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Aktiv Kardiologi for Studerende
Medicinsk etik og filosofi
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
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International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
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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
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INFO-MØDE HOS PRÆSTEN SE S. 5
BAMSEHOSPITALET SE S. 8
INTEGRERET SUNDHED SE S. 9

MO VEJER IKKE NOGET.
X-FAKTOR.
ANDREA SER KUN BARNABY OG DRIKKER 
THE.

SIMON OG DENNIS SKAL SE JIMMY CARR I 
DRS KONCERTSAL
AKUT AKUT PATIENT KURSUS

BRUG-DINE-PENGE-PÅ-DYRE-BLOMSTER-OG-
CHOKOLADE-DAG!!
MO, BLIVER DU 24 ?

MOK DEADLINE KL. 12:00
FFF MÅNEDSMØDE S. 9
AKTIV TILMELDING TIL RUSVEJLEDNING S. 11
PIZZA KOSTER 300 KRONER I MORGEN 

AKTIV TILMELDING TIL RUSVEJLEDNING S. 11
NMF S. 11 - BJØRNSTJERNE, PEDER WESSEL 
OG SKI OG HYTTER OG SNE OG RAKKEFISK 
OG SVALBARD OG QUISLING OG SULT

Basisgrupper

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

Chefredaktør AndreaMo
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Jeg husker det stadig, som var det i går. Hvilket måske primært skyldes, at det faktisk 
i skrivende stund er under 24 timer siden, det skete.

Iklædt en kittel med en overlæges navneskilt, som jeg havde fundet på et ulåst 
kontor, og fulgt af min læsekammerat Viktor, slentrede jeg rundt på Rigshospi-
talets traumecenter, da en patient kom kørende forbi, fulgt af en sygeplejerske 
og en portør.

”Godt du er her, doktor  Olsson,” sagde sygeplejersken efter at have kastet et blik 
på mit navneskilt og fortsatte: ”Vi ville have meldt patienten her, men som du 
ved, har systemet været nede. Ifølge meldingen har han en blodprop i hjertet.”
Der var ingen tvivl i mit sind. Jeg kiggede på Viktor. Vores øjne mødtes, og jeg var 
sikker på, at vi var enige. Dette var vores chance for at vise vores værd som læger.
”Portør,” sagde Viktor med slet skjult foragt i stemmen, ”kør patienten ind på 
operationsstue 6, der er ledigt nu.”

Patienten blev prompte transporteret til den fjerneste stue af et hold støtte-
personnel, mens Viktor og jeg fulgte med.

”Okay, dr. Viktor, det lader til, at patienten skal have en triple bypass for at over-
leve,” nævnte jeg afslappet, mens jeg slubrede en tår af den snart kolde kaffe. 
Ved nærmere inspektion lod det sandelig til, at patienten havde svært ved at 
få sit hjerte til at samarbejde.

”Hvad ved vi om patienten, sygeplejerske?” spurgte jeg sygeplejersken. ”Ja, øh, 
jeg hedder Lise. Jeg fik faktisk ikke fat i så meget andet, end at han er professionel 
elitesmørdrikker og i forbindelse med træningen fik en blodprop.”

Jeg nikkede indforstået; ”ja, den slags sager ser vi jo desværre kun alt for ofte 
disse dage.” Sygeplejersken kiggede uforstående på mig. Jeg kiggede væk.
Patienten var fikseret på en båre, og blev hurtigt transporteret fra venteværelset 
til den operationsstue, som Viktor havde nævnt. Viktor selv havde sat sig ved 
siden af operationsbordet og var begyndt at tage små slurke af sin kaffe. Netop 
som jeg gik ind på stuen, blev jeg ramt af en bølge af udmattelse, og jeg måtte 
koncentrere mig for at huske, hvad jeg havde lært om operationer på studiet, 
hvis jeg skulle undgå, at denne patient døde på mit operationsbord.
'Okay... Første skridt... Ja, jeg bør vist vaske mine hænder, så jeg undgår, at han får 
en infektion'
Mens jeg grundigt skrubbede mine hænder, tog Viktor handsker på og fandt et 
rullebord med kirurgiske instrumenter frem. ”Er du klar, doktor?” spurgte han 
mig gennem sin operationsmaske.

”Jaeh, i hvert fald så længe, jeg kan holde mig vågen,” svarede jeg. Denne 
nattevagt ville blive en lang vagt. Jeg tog mine latexhandsker på, og da jeg 
nærmede mig operationsbordet, bemærkede jeg, at patienten var blevet helt 
forberedt af sygeplejerskerne, og var klar til mit indgreb.
Først bad jeg sygeplejersken om en skalpel, og lagde tøvende et midtliniesnit 
på cirka 20 cm over sternum.

Netop herefter glemte jeg alt om, hvad jeg videre skulle gøre. Lidt pinligt berørt 
spurgte jeg Viktor: ”Hey, Viktor, kan du huske på 8., da vi havde kardiologi? Hvis 
jeg skulle teste dig nu, hvad ville du så sige, næste skridt var?”
”Øh, jeg tror, det ville hjælpe at komme gennem ribbenene,” svarede Viktor. 
”Der er vist en nedstryger til det et eller andet sted i nærheden.” I det øjeblik gik 
det op for mig, at Viktor var ramt af den samme udmattelse som jeg selv. Han 
begyndte at rode rundt efter saven i skufferne i kanten af operationsstuen, da 
en sygeplejerske på stuen sagde: ”Undskyld doktor, men burde du ikke...” Jeg 
afbrød hende prompte: ”Stille, sygeplejerske!” Jeg skulle ikke belæres om mit 
eget job af en eller anden underuddannet træl.

Viktors rumsteren holdt op, mens han tilfreds kiggede op fra hjørnet af stuen: 
”Hey, jeg fandt een!”, udstødte han, mens han holdt den triumferende i strakt 
arm; det var en rusten nedstryger med hvide pletter af indtørret maling på sig. 
Den var tydeligvis sidst blevet brugt til træarbejde.

”Tjaeh, den må vi nøjes med,” sagde jeg til ham. Sygeplejerskerne gav på dette 
tidspunkt hinanden rædselsslagne blikke, men de var vist for bange til at sige 
noget. Jeg tog saven ud af hånden på Viktor, og netop som jeg skulle til at gå 
til værks, kom jeg i tanke om noget vigtigt.

”Hey, dr. Viktor, har du givet patienten anestæsi endnu?” spurgte jeg Viktor. 
Patienten var godt nok bevidstløs nu, men han ville sandsynligvis ikke forblive 
sådan, når jeg først gik i gang med mit voldelige forehavende i hans bryst.
”Ups,” var Viktors eneste svar. Han luntede over til medicinskabet og tog en stor 
flaske morfin. Han førte en janetsprøjte gennem membranen og trak 15 ml op. 
”Det burde være nok,” mumlede han for sig selv.
Viktor gav morfinen IV, og operationen kunne fortsætte. Det var svært at komme 
gennem sternum, men med fem minutters hårdt arbejde og knofedt kan man 
save gennem de fleste ting.

Jeg kunne ikke huske, hvad apparatet til at holde ribbenene til side hed, og da 
jeg ikke ville ydmyge mig selv over for disse snotdumme sygeplejersker igen, 
bad jeg bare en af dem om at holde de to halvdele af brystet til hver sin side. 
Med hænderne.
Nu var jeg nået så langt ned, at jeg kunne se bunden af hjertet under patien-
tens lunger. Det var dog stadig ret utilgængeligt, så jeg savede i noget af det 
bindevæv, der holdt lungerne på plads. Da jeg var gennem det, fik jeg en anden 

sygeplejerske til at holde de nu adskilte halvdele af lungerne til hver sin side.

Desværre fungerede lungerne ikke længere.

”Dig. Sygeplejerske. Hent en af de der ting, som man pumper ind i munden, så 
patienten kan få luft," beordrede jeg en bleg sygeplejerske, der sad ved et eller 
andet mobilt apparat med en masse tal på en skærm.

