindelse med afholdelse af møder 
Herudover kommer du til at bidrage til enheden med forefaldende arbejde. 

Din baggrund 
Vi forventer, at du er stud.med., stud. scient.san.publ. eller stud.farm. og har interesse for 
enhedens arbejdsområder, og at du besidder grundlæggende færdigheder inden for 
Office-pakken. Erfaring med søgning og formidling af sundhedsfaglig information er en 
fordel, men ikke en forudsætning. 

Du skal kunne trives i et travlt og tværfagligt miljø, være udadvendt og skal kunne arbejde 
selvstændigt med mange bolde i luften. 

Vi tilbyder 
En spændende arbejdsplads med afvekslende og udfordrende opgaver, hvor du vil få 
indsigt i et bredt spektrum af sundhedsfaglige problemstillinger og kontakt til mange 
forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Du vil komme til at arbejde sammen med godt 
40 dygtige kolleger i et dynamisk, tværfagligt samarbejdsmiljø med bl.a. samfunds- og 
folkesundhedsvidenskabelige kandidater, læger fra en række specialer, farmaceuter og 
kontorfunktionærer. Vores arbejdsklima er energisk, uformelt, og præget af stort fagligt 
engagement og gensidig respekt. 

Løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem HK/STAT og Finansminis-
teriet, og med ansættelse snarest muligt. 
Arbejdstiden er 15 timer pr. uge.

Vil du vide mere? 
Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte sektionsleder Lisbeth Høeg-Jensen på 
tlf. 7222 7807 eller mail lhj@sst.dk. 

Er du interesseret? 
Så send os din ansøgning med CV og eksamensbevis elektronisk via linket nederst i 
stillingsannoncen på www.sst.dk/job senest den 30. august 2015. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37.
https://golf.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&departmentId=7937&Proje
ctId=89285&MediaId=5#sthash.mFnLILZt.dpuf
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
24. August – 25. september 2015 

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

UGE35 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 24/8           
Tirs. d.25/8  MR MR MR       
Ons. d.26/8      DK DK DK DK  
Tor. d.27/8           
Fre. d.28/8           
UGE 36 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 31/8     TL TL TL TL   
Tirs. d.1/9     TL TL TL TL TL  
Ons. d.2/9           
Tor. d.3/9 SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT   
Fre. d.4/9  MR MR MR       
UGE 37 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 7/9  DK DK DK DK DK     
Tirs. d.8/9   TL TL TL TL TL TL   
Ons. d.9/9 AF AF AF AF AF AF AF AF AF AF 
Tor. d. 10/9  DK DK DK DK DK DK    
Fre. d.11/9    TL TL MR MR MR MR  
UGE 38 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d. 14/9 MR MR MR MR       
Tirs. d.15/9   DK DK DK DK DK    
Ons. d.16/9 AF AF AF AF       
Tor. d.17/9           
Fre. d. 18/9           
UGE 39 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.21/9 SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT   
Tirs. d.22/9           
Ons. d.23/9  DK DK DK       
Tor. d.24/9           
Fre. d.25/9  DK DK DK DK      

 
Der er hyggespot d. 3/9 (DK) samt d. 21/9 (AF/TL). 
 
Vi ses i kælderen 
 
Mvh studiesalsvagterne 
 
Martin (MR), Dan (DK), Thomas (TL) og Asbjørn (AF) 

Så skete det, som I alle gik og ventede på og aldrig troede ville ske! 

MOK redaktionen indsupplerer! 

Fra dette semester vil der blive plads til nye ansigter på redaktionen. 
Lige meget om du altid har haft en drøm om at blive mokker eller om det først er gået 
op for dig i dette sekund, så send os en ansøgning. Den skal foreligge på mok@mok.dk 
eller i MOK’s lokale senest d. 7/11-15 kl 12. Herefter vil du komme til samtale for at vi kan 
finde de helt rigtige og dedikerede sjæle til at bringe arven videre. 

Lidt om MOK:
MOK udkommer alle uger i semesteret. Vi laver det i fællesskab om mandagen fra kl 12. 
At være en del af redaktionen indbærer både, at man er en del af opsætning af opslag 
udefra såsom basisgrupper og annoncer. Men også de lidt sjovere dele, så som at lave 
artikler om relevante ting eller gøgl. 
MOK bliver lavet i Adobe InDesign, som du vil blive sat ind i, hvis du ikke allerede 
kender det bedre end resten af redaktionen. Det vil være en fordel, hvis du kender til 
grundlæggende computerbrug f.eks. brugen af ctrl+C og ctrl+V. Men det er ikke et 
ufravigeligt krav. 

Som medlem af MOK kan du se frem til:

Kære medstuderende

Velkommen tilbage til et nyt semester i Studenterklubben. Dette 
semester er nyt på rigtig mange måder.

Ny indgang
I forbindelse med byggeriet er Studenterklubbens gamle hovedind-
gang blevet lukket og indtil medio oktober vil den eneste indgang til 
Studenterklubben være ved hjælp af bagdøren. Bagdøren (Den nye 
hovedindgang) er placeret ved toiletterne under vandregangen ved 
læsesalen. 
Denne indgang fungerer både til hverdag og under fester.

Fredagsbarer
Der vil i dette semester som altid blive afholdt fredagsbare i septem-
ber, oktober, november og december. Husk at døren lukker kl. 2300, 
baren lukker kl. 2330 og musikken slukkes kl. 2345.

4. september - kl. 1100-2345

2. oktober  - kl. 1100-2345

6. november - kl. 1100-2345

4. december - kl. 1100-2345

Åbningstider
Vi har som altid åbent hver dag, hvor man kan få kaffe, øl og sodavand:

Mandag  - kl. 1100-1500

Tisrdag - Fredag - kl. 1100-1700

HG-intro
Hvis du har lyst til at være en del af det store fællesskab der er nede 
i Studenterklubben og være med at drive Studenterklubben, kan du 
komme ned til HG-intro og få en epic intro. Det starter kl. 1500. kl. 1600 

er man med til det ugentlige mandagsmøde og efter mødet er der 
rundsvisning i Studenterklubben. Hele 
det fede arrangement afsluttes med 
fællesspisning og en klub-100  (til de 
friske)

7. september + 14. september 

69timersbar
Allerede nu kan du sætte kryds i kalen-
deren til årets fest.

Åbner 22. oktober kl. 1100

Lukker 25. oktober kl. 0 700

Hav en godt semester / Markus

Velkommen til et nyt semester!
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KU's nyeste app!
Af: Markus Harboe Olsen & Niels Bach-Frommer

Fra kreatørerne bag UCPH MAP kommer nu myUCPH. myUCPH er din app hvor du 
kan logge ind og finde uendelig meget information. Her kommer nu en anmeldelse  
af og vejledning til KU's nyeste app.

1. Hent App'en
Appen kan hentes både fra AppStore til iOS (version 7.0.1 eller senere) og Google Play til 
Android (version 4.3 eller senere). Den er selvfølgelig gratis og anmeldelsen bygger på 
version 1.0.2 af App'en til android.

