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18.-20. november 

Kom og vær med! 

Find mere info og tilmelding på facebook i gruppen 
”Bamsehospitalet & SundKrop, København” 
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Aktiv Kardiologi for Studerende
Medicinsk etik og filosofi
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.cogitakbh.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
www.synapse-connect.org.

www.soenhks.dk

AKS
Cogita
DSS
Eorta
FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

SOFAS
SPLAS
Synapse
SØNHKS
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Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

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
(mille@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Bamsehospitalet
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MOK UDKOMMER
SATS MÅNEDSMØDE S. 11
ESBEN LUNDE TRÆKKER REFORMEN TILBAGE

SAMTALEFORUM MED STUD. PRÆSTEN S. 4
SEX-EKSPRESSEN MÅNEDSMØDE S. 10
MSF MÅNEDSMØDE S.11

DU SKAL VÆRE GONKO TIL FREDAGSBAR.
KØB EN SCOREBOG S. 12

CHEFEN MILLE ER I BERLIN
DANIEL DYBDAL HOLDER FEST
DON KARNAGE HÆRGER ET SOMMERHUS

DET ER SLET IKKE SJOVT AT HAVE TØMMER-
MÆND, LYDER DET FRA MO.
SE ET FILM ELLER GÅ ET TUR MED NILLER

MOK DEADLINE KL. 12:00
SATS ER IRRITERENDE

KURSUS I BASALE ØNH-TECH S. 9
KØB EN EKSTRA SCOREBOG S. 12

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag - sponsoreret af DJ FREET

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

Mo
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Herovre på MOK-redaktionen har vi en masse af vores ældre forsider hængende. Jeg synes virkelig, at der er nogle guldkorn iblandt, som alle 
medicinstuderende fortjener at få at se! Nogle af dem har også utroligt fede historier tilknyttet, som kan læses inden i det angivne blad.
Se mere nedenfor!
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MOK er TILBAGE!!

NUMSE

Line Baun Danielsen:

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 
Nr. 5   1. Oktober   41. årgang  2008-2009

Issn 1903-3400

DØDSCHILI 
SLÅR 

ENGLÆNDER 
IHJELSE BAGSIDEN

DØDSCHILI 
SLÅR 

ENGLÆNDER 
SE BAGSIDEN

*gælder kun fredag
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I dennes uges 
madtillæg:

Opskrift på 
cowboytoast.

Cowboytoasten 
kan også købes 
på 
Filipskolen i 
Ålborg for kr. 
12,- *

Er det en abe?
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Fotograf:
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Kannibal afslører:

Den lykkelige familie 
genforenet

- se billederne, 
ikke i bladet
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift
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Nr. XVI

40. årgang
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift
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RUSSER REDDER LIV!RUSSER REDDER LIV!

AFSLØRING

rekonstruktion!

... PÅ GRUND AF RUSTUR... PÅ GRUND AF RUSTUR

20. feb.
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40. årgang

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift
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Nr. XXV
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Der er indgået en aftale mellem 
Regeringen, Lægeforeningen 
og Danske Regioner.

4 år efter start på turnus - nu kun 
på et år - skal du være i gang 
med et hoveduddannelsesforløb. 

Ellers bliver du ikke 
speciallæge.

DENNE MAND VIL BESTEMME OVER DIT LIV.

Rationalet er klart: Stramme tidsfrister skaber hurtigt nye 
speciallæger, især i de mindre søgte specialer.

Vi kan som studerende ikke leve med et forslag, der i den 
grad fjerner vores ret til selv at bestemme hvor og med 
hvad vi vil arbejde. 

Læs mere på FADLs sider i bladet

Der er indgået en aftale mellem 
Regeringen, Lægeforeningen 
og Danske Regioner.

4 år efter start på turnus - nu kun 
på et år - skal du være i gang 
med et hoveduddannelsesforløb. 

Ellers bliver du ikke 

Rationalet er klart: Stramme tidsfrister skaber hurtigt nye 

Vi kan som studerende ikke leve med et forslag, der i den 
grad fjerner vores ret til selv at bestemme hvor og med 

Læs mere på FADLs sider i bladet
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Årg. 45 Nr. 25 - 17. April
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Mums! Flødeskum 
og fredagsslik!! 

Deltag i "fredagsslikindsamling 
til Astrid Krag" på facebook. 

MOK nr. 25, årgang 39 MOK nr. 05, årgang 41 MOK nr. 12, årgang 46

MOK nr. 17, årgang 40 MOK nr. 01, årgang 46 MOK nr. 07, årgang 42

MOK nr. 25, årgang 45

Disse forsider - og mange andre! -  kan findes i vores arkiv på mok.dk! 

Jeg synes især, at det er værd at gå tilbage og læse om Mikael, som på 1. 
semester, direkte efter vinterrusturen reddede sit første liv, pga. førstehjælp-
sundervisning givet på rusturen!

Af andre nævneværdige ting, man kan finde i MOKs arkiver, er ca. 15 forskel-
lige forsider, som skriver grimme ting om Lars Løkke - Dog går røde politikere 
ikke fri for et par kommentarer (Se f.eks. Kragen til venstre).

Jeg håber, at I får lige så meget underholdning ud af at kigge MOKs arkiv 
igennem, som jeg lige har haft! Man kan blandt andet finde programmet 
for 69-timersbar helt tilbage fra dens oprindelse i slut-90'erne, man kan se 
redaktionens venstrehåndsnisser fra de sidste mange år, og man kan  finde 
ud af, hvorfor Batman har toxoplasma gondii (Se MOK nr. 29 årgang 43)!

Dennis/MOK-red
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Begynderguide til uni-valg

Den 23.-27. november er der uni-valg på KU. Men hvad er uni-valg for en størrelse, hvad 
skal du stemme om, og hvem kan du stemme på?

Hvad skal vi stemme om?
På KU er der en række beslutningstagende råd og organer. I rådene sidder både studer-
ende, VIPer (videnskabligt personale) og TAPer (teknisk-administrative personale). Som 
studerende skal du vælge studenterrepræsentanterne til KU's bestyrelse, Akademiske 
råd, studienævnet og institutrådene. 
KUs bestyrelse er øverste instans på KU.  Den står bl.a. for budget, universitetets strategi 
samt for at ansætte rektor. Bestyrelsen har 11 medlemmer, hvoraf to er studerende. Der 
skal vælges ét nyt studentermedlem hvert år.
Akademisk råd fungerer som rådgivende organ for dekanen. På SUND er det akademisk 
råd, som bl.a. arbejder med økonomi (herunder besparelser), strategier for forskning og 
uddannelse. Rådet består af 15 medlemmer, hvoraf der er fem studerende fra SUND.
Studienævnet har det overordnede ansvar for undervisningen på medicinstudiet, bl.a. i 
form af studieordninger, kvalitetssikring i form af undervisningsevalueringer samt merit og 
dispensation. Studienævnet består af 10 medlemmer, hvoraf fem er medicinstuderende.
Institutrådene fungerer som rådgivende organ for institutterne, hvor der bl.a. diskuteres 
budgetter og vision for forskning og uddannelse. Det er institutterne, der udbyder un-
dervisningen. På medicinstudiet udbydes undervisningen af otte forskellige institutter, 
hvorfor der tilsvarende er otte institutråd.

