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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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MOK UDKOMMER
BAMSEHOSPITAL PÅ PANUM SE S. 4
FFF MÅNEDSMØDE SE S. 4
MR MÅNEDSMØDE SE S. 5

FADL TORSDAGSTEMA SE S. 7 

NILLER OG SEBASTIAN HOLDER FEST
DRONNINGEN SKAL NOGET ANDET

MILLE RIVER KØKKEN NED

DENNIS SKAL FASTSCANNINGSKURSUS
ANDREA SKAL TIL OVERENSKOMSTKURSUS

MOK DEADLINE KL. 12:00
UNI-VALGET STARTER, LÆS MERE I BLADET

FÅ EN ANSVARSPOST SE S. 4

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
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“I'm proud of myself. I could break and go get all 
this plastic surgery and get my nose fixed and 
get lipo or do whatever, but I haven't chosen 
to do that because I know I'm a great person. 
I'mprettydamn hot, if you ask me.”
Citatet ovenfor kunne ligeså godt være af Markus 
– det er desværre Khloe Kardashian, der står bag 
de bevingede ord.
Markus har beriget medicinstudiet med sin 
tilstedeværelse i næsten 8 år, men desværre har 
fremdriftsreformen aka ”vor tids Voldemort” 
tvunget stakkels Markus ud i lægelivet. Jeg skulle 
for resten hilse og sige: ”Selv tak for reformen… 
Det er ikke så underligt, at nogen greb ind.”

Vi mødtes første gang i et undervisningslokale 
på dengo’e gamle ”kemigang”. Den er desværre 
blevet revet ned. Vi var en større flok ca. 19-årige 
nyudklækkede studenter, som havde det til fælles, 
at vi alle sammen skulle gå på hold 109 et halvt år 
senere og i mellemtiden skulle lære hinanden at 
kende på en rustur. Ikke for at blære mig, men vi 
havde faktisk den bedste rustur i mands minde – 
aldrig før og aldrig siden har der været en så sjov 
tur – bare spørg folk, der var med. Og Markus var 
rigtig grinern. Jeg har tusindvis af dumme fakta, 
som jeg gerne deler ud af over en ”shandy-på-

beløb” i klubben, men aldrig på skrift.

Igennem årene har vi ”krydset klinger” (så at sige) i mange forskellige 
sammenhænge. Mest af alt har jeg nydt at lave MOK med ham, og det er det 
faktum, at Markus har været ansvarshavende redaktør på bladet, der helliger, 
at jeg overhoved kan skrive det her. For det har du sgu gjort godt, Markus. 
Tillykke med det, bassemand og alt det der… Og så gider jeg faktisk ikke 
skrive mere om alle hans mange meritter – for det tror jeg heller ikke, I gider 
læse.

Men for at forstå personen Markus, skal man forstå en mand, der kun har én 
følelse i livet – skam. Markus kan virke glad, fjollet, trist, vred, forelsket osv 
ligesom alle andre mennesker. Men i bund og grund, så er det kun et udtryk 
for tilstedeværelse eller fravær af skam. Og det er det, der gør ham til sådan en 
god ven. Han tænker enormt meget på andre menneskers ve og vel. Glemmer 
han det, er skammen der lige med det samme… Stakkels Markus. Jeg blev 
engang hjemløs, hvilket en del studerende har prøvet. Heldigvis var jeg kun 
hjemløs i en times tid, inden Markus havde tilbudt mig, at jeg måtte bo i hans 
kolonihavehus – i øvrigt kvit og frit. Jeg er ikke altid selv et godt menneske, 
men jeg er blevet en bedre menneske af at kende ham. Hvilket leder mig hen 
til det næste vigtige punkt, der beskriver Markus.

Inspiration. Det lyser sgu ud af ham. Markus og jeg er begge gode til mange 
ting, vil jeg mene. Hovedårsagen til, at han gennemsnitligt har haft mere 
succes med diverse projekter end jeg selv, er hans evne til at inspirere og 
engagere andre mennesker. For arbejder man sammen med Markus, får 
man lyst til at arbejde mere og hårdere, hvilket jeg aldrig har oplevet før (Jeg 
har selv tendens til dovenskab). Noget af det skyldes formentlig hans høje 
arbejdsmoral, men også evnen til at gøre kedelige ting interessante.