Til at starte med er det jo skønt at KU har forstået at ca. 110% af de studerende har smart-
phones og at KUnet fungerer, mildest talt, suboptimalt på sådanne medier. Du kan bruge 
nedenstående QR-koder til at få adgang til app'en.

2. Login
Efter app'en er hentet, kan den let åbnes og første side er 
en loginskærm. Hvis du er gæst eller har brug for hjælp 
kan du let gå ind på en af de to tilhørende links. Hvis du 
bruger Gæst-adgangen får du en lite-version af app'en og 
hjælp linker giver 10 linjers hjælp til denne side.

Siden er minimalistisk, pæn og deres login fungerer, 
hvis du altså kan dit login, så kommer du hurtigt videre.

Hvis man derimod har glemt sit login så er der ingen 
hjælp at hente og du må ind via KUnet for at få rettet 
op på dette.

3. Forsiden
Når man så er logget ind, bliver man mødt med en 
forside der består af et lettere ikke-centreret logo, og 
ikke særlig meget mere. For at komme videre må man 
trykke på menuen øverste, som tydeligt står markeret 
med "myUCPH". 

Her kunne man argumentere for at det ville være ret 
smart hvis der var nogle af de funktioner som man har 
ind på KUnet.dk, såsom nyheder, studiebeskeder, eller 
arrangementer. 

Måske der blot skulle stå at man nu var loggede ind, og 
man kunne tilgå funktionerne ved at trykke på menuen 
øverst, eller en lille personaliseret hilsen så man ved at det 
var ens egen profil man nu var kommet ind på.

Generelt en ret ubrugelig og ufunktionel side.

4. Menuen
Her kan man se hvad der er for nogen funktioner der 
gemmer sig i myUCPH appen. Der er en beskedfunktion, 
hvor man kan læse de beskeder man har fået igennem 
KUnet og Absalon, man kan se sit personligt skema, kigge 
i telefonbogen og få information om de biblioteker, man 
har adgang til som studerende på KU.

Nederst i menuen er der også mulighed for at læse lidt 
om selve myUCPH appen, samt kontakt udviklerne hvis 
man har nogle spørgsmål eller der er noget der virker.

Til sidst er der mulighed for at vælge mellem at vise appen 
på engelsk eller dansk under indstillinger, og naturligvis 
er der også mulighed for at logge ud.

Denne menu er simpel og fungerer. 

5. Beskeder
En beskeden, men meget velkommen funktion, her er 
det muligt at se beskeder fra absalon og fra KU direkte 
på telefonen. Det betyder at man ikke behøver at kigge 
ind på absalon hele tiden, for at finde ud af om ens timer 
er blevet rykket eller om filerne fra tirsdags SAU time er 
nu blevet lagt op.

Det er også smart at appen understøtter de såkaldte 
"push-beskeder", som man kender ved at der kommer 
en lille tal op i hjørnen af iconen, når man har fået en 
ny besked.

Dog er det ikke perfekt - hvis der f.eks. står et link i besk-
eden kan den ikke trykkes på, og den rykker hele siden 
sådan at det ikke ser så pænt ud. 

Karakter:

6. Personligt skema
Det er rigtig dejligt at man nu kan se sin skema på mobilen 
uden at skulle gå igennem det større proces med at få 
skemaen ned på ens egen skema fra KUnet. Det er også 
et tilfredsstillende mængde information man får omkring 
timen når man trykker ind på de individuelle events.

Tilgengældt er det kun muligt at se én dag af gangen, 
og der er ikke mulighed for hurtig at skifte mellem uger 
eller måneder, så det er besværligt at finde ud af, hvad for 
noget undervisning man skal til i fremtiden. I realiteten er 
skemafunktionen mest egnet til hvis man lige har glemt 
hvilket lokale det næste time skal foregå på. En lille notat 
om, hvilket ugenummer man kigger på, ville hellere ikke 
være uvelkommen.

Generelt mangler der meget i kalenderen, men den 
virker da.

7. Telefonbogen
Her kan man finde kontaktinformationer på medarbejdere 
på KU. Man kan søge på navn, telefonnummer, e-mail 
adresse osv. Det er nemt at bruge, og har egentlig sammen 
funktionalitet som telefonbogen ind på KUnet.

Man kan kun finde ansatte, så det har en begrænset 
brugbarhed for studerende, men det er også fint hvis man 
lige skal have nummeret på ens bachelorvejleder eller skal 
have fat i en studievejleder. 

Det kunne ellers være smart, hvis der også var mulighed 
for at søge på studerende, og finde deres e-mail adresse, 
da dette allerede er en etableret funktion på KUnet.

8. Biblioteker
Her er der mulighed for at se åbningstiderne på de forskel-
lige biblioteker man har adgang til som studerende på KU. 

Der er også en literatursøgnings funktion, hvor man 
kan søge i REX. Denne søgning åbner et ny vindue i ens 
browser, og selv om den virker uden problemer, er det nok 
ikke den bedste måde at udføre seriøse literatursøgninger. 

Her kan man også få kontaktoplysninger på Københavns 
Universitetsbibliotek (KUB).

En fin side, men brugbarheden er måske begrænset.

Dommen:
Generelt er app'en et dejligt frisk pust fra KU's side. Alt 
hvad den indeholder kunne dog være lavet af 3 effek-
tive og erfarne app-programmører på en formiddag. 

Overordnet er grafikken og designet tilfredstillende. 
De har formået at køre med KU's farver, men udover 
dette er app'en ret simpel og måske en smule kedelig.

Som studerende kan I sagtens vente med at down-
loade den, men hvis I ønsker at være med på noderne 
så hent den, åben den og luk den derefter.

App'en får ét KU-logo for at 
KU endelig har indset at app's 
er smart og alle bruger dem. 
Derudover får de et ½ logo 
for at de få funktioner  der er, 
faktisk virker. Det er et stor 
skridt i den rigtige retning og 
hvis der skulle gives karakter 
for potentiale så ville den 
kunne få 2 ekstra KU-logo'er.
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FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

(Telefonerne er åbne dagligt fra kl.10 til kl.15)

Mandag-torsdag:
Fredag: kl.8.00 - 14.00

Nyt semester
FADL København ønsker alle nye såvel som gamle studerende et rigtig godt semester. Vi ser 
frem til at se jer hos os i FADL-huset til forskellige begivenheder.

Er du overflytter fra Odense, Århus eller Aalborg? 
Så husk, at vi afholder overflyttermøde, hvor du kan få besvaret alle dine spørgsmål. Du vil 
få meget information om, hvad FADL’s Kredsforening København kan gøre for dig, og hvis 
du gerne vil arbejde via FADL’s Vagtbureau København, bliver du også klædt på til dette. 

Møderne finder sted: 

10 september kl. 17.00-19.00
22 september kl. 17.00-19.00 

I kantinen i FADL-huset. 

Tilmelding: Skriv en mail med navn og dato for deltagelse til Charlotte på cf@fadl.dk 

FADL til DHL Stafet 2015 
Så er det nu på fredag den. 28 august fra kl. 18.00, at FADL endnu engang deltager ved det 
årlige DHL-stafet. En tradition med masser af hygge, mad og festligheder til et godt stykke 
ud på natten. Ligeledes giver dette arrangement en rigtig god mulighed for at tilbringe 
en sjov og behagelig aften i selskab med FADL og dine medstuderende. Er du ikke en af 
de mange løbere, så tøv ikke! KOM OG HEP – og få en fantastisk dag i fællesskabets tegn. 