Hvem kan stille op?

Alle studerende kan stille op til univalg. 
MedicinerRådet(MR) er dit fagråd for 
medicin og stiller op til studienævnet og 
institutrådene. MR er en del af en pyra-
midestruktur, hvor vi på fakultetsniveau 
har repræsentanter siddende i SUNDrådet. 
SUNDrådet er et samlet fakultetsråd, hvor 
de forskellige fagråd fra SUND er gået sam-
men. SUNDrådet stiller op med kandidater 
til akademisk råd.
Studenterrådet er en tværfaglig interes-
seorganisation, der repræsenterer alle 
fagråd på KU. Studenterrådet stiller op til 
KUsbestyrrelse.

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 45, 2015

Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til per-
sonlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver ikke 
registreret. Studenterpræsten foretager desuden kirkelige handlinger som bryllup og dåb.

Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter. I dette semester kredser en del 
af vore arrangementer om temaet ”I virkeligheden…” og undersøger fra mange vinkler 
”virkeligheden” og vores forhold til den.

SAMTALEFORUM: Religion, virkelighed og videnskab
Tid: torsdag den 29. oktober, 5. november, 12. november kl. 16.30
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. sal

På baggrund af korte oplæg vil vi tale om, hvordan man i dag kan forstå forholdet mellem 
religion og videnskab. Begge dele ser ud til at være en uudryddelig og måske uundværlig 
del af vores verden. Begge dele har såvel gode sider som mere problematiske sider. 

Religion og videnskab har også forskellige syn på og relation til virkeligheden, hvilket har 
forskellige filosofiske grunde og implikationer. Videnskaben har traditionelt promoveret 
et objektivt begreb om virkelighed, hvorimod religion måske mere har holdt på, at vir-
keligheden også var subjektiv.

Der vil i forløbet også være mulighed for at drøfte ens personlige forhold til religion og 
videnskab. 

Samtaleforum er forbeholdt studerende.Tilmelding og information til studenterpræst 
Nicolai Halvorsen på praest@sund.ku.dk

NYDANSKE KVINDERS LIGESTILLING 2015
Tid: onsdag 11. november kl. 17-19
Sted: CSS, Kommunehospitalet, lokale 18-01-11

Er kulturelle udfordringer som social kontrol og æresvold en del af danske kvinders 
fællessag? 

I 100 året for danske kvinders stemmeret kæmpes der om kønssammensætningen i 
bestyrelser og ledelser. Samtidigt findes der på kvindekrisecentre og hemmelige adresser 
i Danmark en stærk overrepræsentation af mellemøstlige kvinder på flugt fra vold og 
gennemgribende social kontrol. De har ikke råderet over egen krop, tankefrihed og fremtid. 
Berke kalder i ’Tavshedens Pris’ dette det sidste tabu i Danmark; ligebehandling – ikke 
misforståede kulturelle hensyn – er løsningen. Den danske kvindebevægelse bygger på 
søstersolidaritet og oprør fra kvinderne selv: Hvornår kommer det oprør? Og hvordan 
overkommer kvindesagen kulturelle tabuer, så kampen for danske kvinders frihed bliver 
trans-etnisk?

Mødet ledes af Studentermenighedens medarbejder på CSS, antropolog Katja Kvaale

Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Kontakt studenterpræsten på telefon (28 75 70 94) eller mail (praest@sund.ku.dk) – eller 
find ham på kontoret (Panum Instituttet, Lokale 15.2.1).

Træffetid: 
 Ti: 13-14
On: 12-14
To: 12-14
Fr: efter aftale

Facebook: facebook.com/smikbh
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26 
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Telefon: 3530 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 17.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00
(Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 10 til kl. 15)

Meddelelse fra Arrangements- og foredragsudvalget
Arrangements- og foredragsudvalget har fået mange nye medlemmer i dette foreningsår. På mandag har vi en arbejdsdag, hvor vi skal udvikle vores sædvanlige arrangementer og komme 
med idéer til nogle nye. Det næste på vores program er julebanko. Julebanko bliver afholdt i starten af december - hold øje med facebook for datoen! Vi vil afholde banko i Lundsgaard 
med mange præmier, og efterfølgende vil der være gløgg og æbleskiver i klubben. Hele arrangementet er gratis at deltage i, så længe man er medlem af FADL. Man er altid velkommen 
til at komme med inputs, bare skriv til kkf-afu@fadl.dk
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Forskningsår på Biomedicinsk Institut
Stort tværfagligt forskningsprojekt søger 2 medicinstuderende til ½-1 forskningsår.

Projektet handler om, hvordan kolesterolsænkende medicin (statiner) påvirker da-
gligdagen for de mange patienter, der er i primær forebyggelse med dette præparat. 
På Biomedicinsk Institut fokuserer vi på de hyppige bivirkninger som muskelsmerter, 
muskelkramper og kraftesløshed. Vi gennemfører både et tværsnits- og et interventions-
studie på patienter, der hhv. tager Simvastatin fast og skal til at begynde i behandlingen. 

Vi kan tilbyde:
o Øvelse i kliniske færdigheder, som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og ekg-måling.
o Oplæring i fysiologiske testmetoder på mennesker (fx konditest m.m.).
o Oplæring i basale laboratoriefærdigheder (pipettering m.m.).
o Mulighed for at lære at tage fedt- og muskelbiopsier.
o Mulighed for publicering.
o Mulighed for at bruge opgaven som kandidatopgave.
o Et spændende forskningsmiljø med mange andre kandidat- og forskningsårsstuderende.

Vi forventer:
o At du er på kandidatdelen af studiet.
o At du kan starte januar/februar 2016. 
o At du kan afsætte ½-1 år til projektet.

Løn: 10.000 kr/mdr. 
Ansøgningsfrist: d. 15. november 
Ansøgning maks 1 side + CV sendes til Læge Thomas Morville, Xlab, Center for Sund 
Aldring, Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.
Email: thomasmor@sund.ku.dk.

Prægraduat forskningsprojekt på kirurgisk afdeling 
Køge/Roskilde Sygehus
Vi søger 1 scholar med interesse for mave-tarm kirurgi, genetik og biomarkører til et 
prægraduat forskningsprojekt i forskningsenheden. 
Start pr. 1/1-16, alternativt 1/2-16. Varighed 12 måneder. 

Projektet: Projekt omhandler undersøgelse af det kirurgisk stress-respons ved colorectal-
cancer kirurgi, undersøgt ved genetisk transskriptionsprofilering, cytokin og immuncelle 
respons på patienter der skal opereres for colorectal cancer på Roskilde sygehus. De skal 
have foretaget blodprøver på dagen før operationen samt 1,3,5 og 10 dage efter.  