Et lille ”fuck dig” med på vejen skal du da have. For hvor er det dog irriterende 
at gå på hold med intelligente mennesker, der påpeger ens egne fejl og 
mangler. Du valgte på 2. semester (i stedet for eksamenslæsning) at læse 
en hel lærebog om ADHD for løbende at kunne bruge sætninger som ”Du 
må ikke bruge din sygdom som en undskyldning…” og ”Du ved godt, at 
du har større risiko for at udvikle misbrug, ikk?”. Nu har jeg altså aldrig fået 
konstateret ADHD – men jeg er nok lidt nem at aflede, hvilket du har udnyttet 
til fulde. Det er faktisk sådan, at mine øvrige medstuderende fra tid til anden 
har mistænkt mig for at have ovenstående diagnose, hvilket jeg forestiller mig, 
at du har en finger med i. Alt i alt er det nu meget sjovt med de små drillerier.

En dyster og melankolsk afslutning har alting – ja selv livet. Din tid på studiet 
har i allerhøjeste grad været begivenhedsrig, og intet af det kan nogensinde 
reproduceres igen – det er slut og som at drikke flade ølsjatter efter 
’69-timersbar er forbi, kan man kun klynge sig til de lykkelige minder med en 
smule tomhed indeni – for det bliver aldrig det samme igen. Tristheden skal 
dog holdes i skak ved glæden over, at oplevelsen overhoved fandt sted. For 
havde den ikke gjort det, var der jo endnu mere at være trist over. Så jeg vil 
slutte nu og glædes over, at studietiden var så fed, som den var. Den er snart 
slut for mit vedkommende ligeledes, og jeg har sgu fået det ud af det, jeg 
skulle. Ikke mindst på grund af min gode ven Markus.
     Kærlig hilsen Jonas

Markus “Oel” Harboe Olsen

REGERINGEN VIL ÆNDRE FREMDRIFTSREFORMEN 
Af Andrea/MOKred. 

I dag meldte regeringen et udspil til ændring af fremdriftsreformen ud. 
MOK redaktionen anbefaler at du læser udspillet, og tager stilling til det. 
Det er ændringer, der kommer til at påvirke os alle, hvis de bliver vedtaget. 
I de kommende uger kommer der sikkert en masse holdninger til udspillets indhold, og man kan forberede sig på den kommende diskussion ved at sætte sig ind i sagerne. 
Man kan læse forslaget på http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser og finde  udspillet. 

God politisk gejst til alle, 
Andrea

MR's 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 studerende, 
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 uddan-
nelse. 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 under-
visningen. 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 pyramidestruktur, hvor vi på 
fakultetsniveau har repræsentanter siddende i SUNDrådet. 

SUNDrådet er et samlet fakultetsråd, hvor de forskellige fagråd fra SUND er gået sammen. 
SUNDrådet stiller op med kandidater til akademisk råd. Studenterrådet er en tværfaglig 
interesseorganisation, der repræsenterer alle fagråd på KU. Studenterrådet stiller op til 
KUsbestyrrelse. 
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Novembers arrangementer i Bamsehospitalet og SundKrop:

Tak til alle de søde bamsehjælpere vi havde med til Lyngby forrige tirsdag - det var en 
super hyggelig dag med masser af glade børn og bamser!

BAMSEHOSPITALET PÅ PANUM (18.-20. november): Vi er fuldt bookede med bamsehjælpere 
både onsdag og torsdag, så hvis du vil nå at kurere nogle bamser på Panum, kan vi stadig 
godt bruge flere hænder om fredagen. Og sidst men ikke mindst - BAMSEFESTEN. Det 
sker fredag aften i studenterhuset, og temaet er studenterfest, så frem med huen - det 
bliver skægt!

SUND KROP: Vi skal ud til Kildevældsskolen den 24. og 25. november fra ca. 09-13.30 og 
undervise indskolingsbørn om kroppen. Man kan tage med én af dagene, eller dem begge 
hvis man har tid og lyst. Der er intet krav om at have været med før - hvis man er ny giver 
vi oplæring på dagen. Så hvis vil være med til at give børnene - og selv have - en sjov 
og lærerig dag, så tag din læsemakker/bestie/crush/whoever i hånden og kom med ud!

Du kan finde TILMELDING til alle arrangementerne gennem vores facebook-gruppe 
“Bamsehospitalet & SundKrop, København”.

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

Kære interesserede, og FFF’er med lang som kort anciennitet – det er tid til novembers 
månedsmøde. Det løber af stablen onsdag d. 18. nov kl. 17.15 i Panums studenterhus.

På programmet står;
- Retningslinjer og ny 2015-strategi for FFF
- Målsætninger for FFF, udarbejdet på "Open Space"
- Hygge og snacks!

Tag en pause fra læsningen og kom med til snacks og hygge, kombineret med et lyttende 
øre – og gerne indbydende kommentarer – til månedsmødet.

Hold dig opdateret om denne og andre begivenheder på –

Facebook: IMCC FFF København +

Vi glæder os til at se dig!