”En... En hvad?” spurgte den tydeligvis angste og rædselsslagne sygeplejerske. 
Da jeg var ude af stand til at huske, hvad apparatet hed, droppede jeg idéen. 
”Bare giv patienten mund-til-mund resten af operationen.”
På dette tidspunkt var området omkring bordet begyndt at være fuldt af 
sygeplejersker, som lavede alt muligt ved den stakkels patient, bl.a. kunstigt 
åndedræt og retrahering af hans opskårne brystkasse. Jeg ville tjekke patientens 
EKG og blodtryk, men jeg havde glemt at forbinde kablerne. Jeg beordrede en 
sygeplejerske om at gøre det og så bagefter, at blodtrykket var faretruende lavt.
”Pokkers. Vi bliver nødt til at give denne mand en blodtransfusion,” sagde jeg 
og fortsatte: ”Dr. Viktor, vil du være så venlig at starte transfusionen?”
”Ja da,” svarede han, hvorefter han snuppede en pose frossen O-negativ og 
begyndte at varme den i armhulen. Han koblede den bagefter til IV-droppet 
og bad en sygeplejerske holde den op i luften, så tyngdekraften kunne gøre 
sit arbejde og få den ind i patienten.

Efter et par minutter begyndte blodtrykket at stige. Da hans hjerte nu var ekspo-
neret, kunne den rigtige operation begynde. I dette øjeblik kom jeg i tanke om, 
at en bypass involverer en venegraft fra benene, som man vist nok skulle bruge 
til at ’bypasse’ blodproppen eller sådan noget. Men jeg kunne simpelthen ikke 
huske, hvorfra eller hvordan, man tog dem.  Jeg kiggede på Viktor, mens hans 
ansigtsudtryk afslørede, at han heller ikke anede det. For ikke at tabe ansigt bad 
jeg Viktor: ”Vil du være så venlig at lave karfjernelsen fra patientens venstre ben?
Viktor blev højrød i ansigtet og begyndte at kigge rundt i lokalet. ”Hvem, mig?!”
Jeg stirrede på ham et øjeblik.
”Fint,” sagde Viktor resigneret og greb en skalpel og hakkede den ned i patien-
tens venstre ben. Han fjerende omkring 15 centimeter af det største kar, han 
kunne finde. Benet blødte ukontrollabelt.

Jeg anede slet ikke, hvad jeg skulle gøre på dette tidspunkt, jeg var simpelthen 
for træt. ”Hmm. Sørens. Vi bliver sgu bare nødt til at amputere, jeg tror ikke, vi 
kan redde det ben.”
Sygeplejerskerne var tydeligvis uenige i, hvad der foregik, hvilket man kunne 
se fra deres dømmende og paniske, opspilede øjne og dybe, hurtige vejrtrækn-
ing. Men det var ikke dem, der holdt kniven, så de kunne bare skride, hvis det 
stod til mig.

Jeg tog nedstrygeren fra før og gik i gang. Benet røg hurtigere af end sternum, 
fandt jeg hurtigt ud af. Desværre blødte det også en del mere. Jeg komman-
derede en sygeplejerske til at smide endnu en pose O-negativ på patienten 
og komprimere den. Jeg kunne ikke huske, hvordan resten af en amputation 
burde forløbe, men jeg kunne huske det der afsnit fra The Walking Dead, hvor 
ham den onde hugger sin egen hånd af og kauteriserer den med en brandvarm 
stegepande.  Jeg valgte denne metode.

Vi smed resten af benet i posen med biologisk affald, da det sandsynligvis ikke 
kunne sættes på igen, og vi allerede havde den vene, vi skulle bruge.
Jeg kunne imidlertid ikke se, hvilket koronarkar, der skulle bypasses, så jeg val-
gte tre tilfældige og skar huller på hver side af det sted i dem, hvor jeg tænkte 
blodproppen måtte sidde. Jeg fik en sygeplejerske til at sy venerne fast.

Jeg var lidt i tvivl om det hele, men jeg kiggede på Viktor, og han gav mig et 
smil og en thumbs-up. Jeg vidste, at to medicinstuderende umuligt kunne tage 
fejl, så alt måtte være på rette vej.

Kun tre sygeplejersker forlod operationen undervejs; to af dem pga. Fysisk 
udmattelse fra at holde patientens bryst åbent og en pga. et akut anfald af 
bevidstløshed. Hun måtte have været for svagsindet til at assistere under åben 
hjertekirurgi. Det var mig et under, at man lod dem bestå deres uddannelse.

Jeg placerede lungerne tilbage i deres oprindelige position og brugte en bio-
limstift til at lukke de tidligere incisioner, som jeg havde foretaget. Jeg bad 
sygeplejersken, der holdt brystet åbent, om at slippe, hvorefter jeg brugte klips 
til at få sternum til at sidde sammen igen.
Jeg bad Viktor om at give patienten nogle sting, mens jeg tog mine handsker 
af og vaskede hænder. Jeg kiggede en sidste gang på hans vitalparametere og 
besluttede mig for, at de sikkert så fine ud, hvorefter jeg befalede sygeplejer-
skerne om at køre patienten hen til et opvågningsrum, hvor kan kunne blive, 
til han vågnede, så han kunne udskrives.
Jeg ved ikke hvorfor, men ingen af dem svarede eller så meget som kiggede på 
mig. De rensede blodet af patienten og kørte ham ud.
Jeg åndede et lettelsens suk, og vendte mig mod Viktor: ”Bare endnu en dag 
på kontoret, ikke?”
”Jep. Det bliver spændende at se, hvad i morgen bringer.”

Jeg nikkede, mens vi tog vores kitler af og forlod stuen. Viktor drak sin kolde 
kaffe færdig i elevatoren.

MOK-red. / Simon

MIN FØRSTE OPERATION PÅ THORAXKIRURGISK AFDELING!!!
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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)

Velkommen til et nyt semester 
Hvad laver FADL egentlig? 
Hvad går mit kontingent til? 
Hvad kan man få af hjælp fra FADL?

Dette er eksempler på spørgsmål, du muligvis har stillet dig selv og 
dine medstuderende. Det har ikke været FADLs stærkeste side at få åb-
net op og fortalt, hvad vi repræsentanter og medarbejdere går og løser 
af opgaver, bl.a. for alle medlemmerne. For der sker meget i FADL bl.a.: 
Juridisk rådgivning, psykolog bistand, overenskomstforhandlinger, 
lobbyistarbejde, m.m. I det kommende år vil vi løbende tydeliggøre de 
mange sider af FADL, så du får et større og bedre indblik i din fagforen-
ings arbejde.Dette nye semester og år vil stadig stå i fremdriftsrefor-
mens skygge. Folketinget skal godkende det nye udspil til reformen, 
og landets universiteter skal til at føre de nye tiltag og justeringer ud 
i livet. Da denne nye udgave af fremdrifts-reformen gør det op til uni-
versiteterne at bestemme, hvordan de vil opnå fremdrift af de studer-
ende. Vi vil i FADL fortsat gøre vores del af arbejdet, så alle studerende, 
nye som gamle, fortsat vil have mulighed for at kunne tage orlov til for-

skningsår eller lægevikariater. At alle medicinstuderende skal have  or-
dentlige arbejdsvilkår og løn, der afspejler ens ansvar, er en selvfølge. 
De medicinstuderende ansat på landets simunlationsenheder, har på 
nuværende tidspunkt ingen overenskomst. Men vi er i gang med de  
indledende forhandlinger, og vores mål er, at alle medicinstuderende 
bliver dækket af en overenskomst 
i 2016.Derudover vil vi stadig afholde en hel bunke af gode kurser, so-
ciale arrangementer, og der vil komme 
flere kontante fordele. Mon ikke også vi overrasker med helt nye kurser, 
foredrag m.m.? De mange sider af FADL vil vi med dette hæfte prøve at 
give jer en introduktion til.

Så I må have rigtig god læselyst – 
og et fremragende semester!