Dine arbejdsopgaver vil være
• Inklusion af projektpatienter
• Prøvetagning
• Prøvepræparering
• Laboratorianalyse 
• Afslutning af projektpatienter inklusiv agraf-fjernelse

Vi tilbyder i den forbindelse: 
• Ansvar for et klinisk studie med patientinklusion, prøvetagning og laboratorianalyse på 
Kirurgisk og klinisk biokemisk afdeling Roskilde sygehus
• Oplæring i FLOW og prøvepræparering
• Førsteforfatterskab på 1-2 artikler inden for området
• Mulighed for medforfatterskab/førsteforfatterskab på efterfølgende artikler (1-2) 
• Kursus i artikelskrivning 
• Selvstændigt arbejde 
• Vejledning til formidling og artikelskrivning

Forskergruppen: Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende 
og skolarstuderende, med ugentlig undervisning og forskermøder i gruppen. 
Dine kompetencer: Du skal have bestået 5. semester, og vi lægger meget vægt på, at du 
kan arbejde selvstændigt. 
Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 12 
måneder. Send motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til sakw@regionsjaelland.
dk.dk senest 20/11-15. For yderlige oplysninger kan du kontakte: Sara Kehlet Watt, læge, 
ph.d. studerende på ovenstående mail eller tlf. 22471921.

Forskningsår med uddannelse i molekylærbiologi, 
gener, biokemi, databaser, statistik, livsstil og de store 
folkesygdomme
Vi beskæftiger os med årsager til, forebyggelse af og arvelighed af store folkesygdomme 
som blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, lungesygdomme, psykiatriske lidelser, auto-
immune tilstande mm. Metodemæssigt laver vi humane studier med molekylærgenetik, 
Mendelsk randomiseringsstudier, interventionsstudier og epidemiologi. Hertil har vi 
indsamlet informationer, plasma og DNA på over 120.000 raske og syge danskere 
(www.cgps.dk), og vi har ved hjælp af dette materiale de sidste 15 år publiceret forskning 
på højt internationalt niveau (f.eks. i British Medical Journal, Lancet, JAMA og New England 
Journal of Medicine; slå evt. selv afdelingens forskere op i PubMed på www.pubmed.org). 

Du tilbydes forskningsuddannelse, hvor du selvstændigt kan være med til at definere 
dit forskningsprojekt, daglig vejledning og mulighed for at præsentere dine resultater i 
Danmark og udlandet. Vigtigst for os er, at du får skrevet mindst en artikel som førstefor-
fatter. Helt unikt har vi allerede data klar, som du kan arbejde med fra dag 1 – altså uden 
at du selv personligt skal bruge tid på at indsamle data. Bachelor- eller kandidat-opgave 
kan indgå som en del af projektet, og på langt sigt er der mulighed for ph.d. uddannelse. 
Orlov fra studiet i 12 måneder er det ideelle, og vi tilbyder skolarstipendiat på kr. 10.000 
per måned. Du vil lære avanceret statistik og databehandling, og evt. laboratorieteknikker 
som PCR og DNA sekventering. Endelig vil du lære at holde foredrag på dansk og engelsk 
samt at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes på Klinisk Biokemisk afd., Herlev Hospital og samarbejder bl.a. 
med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 3 professorer/over-
læger, 2 kliniske forskningslektorer/overlæger, 2 overlæger, 1 seniorforsker, 4 post doc’er, 
10 ph.d. studerende, 2 kommende ph.d. studerende, 3 medicinstuderende og 12 bioanaly-
tikere. Du vil deltage i ugentlige forskningsmøder for gruppen, inklusive journalclub hver 
anden uge. Derudover modtager du personlig daglig vejledning af typisk 2 vejledere.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side samt cur-
riculum vitae med kopi af eksamensbeviser med karakterer (gymnasium, HF, lægestudium 
indtil videre mm). Højt gennemsnit er en fordel, men ikke en forudsætning. Det vigtigste 
er, at du har lyst til at lære at forske. 

Vi glæder os til at høre fra dig snarest og helst senest 16. november 2015. Vi er fleksible 
m.h.t. hvornår du gerne vil starte. Inden du evt. tilbydes et skolarstipendiat vil du komme til 
en samtale på afdelingen, og du vil ved den lejlighed blive vist rundt i afdelingen samt have 
mulighed for at tale med andre stud. med.’er, som aktuelt er på skolarstipendiat i afdelingen. 

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard             Pia R Kamstrup                    Stig E Bojesen
Professor, overlæge, dr. med.    Ledende overlæge, phd          Professor, overlæge, dr. med.

Klinisk biokemisk afd.
Herlev Hospital, Københavns Universitetshospital, 2730 Herlev
E-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk 
Tlf.: 3868 3297

Stud.med. søges - Studentermedhjælper på Kompe-
tencecenter for Transkulturel Psykiatri
Stud.med.’ere søges som studentermedhjælpere på Kompetencecenter for Transkulturel 
Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup. Vi er et hold bestående af ca. 10 medicinstuder-
ende, der søger 3 nye medlemmer fra slutningen af november 2015. Holdets arbejde på 
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri er i forbindelse med flere randomiserede 
kliniske undersøgelser, som har til formål at beskrive det komplekse symptombillede 
hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt samt undersøge patienttilfredshed. Målet 
er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke og effektivisere indsatsen over for 
en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper. 

Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og 
depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, 
og er således ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld får 
man stor erfaring i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange meget 
dårlige patienter.

Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som 
hold meget vellidte på afdelingen og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved 
tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en 
fællesrating samt to aflønnede følgevagter. 

Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og fredag fra 9.00 - 16.00, samt 
undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. 
Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også 
forventes at alle på holdet deltager.

For at ansøge kræver det, at man aktuelt er stud.med. på 3.-10. semester. Desuden skal 
man kunne komme til fællesrating onsdag d. 2. december 2015 kl. 13-15, samt tage to 
følgevagter i løbet af november og december (evt. januar). Det forventes, at du kan tage 
dine første selvstændige vagter fra januar 2016, og at du kan blive på holdet i minimum 1 år.
Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt 
arbejde blive prioriteret højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes 
til hamteam@gmail.com.

Ansøgningsfristen er 12. november kl. 12. 
Du får svar på din ansøgning senest d. 15. november.
Der vil være ansættelsessamtaler d. 18. november ca. kl. 17-20.

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære 
og lave forskning og ekkokardiografi?
Vi søger en medicinstuderende til et prægraduat forskningsår i projektet ”Myocardial 
Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass 
Graft Surgery”. Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi 
i forbindelse med hjertekirurgi. Den prægraduate forskningsårs studerende vil blive 
lært op i ekkokardiografi og kliniske kardiologiske undersøgelsesmetoder. Selvom den 
studerende får sit eget selvstændige projekt som skal afsluttes med minimum 1 artikel 
vil den studerende blive en del af et større forskningsprojekt på >1.000 hjertepatienter 
sammen med andre prægraduate forskningsårs studerende, ph.d.-studerende, senior-
forskere og professorer.