Drømmer du om at blive del af en basisgruppe og måske endda 
få en ansvarspost? 

Så kom til generalforsamling med IMCC Exchange og Research Exchange. Mødet vil foregå 
tirsdag den 24. november kl. 17 i IMCC's lokale i studenterhuset. Kom og hør, hvad vi laver 
og om mulighederne for, at du kan blive aktiv i gruppen :) Der vil som altid være lidt  godt 
til ganen. Vi glæder os til at se dig! 

OPSTARTS MØDE! Interesse for integreret sundhed?

Tidligere basisgruppe MIKAM IMCC genopstår i et mere tidssvarende format som Integreret 
Sundhed København!

Gruppen har som formål at udbrede kendskab til integreret medicin for studerende i et 
fremtidigt sundhedsvidenskabeligt virke, at udforme et debat og oplysningsforum for 
sundhed, sygdom og integreret medicin samt at skabe dialog mellem behandlingssys-
temer.

Hvis du er interesseret, så mød op og vær med til at starte projektet med os, hør om de 
mange interessante arrangementer, der venter fra næste semester og giv gerne input! 
Der er desuden åbne poster i styregruppen, der skal besættes :-)

Integreret sundhed kombinerer den evidensbaserede medicin med elementer fra den 
alternative medicin. I højere grad betragter man inden for integreret sundhed men-
neskekroppen som en helhed og fokus er på sundhed og forebyggelse mere end på selve 
sygdomsbehandlingen. Patient-behandler forholdet sættes højt.

Ved spørgsmål kontakt tjz750@alumni.ku.dk
Tid: 26/11 kl. 16.15
Sted: 42.0.15 i Pavillonen

- Jonathan Bjerre, 2. sem. kandidat i medicin

Har du interesse for radiologi?

Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på kongres, møde nogle flinke 
radiologer og høre nogle spændende indlæg? Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) 
nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde i Odense 27.-29.-januar 2016. Vi betaler 
kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv 
for evt. transport og overnatning.

Hvem kan søge: Medicinstuderende med interesse for radiologi
Krav: Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om hvorfor vi
skal vælge dig. Ansøgning sendes til formand@drs.dk med frist 1. december.
Der uddeles to legater pr universitet. Se mere om Årsmødet på 
http://2016.drs aarsmoede.dk/

M.v.h. Bestyrelsen i DRS og MIRA

SØNHKS’ JULE-MÅNEDSMØDE OG
RISENGRØDS-HYGGE I DECEMBER

Vi planlægger næste semesters kurser, samtidig med vi skruer op for julehyggen med 
varm risengrød til SØNHKS’ månedsmøde i december.

Hvor: SØNHKS lokale i studenterhuset, 2. sal.
Hvornår: Tirsdag 1. december klokken 17:00.
Hvem: Alle der interesserer sig for øre-næse-hals-specialet!

Kom glad!

Jule-hilsner fra
Bestyrelsen

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

May the odds be ever in your favor!

Venligste hilsner fra PORTOS – Panums Ortopædkirurgiske Selskab

Kursus i led- og rygundersøgelse 
17. dec. kl. 16.45-21.15

PORTOS afholder kursus i led- og rygundersøgelse, som særligt henvender sig til dig 
på 3., 7. eller 9. semester. Undervisningen varetages af Amandus Gustafsson, som er i 
hoveduddannelsesforløb i ortopædkirurgi.

Man øver sig/undersøger hinanden i par, hvorfor alle deltagere opfordres til at tage 
shorts og t-shirt med.

PORTOS sørger for drikkevarer og lidt sødt til ganen. Medbring en madpakke i fald du 
bliver sulten.

Tilmelding gælder efter først-til-mølle princip, og der er et begrænset antal pladser. 
Tilmeldingen starter 9. november og foregår ved at sende en mail til medlem@portos.dk 
med ”Ledkursus” i emnefeltet samt navn, kontaktmail og semester i selve mailen. Sidste 
frist for tilmelding er 14. dec.

Kurset er gratis for PORTOS-medlemmer. For ikke-medlemmer opkræves et deltagergebyr 
på 50 kr, som efterfølgende gælder som medlemskab resten af året.
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I november inviterer GO til temamåneds-
møde om præeklampsi! :)

Præeklampsi, også kendt som svangerskabsforgiftning, er den hyppigste årsag til for tidlig 
fødsel, og er forbundet med adskillige 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 der er samt hvad den 
nyeste forskning viser os!

Så kom torsdag d. 26. November
Kl. 16.00 på panum

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 enten i MOK eller på vores FACEBOOK-gruppe eller event!
Vi glæder os til at se jer!