Med venlig hilsen
Ossian Gundel
Formand, FADL Københavns 
Kredsforening 

Studieundersøgelsen 2016
FADLs Uddannelsespolitiske Udvalg (UPU) diskuterer og formulerer 
FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, KBU og den 
lægelige videreuddannelse. I udvalget sidder repræsentanter fra 
Aalborg, Aarhus, Odense og København.
I slutningen af april / starten af maj sidste år modtog alle medicin-
studerende (også ikke-FADL-medlemmer) et spørgeskema på email. 
Dette spørgeskema var grundlaget for FADLs studieundersøgelse, 
som havde til formål at belyse, hvordan de medicinstuderende for-
holder sig til forskellige omstændigheder på studiet. Undersøgelsen 
gav nogle vigtige resultater, der belyste hvad medicinstuderende 
tænker om forskellige aktuelle emner. Det er vigtigt at kunne følge 
en udvikling i sådanne sager, og derfor vil vi gentage under-
søgelsen her i foråret. Vi håber på, at I fortsat vil være med til at gøre 
medicinstudiet bedre ved igen at være med i undersøgelsen.
 
Herunder kan du se, hvordan lægestuderende, der har forsket, 
svarer på spørgsmål om, hvad der motiverede dem til at forske.

Mange hilsner
Mads Marstrand Helsted
Formand, Uddannelsespolitisk Udvalg

*** Save the date! ***

”Snart KBU” KBU-foredrag med Yngre Læger

Tirsdag d. 3. maj gentager FADL i samarbejde med Yngre Læger et 
oplæg, der skal forberede jer til KBU’en.
Har du heller ikke begreb om:
- Målbeskrivelsen?
- Logbogen?
- Uddannelsesplanen?
- Hvordan du optimerer din læring?
- Hvordan du samarbejder bedst med det øvrige sundhedsper-
sonale?
- Hvad du kan gøre for at forberede dig bedst muligt til KBU’en?
- Hvilke kompetencer, du skal tilegne dig som nystartet læge? 
Alle medicinstuderende på 11. eller 12. semester er velkomne. 
Hold øje med FADL København’s facebookside for tilmelding.
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Langmans embryologi, 4. udgave, er en oversættelse af 
den nyeste (13.)udgave af den klassiske Langman’s Medical 
Embryology. Ændringer i forhold til tidligere danske ud-
giver og oversættelser af de nye afsnit er lavet af professor 
Jørgen Tranum-Jensen, Panuminstituttet.

Bogens status som klassiker fastholdes i denne udgave 
med pædagogisk tekst, koncentreret om de vigtigste og 
mest relevante kliniske aspekter af embryologien. Målet 
er at bibringe læseren en forståelse for principperne i fo-
sterets udvikling, som kan anvendes i diagnose, behand-
ling og forebyggelse af medfødte misdannelser, der ellers 
kan være en væsentlig årsag til spædbarnsdød og livslan-
ge handicap.

Bogen er forsynet med et enestående billedmateriale, der 
er yderligere forbedret i denne udgave. Teksten er opda-
teret mht. den nyeste viden om genetiske og miljømæssi-
ge faktorers betydning for udviklingen af misdannelser 
hos fosteret.

Bogen er pensum i faget embryologi for de medicinstu-
derende ved alle danske universiteter samt for de veteri-
nærstuderende.

4 .  U D G A V E
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M U N K S G A A R D  D A N M A R K

REDAKTION: BENT OTTESEN, OLE MOGENSEN, AXEL FORMAN

4. udgave
GYNÆKOLOGI

BASISBOG I MEDICIN OG KIRURGI er en lærebog, der 
udgør en overskuelig dansksproget introduktion til de to 
centrale kliniske fag på medicinstudiet: intern medicin og 
kirurgi. I bogens indhold og opbygning er der lagt vægt på 
de almindelige og farlige sygdomme. Farlig forstået som en 
tilstand, hvor manglende viden om sygdommen kan få kon-
sekvenser for patienten. For at gøre læsningen lettere er alle 
sygdomme gennemgået efter en fast disposition, som be-
nyttes i alle afsnit.

I denne 6. udgave er det grundlæggende koncept justeret og 
videreudviklet på baggrund af kommentarer fra bl.a. studen-
ter og læger. For at sikre fornyelse og foryngelse er en del 
af forfatterne blevet udskiftet, hvilket har betydet store og 
væsentlige ændringer i mange af kapitlerne. Som en eks tra 
nyskabelse medfølger der også en i-bog med mange spæn-
dende og interessante cases, der knyttes til bogen.

BASISBOG I MEDICIN OG KIRURGI er først og fremmest en 
basal lærebog for medicinstuderende, men bogen henven-
der sig også til andre inden for sundhedsvæsenet, der har 
brug for en overskuelig og opdateret viden inden for intern 
medicin og kirurgi.
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Den akutte  
patient

D
en akutte patient

Redaktion:

Torben Callesen

Christian Backer Mogensen

Dan Brun Petersen

Kristian Antonsen

Den akutte patient beskriver systematisk og rationel håndtering af akutte patienter. Der 
lægges vægt på stabilisering af livs- og førlighedstruende tilstande før en egentlig ud-
redning af patienten. Målgruppen er primært medicinstuderende, unge læger og andet 
personale på de fælles akutmodtagelser.

Bogens hovedsigte er en struktureret ABCDE-tilgang i den allerførste tid efter en akut 
henvendelse. Kapitlerne tager udgangspunkt i symptomer, som fx åndenød, smerter 
eller bevidstløshed, frem for i en traditionel gennemgang af organsystemer. Der er fokus 
på de hyppigste patientkategorier og på de tilstande, der hurtigt får fatale konsekven-
ser, hvis der ikke gøres noget med det samme. 

Den gennemgående struktur i bogens kapitler er den initiale diagnostik og behandling 
ud fra tre centrale tidsfaser i håndteringen af den akut svært syge patient, nemlig hvad 
der skal ske inden for hhv. de første 5 minutter, de første 30 minutter og de første 4 timer. 
Bogen lægger på den måde op til indlæring af objektiv systematik og rationel adfærd 
inden for en afgrænset tidsramme.

I denne 3. udgave er tidligere udgavers anæstesiologiske fokus drejet i en mere  
generel akutmedicinsk retning, og bogen er udvidet med en række helt nye kapitler 
om fx UL-vejledt intervention, synkope og svimmelhed, anafylaksi, bevægeapparatet, 
forværring hos indlagte patienter og jura i relation til akut behandling. Alle andre  
kapitler er grundigt gennemarbejdet med opdateret og omskrevet tekst samt mange 
nye illustrationer.

MunksgaardMunksgaard

9 788762 814172

ISBN 978-87-628-1417-2
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EKG - let at seDenne tredje danske udgave af EKG - let at se er en oversæt-

telse af 8. udgave af The ECG made easy, og de mange 

udgaver vidner om bogens klassikerstatus og fortsatte  

popularitet og relevans.

Som tidligere udgaver giver denne lærebog en kortfattet og 

lettilgængelig introduktion til forståelse og tolkning af ekg, 

og den er meget velegnet som et hurtigt opslagsværk i den 

kliniske hverdag. Bogen henvender sig især til medicinstude-

rende, sygeplejersker og yngre læger, men kan med fordel 

anvendes som håndbog af alle, som ønsker at genopfriske  

de basale principper.

Den nye udgave adskiller sig fra tidligere udgaver ved at være 

opdelt i to dele, henholdsvis ”Kom godt i gang”, som introdu-

cerer de grundlæggende principper og ”Få mest muligt ud af 

ekg`et”, som sætter ekg-forståelse ind i klinisk kontekst. 

Behandlingsprincipperne i bogen er vejledende og så vidt mu-

ligt opdateret i forhold til nugældende danske anbefalinger.