Projektet starter 1. februar 2016 (men såfremt der kan startes før mhp. oplæring i ek-
kokardiografi vil det kun være en fordel) og forventes at varer 1 år. Lønnen under et 
prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Disse midler skal der søges om. Der skal 
fremsende motiveret ansøgning svt. ¼ A4 side, samt CV og karakterbevis som bilag til 
afdelingslæge, ph.d. Rasmus Møgelvang, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet på rasmus.
moegelvang.01@regionh.dk

Ansøgningsfrist 13/11-2015
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Student Project: Implementation and validation of 
brain imaging paradigms
Neuroimaging research in humans offers a unique opportunity to determine how dif-
ferent aspects of brain function relate to individual differences in personality, behavior 
and risk for psychiatric illness.  Currently, the Neurobiology Research Unit (NRU, www.
nru.dk) applies this unique technology to understand how aspects of brain function are 
shaped by serotonin neurotransmission, a key neuromodulator of individual differences 
in brain function, personality, risk for affective disorders and responsiveness to related 
treatment methods.  We are now recruiting motivated young students who are interested 
in participating in this exciting neuroimaging research.

Functional neuroimaging with fMRI is used to evaluate how specific brain areas respond 
to a particular task or stimulus.  For example, displaying emotional faces evokes responses 
from areas like the amygdala and medial prefrontal cortex, which are critically involved 
in emotion processing.  Although individual tasks provides detailed information about 
certain types of neural processing, assessing brain activity for different tasks aimed at 
complementary aspects of brain function (e.g., threat, reward, cognitive control, etc.) 
can provide many pieces of information to fit together into a more informative whole.  
We are looking for motivated students eager to join a project that will implement and 
evaluate functional neuroimaging paradigms in humans.  This evaluation provides an 
ideal opportunity for the student to learn about fMRI and its applications, and provide a 
critical foundation for on-going research projects.  Together, the student’s responsibilities 
in this project will include:

1) Research and development of a set of imaging paradigms tapping complementary 
aspects of brain function.
2) Recruitment of participants including communication with participants, booking fMRI 
scan times and appointments for other aspects of data collection (e.g., neuropsychologi-
cal testing).
3) Collection and analysis of fMRI data.  This includes evaluating behavioral responses, task-
related brain function and functional connectivity in individual datasets and across cohorts.

There is also an opportunity for a data analysis project in parallel, allowing the student to 
gain experience working with collected data.

The project is a 12-month research year project starting in February 2016. Prior experience 
with neuroimaging research is beneficial but not necessary.  In addition to training pro-
vided by experienced staff members and project supervisors, there will be an opportunity 
to attend international training courses.  Please contact Dr. Patrick Fisher (patrick@nru.
dk) if you would like to become involved in this exciting translational research project!

4 studentermedhjælpere søges til SUND-IT servicedesk
SUND-IT søger it-kyndige studerende til at indgå i vores gruppe af studentermedhjælpere 
på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

Om SUND-IT
SUND-IT leverer it til undervisning, forskning og administration på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet. SUND-IT anvender primært Microsoft produkter på klient- og 
serversiden, men også mac. 

Dine opgaver
Som studentermedhjælp er du med i vores servicedesk-team, hvor din primære op-
gave vil være at hjælpe og vejlede studerende og ansatte i brug af vores IT-faciliteter, 
herunder installation af computere, opsætning af trådløst netværk på PC, mac, tablet, 
smartphones m.m. 
Derudover vil der i de daglige vagter også indgå opgaver med pasning af kopimaskiner, 
scannere, printere, PC m.m. 

Vi søger en kollega 
      • der har IT-erfaring med PC og Windows (evt. også mac) og smartphones 
      • er serviceminded og taler flydende dansk (flydende engelsk er et plus) 
      • har erfaring med KUs intranet KUnet 

Vi tilbyder
Godt kollegialt miljø med megen kontakt til studerende og ansatte.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Danske Lægestuder-
ende og Studenterundervisernes Landsforbund og Finansministeriet.
For alle stillingerne gælder at arbejdstiden ligger mellem 8-12, 12-16 eller 8-16 på hverd-
age og at du hovedsageligt skal sidde i vores skranke, som er på Panum, Blegdamsvej 3B. 
Det forventes at du tager 1-2 vagter af 4 timer pr. uge. Der kan også forekomme vagter/
opgaver på andre af SUND's adresser i Københavnsområdet.

Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Jonas Rank Møller, daglig leder af 
vores studentermedhjælpere på tlf. 23 48 46 91 eller e-mail jrm@sund.ku.dk
Du kan læse mere om fakultetet på http://sund.ku.dk/om-sund/ 

Ansøgning, mv.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse via 
jobsiden http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/
studenterjobs/, så vi har den i hænde senest 12. november 2015 kl. 23.59. På http://
jobportal.ku.dk kan du læse mere om, hvordan du sender en elektronisk ansøgning.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig 
baggrund til at søge stillingen.
Vi holder ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere i uge 47-48.

Forskningsår i infektions- og intensivmedicin?
På Center for Health & Infectious Disease Research (CHIP), Rigshospitalet, søger vi en 
medicinstuderende med interesse for forskning i infektions- og intensivmedicin til et 
præ-graduat forskningsprojekt.

Om projektet
I et stort, internationalt randomiseret studie – ’The Cooling And Surviving Septic shock 
study’ (CASS) – undersøger vi effekten af køling på overlevelsen hos patienter med alvorlige 
systemiske infektioner (septisk shock). Din rolle i projektet vil være at assisterer intensiv 
afdelinger i Region Hovedstaden med at rekruttere patienter, samt indtaste de data der 
registreres i forbindelse med projektet. Ved siden af dette vil du få et selvstændigt viden-
skabeligt projekt i en allerede etableret kohorte af intensiv patienter. Her vil du deltage i 
udviklingen af det videnskabelige spørgsmål, samt designe og gennemføre det projekt 
der kan besvare dette.

Om vejledergruppen
Du vil blive vejledt af en erfaren vejledergruppe med adskillige publikationer og erfaring 
fra flere tidligere prægraduate forskningsår. Du vil tillige få et unikt netværk på tværs af 
intensiv afdelingerne i Region Hovedstaden. Du vil få base på Rigshospitalet, men megen 
tid må forventes brugt ude på Regionens hospitaler.

Om dig
• Du skal have ’drive’ til at gennemføre et forskningsprojekt fra protokol til artikel. 
• Du skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet. 
• Du skal kunne tale og skrive flydende engelsk.
• Du skal kunne indgå gnidningsfrit i til tider travle kliniske miljøer.
• Du er på den sidste del af studiet og har gerne erfaring fra kliniske arbejde.
• Du kan starte på fuld tid fra 1. februar 2016

Lyder det som noget for dig? Så send senest onsdag den 11. november en kort motiveret 
ansøgning, CV og karakterliste til: Ph.d.-studerende Theis Skovsgaard Itenov
(theis.skovsgaard.itenov@regionh.dk)

Vil du stifte bekendtskab med ørekirurgi? 
10 medicinstuderende fra alle semestertrin søges til træning med den nyeste Visible Ear 
simulator i Simulationscenter Rigshospitalet i Teilumbygningen. Som deltager skal du 
komme i alt 5 gange i løbet af november, december og januar. Første gang bliver du intro-
duceret til simulatoren og proceduren. De efterfølgende gange skal du bore i simulatoren 
i ca. 1 time. Samlet tidsforbrug er 8-10 timer fordelt over de 3 måneder.  Planlægning af 
træningstider er meget fleksibelt og hver gang vil en studentermedhjælper være til stede 
og yde teknisk assistance. 