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. 3. DECEMBER KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 

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. 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

SPLAS’ Ordinære Generalforsamling afholdes i lokale 42.0.01. 
TIRSDAG DEN 1. DECEMBER, klokken 16:30

1) Aftenen vil starte med foredraget ”CV-opbygning til plastikkirurgi”, som blev en 
rigtig stor succes sidste år. Denne gentager vi i år, dog med flere læger fra Rigshospitalets 
plastikkirurgiske afdeling, som kommer og gennemgår deres CV og giver dig nogle CV 
tips til både under og efter studiet.

2) Herefter vil general-
forsamlingen forløbe. 

Dagsordenen:
o Formalia
o Valg af dirigent
o Valg af referent
o Bestyrelsens beretning
o Forelæggelse af årsregnskab
o Fastlæggelse af næste års budget/kontingent 
o Behandling af indkomne forslag
o Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant(er) 
o Eventuelt:

3) Vi afslutter med en lille quiz, hvor man kan vinde nogle lækre præmier  ;)

Alle er velkomne og man kan blive medlem på dagen (50kr), for at stemme og/eller stille op.

Vi lover det bliver en hyggelig aften, så tag evt din  læsemakker med under armen 

Find os også på facebook ”SPLAS – Studerendes Plastik- kirurgiske Selskab”

Ved spørgsmål skriv til info@splas-kbh.dk

Forskning i tarmhormoner, galde og diabetes 
Center for Diabetesforskning (Gentofte Hospital) søger toforskningsårsstuderende 
i 12 måneder fra 1. februar 2016.

Om os: Center for Diabetesforskning er en del af Medicinsk afdeling C på Gentofte Hospital. 
Vi er fem seniorforskere, to postdocs, 12 ph.d.-studerende, fire forskningsårsstuderende, 
enprojektsygeplejerske og to laboranter samt flere læger tilknyttet ved siden af deres 
kliniske arbejde. Det er etdynamisk og produktivt forskningsmiljø med mange aktiviteter 
og muligheder.

Om dig: Vi søger to arbejdssomme og selvstændige studerende, som gerne vil lave 
klinisk forskning. 

Projekt 1: Til projekt 1 søges en kandidat, der igennem 12 måneder ønsker at blive in-
volveret i to ph.d.-studier samt køre sit eget mindre kliniske studie.Du vil indgå i et team 
med to ph.d.-studerende, som laver kliniske forsøg med inkretinhormoner. Initialt vil 
du blive lært op i og hjælpe med det praktiske arbejde i de to studier, hvilket inkluderer 
hormoninfusioner, måltidstest, kalorimetri og fedtbiopsier.Der vil være mulighed for, 
atdu designerog eksekvererdit eget kliniske studie (og bachelor-eller kandidatopgave), 
ligesom der vil være mulighed for at sammenfatte resultaterne fra dit selvstændige 
studie i en publikation. 

Projekt 2: Til projekt 2 søger vi en forskningsårsstuderende, der i min. 6 måneder vil stå 
for det praktiske arbejde (anlæggelse afperifere venekatetre, klargøring og opsætning 
af hormoninfusion og ultralydsscanning af galdeblære) i forbindelse medigangværende 
kliniske forsøg, der omhandler galdens betydning for kroppens sukkeromsætning. Ved 
siden af det praktiske arbejde er der tid til at skrive en videnskabelig publikation (evt. som 
bachelor- eller kandidatopgave) inden for samme område.

Kontakt
Skriv til Lærke Smidt Hansen (lsh@sund.ku.dk), hvis du er interesseret i projekt 1 eller 
til Andreas Brønden (andreasbroenden@gmail.com), hvis du er interesseret i projekt 2.

Center for Diabetesforskning
Medicinsk afdeling C, Gentofte Hospital, Københavns Universitet
Kildegårdsvej 28, Opgang 7, 3. sal
2900 Hellerup
www.gentoftehospital.dk/diabetes

 
Sidste kursus i år: 

Systematisk review og metaanalyse 
24. november, 2015 

Dette kursus fokuserer på udarbejdelse af systematiske reviews og meta-
analyser. Der undervises praktisk orienteret i litteratursøgning, formulering af 
forskningsspørgsmål (PICO), brug af guidelines (PRISMA), artikelscreening, 
dataekstraktion, vurdering og fremstilling af data inkl. metoder og software til 
metaanalyse. 

Tid: 8:00 til 15:00  
Adresse: Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg. 