Vi glæder og til at se jer alle sammen! 

Tid til kontingentopkrævning 
Som mange nok har bemærket er det blevet tid til kontingentopkrævning. Alle FADL-
medlemmer har modtaget opkrævningen på en mail med en pdf-fil vedhæftet. Indbetalin-
gen foregår via netbank på den manuelle måde. Vi anbefaler alle til at tilmelde betalingen 
til betalingsservice. På den måde vil både fremtidige kontingenter og forsikringer blive 
betalt automatisk. Er du allerede tilmeldt betalingsservice sker indbetalingen naturligvis 
automatisk. 

Generalforsamling 2015
FADL København indkalder til Generalforsamling 2015
Fredag den 9.oktober 2015 kl.17.00 i studenterklubben på Panum Instituttet

Tilmeldingen til FADL’s kurser åbner snart!
Endnu et semester er startet, hvilket også betyder endnu en ny sæson for vores udbudte FADL 
kurser. Igennem de sidste par år har vi i FADL arbejdet for at udbyde et varieret og relevant 
kursusprogram, der kan hjælpe til at ruste den enkelte medicinstuderende i et kommende 
vikariat og ikke mindst som et “klinisk” fokuseret supplement til den kommende KBU læge. 
Kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser findes i semesterstartshæftet og på fadl.dk.

Følgende kurser udbydes: 

• Akut abdomen
• Akut medicin
• Akut pædiatri
• Blodprøver
• EKG
• Væske- og elektrolytforstyrrelser
• Infektionsmedicin
• Kardiologi
• Klinisk farmakologi
• Nefrologi
• Neurologi
• Skadestue- og ortopædkirurgi
• Psykiatri
• Radiologi
• Stetoskopi
• Sår og sutur

Tilmeldingen foregår online på fadl.dk. Tilmeldingen åbner den. 4 september og slutter den 
10 september, hvorefter der trækkes lod om pladserne. Spørgsmål vedrørende kurserne 
rettes til kursus-kkf@fadl.dk. 

Kredsforeningen
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Annoncering af Foredragsrække efteråret 2015 

Enhed for Global Sundhed, Rigshospitalet tilbyder endnu en række forelæsninger om 
for-skellige trope- og infektionsmedicinske emner i samarbejde med overlæge Søren 
Thybo fra Infektionsmedicinsk afdeling, RH. 
Forelæsningerne henvender sig specielt til interesserede stud.med.’er, sygeplejestude-
rende og sygeplejersker. Der findes glimrende muligheder for medicinstuderende for at 
komme ud og lære sundheds-og sygdomsvilkårene at kende i en række udviklingsområ-
der gennem PIT, men mange andre vil selvfølgelig føle sig fristet af at anvende deres 
sundhedsviden fattige steder i verden, hvor der er brug for den. 
Læger er naturligvis også meget velkomne. 

De annoncerede forelæsninger kan også ses som en appetitvækker til det årlige ”Sum-
mer School of International Health” kursus i August, som arrangeres af Københavns 
Uni-versitet og IMCC. 

Formålet er at interessere så mange sundhedspersoner som muligt for vigtige infektions- 
og tropesygdomme, som har stor global betydning. 

Datoer: 
Tirsdage eftermiddage kl 15:15 til 16:30 i konferencerummet 4072 repos’en. 

Den 8. september: Tuberkulose. Der jo desværre stadig er en stor sygdom spe  
  cielti fattige lande. 
Den 29. september:  Spedalskhed og andre trope-relaterede hudsygdomme (undta 
  gen Leishmaniasis). 
Den 13. oktober:  Schistosomiasis (=Bilharziose) 
Den 10. november:  Visceral og Kutan Leishmaniasis 
Den 2. december:  Polio- og andre virale CNS sygdomme 

Tilmelding og øvrig henvendelse rettes til: 
globalhealth.rigshospitalet@regionh.dk

1-årigt research fellowship på Harvard University

Kandidatopgave i traumatologi

Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår 
ved Harvard University og Rigshospitalet med start i juni 2016. Forskningsåret består af 
10 måneders ophold i Boston på Harvard University og 2 måneder i Danmark på Rigshos-
pitalet. Ansættelsen er fra sommeren 2016, og fondsmidler til løn totalt 120.000 kr. er 
bevilliget fra Københavns Universitet (internationaliseringspuljen). Yderligere finansiering 
skal den studerende selv søge ved fonde.

Muligheden: 
Du vil arbejde sammen med førende forskere i et anderledes og udfordrende arbejdsmiljø. 
Der er stor sandsynlighed for, at der kan komme publikationer ud af dit arbejde samt aktiv 
deltagelse med abstracts på internationale konferencer. Du vil få værdifulde erfaringer og 
et nyt perspektiv på forskning og traumatologi, som vil gavne dig resten af din karriere. 

Krav: 
Fra Københavns Universitet & Harvard’s side, forventes der dedikeret, hårdt og målrettet 
arbejde af dig. Du vil arbejde som del af forskningsgruppen, måske incl. aften/nat og 
weekender. Der er derfor ikke tale om en ferie i USA. Du skal desuden deltage i kurser, 
skrive fondsansøgninger og protokol før og under opholdet i USA. 

Personligt: 
Du har gerne afsluttet 2. semester, kandidat, er interesseret i forskning og det traumatolo-
giske område og har mod på at prøve kræfter med et hårdt internationalt forskningsmiljø. 
Ligeledes forventes det, at dine engelskkundskaber er gode og at du er i stand til at sige 
til og fra. Vores erfaringer er, at det er en stor fordel ikke at have for mange forpligtigelser 
i Danmark. 

Skriftlig, motiveret ansøgning på engelsk (max. 1 side) samt CV sendes til: jacob.stein-
metz@regionh.dk

Ansøgningsfristen for forskningsåret er d. 15. september 2015, og samtaler forventes 
afholdt om formiddagen d. 30. september 2015 på Rigshospitalet. De bedste kandidater 
inviteres desuden til en endelig samtale med deltagelse fra Boston. Ved eventuelle 
spørgsmål kan du skrive til ovenstående mail.

Vi glæder os til at høre fra dig.
De venligste hilsner
På vegne af Martin Sillesen, George Velmahos, Lars S. Rasmussen og Jacob Steinmetz.

Tilbud om simulationsbaseret oplæring i kikkertkirurgi

Juliane Marie Centret på Rigshospitalet i samarbejde med CEKU inviterer dig til at indgå i 
et randomiseret forsøg med formål at afdække effekten af forskellige typer af simulation-
stræning i forbindelse med oplæring i rollen som assistent ved kikkertkirgurgiske opera-
tioner. Den simulationsbaserede træningen foregår på CEKU og består i 3 timers træning. 
Færdighederne testes 2-3 uger efter den initiale træningen ved en kikkertkirurgisk opera-
tion på Hvidovre Hospital. All data er anonymiseret og anvendes kun til forskningsformål.