Efter gennemført træning får du et kursusbevis. 
OBS: Du kan ikke deltage, hvis du tidligere har trænet i simulatoren. 

Interesseret? 
Så skriv til stevenarild@gmail.com snarest muligt. 
Eventuelle spørgsmål kan også rettes til ovenstående email. 

Are you up for a challenge? 
Accelerate your career in clinical research and expand your professional network by ap-
plying to the Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program.  Our exclusive 
10-month fellowship offers comprehensive training in clinical research with ready access 
to the insights and experience of internationally recognized scientists at the University of 
California, San Francisco, Stanford University and California Pacific Medical Center Research 
Institute (a Sutter Health Affiliate). We are seeking six talented and energetic fellows from 
September 1st 2016 to June 30th, 2017. 

Our program based at Innovation Centre Denmark in California’s Silicon Valley offers:
• Hands-on training in clinical research combined with smallgroup teaching in research 
ethics, clinical study design, biostatistics, epidemiology, and research presentation;
• Infrastructure that allows you to ‘hit the ground running’ and focus on your research 
project;
• Access to an international and interdisciplinary student and mentor environment in one 
of the most stimulating and fastpaced business ecosystems worldwide.

We look for students with: 
• Excellent communication skills (oral and written) in Danish and English;
• A desire to move the field of clinical and translational research through innovative and 
entrepreneurial thinking;
• A creative mind and a strong drive to complete your project on time and be part of 
our team. 

Apply by January 10th, 2016 
www.lfcrf.org 
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Boganmeldergruppen
Der var engang en medicinstuderende. Kønnet på dette individ er 
gået tabt, hvorfor vi må referere til individet som ’hen’. Den medicin-
studerende var melankolsk, ja nær kolerisk, for hen havde ingen ide 
om, hvordan hens studium fungerede. Meget viden skulle diffun-
dere ind i hens kranium, hvor det desuden helst skulle forblive. Den 
medicinstuderende havde fået såkaldt ’insider-information’ om, 
at sådan viden kunne opnås gennem multi libris. Men problemet 
var netop, at der var mange bøger at vælge imellem. Et orkester 
af suk og en flod af tårer flød fra den medicinstuderende. Men en dag skete det, at hen 
kolliderede med et værk, der skulle transformere hens sorger til oplyst glæde. Værket var 
selvfølgelig: SEMESTERBESKRIVELSER.

Ikke nok med at den medicinstuderendes viden om bogvalg blev klarlagt, ja så var hen 
nu også velinformeret om, hvordan hvert enkelt semester er opbygget. Og som en meget 
fuld medstuderende i en brandert havde fremstammet: ”thi den, til hvem viden tilhører, 
skal aldrig stresse over mangel af den omtalte viden (eller sådan no’et)”. Med fornyet håb 
vandrede den medicinstuderende nu frem i livet med rejst pande og et smil på læben.
Hvis du ikke har fornemmet det endnu, er årsagen til, at den medicinstuderende abstrakt 
bliver refereret til som ’hen’, at du, kære læser, skal kunne sætte dig i individets sted. Måske 
har du oplevet hvordan det kan være svært at opnå al den nødvendige information om 
dit semester. Eller muligvis har du oplevet at det kan være meget svært at vælge den rette 
bog til det kommende fag. Du kan endda have brugt vores opslagsværk til at hjælpe dig 
med disse problemstillinger.

Nu ønsker vi blot en ting: hvis du lyster at slutte dig til vores gruppe på 7 individer, skal 
du være meget velkommen på vores næste møde d. 17. november kl. 19. Skriv til os på 
vores facebookside, så vi kan give dig en adresse, hvor du kan vise dit smukke ansigt. Vi 
synes det er fedt at hjælpe vores medstuderende med at gøre studiet en smule mindre 
stresset. Derfor håber vi at du vil hjælpe os i fremtiden. Der er tale om at videreudvikle 
semesterbeskrivelserne samt holde dem opdaterede samt beskrive nye bøger, når vi 
modtager dem fra forlagene. Men vigtigst af alt hygger vi rigtig godt til vores møder, hvor 
der altid er godt med snacks! Vi ser frem til at høre fra dig!

Basale ØNH undersøgelsesteknikker

HVAD: SØNHKS afholder Panums første kursus i basal ØNH-undersøgelsesteknik. Kursist-
erne vil få et spændende indblik i hvordan man systematisk laver en ØNH undersøgelse 
af ansigt, ører, næse, hals og mund. Kurset er egnet til lægestuderende på de kliniske 
semestre og kan evt. bruges som et supplement forud for eksamen i ØNH.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i en fokuseret anamnese og give eksempler på 
patologi i øre, næse, hals og mund. I vil i blandt andet lære hvordan man udfører en 
otoskopi og behandler epistaxis.
Der er 12 pladser (SØNHKS medlemmer har fortrinsret).

HVORDAN: Kurset starter med en teoretisk gennemgang efterfulgt af afprøvning af 
undersøgelsesteknikkerne på hinanden. SØNHKS og Rigshospitalets ØNH-afdeling stiller 
relevant udstyr til rådighed.
HVOR: Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske klinik 
F 2071, opgang 2, 7. sal
DATO: tirsdag den 10. november 17.00-20.00
PRIS: 50 kr. som betales kontant på dagen
TILMELDING: Skriv til nxj724@alumni.ku.dk
Efter bekræftet tilmelding sender SØNHKS en mail 
med yderligere info.

Som medicinstuderende lærer vi ofte kun om sygdomme ud fra lærebøgerne. Af og til 
kan det være rart at sætte sig ud over dette og lære om en sygdom fra alle dets perspek-
tiver gennem de mennesker, som har den tæt inde på livet - hvad end man lider af den, 
behandler den eller forsker i den til daglig.

Derfor inviterer FORNIKS til foredraget ”Klinikeren, forskeren 
og patienten” ved multipel sclerose mandag d. 16/11 i Han-
nover Auditorium.  

Program:
16.00: Kaffe og kage

16.15: Klinikeren Reservelæge Thor Chalmer Rasmussen, 
Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. Fortæller om det kliniske aspekt af MS - hvilke 
symptomer er karakteristiske for MS? Hvordan diagnosticeres den og hvordan kan den 
behandles?

16.45: Forskeren Læge, ph.d-studerende Anja Thormann, Dansk Multipel Sclerose Center, 
Rigshospitalet. Vil fortælle om, hvordan sclerose er blevet udforsket tidligere, hvad for-
skningen koncentrerer sig om nu, og hvad man kan forvente sig af fremtidig forskning.

17.15: Patienten Nathascja Nepper Brylds oplæg, informatør hos Scleroseforeningen, 
og sclerosepatient igennem 8 år. Nathascja lider primært af de sensoriske og kognitive 
symptomer ved sklerose, og hun vil fortælle om sit perspektiv på sygdommen.

17.45: Afslutning og evt spørgsmål fra publikum. 