Vi vender tilbage til foråret med følgende kurser:  
9. februar: Start og styring 

12. april: Skriv og publicér 

29. marts og 2. juni: Systematisk review og metaanalyse 

1. marts og 17. maj: Praktisk statistik 

 

Pris: 1812,50 kroner (30% rabat til studerende). 

info@forskerkurser.dk 
www.forskerkurser.dk 

facebook.com/forskerkurser 
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IV KURSUS
SE HER!

Vil du være ferm når det gælder anlæggelse af perifere venekatetre, også kendt som et 
''venflon'', så er det nu du har chancen for at dygtiggøre dig. Enhver læge skal kunne det 
og øvelsen kan ikke overdrives eller startes for tidligt på studiet. 

På IV-kursus får man teoretisk og praktisk
undervisning i, hvordan man anlægger og
anvender et PVK samt de komplikationer,
der kan opstå i anlæggelse og brug. 

Torsdag d. 23. november kl. 16.30-20 i 42.1.11 og mandag d. 7. december kl. 16.30-20 i 
42.1.04 afholder SATS kursus i PVK anlæggelse. I den praktiske del anvendes en specielt 
designet arm, som kan stikkes i, så teknikken indøves. Dernæst er der mulighed for at øve 
på hinanden, så I kan få følelsen af, at stikke i en rigtig vene.

Medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding. Der er plads til 12 deltagere pr. hold og 
prisen er 50 kr. pr. deltager Tilmelding åbner d. 9/11 og gøres via. vores hjemmesidewww.
sats-kbh.dk. Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til Anne 
Sofie Madsen som er kursusansvarlig på annesofiem@live.dk. 

SATS HOLDER FOREDRAG OM SMERTEBEHANDLING
onsdag d. 25 november kl. 16.15 i lokale 42.0.01

Kunne du tænke dig at blive bedre til at behandle kroniske og akutte smerter? Så kom 
til foredrag om smertebehandling med overlæge Anders Rothe fra smerteklinikken på 
Bispebjerg Hospital. Det hele løber af stablen onsdag d. 25 november kl. 16.15.

Anæstesien har 4 funktionsområder: anæstesi og perioperativ medicin, intensiv medicin, 
traume- og præhospitalsmedicin – og sidst men ikke mindst smertebehandling, som vi 
vil sætte fokus på med dette foredrag! 

Under foredraget vil  Anders Rothe komme ind på: 

- smertefysiologi
- smerteperception
- akutte vs. kroniske smerter
- smerters sociale kontekst
- anæstesi og smerter
- anæstesi til patienter med en særligt udfordrende smerteproblematik

Foredraget er gratis og åbent for alle – både medlemmer og ikke-medlemmer på alle 
semestertrin er velkomne! 

Vi glæder os til at blive klogere på smertebehandling sammen med jer :)

BESØG I TRAUMECENTERET PÅ RIGSHOSPITALET
DEN 26/11 kl 16.00

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

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. 16.00 på 
http://sats-kbh.dk

Vi ses! 

De bedste hilsener,
SATS

KURSUS I AKUT ULTRALYD, eFAST og FATE

KAN DU din akutte ultralydsprocedure? Hvis ikke, så er det nu du har chancen for at 
dygtiggøre dig. 

Teoretisk og praktisk kursus med gennemgang af de to akutte ultralydsprotokoller ex-
tended Focused Assessment with Sonography for Trauma (eFAST) samt Focused Assessed 
Transthoracic Echo (FATE) afholdes d. 18 dec. 2015 fra 08:15-16:00 hos GE healthcare i 
Brøndby. 

Før kurset udsendes materiale, der gennemgår protokollerne. 2 læger med stor erfaring i 
FATE-protokollen samt 2 læger med erfaring i eFAST-protokollen er undervisere på kurset. 
Kurset starter med en teoretisk gennemgang af ultralyd generelt, eFAST og FATE, samt 
indikationer og kliniske problemstillinger hvor protokollerne er relevante.

Den resterende del af kurset foregår hands-on hvor kursisterne deles i grupper der skifte-
vis arbejder med eFAST og FATE. På stationerne demonstreres den praktiske udførsel af 
protokollerne først af underviserne, hvorefter kursisterne praktisk udfører protokollerne 
på hinanden eller på figuranter. Hands-on tiden prioriteres højt. Morgenmad og Frokost 
hos GE Healthcare er inkluderet.

Et bestået 4. semester og medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding. Der er plads til 
20 deltagere pr. hold og prisen er 100 kr. pr. deltager. Tilmelding åbner d. 20-11-2015 og 
gøres via. vores hjemmeside www.sats-kbh.dk. Har du yderligere spørgsmål, så er du meget 
velkommen til at skrive til Christine Råberg Mikkelsen på kommunikation@sats-kbh.dk.