Medicinstuderende med interesse for kikkertkirurgi får en unik introduktion til kikkert-
kirurgi ved deltagelse i dette projekt. Efter afsluttet projekt vil deltagere inviteres til et 
kursus i basal kikkertkirurgi, med mulighed for yderligere praktisk træning på simulatorer.  
Kurset afsluttes med et kursusbevis. Simulationstræningen aftales individuelt, og efter 
afsluttet træning tildeles en dato for evaluering af færdigheder på Hvidovre Hospital.

Inklusionskriterier:
• Medicinstuderende på semestertrin 4, 5, eller 6 (bachelor)
• Mulighed at deltage en hverdag, ca 3 timer (Simulationstræning, CEKU)
• Mulighed at deltage en hverdag, ca 3 timer (Test, Hvidovre Hospital)
• Ingen tidligere erfaring af kikkertkirurgi (hverken simulations-baseret eller rigtig 

operation)
Inklusion foregår efter først til mølle princippet

Med venlig hilsen
Cecilia Nilsson
Læge, klinisk assistent
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
E-mail: cecnilsson@gmail.com

Psychiatric drugs do more harm than good

Wednesday 16 September 2015, from 8 am to 5 pm 
Bethesda, Rømersgade 17, København (Israels Plads) 

See the full programme here: 
www.deadlymedicines.dk 

Internationalt møde arrangeret af professor, dr. med.  Peter C. Gøtzsche, som i bogen 
”Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse”, der udkommer 1. september 2015 doku-
menterer, at psykofarmaka er den tredjehyppigste dødsårsag efter hjertesygdomme og 
cancer, og at vi kunne reducere vort forbrug med 98%, og samtidig forbedre patienternes 
mentale og fysiske sundhed og overlevelse. Bogen påviser, at den biologiske psykiatri, 
som ser psykofarmaka som "løsningen" på stort set alle problemer, i skærende kontrast 
til patienternes synspunkter, i det store og hele har været en fiasko.

Job i Speciallægepraksis

Stud. med. søges til at varetage journalskrivning, telefon, bookning mm i en gastroenter-
ologisk speciallægepraksis. Jeg har åbent  2 dage om ugen, i alt ca. 14 timer. 
Du vil indgå i et team sammen med 2 andre studerende, hvor I skal fordele dagene 
mellem jer. Jeg foretrækker, at du har overstået 4. semester eller har erfaring med gas-
troenterologiske termer. 
Jobstart: snarest.
Send din ansøgning til info@mavespecialisten.dk

Speciallæge Anne Birgitte Haaber

Du kan læse mere om min praksis på:

Mavespecialisten.dk

Nyopstartet VKO-godkendt Pædiatrisk Kommunikationskursus

D. 26. og 27. september 2015 afholdes for første gang et nyt, spændende kursus, hvor 
kommunikation med børn er i højsædet. 

Er du medicinstuderende, har bestået Tidlig Patient Kontakt (TPK), IKKE blevet oplært/
deltaget som Bamselæge i Bamsehospitalet og interesseret i at forbedre dine kommunika-
tive evner med den pædiatriske patientgruppe? Så er følgende kursus lige noget for dig. 

På KU modtager vi, som medicinstuderende, undervisning i kommunikation med den 
voksne patient, men kun meget lidt undervisning omhandler kommunikation med børn. 
Vi mener, at dette er en væsentlig mangel og har derfor sammensat et kursus, der i langt 
højere grad forbereder os på det kommende møde med børn/unge i klinikken. 

Kursets indhold vil blive sammensat af undervisning, foredrag og praktiske øvelser, ved 
eksterne undervisere og foredragsholdere (bl.a. Lisbeth Zornig, Gry Senderovitz; med-
forfatterinde på bogen Kvinde Kend din Krop, formanden for Foreningen Børneliv og 
mange flere). Herefter følger en test i dagenes læringsmål, der efterfølgende vurderes af 
en psykolog samt tre psykologistuderende. I ugerne efter vil I deltage i et Bamsehospital, 
hvor I får mulighed for at afprøve og arbejde videre med jeres nytilegnede viden. 

Kurset finder sted d. 26/9 og 27/9 og har reel undervisningstid på 12 timer og 45 minut-
ter (pauser, sociale aktiviteter osv. er her regnet fra). Disse timer er godkendt som en del 
af VKO. Efterfølgende Bamsehospital afholdes i UGE 41, tirsdag d. 6/10 (formiddag samt 
over middag)

Dato og tid:
Lørdag d. 26/9 kl. 8.30-21.00 (inkl. efterfølgende middag fra kl. 18)
Søndag d. 27/9 kl. 8.30-17.00
Endnu ikke fastsat dag i uge 41: hhv. 9:30-11.00 eller 13.00-14.30

>>> OBS! Tilmeldingen åbner d. 3/9 kl. 16.00, forløber efter først til mølle princip-
pet og foregår via google-forms. Linket vil blive lagt op på vores facebookevent 
(Pædiatrisk Kommunikationskursus). Kurset koster 50 kr og kan betales på dagen, 
kontant eller med Mobilepay <<<

Kurset afholdes i samarbejde med Bamsehospitalet og er på forskellige måder støttet af: 
TrygFonden, Munksgaard, Fadl's forlag, Academicbooks, DIMS, Dansk psykolog forening, 
Ugeskrift for læger, Københavns Universitet (studenterpuljen).

Mvh Anne Agersted, Annika Boelsmand, Camilla Sørensen, Emilie Lindkvist, Jennifer 
Astrup og Signe Brinch
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Bliv frivillig rådgiver 
på Livslinien
- på vores telefonrådgivning eller net- og chatrådgivning 

Livslinien søger frivillige rådgivere til vores selvmordsforebyggende  
rådgivning. Vi sørger for, at du som frivillig er klædt på til den selv-
mordsforebyggende og medmenneskelige kontakt, inden du starter 
som rådgiver, og vi giver dig løbende faglig support i hverdagen. Du 
vil træde ind i et velfungerende tværfagligt miljø, hvor kvalitet og 
empati er i fokus. 

Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg gennem rådgiv-
ning varetaget af vores 230 frivillige rådgivere. Vi har kontakt med 
mere end 15.000 mennesker årligt, som enten kontakter os på vores 
telefonrådgivning eller net- og chatrådgivning. Som frivillig på  
Livslinien er du med til at gøre en positiv forskel for mennesker i 
krise. 

Søg ind som frivillig rådgiver på enten vores telefonrådgivning eller 
net- og chatrådgivning senest 8. september 2015. Du kan søge via 
vores hjemmeside www.livslinien.dk 

Livslinien_MOK_180x131_aug14.indd   1 03-08-2015   17:00:12

ER DU MIGRÆNE PATIENT?
Udvikling af model til at teste nye migræne-midler

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:  
• Er diagnosticeret med migræne uden aura
• Er mellem 18 og 60 år gammel
• Vejer mellem 45 og 95 kg
• I øvrigt er rask

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

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

Hvor tidskrævende 
Du skal møde til en forundersøgelse (ca. 1 time) samt 2 forsøgsdage hvor du indtager 
Cilostazol. Du skal tage forsøgsmedicin/placebo, når du får hovedpine eller efter 6 timer. 
Samtidig skal du registrere din hovedpine og andre bivirkninger en gang hver 30. min 
til du går i seng. 
Forsøgene foregår i2015 

Bivirkninger og ubehag
Bivirkninger som du kan risikere at opleve erhovedpine/migræne, diarré, hjertebanken 
og svimmelhed. Alle disse går over af sig selv og er ikke farlige. 