Husk at tilmelde dig på facebook, så vi er sikre på, at vi har nok kage og kaffe til alle. 

Vi glæder os til at se dig! FORNIKS

I november inviterer GO til temamånedsmøde om 
præeklampsi!
Præeklampsi, også kendt som svangerskabsforgiftning, er den 
hyppigste årsag til for tidlig fødsel, og er forbundet med adskil-
lige komplikationer for mor og barn, men opdages ofte for sent i 
graviditeten pga. de mangeartede og diffuse symptomer.
Overlæge Jacob Lykke fra Rigshospitalet er blandt de førende 
på området, og han glæder sig til at komme og fortælle om sin 
kliniske erfaring; hvordan opdager man præ-eklampsi, hvordan 
kvinderne behandles, hvilke komplikationer er der, samt hvad 
den nyeste forskning viser os!

GO vil som altid sørge for kaffe, the og kage til de fremmødte og vi håber, at så mange 
som muligt har lyst til at blive til det korte månedsmøde, som vi afholder umiddelbart 
efter oplægget.

Hold jer opdateret og læs mere på vores facebook-event ” Temamånedsmøde om 
PRÆEKLAMPSI v. overlæge Jacob Lykke” eller på vores facebookgruppe ”GO – Gruppen 
for medicinstuderende medinteresse i gynækologi og obstetrik”
Vi glæder os til at se jer!

Kære alle blodhungerende og hammersvingende 
individer!
Nu er det den tid på året, hvor en Generalforsamling i PORTOS nærmer sig med hastige 
skridt. Udover evt godkendelse af nye vedtægter bliver der ved dette logemøde udskrevet 
valg, hvor alle Bestyrelsens poster skal vælges. 
Er Panums knoglehåndværkerbande noget for dig, og har du lyst til at være medlem og 
få indflydelse på, hvor i hvilken retning vi skal føre denne fantastiske basisgruppe så kom 
og stil op! Alle, der deltager, har stemmerettighed.

Foredrag: Derudover har vi som et fagligt indspark denne dag fået Michala Skovlund 
Læge og Ph.d.-studerende til at komme og berette lidt om bl.a. forskningsmuligheder 
indenfor ortopædkirurgien. Hvor forskningsaktiv skal man egentlig være i sin karriere 
fremadrettet, når man er Ph.d.-studerende, og hvilke minimumskrav ift. de 7 lægeroller 
er der med henblik på en hovedstilling i ortopædkirurgi? Michala vil her blandt andet 
komme ind på hendes eget spændende Ph.d.-projekt. 

Vi sørger for alt hvad ganen og sækken kunne begære, så kom og mæsk jer i både viden, 
kager og sodavand. Så tag et par timer ud af kalenderen – det vil I med garanti ikke fortryde! 

Hele herligheden kommer til at foregå 

d. 30. november kl. 16:30
på Panum 
Lokale 21.2.26
 
Vi kan endvidere allerede på nuværende tidspunkt afsløre, at vores store kursus i led- og 
rygundersøgelse dette år vil afholdes den 17. december kl. 16:45-21:15. Mere info vil 
gives i næstkommende MOK. 

May the odds be ever in your favor!
Venligste hilsner fra PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab

Startup Weekend Copenhagen Health d. 13.-15. nov. – 
Panum Instituttet 
 
Medicinstuderende med gode ideer søges!
Kom gratis med til Startup Weekend Health!

Er du én af dem som har fået en idé til en medicinsk opfindelse eller behandlingsmetode 
fra et klinikophold? Sidder du med en idé til en ny og bedre diagnostisk metode, men 
aner ikke hvordan du skulle få realiseret din idé? 

Den 13.-15. november kan du sammen med studerende, klinikkere, forskere, opfindere, 
iværksættere, designere og it-folk skabe løsninger på de udfordringer vi har i sundhedssek-
toren.  Det er her du kan kan lave din næste App, prototype eller finde en gruppe som vil 
arbejde sammen om din idé. Alle ideer er gode ideer og alle kan være med!

Du vil opnå unik erfaring med konceptudvikling, idé-genering, samarbejde med mange 
forskellige faggrupper - og ikke mindst blive klædt på til at kunne tænke og arbejde in-
novativt. Startup Weekend Health er et 54 timers intensivt forløb med alle elementer der 
skal til for at få realiseret din idé. SUNDidé har mulighed for sponsorer gratis deltagelse til 
et begrænset antal medicinstuderende. Få mere info omkring dette og hele weekenden 
ved at tilkendegive din interesse på e-mail til: info@sund-ide.co Læs mere om eventet 
på: http://goo.gl/BZttdG

Basisgrupz
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Vi I Sexekspressen er ved at være friske igen efter 69 timers bar – Tak for en fantastisk fest. 
Vi fik nogle gode, anonyme brevkassespørgsmål i vores bar – Det’ Bar’ Sex!, Som vi har 
gjort vores bedste for at besvare:
1. Min mor er en luder. Hvem er min far?
-  En sømand

2.Er jeg homosexuel?
- Seksualitet kan ses lidt som en skala fra skingrende heteroseksuel over biseksuel til 
skingrende homoseksuel. Det er formentlig meget få der er helt ude i den ene eller den 
anden ende af skalaen.

3.BRYSTER
- Er dejlige

4. Hvorfor er mine kærester aldrig lige så flotte som pornostjernerne?
- Svært at svare på. Hvornår nogen opfattes som flot er en meget subjektiv ting.

5. Er sexisme bedre end ingenting?
- Ved ikke helt om jeg forstår det. Men nej?

6. Er det homosexuelt at kunne lide shemales?
 
- Måske. Kommer evt an på spørgsmålstillerens køn.

7. Er det normalt at onanere 10 gange om dagen?
- Bryder mig ikke om begrebet "normalt". Men det er måske ikke helt almindeligt.

8.Hvor længe skal der gå efter et break-up før man ikke er en rebound pige længere?
- Virkelig godt og relevant spørgsmål. Igen svært at svare på, fordi det helt sikkert er en 
meget subjektiv ting. Det er måske en god ide at tale med den, du gerne vil være sammen 
med, om hvorvidt personen selv føler, at han/hun er henne over sit break up endnu. En 
anden løsning kunne være at sikre sig, at personen har været sammen med et par stykker 
siden break up'et.

Vil du være med til at påvirke unges syn på seksualitet, tabuer 
og normer?

Så er Sexekspressen noget for dig!

Som Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse seksualunder-
visning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og prævention til 
følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for både elever 
og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt undervejs!

Kom til vores næste månedsmøde:

TORSDAG D. 5. NOVEMBER KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 
Facebook-event: "Månedsmøde i Sexekspressen November"

Der vil blive serveret kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra 
alle semestertrin. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst. 

Kunne du tænke dig at blive uddannet seksualunderviser, så sæt et kryds i kalenderen til 
vores næste ACTIONDAG lørdag d. 14. november! Se vores event på Facebook: ”Sexek-
spressen København ANDEN actiondag”.

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Kom til månedsmøde i FFF onsdag d. 18. November !

Kære FFF’er med lang som kort anciennitet – vi har netop afholdt endnu en succesfuld 
Uddannelses Weekend midt i oktober, tak til alle deltagere! 