Basisgrupper og annoncer

Medicinstuderende søges til forskningsår på Kirurgisk 
Gastroenterologisk Klinik C - Rigshospitalet
Vi søger en medicinstuderendetiletforskningsår med start 1. februar 2016. Emnet for 
forskningen vil være pancreas- og galdevejscancere. Som forskningsårsstuderende vil 
du få dine egne velafgrænsede projekter, som kunne være velegnede til artikler og/eller 
kandidatopgave. Desuden er der mulighed for at engagere sig i afdelingens igangværende 
forskningsprojekter, herunder forskning i diagnostiske og prognostiske biomarkører ved 
pancreas- og galdevejscancere. Denne del af forskningen foregår i tæt samarbejde med 
Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital, som varetager onkologisk behandling af disse 
lidelser. Arbejdet vil indebære en del patientkontakt og praktisk arbejde i forbindelse med 
blodprøvetagning på patienter før operation.

Ansøgningskrav:
Medicinstuderende på kandidatdelen.
Du skal være åben, positiv og god til at kommunikere med patienter.
Interesse i kirurgi og onkologi er en fordel.

Vi tilbyder:
Involvering i afdelingens igangværende forskningsprojekter samt mulighed for egne 
projekter, herunder mulighed for kandidatopgave.
Lønnener 10.000 kr./måned.

Om afdelingen:
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C - Rigshospitalet varetager kirurgisk behandling af 
maligne lidelser i oesophagus, ventrikel, lever og pancreas for patienter i Østdanmark. 
Afdelingen har desuden landsfunktion for levertransplantation.

Ansøgningog CV til:
Julia S. Johansen, læge, professor i onkologi. 
Mail: julia.johansen@post3.tele.dk

Spørgsmål til det daglige praktiske arbejde:
Camilla Palmquist, stud.med. (nuværende skolarstipendiat)
Mobil: 2244 8880. Mail: camillapalmquist@hotmail.com

Ansøgningsfrist: Mandag d. 21. december 2015 kl. 16:00

Forskningsårsstuderende med interesse i 
Infektions og/eller Lungemedicin søges til stort 
Pneumoni Projekt.

På Lunge og Infektionsmedicinsk afdeling, Hillerød Hospital søger vi 1forskn-
ingsårsstuderende til at indgå i vores pneumonigruppe.

Vi er aktuelt en forskergruppe bestående af 2 Ph.d.-studerende, 1 forskning-
sårsstuderende, en projektsygeplejerske og med overlæge, klinisk lektor,ph.d. 
Pernille Ravn i spidsen. Vi har arbejdet med pneumoni i 3 år og har oprettet en 
stor database for patienter indlagt på Nordsjællands Hospital. Denne database 
har bl.a. været brugt ved 2 tidligere forsknngsårsstuderendes projekter. Yder-
ligere indgår vi i et internationalt samarbejde om pneumoni – CAPNETZ, hvor 
vi er med i en stor europæisk database og biobank. Næste skridt er at opstarte 
et klinisk randomiseret forsøgt lokalt på Hillerød Hospital

Vi søger en kollega der er engageret, initiativrig, god til at kommunikere og kan 
arbejdeselvstændig.Vi ser gerne at du har erfaring med forskning. Vi forventer, 
at du er på kandidatdelen og har erfaring med at tage blodprøver. 

Dit primære projekt forventes at handle om opfølgning af patienter indlagt 
med pneumoni og forventes at gives minimum 1 publikation. Vi er selvfølgelig 
åben overfor andre gode ideer fra dig. Som en del af arbejde vil du, sammen 
med resten af forskningsgruppen, skulle inkludere patienter til kliniske forsøg.
Forskningsåret er fuldt finansieret og din løn vil være 10.000 kr./måned.
Din vejleder vil være Pernille Ravn, forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, 
ph.d. Du vil endvidere blive tilknyttet en af de ph.d.-studerende som vil være 
medvejleder på dit projekt. 

Stillingen er med start 01.01 eller 01.02.2016og 1 år frem.
Der er ansøgningsfrist 07.12.2015.

Ansøgning og spørgsmål bedes rettet til:
Pernille Ravn, forskningsansvarlige overlæge.
Lunge og Infektionsmedicinsk afdeling, Hillerød Hospital
pernille.ravn@regionh.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)

Overenskomstudvalg med nyt navn 
Universitetsansattes Udvalg (UAU) 

- Tidligere Studenterundervisergruppen (SUG) 
Vi har valgt at foretage en navneændring af udvalget for at navnet i 
højere grad stemmer overens med det arbejde som udføres. Dette 
arbejde omhandler forhandling af overenskomsten for studer-
ende ansat ved universiteterne som eksempelvis undervisere, 
studievejledere, præparatfremstillere, dissektionsvejledere eller 
studentermedhjælpere, samt at hjælpe og støtte studenteransatte i 
arbejdsrelaterede sager mm.