Der gives vederlag på 500 kr skattepligtigt per dag

NB:
• Du kan ikke deltage hvis du ved at Imigran/sumatriptan ikke virker på din migræne. 

Du kan altså godt deltage hvis du endnu ikke har prøvet sumatripan.
• Du må gerne tage forebyggende migrænemedicin, så længe det holdes konstant 

under forsøget

Er du interesseret i at deltage, kontakt da læge, ph.d.-studerende Emma Katrine Hansen 
på e-mail: emma.katrine.hansen.02@regionh.dk eller tlf.: 21 15 84 08

Medicinstuderende søges til timelønnet arbejde 

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologitil et klinisk forskningsprojekt 
på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Om os: den studerende kommer til at være en del af et større forskerteam med 5 ph.d.- 
studerende og 1forskningsårsstuderende. Projektet, kaldet iPower(ImProvediagnOsis and 
treatment of Women with angina pEctoris and micRovesselDisease), omhandler kvinder 
med brystsmerter uden stenoser på koronararterierne undersøgt med koronararteriografi. 
Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes småkarssygdom, hvilket vil blive belyst 
med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve 
målinger. Formålet med iPower er således at udvikle nye undersøgelsesmetoder af kvinder 
med symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre behandlingen af denne patient-
gruppe. Projektet startede i 2012 og det er per dags dato inkluderet ca. 1200 kvinder. 
Du kan læse mere om projektet på: http://ipowerhjerter.dk

Stillingen:
• Dine arbejdsopgaver vil være følgende: samtale med projektpatienter, anlæggelse 

af PVK, blodprøvetagning, EKG optagelse og fortolkning, registrering af patientdata 
i projektets database, inklusion af patienter til projektet ved telefonisk kontakt

• Du skal kunne arbejde 1 hverdag om ugen  (8 timer), mødetid kl. 8.00 – 16.00. Det 
vil også være mulighed for at arbejde ekstra timer hjemmefra.

• Løn 144 kr./ time

Vi søger en medicinstuderende, som:
• har bestået 8. semester
• har gennemført FADL-sygeplejevikar-kursus (SPV-kursus)
• er rutineret i venflon anlæggelse 
• har interesse for kardiologi
• er selvstændig, ansvarlig og glad for praktisk arbejde i et dynamisk miljø

Vi vil prioritere studerende, der kan:
• starte i september, med 2 obligatoriske følgevagter i august
• kan arbejde tirsdage i september og oktober. Bagefter er vi fleksible mht. til-

rettelæggelse af arbejdsdage.

Kortfattet motiveret ansøgning og CV bedes sendt til:
Læge, PhD-studerende, Daria Frestad
Email: daria.frestad@gmail.com
Tlf: 60842644
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Går du med en drøm om at undervise medstuderende, så kig nærmere her. 

Kære potentielle underviser
Vi søger i Supku nye undervisere. Supku består af en gruppe af medicinstuderende, der 
laver billige eksamensforberedende kurser til vores medstuderende. Formålet er at klæde 
de studerende på til eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af 
pensum. Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning 
før.  Kursuspriserne holdes lavest muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden 
forberedelsestid. Foruden at vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er 
vi en social gruppe, der laver forskellige hyggelige arrangementer. 

Vi søger i øjeblikket undervisere i følgende kurser emner: 
• 4. semester biokemi (allerede fra dette semester)
• 5. Semester endokrinologi (foråret 2016)
• 1. semester kemi (foråret 2016)

Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til logistik@supku.dk

Ansøgningen skal indeholde:
• Max 1 sides motiveret ansøgning
• CV max 2 sider
• 
Ansøgningsfrist lørdag den 5. marts kl. 12. Jobsamtaler vil blive afholdt den 15. september. 
Vi er med stor succes begyndt at starte kurser op på andre studier. Har du en ven/veninde 
du tænker er en brandgod underviser, men studerer noget andet end medicin eller medicin 
ved en af de andre fakulteter må du meget gerne sprede budskabet og vi vil være glade 
for at høre fra vedkommende. 
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk

Vi glæder os til at høre fra dig. 
   Mvh. SupKu

Vi leder efter en medicinstuderende med stor interesse for forskning. Region Sjælland i 
samarbejde med OUH har et projekt om kirurgisk stress response i patienter med inflam-
matorisk tarm sygdom. Medicinstuderende få skolar løn og projekt periode er 6 måneder 
med mulighed for forlængelse.  Den medicinstuderende (skolar) skal arbejde primært i 
Køge sygehus-forskningsenhed og blive medforfatter i projekter som udgår fra databasen 
og biobank. Man kan have sit forskningsår eller sin kandiadatopgave. Desuden kan man 
bygge på projektet til et PhD.-projekt. Den ansvarlige vejleder er prof. Ismail Gögenure 
samt undertegnede.
Kontakt venligst undertegnede hvis du har interesse eller vil høre mere om det.
 
Alaa El-Hussuna
alaa@itu.dk
tlf. 28 94 49 02

Raske forsøgspersoner søges til videnskabelig undersøgelse.

Projektet omhandler forskellige metoder måling af hjernens gennemblødning og ilt-
stofskifte. 
Der skal undersøges af raske mænd i alderen 18-30 år. For at kunne deltage skal du 
være sund og rask. Alle grupper vil få foretaget måling af hjernens gennemblødning 
med MR-skanning. Forsøget strækker sig over 2 dage og foregår på Klinik for klinisk 
fysiologi, nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet. Du skal afsætte mellem ca. 2-3 timer 
per undersøgelsesdag.
Der ydes skattepligt honorar kr. 150,- per time.

Du kan høre nærmere om projektet ved at kontakte:
Forskningsårsstuderende 
stud.med. Abd Rahman Alaoui Ismaili 
Tlf. 3545 7625
e-mail abd.rahman.alaoui.ismaili@regionh.dk

Forsøgsansvarlig, 
overlæge Otto Mølby Henriksen 
Tlf. 3545 8212
e-mail ohen0009@regionh.dk

Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg

Forsøgets titel:
”Forlænger perineural dexmedetomidin varigheden af adduktor kanal blok når der kon-

trolleres for en eventuel systemisk effekt? - Et randomiseret, blindet, parret studie på raske 
forsøgspersoner”

Et lodtrækningsforsøg hvor varigheden af en nerveblokade med og uden tilsætningsstof 
(dexmedetomidin) til lokalbedøvelsesmiddelet undersøges hos raske forsøgspersoner

Til forsøg på Anæstesiologisk afdeling, Køge sygehus søges 21 mandlige raske forsøg-
spersoner. 