Nu er der at se frem til bl.a. FFF’s famøse julefrokost, som skal datosættes ved næste 
månedsmøde – kom med og hør om den herlige begivenhed!

Husk også at vores Hygge-udvalg lancerer en klatre- og film-hyggetur på søndag d. 8. 
November kl. 13. Du kan stadig nå at være med!

Hold dig opdateret om månedsmøde-tidspunktet, og tilmeld dig søndagens begivenhed – 

Facebook: IMCC FFF København +

Vi glæder os til at se dig!

Fri mulighed for at smide bøgerne og hygge med os! 

Husk at komme med til vores månedsmøde torsdag den 12/11 hvor der vil være en masse 
hygge som altid!

Kom med Sund Krop ud og undervis søde små folkeskole elever der er nysgerrige på 
kroppen!
Sund Krop har stadig brug for en masse søde undervisere til at undervise  på Heibergsko-
len den 24/11 og den 25/11! Find eventet ”Sundkrop undervisning på Kildevældsskolen 
part 1” og læs mere ! 

Det er helt vildt fantastisk! Der er allerede blevet booket fuldt ud med bamsehjælpere 
onsdag og torsdag (18-19 nov.) til Bamsehospitalet på Panum! Vi glæder os helt vildt! Men 
vi mangler stadig en masse bamsehjælpere til fredag 20/11 (hvor der også er den store 
bamsefest!!) og til hjælp af opsætning torsdag (17/11)! Så skynd jer at tilmelde jer, så i 
får chancen for at opleve Bamsehospitalet på panum – Det kan kun blive sjovt! Eventet 
findes som altid på facebook! ”Bamsehospitalet på Panum”

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 5/12 hvor vi holder Visionsdag og rigtig bamse 
Julefrokost! Find eventet ”Bamses julefrokost” ! Vi glæder os til at se så mange som muligt! 

Varme Bamsekram fra Bamsehospitalet og 
Sund Krop !

Vil du med PIT til Afrika eller Indien?

Nu har du muligheden, for PIT har nemlig restpladser i efteråret 2016!
Restpladser:
Mpwapwa District Hospital, Tanzania:    2 pladser i perioden sep-nov.
St. Francis Naggalama Hospital, Uganda:  1 plads i perioden sep-nov.
Siaya District Hospital, Kenya:   2 pladser i perioden sep-nov.
Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia: 2 pladser i perioden sep-nov.
Mungeli Hospital, Indien:   1 pladser i perioden sep-nov.

Derudover har vi som noget nyt to måneders sommerophold sommeren 2016!
Mungeli Hospital, Indien:   2 pladser i perioden juli-aug.

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

Sidste frist for ansøgning er d. 22. november 2015. Ansøgere bliver prioriteret efter evt. 
aktivbevis fra PIT samt højt semestertrin.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet 
”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, emailadresse og 
adresse samt angivelse af semestertrin. Desuden skal du angive prioriteret rækkefølge af 
de restpladser, du søger.  Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus i tropemedicin eller 
et lignende kursus, skal dette anføres. Motiveret ansøgning er ej nødvendig. 

Er du interesseret i udvekslingsophold? 
Så kom til BLÅ DAG med Exchange og Research Exchange :D 
Torsdag den 12. november kl. 17.00 i lokale 29.01.30 afholder Exchange og Research 
Exchange blå dag. Vi holder informationsmøde for alle, der kunne være interesserede i 
at komme på klinik- eller forskningsophold i udlandet i 2016-17. Vi vil fortælle om alt det 
praktiske omkring ansøgningsprocessen, og der vil være flere medicinstuderende, der 
fortæller om deres erfaringer med Exchange og Research Exchange ophold. Lokale følger. 
Vi byder selvfølgelig også på kaffe og kage!

De bedste hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København

Make medicines for people not for profits - 
negotiate a global R&D agreement now!

UAEM's Access to Medicines Week den 2.-9. november 

WHO skal til marts 2016 beslutte, hvorvidt de skal gå videre med forhandlingerne om 
en global R&D agreement.

Hvad er den såkaldte R&D Agreement?
Det er en aftale der skal forpligte WHO medlemslande til at investere i forskning og ud-
vikling (R&D), der adresserer globale sundheds behov, frem for hvad der giver maksimal 
profit.

GRATIS: Studenterhuset på Købmagergade - fredag den 6. november 
Program: 
kl. 18.45: Filmscreening: “Houston we have a problem”
kl. 20: Standup 
kl. 22: DJ 
- og juleøllen frigives 

Grupper, basiske
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Går du med en drøm om at komme ud med Læger uden Græns-
er? Og kunne du tænke dig at blive klogere på, hvordan livet er 
som udsendt, og hvad der skal til for at komme afsted?

Så kom til foredrag med anæstesilæge Lisbeth Nielsen og hør om hendes udsendelser 
med Læger uden Grænser. Lisbeth har været udsendt til Nigeria to gange, hvor hun bl.a. 
har arbejdet på en stor traumemodtagelse i den sydlige del af landet. Udover udsendelse 
til Nigeria har Lisbeth også været udsendt to gange til Afghanistan. 
Efter Lisbeths oplæg vil en medarbejder fra Læger uden Grænsers kontor fortælle om 
kriterierne for at blive sendt ud med organisationen, og det vil være muligt stille spørgsmål.

Det hele foregår torsdag den 5. november 2015 kl. 16.15-17.45 i Hannover auditoriet 
på Panum Instituttet. 

I pausen sørger vi for kaffe og lidt kage til blodsukkeret.

Vi glæder os til at se jer.
/Stud.med. MSF

Foredrag med PIPPI om pædiatri

PIPPI byder indbyder til et rigtigt spændende foredrag med Victoria de Knegt, som er ung 
læge på Hvidovres pædiatriske afdeling. Hun vil blandt andet fortælle om hvad man laver 
som pædiater og hvad man ser i sin hverdag, hun vil fortælle om pædiatri generelt samt 
om hvordan specialet er opbygget. 

Dato: D. 11. november 2015 vkl. 16.30.
Sted: 42.0.15

Hold øje med MOK, PIPPIs opslagstavle på Panum og på 
facebook:https://www.facebook.com/pippipaapanum for 
updates. 

Vi byder alle interesserede medicinstuderende velkommen og 
glæder os til at møde netop dig til dette spændende foredrag! 
Som altid står vi klar med lidt sødt til ganen og lidt kaffe til at 
varme sig på.

Mvh. PIPPI

Piiiiist :)  Husk, at PIPPI også er med inde over arrangementet “Særligt Sensitiv” d. 3. nov. 
kl. 17. i Haderup Auditoriet. Kom endelig Humørikonet smile

SATS månedsmøde med ekstraordinær generalforsamling og 
oplæg om FOAM/ 'How twitter saves my patients lives’, onsdag 
d. 4. november kl. 16.15 i lokale 42.0.01.

Er du nysgerrig på Twitter? Kender du til vejen fra et tweet til at gøre din egen uddannelse 
sjov OG lærerig? Trænger du til at supplere forelæsninger og tekstbøger ved at nytænke 
indlæring, så den tager vare på DIN tid og favoriserer DINE behov?