Tak til de der deltog ved infomødet
D. 4. november afholdte UAU infomøde for studenteransatte. Vi vil 
sige mange tak til de der deltog. Vi fik rigtig meget ud af jeres kom-
mentarer, som vi vil arbejde videre med – dette inkluderer fremstill-
ingen af en ny pjece til blandt andet nye ansatte, der fra starten af 
deres ansættelse, skal have mulighed for at opnå større kendskab til 
deres løn og rettigheder. 

Et nyt foreningsår står for døren
I forlængelse af at der har været repræsentantskabsvalg i alle kreds-
foreninger, er enkelte stoppet, mens andre er kommet til i UAU.  Alle 
glæder vi os til at fortsætte ind i det nye år, hvor en masse arbejde 
venter og vi glæder os til at dele resultaterne med jer. 
Alle er til enhver tid velkomne til at kontakte os, hvis I står med 
spørgsmål til jeres ansættelse eller lignende.

Med venlig hilsen
Marie Skougaard (msn@fadl.dk)
Formand for Universitetsansattes Udvalg (UAU)

Billigere forsikring til FADL-medlemmer 
FADL kan nu tilbyde dig en markant forbedret og billigere forsikring, 
som vi kalder FADL Forsikring. 
FADL Forsikring er tilpasset livet som lægestuderende. Derfor dæk-
ker den rejser, der inkluderer klinikophold, studieophold i udlandet 
og frivilligt humanitært arbejde. Den har også forhøjet dækning på 
ulykke og den inkluderer naturligvis lægeansvar i fritiden. Derudover 
har vi gjort det muligt at tegne enkeltstående ulykkesforsikring, hvis 
du er under 21 år. 

TO
RSD

AG
STE

MA

HVAD DØDE DE 

KONGELIGE AF?

19. NOVEMBER 2015 

KL.16.15-17.45

FADL KØBENHAVN

BLEGDAMSVEJ 26, 

BAGHUSET

2200 KBH. N.
FADL.DK

FO
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NGE
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KOMMER 
FORFATTER 
JØRGEN 

LANGE

OG FORTÆLLER OM

Retsmediciner Jørgen Lange 
Thomsen har sammen med forfat-

ter og historiker Maria Helleberg 
skrevet en bog om de kongeliges liv og 
død fra Svend Tveskæg og til Frederik den 
Niende. Det er første gang, at en retsmedi-
ciner har vurderet dødsårsagerne i kongeræk-
ken, og der dukkede interessante forhold op. Det 

er for eksempel påfaldende, at halvdelen af Sv-
end Tveskægs efterkommer døde pludseligt, uden 

sygdomssymptomer i en ung alder. Denne type 
dødsfald ophørte, da det kongelige DNA blev ud-
skiftet med indsættelsen af Christian den Første 
som konge. Ved mødet vil Jørgen Lange Thomsen 

fortælle om sine fund og overvejelser.

TORSDAG I FADLS KANTINE FRA 16.15-17.45
ALLE ER VELKOMMEN!
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Dermatologi-Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital søger 
medicinstuderende til spændende 1-årigt forskningsprojekt

• Forskningsprojektet ”ZINC-ON”  søger en dynamisk medicinstuderende til at gennemføre 
et dobbelt-blindet forsøg på raske forsøgspersoner.
• Vi forestiller os, at du er forbi 9. semester.
• Formålet med forsøget er at undersøge effekten af zink på sårheling og mikroflorasamt 
dets virkningsmekanismer.
• Du har ansvaret for rekruttering, behandling og opfølgning af forsøgspersonerne,idet 
du får assistance fra sekretær og projektsygeplejersker.
• Du kommer til at indgå i et godt team og forskermiljø af forskere og læger, som er vant 
til at hjælpe og støtte hinanden.
• Resultaterne af forsøgets2-3 måneder varende praktiske del opgøres af dig i en videnska-
belig rapport, som senere udgives som en eller flere artikler med dig som første forfatter.
• Du bliver vejledt professionelt af erfarne videnskabelige medarbejdere, og efter ditop-
hold vil du beherske:
 - anvendelse af laser og avanceret optisk scanningsteknologi
 - videnskabeligt arbejde
 - artikelskrivning
• Derudover får du indblik i arbejdet på både en dermatologisk afdeling og et sårcenter.
• Synes du, at det lyder spændende, eller har du spørgsmål, så kontakt professor Magnus 
Ågren via mail: saag0005@regionh.dk / mobil: 20886575 eller overlæge Mette Mogensen: 
mette.mogensen.01@regionh.dk
• Løn inklusive feriepenge og pension udgør 10 000,- kr/måned. 
• Ansøgninger inklusive CV mailes senest tirsdag 15. december 2015til: saag0005@
regionh.dk
• Ansættelsens varighed: 1. februar 2016 – 31. januar 2017.
• Forsøget er fuldt udfinansieret.