Formålet med dette forsøg er primært at undersøge varigheden af en nerveblokade midt 
på låret (adduktor kanal blok) efter tilsætning af dexmedetomidin (en alfa-2-receptor 
agonist) til lokalbedøvelsesmiddel (ropivacain).

Forsøget kræver fremmøde på forsøgsdagen og forventes at vare 22-24 timer (hos enkelte 
kan det dog vare ned til 4 timer og igen andre op til 36 timer).
Du skal være rask, mellem 18 og 30 år gammel, BMI mellem 18 og 30.
Du må IKKE:
Drikke >21 genstande alkohol om ugen
Have medicin misbrug
Indtage receptpligtig smertestillende medicin indenfor 4 uger inden forsøgsdagen
Have neuromuskulære defekter, tidligere kirurgi eller andet traume på underekstrem-
iteterne 

Du vil blive undersøgt af den forsøgsansvarlige læge og få målt dit blodtryk og puls, 
samt blive vejet og målt. Derefter vil du få anlagt et adduktor kanal blokmed lokalbedøv-
elsesmiddel (ropivacain) i hvert ben, det ene tilsat dexmedetomidin det andet placebo 
(saltvand). Derefter testes for virkningsvarigheden af nerveblokaden indtil sensorikken 
er normaliseret.

Der vil være forplejning på forsøgsdagen. Honorering vil være 150 kr per time. Forsøget 
er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (journal nr: SJ-438). Forsøget er ikke 
sponsoreret.

Mulige forsøgsdatoer (Start kl 19):
27/8, 31/8 og 7/9.

Henvendelse til:
Afdelingslæge Jakob Hessel Andersen
Anæstesiologisk afdeling 
Køge Sygehus
Lykkebækvej 1
4600 Køge
TLF: 60610666
Email: JAHEA@regionsjaelland.dk

Engageret og fleksibel student søges til forskningsprojektet Musik & Kræft

Vi søger en student, der kan hjælpe med at inkludere patienter i et projekt, hvor vi an-
vender levende musik som intervention under indgift af kemoterapi i et randomiseret 
studie blandt patienter med hæmatologiske kræftsygdomme på Rigshospitalet, Herlev 
Hospital og på Roskilde Sygehus.

Studenten informerer om undersøgelsen, randomiserer, tager blodprøve, transporterer og 
processerer blodprøvee i laboratoriet og sørger for at spørgeskemaer bliver udfyldt. Dette 
skal for hver patient i undersøgelsen ske 5 gange over nogle måneder. Det forventes, at 
dataindsamlingen afsluttes ultimo februar 2016.

Du får HK studentertakst og skal påregne 2 vagter ugentlig af ca. 5 timers varighed. Du 
ansættes på Livet efter Kræft ved Kræftens Bekæmpelses Forsknings Center med reference 
til Professor, overlæge dr.med. Christoffer Johansen.

Kunne du tænke dig det, så send en kort e-mail med et CV til christof@cancer.dk inden 
mandag den  31. august klokken 17.

Student søges til lægesekretærarbejde i stor øjenlægepraksis

Vi ligger lige ved Glostrup station. Vi er 5 læger, 4 sygeplejersker og 4 lægesekretærer. 
Dit job bliver primært at indkalde patienter til operation, lave recepter, informere dem 
om indgrebet, efterforløb m.m. Der kan også blive tale om suturfjernelser og evt. andre 
opgaver som f.eks. assistance til operationer.
Du skal kunne arbejde struktureret og effektivt, og vi forventer at samarbejdet skal strække 
sig over mindst 2-3 år. Arbejdstiderne er fleksible, og kan i stort omfang tilrettelægges 
efter dine ønsker; til en start 6-8 timer om ugen. Konkurrencedygtig løn.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
MVH,
Øjenlægerne Glostrup Centrum
Stationsparken 21
2600 Glostrup
www.ojenlaegerne.dk
ojenlaegerne@live.dk
Tel. 4352 2051 (spørg efter Anja Lorentzen)

Er du den nye skolarstipendiat på Hjertemedicinsk Afdeling B på Rig-
shospitalet?

Vi søger en ny skolarstipendiat til en ca. 1-årig ansættelse på fuld tid til et eksisterende 
forskningsprojekt på Hjertemedicinsk Afdeling B på Rigshospitalet. Vi undersøger sam-
menhængen mellem hjertesvigt og stresshormoner. Vi har mange igangværende projekter, 
hvor du vil få rig mulighed for at arbejde selvstændigt med din egen forskning.

Du vil indgå i tæt samarbejde med en ph.d.-studerende i et dynamisk forskningsmiljø 
med ca. 40 andre ph.d.-studerende og skolarstipendiater. 
Du skal være medicinstuderende, og vi ser helst en ansættelse i 12 måneder. 
Du vil blive aflønnet med et skolarstipendium 10 000 kr./måned. 
Send en motiveret ansøgning til louise.balling@gmail.com vedhæftet et CV på max 1 side. 
Ring gerne på telefon 3545 2339, hvis du har nogle spørgsmål til projektet.
Ansøgningsfrist d. 31/9-15.

Louise Balling ph.d.-studerende, læge
Finn Gustafsson, overlæge, dr.med., ph.d.
Hjertemedicinsk Afdeling B
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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Panums UngdomsForsker Forening er en studentergruppe dannet og bestående af 
studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet med 
interesse for forskning. Vi har samlet en række tips, der hjælpe dig til en god start på og 
et godt forløb af dit forskningsår. Find dem alle på vores hjemmeside www.puffnet.dk. 

UGENS ANNONCER FRA PUFF
HUSK at tjekke vores hjemmeside www.puffnet.dk for den fulde beskrivelser af opslag 

Forskningsår med allergiforskning
 Lundbeckfonden udbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi 4 stipendier 
til brug for et forskningsår for stud. med. ved et af de danske universiteters medicinske 
fakulteter. Stipendiet omfatter 12 måneders løn a 10.000 kr. Desuden vil der være mulighed 
for at få dækket projektudgifter på op til 20.000 kr. efter ansøgning med dokumenterede 
udgifter.

Find mere information på www.danskallergi.dk eller scan denne QR-kode:
 
Ansøgningsfrist er 1. oktober 2015.

Forskningsår i hæmatologi og immunologi på Rigshospitalet
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduatforskningsår om im-
munmekanismer efter knoglemarvstransplantation med start 1. februar 2016.

Projektet indebærer: 
• Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver, 
• Oplæring i transplantations-relateret immunologi 
• Laboratoriearbejde med oprensning af celler, ELISA-baseret analyse og evt. flow-

cytometri
• Opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidat-
speciale og få forfatterskab på en videnskabelig publikation.
Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Løn (10.000 
kr./måned) søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller.
Ansøgningsfrist er mandag d. 7. september, og samtaler vil blive afholdt d. 11. september. 

Motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift, sendes til ph.d.studerende Katrine 
Kielsen på katrine.kilesen@regionh.dk og tlf. 21470930.

Forskningsår på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region H.
Psykiatrisk og psykologisk undersøgelse samt MR-skanninger af unge med anoreksi.