M u n k s g a a r d
9 788762 814899
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Nye udgaver udkommet i januar:

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på Københavns 
Universitet

Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
  
Kursus 1: 25. juli - 5. august 2016
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme og infektionsmedicin
 
Kursus 2: 8. august - 19. august 2016
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi
 
Københavns Universitet tilbyder for tredje år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, som 
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
 
Kurset består af to intensive kurser af hver to ugers varighed, og du kan deltage i ét eller 
begge kurser. Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern medicin-
ske sygdomme, samtidig med at gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste forskning 
inden for blandt andet demens, hjertesygdomme og fremtidens onkologiske behandling.

På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele 
verden og opbygge et internationalt netværk.
 
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde 
og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse og dialog. 
Underviserne er læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæserne 
er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  
 
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen og er godkendt som VKO 
af Københavns Universitet. Kurset kan dog også tages, selvom man har gennemført VKO.  
 
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2016. Online ansøgning og yderligere information findes på:
 

http://healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine/
 
Kontakt:
Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi: CopSum@dadlnet.dk

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 6, 2016
Kære nye Studerende,
Det har været en fornøjelse at møde nogle af jer på rundvisningen. Det tyder godt for 
fremtiden.  Husk, at min dør er åben – billedligt talt. 
Løber I sur i livet eller studiet, eller er der noget som tynger eksistensen, så skriv til mig og 
få en aftale. I er også velkomne til at kigge forbi og se, om jeg er på kontoret, men det er 
mere sikkert med en aftale.  Alle er velkomne, og du behøver ikke være troende eller religiøs. 
Jeg glæder mig også til at møde jer til et eller flere af vores arrangementer. Der er bl.a. fore-
drag og fugletur, debat og studietur.  Og vær opmærksom på Himmelske Dage. Det som 
før hed Danske kirkedage. Der forgår i år i København indre by i Kristi himmelfartsdagene.  
Der vil vi også være at finde.
Med venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Lokale 15.2.1
Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter. I dette semester vil en del af 
vore arrangementer kredse om temaet ”Grænser”. Du kan finde alle studentermenighedens 
aktiviteter på Facebook (www.facebook.com/smikbh) eller på den nye app Ublend (www.
ublend.co)   

________________________________________
Studietursoptakt: Infomøde vedr. studieturen til Jerusalem 2016
Tid: torsdag den 11. februar kl. 17.00 
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal
Pris: Gratis
Kom og hør om studieturen til Jerusalem. Og mød rejselederne: studenterpræsterne Nicolai 
Halvorsen og Inger Lundager. 

I efterårsferien - fra. d. 15. til d. 22. oktober - har SMiK planlagt en studietur til Jerusalem, et 
historisk og nutidigt brændpunkt, et rituelt og mytologisk centrum og pilgrimsmål for tre 
verdensreligioner, hvoraf kristendommen er den ene. Studieturen vil primært fokusere på 
den jødisk-kristne historie.

________________________________________
Kirken mellem tradition og forventning (Bent Meier Sørensen)
Tid: onsdag den 24. februar kl. 19.30 
Sted: Sankt Johannesgården, Lille Sal, Blegdamsvej 1b, 2200 N
Pris: Gratis
Eller hvorfor kommer Messias ikke, når man har brug for ham? Måske er det frihedens pris, 
at vi har ansvaret for næstekærligheden og grænserne. Foredrag ved professor Bent Meier 
Sørensen.
________________________________________
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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Øjenlægepraksis i Hvidovre søger medicinstuderende
 
Personalet består af en læge, to øvrige klinikpersonale samt en skeleterapeut.
 
Jeg søger 1-2 studerende til at assistere med fortrinsvis sekretærarbejde, men også til 
at varetage forskellige oftalmologiske forundersøgelser. Fokus på udadvendthed, god 
patientkontakt, fleksibilitet og at man har lyst til at yde en indsats i en ofte travl hverdag. 
Studerende på anden del af studiet foretrækkes, men det er ikke et krav. Det ugentlige 
timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.
 
Ansøgning med beskrivelse af hvem du er og hvor du er i studiet til peter@ojenlaegen.dk

Stud.med. søges i lægevikariat, Organkirurgisk Klinik, Sygehus 
Sønderjylland
På organkirurgisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland søger vi 2 engagerede medicin-
studerende der brænder for at prøve kræfter med det kirurgiske speciale! Stillingerne slås 
op til besættelse pr. 1/3/2016 til 15/9/2016 med mulighed for forlængelse.

Organkirurgisk klinik varetager kirurgisk behandling i Sønderjylland med et optageområde 
på ca. 260.000 borgere. Klinikken udgøres af 2 supermoderne operationsstuer, hvor der 
hovedsageligt foretages operationer på colon og rectum på baggrund af cancer, men 
også andre benigne lidelser. Vi foretager ligeledes laparoskopiske cholecystektomier, 
herniekirurgi inklusive laparoskopiske inguinal- samt ventralhernier. Foruden dette råder 
vi over en akutstue, som er døgnåben. Vi har en moderne ERCP-stue samt et velkørende 
endoskopiafsnit, som udover almindelige diagnostiske endoskopier foretager avancerede 
undersøgelser, såsom ERCP med spyglass teknik, EUS, EMR. Endoskopiafsnittet var i øvrigt 
det første i Danmark der begyndte uddannelse af endoskoperende sygeplejersker, hvilket 
efterhånden har bredt sig til mange andre kirurgiske afdelinger i Danmark.

Arbejdet vil hovedsageligt bestå i træning i vurdering af den akutte abdominalkirurgiske 
patient, hvilket sker på den nybyggede matrikel i FAM. Her er der rig mulighed under 
tæt supervision at blive dygtigere til at varetage de kirurgiske problemstillinger, da der 
ligeledes er døgnbemanding med en bagvagt. Af andre spændende arbejdsområder vil 
du blive præsenteret for: 

• Ambulatoriearbejde, som overvejende omhandler vurdering af patienter der skal 
indstilles til hernieoperationer samt cholecystektomier, men også andre spændende 
problematikker
• Assistance til elektive samt akutte operationer
• Stuegangsarbejde 

Du vil indgå i et 9-10 skiftet forvagtslag (2 skiftet tilstedeværelsesvagt) på lige fod med 
andre læger i uddannelsesstilling. Som minimumskrav skal man have bestået 8 semester 
inklusive medicinske og kirurgiske specialer. 

Sygehus Sønderjylland ligger i naturskønne omgivelser med tæt forbindelse til motor-
vejen, og herfra kommer man til København på under 3 timer i bil. Alternativt er der 2 
daglige flyafgange fra Sønderborg lufthavn til København. 20 minutters kørsel mod syd 
ligger byen Flensborg, hvor der er mulighed for shopping, kulturliv og hyggeligt cafeliv. 
På under 2 timers kørsel kommer man til Nordeuropas metropol, Hamborg, hvor der er 
en international lufthavn. Sygehus Sønderjylland råder over topmoderne, nybyggede 
studenterboliger, som kan lejes til en relativ favorabel pris, og som ligger 5-7 minutters 
gå gang fra sygehuset.  

Såfremt du finder ovenstående ansøgning interessant, og ønsker at stifte bekendtskab 
med det kirurgiske speciale, byder vi dig velkommen i en afdeling, som er præget af en 
god omgangstone med et uformelt arbejdsmiljø!

Du kan kontakte Klinikleder Mirjana Komljen (tlf.: 79976287, e-mail:
mirjana.komljen2@rsyd.dk). Der er ansøgningsfrist 15/2/2016. Du er også velkommen til 
at besøge afdelingen, hvor vi vil vise dig rundt og besvare spørgsmål.

Forskningsårsstuderende søges til klinisk forskning, Center for 
Endokrinologi og Metabolisme, Herlev Hospital. 

Vi søger en engageret og selvstændig medicinstuderende til et stort klinisk forskningspro-
jekt med start 1. marts eller 1. april 2016 i 12 mdr. til randomiseret studie om forebyggelse 
af hjerte-karsygdom hos patienter med type 2 diabetes.