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 1-2artikler inden for området
• Mulighed for medforfatterskab/førsteforfatterskabpå 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 selvstændig. 

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.

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE SØGES TIL KLINISK FORSØG AF BP-MRI 
I FORBINDELSE MED PROSTATA CANCER PÅ RADIOLOGISK AFDELING, 
HERLEV HOSPITAL
Synes du også billeddiagnostik og MR er hammer spændende? Et samarbejde mellem 
urologisk og radiologisk afdeling på Herlev Hospital undersøger nu om bp-MRI er i stand 
til at opdage signifikant prostatacancer.

Der er brug for ekstra hænder til rekruttering af patienter til klinisk forsøg – kan du hjælpe?

Du vil komme til at arbejde sammen med urologisk afdeling og andre forskningsas-
sistenter i selve informeringen og rekrutteringen af patienter, og du skal her forvente 
at rekrutteringen kræver koordinering af vagtplan og mødepligt. Projektet vil afgive en 
masse data, og der er således mulighed for og tid til at begynde på sit eget projekt, som 
gerne skulle ende ud i en videnskabelig artikel. Der er mulighed for et skolarstipendium 
i forbindelse med projektet.

Det forventes at du:
- kan overholde vagtplaner
- er god til at snakke med patienter og pårørende
- holder orlov fra studiet for at fordybe dig i projektet

Vi kan tilbyde:
- mulighed for eget forskningsprojekt og artikel
- skolarstipendium
- erfaring med patientrekruttering til kliniske forsøg
- deltagelse i et aktivt forskningsmiljø

Arbejdsperiode: Januar, 2016 til december, 2016. Tiltrædelse tidligere er også muligt
Arbejdssted: Radiologisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
Ansøgningsfrist: 1. december, 2015

Hvis mere information ønskes eller du ønsker at ansøge stillingen tøv da ikke med at 
kontakte:
Professor., dr. med., Henrik S. Thomsen
Tlf.: +45 3868 3212
E-mail: Henrik.Thomsen@regionh.dk

Et årigt forskningsår på Psykiatrisk Center København og Arbejds- 
og miljø-medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital

Vi søger en medicinstuderende med interesse for psykiatri og neurobiologi til et forskning-
sår. Vi forsker i biologien bag depression og stress. Der er tale om et basalvidenskabeligt 
studie hvor vi skal sammenligne HPA-akse forstyrrelser og oxidativt stress hos patienter 
med depression og mennesker med arbejdsbetinget 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 læger og psykologer på 
hhv. Psykiatrisk Center København og Arbejds- og miljø-medicinsk afdeling på Bispebjerg 
Hospital. Udover viden om og erfaring med neurobiologisk forskning vil projektet vil give 
mulighed for erfaring med psykiatrisk diagnostik og ratings.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:Februar 2016 og et år frem. 
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt.
Ansøgning og CV sendes til professor overlæge dr.med. Martin Balslev Jørgensen.Martin.
balslev.joergensen@regionh.dkeller overlæge ph.d Jeanett Bauer, jeanett.oesterby.bauer@
regionh.dk. Kontakt gerne for yderligere information: Martin Balslev, tlf: 23328669 eller 
Jeanett Bauer tlf: 22931513.

MedicinerRådet holder månedsmøde på onsdag d. 18/11 kl 17 
i MedicinerRådets lokaler i studenterhuset. 

Bemærk at mødet er rykket en uge frem, således at der ikke er månedsmøde sidste 
onsdag i november.
Vi skal planlægge det nærtstående universitetsvalg, vælge en repræsentant til studenter-
forum, komme med ros og ris til IT afdelingen og meget andet spændende. 
Vi glæder os til at se så mange som muligt. Både nye og kendte ansigter. 

Dagsorden:
1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Tilbagemelding fra udvalg
4) Valg til Studenterforum
5) Univalg 
6) Studienævnet
7) Nyt fra StudenterRådet
8) Nyt fra SundRådet
9) IT 
- Hvor er IT på SUND på vej hen?
- IT-support
- E-learning
10) Dispensation til studenterundervisere
11) Meddelelser
12) Eventuelt