Vi søger en medicinstuderende – gerne på kandidatdelen – med interesse i psykiatri og/
eller neurologi til et forskningsår med start snarest muligt. 
Under vejledning vil den forskningsårsstuderende gennemføre psykiatriske interviews, 
psykologiske tests samt MR-skanninger af unge med anoreksi og raske kontrolpersoner 
som del af et longitudinelt studie.

Løn og ansættelsesforhold: Løn efter gældende takst. Stillingen ønskes besat snarest 
muligt og vil vare i 12 måneder.

Kontakt: Tine Pedersen, ph.d.-studerende, på tine.pedersen@regionh.dk, tlf. 38 64 11 
48. CV og ansøgning sendes senest d. 9. september 2015. Vi behandler ansøgningerne 
løbende.

Et forskningsår på Psykiatrisk Center København og Klinisk Farmakologisk 
afdeling Rigshospitalet. 
w
Vi søger en medicinstuderende med interesse for psykiatri og hjerneforskning til et forskn-
ingsår. Vi forsker i depressions biologi. Der er tale om et basalvidenskabeligt studie hvor 
vi skal undersøge effekten af forskellige psykofarmaka på mitochodriefunktionen med 
særligt henblik på oxidativt stress. Der er tale om et selvstændigt projekt som vi sammen 
skal søge om scholarstipendium til. 
Under forskningsåret vil du have mulighed for samarbejde med en gruppe af kliniske og 
prækliniske forskere og få erfaring med psykofarmakas forskellige biologiske effekter. 
Resultaterne vil kunne bruges som kandidatspeciale og vi forventer at du vil opnå mindst 
et medforfatterskab på en artikel i et internationalt tidsskrift. 

Forventet ansættelsesperiode: September 2015 og et år frem. 
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt.
Ansøgning og CV sendes til professor overlæge dr.med. Martin Balslev Jørgensen.Martin. 
balslev.joergensen@regionh.dk.
Evt spørgsmål: Tlf.: 23328669 (MBJ) eller professor overlæge dr.med. Henrik Enghusen 
Poulsen. henrik.enghusen.poulsen.01@regionh.dk. Tlf.:  35457671

”Bestemmelse af associationen mellem varme-smerte tærskler og det sekundære hyperal-
getiske areal som følge af kort termal sensibilisering hos raske mandlige forsøgspersoner.” 

Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg 

Titel: ”Bestemmelse af associationen mellem varme-smerte tærskler og det sekundære 
hyperalgetiske areal som følge af kort termal sensibilisering hos raske mandlige forsøg-
spersoner.”

Et forsøg på raske frivillige forsøgspersoner hvor det undersøges om risikoen for at udvikle 
smerter (smertedisposition) kan forudsiges. 

Til forsøg på smertelaboratoriet, i samarbejde med Anæstesi- og Operationsklinikken, 
HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, søges 120 mandlige raske forsøgspersoner. 
Formålet med dette forsøg er at undersøge om en persons risiko for at udvikle smerter 
(smertedisposition) kan forudsiges, og om der findes en sammenhæng mellem smert-
edisposition og varme-smerte tærskler. 
Forsøget kræver 3 dages fremmøde med min. 1 uge mellem hver forsøgsdag. Den første 
forsøgsdag har en varighed på max 1 time. De 2 sidste forsøgsdage har en varighed på 
ca. 15-30 min. 
Første dag vil du blive undersøgt af den forsøgsansvarlige læge og blive vejet og målt. Du 
vil også få udleveret 2 korte spørgeskemaer der skal besvares inden næste forsøgsdag. De 
efterfølgende dage vil der blive foretaget forskellige varmetærskelmålinger forskellige 
steder på huden. Dette kan godt gøre lidt ondt, men ingen forbrændinger. 
For at kunne deltage må du ikke have tatoveringer på dine arme og ben. 

Der vil være let forplejning på forsøgsdagen. Honorering vil være 150 kr. per påbeg-
yndt time. 
Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (journal nr: H-8-2014-012).
Forsøget er ikke firmasponsoreret. 

Henvendelse til 
Læge, Ph.D-studerende Morten Sejer Hansen 
Operations- og Anæstesiklinikken 4231, 
Hoved Orto Centret 
Rigshospitalet 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 
Tlf.: 26373611 
E-mail: morten.sejer.hansen@regionh.dk

DanStem (The Danish Stem Cell Center) is offering a master’sthesis 
project in:

Disease modelling of monogenic forms of diabetes using induced 
pluripotent stem cells

Background:
Understanding the underlying causes of diabetes have proven challenging given the lack 
of suitable disease models and inaccessibility to the affected cell types from patients. 
Human induced pluripotent stem cells (iPS cells) can be derived from both healthy in-
dividuals as well as patients suffering from a wide range of diseases including diabetes. 
iPS cells derived from diabetic patients contain the genetic component(s) of the disease 
and also holds the capacity to differentiate into the disease-causing tissues such as the 
pancreatic beta cells. Thus, iPS cells offer a novel tool for the generation of new in vitro 
disease models and can potentially be used to study the development and progression 
of various forms of diabetes.

Aim: 
Development of a novel in vitro disease model using iPS cells derived from monogenic 
diabetic patients.  
Part1:Carry out characterization assays of iPS cells from monogenic diabetic patients and 
from healthy controls.
Part2:Differentiate the iPS cells from the patients and from the controls towards a beta-
cell stage and perform phenotypic characterizations of the cells at different time points.
Techniques:
• Cell culture of the different iPS cell lines (involves maintenance of the cell lines as 

well as differentiation experiments)
• Immunohistochemistry of pluripotency markers and of mature beta cell markers 
• Quantitative PCR 
• Flow cytometry of fixed cells to characterize differentiation efficiency

Qualifications:
You have a biomedical or life science background. You have experience with cell culture 
and biochemical and molecular biology techniques. You are ambitious, positive, a team 
player and enjoy taking initiative with a high degree of commitment. Project length is 
12 months, starting summer/fall 2015. If you are interested, please send a brief letter of 
motivation and resume using the contact information below. 

The project will be part of an ongoing project in the Semb group at DanStem, and will 
therefore be carried out in close collaboration with a PhD student.

Main supervisor: Professor Henrik Semb
Direct supervisor: PhD student Maya Friis Kjærgaard
Application deadline: September 15th 2015
Project start: ASAP
Project duration: 1 year

Contact information:
Maya Friis Kjærgaard/ Telephone number: 23404335/ email: 
mfk@sund.ku.dk
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5.	Semester:	Vigtigt:	Nyrer!	
	 	