Vi er en forskningsgruppe i udvikling med aktuelt 3 seniorforskere, to post doc, 6 ph.d 
–studerende,  1 projektsygeplejerske og eget laboratorium med 4 laboranter.  Vi forsker i 
kardiovaskulær endokrinologi , med fokus på hormonsygdommes betydning for udvikling 
af hjertekarsygdom.  Inden for de sidste år har vi initieret flere randomiserede studier og 
søger en kandidat der vil deltage i et studie med type 2 diabetes patienter. Du bliver del 
af team med 1 ph.d studerende, projektsygeplejerske, post doc læge og laborant.  Vi vil 
tilbyde oplæring i flere kliniske procedurer, som glukosebelastninger, PWV med ultralyd 
og fedtbiopsier, indføring i ekkokardiografi og MR-scanninger.  

Der vil være mulighed for at skrive din egen videnskabelige artikel inden for de 12 mdr. 
ophold. 

Ansøgning og CV sendes til: Caroline Kistorp, forskningsansvarlig overlæge.                                                               
Mail: Caroline.michaela.nervil.kistorp@regionh.dk 

PRÆGRADUAT FORSKNINGSPROJEKT PÅ NEFROLOGISK KLINIK, 
RIGSHOSPITALET

Vi søger en medicinstuderende med interesse for nyrefysiologi og dialysebehandling til 
et et-årigt forskningsprojekt af basalvidenskabelig karakter.

Projektet  foregår i et nystartet samarbejde mellem Nefrologisk Klinik og det danske firma 
Aquaporin A/S som har udviklet en unik teknik til fremstilling af biomimetiske membraner. 

Projektet er et proof-of-concept studie til afdækning af muligheden for at recirkulere 
dialysevand via Aquaporin Inside TM membranen under hæmodialyseprocessen. De 
kliniske perspektiver i konceptet er store for den enkelte dialysepatient hvad angår mor-
biditet og livskvalitet, men der ses også en mulig global  gevinst i forhold til anvendelse 
af begrænsede vandressourcer. 

Projektet vil blive udført dels på Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet dels i forskningslabo-
ratoriet på Aquaporin A/S.

Vi tilbyder:
At blive del af et nystartet forskningssamarbejde mellem industri og lægevidenskab
Oplæring i laboratorieteknikker
Medforfatterskab på genererede artikler
Mulighed for internationalt samarbejde
Fuld financiering

Forventet ansættelsesperiode: Så snart som muligt og et år frem.
Aflønning: 10.000 kr pr md.
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.
Ansøgning og CV sendes til: Overlæge, phd Marianne Rix, Nefrologisk Klinik P, Rigshos-
pitalet på marianne.rix@regionh.dk
For yderligere oplysninger kontakt: Marianne Rix  35451768/20858884

Kursus i Gerontologi  –  om de komplekse problemstillinger i 
mødet med den ældre patient

Periode
15.-19. august 2016, kl. 8-16

Undervisere
Ansvarlig for kurset: Lektor Charlotte Nilsson (cjni@sund.ku.dk) og sekretær Eva Jepsen 
(evje@sund.ku.dk), begge
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin
Andre undervisere på dette kursus er læger, forskere og undervisere fra danske univer-
siteter og personer med særlig indsigt og erfaring i aldringsrelaterede emner.

Målsætning
I disse år er der en rivende udvikling i aldringsforskningen, men undervejs i lægeuddan-
nelsen er der ikke et tilsvarende fokus på aldringens mange aspekter. Alle læger vil komme 
til at møde ældre patienter. Selvom sygdomme og behandlingsmetoder er de samme 
blandt ældre som blandt yngre patienter, er der en lang række forhold, der gør arbejdet 
med den ældre patient til en særlig kompleks problemstilling. Her på dette kursus opnår 
du viden om en lang række af disse forhold.

Vi kommer omkring
1. aldringens demografi og en bred introduktion til den normale aldringsproces, herunder 
introduktion til specifikke molekylære aldringsmekanismer og teorier om aldring,
2. alderdommens sygdomsbillede og særlige problematikker omkring medicinsk og 
kirurgisk behandling af ældre,
3. behandling af ældre i almen praksis,
4. forebyggelse og rehabilitering blandt ældre,
5. vigtige faktorer for ældres hverdag og helbred (sociale relationer, fysisk aktivitet, kost) 
og om kommunikation med den gamle patient,
6. om vigtigheden af at tage hele den ældres livsforløb i betragtning, om livets afslutning 
(etiske aspekter, pårørende), og om begrebet succesfuld aldring,
7. om ældre menneskers egne oplevelser af og ønsker om det at blive gammel.

Undervisnings- og arbejdsformer
Forelæsninger og SAU. Læsemateriale vil være tilgængeligt i Absalon.

Optag
Maks. 30 studerende

Tilmelding
Kurset retter sig primært mod medicinstuderende på kandidatuddannelsen, optimalt 
efter 10. semester. Kurset giver 2.5 ECTS, og tæller som et fuldt VKO.

Tilmelding senest 15. juni 2016 til kursussekretær Eva Jepsen, evje@sund.ku.dk
- oplys ku-mail, navn, adresse, telefonnummer og semester.



| 7 Annoncer / StudentertilbudTag ud og oplev!
STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA 
i enten efteråret 2016 eller foråret 2017 

Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2016 eller i foråret 2017 hos en af vores partneruniversiteter i Norden eller Europa, skal du huske at søge senest den 1. marts 2016  
kl. 12:00. Derudover udbydes en enkelt restplads til Texas på et delt 3. semester KA (2009-kandidatstudieordning)/delt 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen) i efteråret 2016.  

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 3. og 5. semester på kandidatdelen af medicinstudiet, hvis du er indskrevet på 2009-kandidatstudieordningen, og på 2. og 5. semester 
på kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen.  

Hvortil:
Fakultetet råder over 40 aftaler i 13 forskellige lande i Norden/Europa:

EUROPA:
- Belgien: Université Libre de Bruxelles. Sprog: fransk. 
- Finland: Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg og Åbo. Sprog: finsk og svensk.
- Frankrig: Université de Nice Sophia Antipolis, Université Pierre et Marie Curie, CHU Henri Mondor et Université Paris XII, Universite Paris Descartes, Université de Poitiers, Université Loius 
Pasteur Strasbourg I.. Sprog: fransk
- Island: Reykjavik. Sprog: islandsk og dansk
- Italien: Universita degli studi di Firenze, Universita degli studi di Roma. Sprog: italiensk
- Nordirland: Queens University, Belfast. Sprog: Engelsk
- Norge: Universitet i Bergen, Oslo Universitet, Tromsø Universitet, Trondheim Universitet. Sprog: Skandinavisk. 
- Schweiz: Universite de Lausanne: Sprog: fransk /Universität Zürich. Sprog: Tysk
- Slovenien: University of Ljublana: Sprog: engelsk
- Spanien: Universitat de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universidad de Sevilla, Universidad de Malaga, Autonomous University of Madrid. Sprog: Spansk
- Sverige: :Uppsala, Linköping, Lund, Umeå, Stockholm. Sprog: Skandinavisk  
- Tyskland: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Westfälische Wilhelms Universität Münster. Sprog: tysk
- Østrig: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universität Wien. Sprog: tysk 
- UK (fornyet mulighed): University of Keele på 5. semester KA (2015-kandidatstudieordningen).

EN RESTPLADS I EFTERÅRET 2016 I USA: 
- USA: The Methodist Hospital, Texas Medical Center, Texas. (Studieplan: Delt 3. semester. Fag i udlandet er klinisk kursus i kirurgi II og klinisk kursus i anæstesiologi) på 3. semester KA 
(2009-kandidatstudieordning) og 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen)., hvis du har haft klinisk kursus i kirurgi på 1. semester KA. Sprog: Engelsk.

Hvordan:
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte universiteter, kan du finde på KUnet:  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/udlandsophold og i selv ansøgningsskemaet. 

Hvornår:
Ansøgningsfrister og skemaer
Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på KUnet  https://intranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. februar 2016.