Så kom til månedsmøde med SATS. Formandinde Sandra Viggers holder oplæg om, 
hvordan du kommer i gang med og er aktiv på twitter. FOAM (Free Open Access Medical 
Education) består b.la. i blog posts, podcasts og videoer som formidler pensum på dine 
præmisser. Sandra Viggers fortæller om, hvordan den lille blå fugl kan give adgang til 
FOAM og øge DINE muligheder for at styrke din karriere. 

Til dette månedsmøde flipper SATS det konventionelle classroom. Læs twitteralgoritmen 
nedenfor og vær’ beredt på at prøve kræfter med twitterkunsten. Månedsmødet er relevant 
for alle semestre og mødet er åbent for alle med interesse for anæstesi, traumatologi, 
akutmedicin, smertebehandling og
præhospitalt arbejde. HUSK alle er velkomne. Nye som gamle og medlemmer som 
ikke-medlemmer. Glippede du EMSS15 og livestreaming med Victoria Brazil, så er dette 
månedsmøde din mulighed for at få del i FOAM generationens medvind.

Dagsorden for selve månedsmødet:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 
2. Siden sidst 
    - Akutte procedurer
    - Akut patient 
    - Hjertestarterdagen 
    - EMS16 kongressen 
3. Kommende arrangementer 
    - Akutte pædiatriske procedurer
    - Arrangørmøde for EMSS16 
4. Ekstraordinær generalforsamling med ændring af paragraf 7, som legitimerer besty-
relsens tilpasning af rollefordeling, sådan at denne altid afspejler foreningens behov. Se 
paragrafændring nedenfor på facebookeventet. 
5. Eventuelt
6. Oplæg om FOAM (Free Open Access Medical Education)/ ‘How twitter saves my patients 
lives’ ved Sandra Viggers

For yderligere events se mere på: https://sats-kbh.dk/

BESØG I TRAUMECENTERET PÅ RIGSHOSPITALET D 26/11 kl 
16.00
SE HER

SATS afholder i samarbejde med Rigshospitalet et foredrag om TraumeCenteret og 
akuthelikopteres, med efterfølgende besøg i TraumeCentret.

Overlæge Anne Marie Sørensen, anæstesi- og operationsklinikken ved Rigshospitalets 
TraumeCenter, vil fortælle om livet som en del af traumeteamet, herunder udfordringer 
i behandlingen af traumatologiske og akutmedicinske problemstillinger. Der vil være 
udvalgte cases fra det virkelige liv. Efter foredraget er der en rundvisning i TraumeCenteret.

Arrangementet er gratis, men forbeholdt medlemmer af SATS. Der er begrænsede pladser, 
og tilmelding foregår efter først til mølle princippet med start fra d. 11/11 kl. 17.00 på 
http://sats-kbh.dk/

AKUT LUFTVEJSHÅNDTERING - SE HER
SATS’s kursus i akut luftvejshåndtering er et teoretisk og praktisk kursus, der afholdes d. 
12 november og gennemgår håndtering af den akut truede luftvej.

Kurset starter med en teoretisk gennemgang af logaritmer og handlemuligheder til 
håndtering af akut truet luftvej samt gennemgang af hvorledes procedurerne udføres.
Herefter fortsætter kurset med praktisk udførsel og hands on på dissektionssalen. Der er 
således rig mulighed for at prøve kræfter med den praktiske udførsel.

I den praktiske del af kurset bliver de studerende undervist i og får selv lov til at prøve 
kræfter med håndgreb og teknikker i forbindelse med akut luftvejshåndtering. Disse kan 
øves på donationsmateriale (mors) og omfatter:
• Anlæggelse af tungeholder og nasal airway
• Anlæggelse af larynxmaske og intubationslarynxmaske
• Traditionel intubation
• Intubation med moderne teknologiske hjælpemidler
Kurset koster 100 kr. 
Tilmelding sker via vores hjemmeside, sats-kbh.dk, og mere info om dette kan findes på 
vores event for kurset på Facebook

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. 17/11 kl. 
16-21.30 på CAMES, Herlev Hospital.

På kurset vil der være teoretisk, og ikke mindst praktisk 
gennemgang og træning af emnerne:

•  Pædiatrisk basic life support (BLS)
•  Neonatal genoplivning
•  Luftvejshåndtering hos pædiatriske patienter.
•  Anlæggelse af intraossøs adgang hos børn.
Der er 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-
medlemmer på kandidatdelen. Pris for deltagelse er 75 kr. 

Tilmeldingen åbner d 3/11 kl. 16.00. Tilmeld dig og læs 
mere på  www.sats-kbh.dk

Bas1sgruppaz
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Indgang
Panumbyggeriet fortsætter (tilsyneladeligt for evigt) og derfor sker 
indgangen til klubben stadig via vores indgang ved Biblioteket. Det 
vil sige ind ad hovedindgangen, forbi vagterne (hvor man bipper 
studiekort efter kl 17), hen til biblioteket/læsesalen og ned til Stu-
denterklubbens indgang.

Fredagsbarer
Der er to fredagsbarer tilbage i år - en af dem allerede nu på fredag!
Husk at døren lukker kl. 2300, baren lukker kl. 2330 og musikken slukkes 
kl. 2345.

6. november - kl. 1100-2345

4. december - kl. 1100-2345

Fredagsbar nu på fredag!

Det er blevet tid til at finde Mariah Carey frem på Spotify og jule-
mandsskæget frem fra gemmeren, for på fredag fejrer vi J-dag! Kom 
og drik 6 juleøl for 50 kr eller 12 juleøl for 100 kr!

Det er desuden blevet tid til den årlig beerpong-turnering, juhuu! Hiv 
din læsemakker, bedste ven eller mor med ned og vind titlen som 
PaaTums mest bangern beerponger.

Da køen er rykket tilbage ind på Panum, gælder følgende:

- der må ikke medbringes musik og alkohol
- der må ikke ryges
- kun adgang til Panum med SUND-
   studiekort eller optagelsesbrev og      
   gyldigt billede-ID

Til gengæld må man gerne:

- udvælge sig den lækreste tøs m/k i køen
- øve sig på alle de gamle julesange
- fordrive ventetiden med en omgang 
sten/saks/papir/øl/kaffe/Bailey/gun/
peace

Klubben står efter 69!

Mangler du stadig at hente din Scorebog? 
Det er der råd for! 

Drengene stiller op:

Fredag d. 6/11 15-17 til fred-
agsbar
Tirsdag d. 10/11 kl. 16-17 
foran bib
Torsdag d. 12/ 11 14-15:30 
foran bib

Husk det er holdrepræsent-
anterne fra 1. - 5. semester, 
der henter bøgerne. 

Psssst...! Vidste du, at det stadigvæk er muligt at være med i Medicin-
errevyen 2016?
Sagen er den, at tilmeldingen åbner engang i november... Stadig 
interesseret?
Så meld dig til facebookgruppen "Medicinerrevyen København" for 
nærmere info
Vi ses!

Alt det vigtige