501	 28.	aug	kl.	14.00	LU	
502	 28.	aug	kl.	14.03	LU	
503	 28.	aug	kl.	14.06	LU	
504	 28.	aug	kl.	14.09	LU	
505	 28.	aug	kl.	14.12	LU	
506	 28.	aug	kl.	15.00	LU	
507	 28.	aug	kl.	15.03	LU	
508	 28.	aug	kl.	15.06	LU	
509	 28.	aug	kl.	15.09	LU	
510	 28.	aug	kl.	15.12	LU	
511	 28.	aug	kl.	15:15	LU		
	
6.	Semester:	Kernepensum!	Kom!	
	
RH	1‐3		 3.	sep		kl.	10.00	RH2	
HVH	7‐9	 28.	aug	kl.	10.00	HA	
HER	4‐6	 15.		sep	kl.	10.00	29.01.32		
	
7.	Semester:	 	
BBH	7‐8a	 	2	.	sep	kl.		09:00RH	A1	
BBH	8b‐9	 2.		sep	kl.	10:00	RH	A1	
RH	4‐6	 	31.	aug	kl.	9:00	RH2	
RH	1‐3	 SEND	BILLEDE	TIL		
og	gamle	7.sem	 info@scorebogen.com	inden	28	

september		
	 	
	
8.	semester:	Vigtige	forelæsninger!	
	
HH	1‐5		 26.	aug	kl.	15.00	TA	
HH	6	+	HVH	7‐9		 26.	aug	kl.	16.00	TA	
	 	
	
	
9.	Semester:	Vigtigt!	Receptskrivningsprøve!	
	
Helsingør		 9.	sep	kl.	11.00	TA	
Hillerød		 9.	sep	kl.	11.00	TA	
Holbæk		 9.	sep	kl.	11.00	TA	
Halmstad		 9.	sep	kl.	11.00	TA		
Bornholm		 9.	sep	kl.	11.00	TA		
Hvidovre		 9.	sep	kl.	12.00	TA	
Nykøbing		 9.	sep	kl.	12.00	TA	
Køge		 9.	sep	kl.	12.00	TA	
Roskilde		 9.	sep	kl.	12.00	TA	
Gentofte		 9.	sep	kl.	12.00	TA		
	
10.	semester:	Essentielle	forelæsninger!	
	
Rul	Neuro	 27.	aug	kl.	09.00	TB	
Rul	Voksenpsyk	 27.	aug	kl.	10.00	RH61A	
Rul	Børnepsyk	 27.	aug	kl.	11.00	HA	
	
	
11.	Semester:	Første	forelæsninger,	vigtigt!!	
	
Hold	1+3‐9	 25.	sep	kl.	10.00	RH	A2	
Hold	10	+12‐20	 25.	sep	kl.	11.00	RH	A2	
Int.	hold			 25.	sep	kl.	12.00	2.06.1	
	
	

	

SCOREBOGEN	2015	
Husk	en	50'er	og	et	smil!	
	
Betal	med	MobilePay	ved	fototagning	til	
Anders	Englund																	30541484	
	 													
Henrik	Ø	Hjortkjær											26137587	
	
	
	
Vi	beder	om	lidt	af	jeres	tid	til	at	få	taget	billeder.,	
Tak	for	det.	
	
Vi	undskylder	for	evt.	ventetid	og	forsinkelser!	
	
Alle	opgivne	tider	er	ca.	tider.	
	
1.	Semester:	
	
26.	August:	Alle	hold	under	rundvisning	med	deres	
tutor	mellem	kl.	10‐12.15	
2.	Semester:	Vigtige	forelæsninger!	
	
201	 25.	aug		kl.	13:00	LU	
202	 25.	aug		kl.	13.03	LU	
203	 25.	aug		kl.	13.06	LU	
204	 25.	aug		kl.	13.09	LU	
205	 25.	aug		kl.	13.12	LU	
206	 25.	aug		kl.	14.00	LU	
207	 25.	aug		kl.	14.03	LU	
208	 25.	aug		kl.	14.06	LU		
209	 25.	aug		kl.	14.09	LU	
210	 25.	aug		kl.	14.12	LU	
211	 25.	aug		kl.	14.15	LU	
	
3.	Semester		‐	Anatomi,	kernepensum!	
	
301	 14.	sep		kl.	14.00	LU	
302	 14.	sep		kl.	14.03	LU	
303	 14.	sep		kl.	14.06	LU	
304	 14.	sep		kl.	14.09	LU	
305	 14.	sep		kl.	14.12	LU	
306	 14.	sep		kl.	14.15	LU	
307	 14.	sep		kl.	13.00	LU	
308	 14.	sep		kl.	13.03	LU	
309	 14.	sep		kl.	13.06	LU	
310	 14.	sep		kl.	13.09	LU	
311	 14.	sep		kl.	13.12	LU	
	
4.	semester:		
401	 16.	sep	kl:	10.00	LU	
402	 16.	sep	kl:	10.04	LU	
403	 16.	sep	kl.	10.08	LU	
404	 16.	sep	kl:	10.11	LU	
405	 16.	sep	kl:	11.00	LU	
406	 16.	sep	kl:	11.04	LU	
407	 16.	sep	kl:	11.08	LU	
408	 16.	sep	kl:	11.11	LU	
409	 16.	sep	kl:	12.00	LU	
410	 16.	sep	kl:	12.04	LU	
411	 16.	sep	kl:	12.08	LU	

	
12.	Semester:	
	
Rul	1:	4.	sep	kl.	10	RH	4.07.4	
Rul	2:	4.	sep	kl.	11		RH	4.03.1	
Rul	3:	25		sep	kl.	13	RH	4.03.1	
Rul	4:	23.	sep	kl.	11	CSS	
	
Basisgrupper:	Send	et	billede	på	
info@scorebogen.com	inden	den	
30.september	2013	
	
Semesterfri,	eller	dem	der	ikke	var	der	ved	
billedtagning	af	deres	hold,	kan	få	taget	
billeder	ved:	

Fredagsbar	d.	4.	september	kl.	15‐17	
Fredagsbar	d.	2.	oktober	kl.	15‐17	
Hvis	du	ikke	nåede	at	få	taget	billedet	med	dit	
hold,	kan	du	også	sende	et	billede	til	os	på	
info@scorebogen.com	med	dit	navn,	adresse,	tlf.	
samt	hold.	Senest	den	28.september	
	
Hvis	du	ikke	fik	betalt	få	bogen,	men	gerne	vil	
købe	den	alligevel,	kan	du	fange	os	på	en	af	de	
andre	tider	eller	indbetale	på	konto:	
	
Reg.Nr:	4280	
Konto.	Nr:	10540194	
	
Husk,	navn	og	semester	i	note	til	modtager.	
	
Hvis	I	ser	fejl,	eller	der	bliver	rettet	i	jeres	skema,	
vil	vi	meget	gerne	vide	det	.Send	venligst	en	mail	
på	info@scorebogen.com	
Afsluttende	kommentar:	
Vi	i	scorebogsredaktionen	vil	i	år	bestræbe	os	på	
at	få	bogen	hurtigere	færdig.	Dette	kan	kun	lade	
sig	gøre	ved	at	vi	presser	os	selv	og	sætter	meget	
tid	af	i	september.	Vi	håber	at	i	støtter	op	om	
projektet	igen	i	år,	mange	tak.	
Vi	glæder	os	til	en	ny	og		endnu	bedre	udgave	af	
medicinstudiets	kernepensum.	Scorebogen!	
Scorebogshilsner	
Scorebogsredaktionen	anno	2014	
PS:	Fik	du	ikke	hentet	bogen	fra	sidste	år	kan	
dette	gøres	ved	ovenstående	fototider.	

www.Scorebogen.com

 