REJS-UD ARRANGEMENTER
Hvis du er særligt interesseret i et udvekslingsophold ved University of Sydney, så har du mulighed for at komme til et uformelt møde torsdag den 18. februar kl. 16:00 – 17:00 i mødelokale 
21-1-21a (på Panum), hvor tre udvekslingsstuderende fra University of Sydney vil være parate til at besvare dine spørgsmål.  
Derudover afholder Sektion for Internationalisering et arrangement om udvekslingsmuligheder ved Tokai University, Kanagawa, Japan for studerende, som er interesserede i at høre om 
mulighederne for udveksling til Japan. Mødet vil blive afholdt i mødelokale 31.01.48a kl. 9.45. til kl. 11.15 mandag den 22. februar 2016, hvor en underviser og 10 studerende fra Tokai 
University, Kanagawa, vil holde oplæg om universitet og det japanske sundhedssystem mv. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplæggene. 

RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning er:
• Tirsdag: kl. 15-17 
• Torsdag: kl. 10-13 
Lokale 21.1.18 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

KA (2009-kandidatstudieordning) og 2. semester KA (2015-kandidatstudieordningen)., hvis 
du har haft klinisk kursus i kirurgi på 1. semester KA. Sprog: Engelsk.

Hvordan:
Information om hvilke semester, det er muligt at tage på de enkelte universiteter, kan du finde på
KUnet: https://intranet.ku.dk/medicin_ka/udlandsophold og i selv ansøgningsskemaet. 

Hvornår:

Ansøgningsfrister og skemaer

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på
KUnet https://intranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. februar 2016.

HVORNÅR HVILKEN 
STUDIEPLAN / 
STUDIEORDNING

ANSØGNINGSFRIST 
– blanketterne åbnes 
en måned før fristen

ERASMUS+ OG NORDPLUS
Europa/Norden +
restplads i Texas

Efteråret 2016 og 
foråret 2017

Se oversigt på KUnet 1. marts 2016 kl. 12:00

Restpladser i 
Europa/Norden

Foråret 2017 Restpladserne vil blive 
offentliggjort den 1. august 
2016 i ansøgningsskemaet 
på KUnet

11. september 2016 kl. 
12:00

BILATERALE AFTALER
USA, The Methodist 
Hospital, Texas 
Medical Center, 
Texas, USA – 2
pladser pr. semester

2 foråret 2017 / 2  
efteråret 2017

NB: Er ved at blive 
afklaret med Texas, om det 
fortsætter på 2. sem. KA 
(2015-kandidatstudie-
ordningen) i 8 uger - eller 
laves om til 12 uger inkl. 
speciale på 5. semester 
KA. 

1. maj 2016 kl. 12:00

Japan, Tokai 
University, 
Kanagawa – 2
pladser pr. år.*

Forår/efterår  2017 5. semester KA
(sansefagene plus VKO) –
2009-
kandidatstudieordningen/5. 
semester KA på 2015-
kandidatstudieordningen

1. maj 2016 kl. 12:00

Australien: 
University of Sydney 
(2 pladser) / Deakin 
University (2 pladser) 
/ University of 
Tasmania (3 pladser)

Efterår 2017 5. semester KA på 2015-
kandidatstudieordningen

1.maj 2016 kl. 12:00

REJS-UD ARRANGEMENTER
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DYK MED PANUM UNDERWATERCLUB!

PUC er en fuldt udstyret dykkerklub af studerende for alle slags studerende (og ikke-
studerende) og din mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Vi er årligt omkring 
30 medlemmer, der tager ud og dykker i de danske farvande. Skriv til info@puc.nu hvis du 
vil høre mere eller gå ind på vores hjemmeside www.puc.nu. Der kan du læse mere om 
indmeldelse og kontingent samt se billeder og fortællinger fra vores seneste dykkerture!

DYKKERKURSUS
Jamen, jeg kan ikke dykke, for jeg har jo ikke det dér dykkercertifikat, yo?
Frygt ej, PUC er stadig noget for dig, for vi har nemlig et kursus i maj – I år! 
Vi har nemlig samarbejde med ’DykkerGitte’ planlagt et begynder-dykkerkursus (PADI 
certificeret Open Water Diver) for alle der kunne være interesserede. Kurset er tilrettelagt 
til den travle studerendes samlet i en uddannelsesweekend d. 6., 7., 8.maj 2016. Gåindpå-
voreshjemmeside under “Events” og find “PADI OW Forårskursus” for at læse mere om det. 
Kurset koster 2800 DKK eller 2500 DKK ved samtidig indmeldelse i PUC.

Vi er også igang med at planlægge et AOW (PADI Advanced Open Water Diver) samt 
andre kurser som PUC-medlemmer og andre kunne være interesserede i. Der kommer 
mere om dette senere - og skriv gerne til kurser@panumunderwaterclub.dk, hvis du er 
interesseret og vil høre mere!

KONTIGENT
Hvad så? Hvad koster sådan noget dykkerspas?
Det koster jo unægtelig lidt rigsdaler, at vi i fællesskab driver en dykkerforening/basis-
gruppe, hvor man jo kan dykke i hele Danmark/Sverige (ja, altså, hvor langt du nu vil 
køre). Indmeldelsesgebyr på 200 DKK og årskontigent på 750 DKK (hvoraf 140 DKK gårtil 
DSF(dykker)-forsikring). Jeg er 99% sikker på, at det nok er Danmarks billigeste dykkerklub! 

DU KAN LEJE ALT UDSTYR
Og endda uden at man selv ejer et eneste dykkerudstyr! Whoot? Jep. Når du er medlem 
af PUC, kan du låne ALT udstyr for 50 KR om dagen, og hvis du har dit eget, kan du have 
det opbevaret i dit eget skab i vores lokaler – og få gratis flaskefyldning. Vi har tørrerum, 
kompressor, opbevarings/møderum og endda en 5m RIB båd!
...men der er ikke plads i MOK til at snakke om alt det her. Du finder det mere udførligt 
forklaret på www.puc.nu

GENERALFORSAMLING/MÅNEDSMØDE
Vi holder snart generalforsamling, hvilket bliver engang i marts, og vi skal nok annoncere 
det i god tid i MOK og på Panum, når vi har en dato. Her kan du møde de andre dykkere 
i PUC og se og høre om vores faciliteter, og hvilke muligheder vi kan give dig. Og så kan 
du få en rundvisning og se vores faciliteter.

Vi glæder os til at dykke med dig!

Med venligste hilsner 
Mathias Gierløff, Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Nye tider i Bamsehospitalet og SundKrop!

Vi havde i torsdags et hyggeligt styreguppevalg, hvor vi desværre har måtte sige farvel 
til et par gode, erfarne styregruppemedlemmer - vi kommer til at savne jer til møderne! 
Dog har vi fået en del nye ansigter med i gruppen som vi glæder os til at komme i gang 
med at arbejde med!

På torsdag (11/2) er der 1-1-2-dag på Christiansborg Slotsplads, og Bamsehospitalet skal 
da med! Vi er der fra 9-15, og kan stadig godt bruge bamse-helbredende hænder, også 
hvis bare er i et par timer. Det er lige meget om du har været ude med Bamsehospitalet 
før - hvis ikke sørger vi for en kort oplæring. Du kan finde event og tilmelding på facebook, 
“Bamsehospitalet til 1-1-2-dagen”.

Sæt desuden allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 5/3 hvor Bamsehospitalet og 
Sund Krop holder aktionsdag - kom med uanset om du er ny eller gammel! Der vil være 
oplæring i begge projekter og en hyggelig fest bagefter.

Find events og tilmelding til alle forårets arrangementer på vores facebookside: “Bam-
sehospitalet & SundKrop, København”.

Kongres samler medicinstuder-
ende fra hele landet

For ottende år i træk byder Selskab for 
Medicinsk Studenterforskning (SMS)
velkommen til Kongres for Medicinsk 
Studenterforskning. Kongressen vil
igen i år strække sig over fire dage, for at give 
plads til at mere end 120
medicinstuderende kan præsentere deres 
forskningsresultater.

Kongressen bliver afholdt i dagene d. 17.-20. 
marts på Hotel Sinatur Storebælt, Nyborg.
Formålet med den store kongres er at give de studerende mulighed for at præsentere 
deres egen forskning i et videnskabeligt forum, og samtidig skabe netværk og finde 
inspiration til kommende forskningsprojekter. Programmet vil bestå af de studerendes 
foredrag, der bedømmes af førende seniorforskere indenfor de repræsenterede områder, 
samt nøje udvalgte og aktuelle faglige oplæg.

Vi er fortsat meget stolte af at kunne invitere så mange dygtige studenterforskere til
kongres. Kongressen strækker sig igen i år over 4 dage for at kunne rumme
interesserede indskrevne på det populære forskningsår og for at give alle deltagere
mulighed for at præsentere deres resultater, siger formanden for SMS, Dorthe Vittrup

Debat: Talentudvikling i forskning
Hvordan sikres udviklingen af talent i forskning – og hvad kan vi lære af erhverslivet og
sportens verden? Ove Bech Ovesen, ansvarlig for graduateprogrammerne ved Novo 
Nordisk, og Claus B. Hansen, U-19 landstræner og Talentchef i DHF, deler ud af deres 
erfaringer med talentudvikling, og deltager herefter i en paneldebat med titlen ”Hvad 
er et talent, hvad kan vi lære udefra, og hvordan skal vi styrke fremtidens talentudvikling 
i medicinsk forskning?”. Temaet udspringer af vores debatindlæg i Jyllandsposten d. 
15/10 2015, ”Forskningsåret er en bragende succes”, som omhandler fremdriftsreformens 
konsekvenser for forskningsåret.

I panelet deltager også dekan for Health ved AU, Allan Flyvbjerg, Prodekan for Talent ved 
AU, Lise Wogensen Bach og tidligere vinder af Lundbeckfondens talentpris, læge, lektor, 
ph.d. Søren Dinesen Østergaard.

SMS – frivillighed for forskning
SMS er en studenterforening på Health, Aarhus Universitet, der består af frivillige
forskningsaktive medicinstuderende og enkelte læger. Foreningens mål er at skabe bedre
forhold og muligheder for medicinstuderende, der ønsker at beskæftige sig med 
prægraduat forskning. Netop dette foreningsarbejde blev i maj 2011 anerkendt med 
en forskerpris på Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforsknings årsmøde.

Kontakt
For mere information kontakt venligst:
Dorthe Vittrup, formand for Selskab for Medicinsk Studenterforskning
Dorthe.maria.vittrup@post.au.dk

Se her om du mister en uges sommerferie?

Da vi i MedicinerRådet har dårlig erfaring med KU’s kommunikation til de studerende får 
I her en servicemeddelelse fra os. 
Studienævnet har godkendt, at 9. semester skal starte en uge tidligere end normalt efter 
sommerferien. Dvs. at semesteret for disse studerende starter mandag d. 22. august. Vær 
opmærksomme på, at semesteret starter med obligator-
isk undervisning i sansefagene. 
Dette er ikke en permanent ændring, men det var den 
eneste mulighed der var, da sansefagene skal dobbelt-
undervise på 9. og 11. semester i efterårssemesteret 2016, 
og ellers ikke kan få det til at gå op. 
Derudover starter 12. semester som sædvanligt også en 
uge før, altså d. 22. august. 
Alle andre studerende starter mandag d. 29. august. 

Stud. pol.
Lidt stud.pol.  - mest basisgrupper
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Forbedr din førstehjælpsundervisning!

Er du allerede aktiv i ”Førstehjælp For Folkeskoler” 
- eller har interesse i at blive aktiv?
Kunne du tænke dig at forny eller forbedre dine
kundskaber inden for formidling af førstehjælp?

Kom til FFF’s månedsmøde mandag d. 15. februar 
kl. 17.15 i Panum Studenterhus’ Lounge og vær med
i endnu et informativt og hyggeligt månedsmøde!

Vi får besøg af lærer-studerende, Jesper Ravn, som holder et fagligt oplæg om formi-
dlingskundskaber og håndtering af de udfordringer, vi kan møde ved undervisning i 
folkeskolerne.

Dertil vil der selvfølgelig være snacks og masser af hygge!
Vi glæder os til at se dig!

TRAUMATOLOGI – et ortopædkirurgisk speciale

Lokale 42.0.01 d. 25. februar kl. 16.45

Overvejer du en fremtid inden for ortopædkirurgi? Er gode historier og dejligt tåkrum-
mende billeder lige dig? Så er det sørme heldigt at PORTOS inviterer til foredrag om 
traumatologi ved Amandus Gustafsson. 

Ud over dette fantastiske, spændende og lærerige foredrag serverer PORTOS kaffe, te 
og kage. 

Integreret Sundhed København

Interesse for integreret sundhed? Mødet mellem konventionel 
og komplementær medicin? Eller er du måske bare interesseret 
i at lære mere om andre terapiformer? Yoga, kinesiologi, kranio-
sakral terapi, urtemedicin eller noget helt andet?

Så kom til det første månedsmøde i Intergreret Sundhed København! Nu genopstår 
tidligere basisgruppe MIKAM IMCC nemlig 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 mel-
lem behandlingssystemer.

Det skønnes at over 60% af den danske befolkning har benyttet sig af komplementær 
behandling. Nu er det op til os at gribe denne udvikling. Hvis det lyder fedt, så mød op og 
vær med til at starte projektet med os, hør om de mange interessante arrangementer, der 
venter i det kommende semester og giv gerne input! Har du sprøgsmål?

Skriv gerne til Jonathan Bjerre: tjz750@alumni.ku.dk, eller Sebastian Kahr: mexicanslostin-
mexico1975@gmail.com 

Tid: Torsdag 11/02-2016, 16.15 Sted: Lokale 31.01.38a Vi glæder os til at se dig!

Kommende arrangementer i AKS
Aktiv Kardiologi for Studerende

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for 
det kardiologiske speciale. 
Hvis du har lyst til, at være med til, at sætte præg på 
forårets arrangementer, eller hvis du gerne vil møde an-
dre studerende med interesse for kardiologi, så mød op til semesterets første månedsmø-
detorsdag d. 25 feb. kl 17 i kantinen i pavillonen.

Her vil vi, blandt andet, arbejde videre med planlægningen af flere spændende arrange-
menter, som vi har i støbeskeen for dette semester. I foråret afholder AKS blandt andet:

<3 Hjertebilleddiagnostik kursus i marts. Et kursus for dig der vil have overblik og indsigt 
i de nuværende billedmodaliteter og deres anvendelsesområde.

<3 Ekkokardiografi-kursus i april. Et kursus for dig der vil lære det mest basale inden for 
ultralydsskanning af hjertet.

<3 Semesterets temaforedrag: Ablationsbehandling

<3 Kursus i basal EKG-læsning og Kursus i avanceret EKG-læsning i hhv. maj og juni måned. 

Oplysninger for dato og tid for de enkelte arrangmenterfølger senere. Hold øje med MOK 
og vores facebookgruppe ”AKS – Aktiv Kardiologi for Studerende”. 
Vi glæder os til at se jer!

Vil du med PIT til Afrika i efteråret 2016?

PIT har lige nu ledige restpladser på flere af vores hospitaler i Afrika. 
Pladserne kan søges enkeltvis eller to og to.

Restpladser:
• MpwapwaDistrict Hospital, Tanzania:
  2 pladser i perioden sep-nov.

• SalvationArmy’sChikankata Mission Hospital, Zambia:
  1 plads i perioden sep-nov.

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.
Frist for ansøgning er først til mølle. 

Det er et krav at man har deltaget på PITs Tropemedicinsk Weekendkursus, der afholdes 
hvert semester i enten København, Aarhus eller Odense, eller Summer School in Interna-
tional Health ved KU på udsendelsestidspunktet.

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 aktivbevis fra PIT, bedes du vedhæfte dette.  Hvis 
du har deltaget i PITs weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus, skal dette 
anføres. Motiveret ansøgning er ej nødvendig. 

I kampen om at afgøre hvilket dyr, der er det SJOVESTE dyr (hvor haren selvsagt er diskvalificeret - det 
er for nemt), så nåede vi i dag på MOK frem til to finalister. Det står og falder nu mellem ålen og kill-
ingen. To værdige kombattanter  - men der kan kun være ÉN vinder. Vi kan ikke afgøre denne fejde 
selv, så skriv til os på 22236663 og fortæl hvilket af de to dyr, som DU synes er sjovest. Der er megen 
ære på spil for henholdvis katte-MOK'eren og åle-MOK'eren, så stem responsibly!

Basisgrupper
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VELKOMMEN TIL NYT SEMESTER MED GO!

Vi glæder os rigtig meget til at starte et nyt og spændende 
semester, der blandt andet byder på temaforedrag om akutte 
gravide i samarbejde med SATS, GU-kursus, sociale arrange-
menter og ikke mindst vores weekendseminar i starten af april 
med foredrag, workshops og en masse andet sjov.
Vi glæder os til at se nye som gamle GO’er! 

FOREDRAG OM AKUTTE TILSTANDE HOS DEN GRAVIDE

Har du før overvejet hvordan man giver hjertemassage til en gravid kvinde? Hvornår 
prioriterer man barnet frem for mor? Og hvordan er det nu lige med det der postpartum 
blødning?
GO og SATS har slået sig sammen om et spændende foredrag om akutte tilstande hhv. 
før, under og efter fødslen – til at gøre os klogere på dette kommer Anæstesilæge Kim 
Lindelof og Obstetriker Anna Pors

Sæt kryds i kalenderen: 
Onsdag d. 2. Marts
Klokken 16.00
Lokale: 29.01.30

Der kommer mere info, når vi nærmer os. Hold øje med facebook, hvor der snarest kom-
mer et event.
Vi glæder os meget til at se jer!
/GO og SATS

SATS - kursus i Akut Pa-
tient
Beskrivelse:
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår de 
hyppigste og mest livstruende medicinske- og ki-
rurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken.
Kurset er opdelt i en teoretisk og en praktisk del. 
På den teoretiske del gennemgås de patoanato-
miske og –fysiologiske årsager bag førnævnte 

tilstande, ligesom akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer diskuteres.
Den praktiske del af kurset består af simulationstræning vha. DIMS’ avancerede dukker, 
der kontrolleres af uddannede operatører fra DIMS. Under simulationstræningen trænes 
kursisten i at diagnosticere og iværksætte behandling af en akut kirurgisk eller medicinsk 
tilstand, ligesom der er stor fokus på at træne kursisten i at påtage sig rollen som kom-
munikator og teamleder i et behandlingsteam.

Undervisere:
Består af undervisere i form af læger i KBU- eller introduktionsstilling.

Tid og sted:
Den 13.-14. februar på Copenhagen Academy for Medical Education & Simulation (CAMES), 
Herlev Hospital. Kurset afholdes over weekenden fra 9.00-17.30 begge dage.

Deltagere:
Kurset har plads til 18 kursister. Der er intet krav om semestertrin, men niveauet er til-
rettelagt efter 12. semesters eksamen i akut patient.

Pris:
100 kr. Kaffe og snacks er inkluderet i prisen. Medlemsskab af SATS er påkrævet for 
deltagelse.

Tilmelding:
Tilmeldingen åbner torsdag d. 4. februar kl. 17:00 på ww.sats-kbh.dk.

Kursusansvarlig:
Anna Søndergaard (akutpatient@sats-kbh.dk)

SATS - Besøg på akutlægebilen. OBS! Ny dato.
Beskrivelse:
SATS besøger Akutlægebilen ved Københavns Hovedbrandstation, akutlæge Christian 
Svane vil fortælle om rationalet for en akutlægebil, om arbejdet som akutlæge og om de 
oplevelser, der følger med. Efterfølgende vises der rundt på Hovedbrandstationen, og 
akutlægebilen og dens udstyr fremvises.

Tid og sted:
Tirsdag d. 23. februar fra 16.15-18.00 på Københavns Hovedbrandstation, H.C. Andersens 
Boulevard 23, 1553 København V. Vi mødes foran porten ind til Hovedbrandstationen 
og lukkes samlet ind. Mød op i god tid – porten lukkes præcis kl. 16.15 og åbnes ikke 
efterfølgende, hvis man kommer for sent.

Deltagere:
Arrangementet har plads til 20 deltagere. Intet krav til semestertrin. 

Pris:
Gratis. Medlemsskab af SATS er påkrævet for deltagelse.

Tilmelding:
Opstartes mandag d. 8. februar kl. 17.00 via www.sats-kbh.dk. 

Kursusansvarlig:
Andreas Ravn (ravn.med@gmail.com)

SATS – Introdag
Torsdag d. 25. Februar kl. 16.00 ved læsesalen på Panum.

Har DU en anæstesiolog i maven? 
Så er det DIG vi disker op for d. 25 februar, hvor SATS København, holder åbent hus! 

Kom forbi og lær at lægge en intravenøs adgang og lad dig rive med, når vi opsætter live 
simulationer og afholder workshops i spændende selskab!

I Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab, SATS København, keder vi 
os aldrig. Vil du vide mere om:

1) Hvad man laver som anæstesiolog? 
2) Hvordan man bliver anæstesiolog?
3) Hvad SATS er for en forening? 
4) Hvad SATS laver i det kommende semester? 
5) Hvad dine muligheder er som medlem?
6) Hvordan man kan engagere sig i SATS? 

Er du nysgerrig på nogle af disse punkter, så er der god sandsynlighed for, at SATS lige er 
basisgruppen for dig!

Så kom og hør mere og glæd dig til programmet 
for dagen kommer! 
Med det rette håndelag og en god portion 
nysgerrighed kan du være den heldige vinder 
af Anæstesibogen udgivet og sponsoreret af 
FADL’s Forlag. 

Vi ses til en dag i anæstesiens og traumatolo-
giens tegn! 

De bedste hilsener
SATS København

SATS – Arrangør til IV-kursus
Nu har du chancen, for at komme til at arrangere et af SATS mest populære 
kurser, og samtidig få organisatorrollen på dit CV!

IV-kurset søger 1-2 nye arrangører. Opgaven indebærer at arrangere tid, sted og 
dato, at finde undervisere, skaffe redskaber, samt at være der på selve dagen og 
sørge for, at kurset forløber planmæssigt. Du vil komme til at arrangere kurset 
sammen med andre erfarne arrangører. 

Der er ingen krav til semestertrin eller forudgående viden om IV-adgang.

Hvis det lyder som noget for dig, så skriv en mail til annesofiem@live.dk, med 
5-10 linjer om hvem du er, dit semestertrin og hvorfor du vil være kursusar-
rangør.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Kunne du tænke dig at blive SEXPERT?

Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker medde unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitetog meget mere.Dagen forløber på en lærerig måde 
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliverlagt stor vægt på, at allehar det 
sjovt undervejs!

Kom forbi og hør mere til vores næste månedsmøde:

TORSDAG D. 3. MARTSKL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum

Der vil være kaffe, kage og andet godtsamt mulighed forat møde sexperter fra alle 
semestertrin. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 1.-3. april, hvor vi tager på vinterseminar i Hvalsøe! 
Her vil der være mulighed for at blive uddannet Sexpert, høre spændende foredrag og 
have en festlig weekend.

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
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SPLAS Månedsmøde 22. februar

Kom til semestrets første månedsmøde i SPLAS mandag d. 22. Februar kl 16.15 i lokale 
42.0.17.
ALLE er velkomne, ikke-medlemmer såvel som gamle medlemmer! Kom og hør om alt 
det spændende vi har planlagt for semestret; masser af hands-on kurser og spændende 
foredrag. Og kom og hør om mulighederne for at blive aktiv i basisgruppen!

Vi er i øvrigt også at finde på basisgruppebazar d. 17. Februar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, SPLAS

Kom til traumekaldsforedrag med SAKS i samarbejde med SATS d. 17. februar i 
Lundsgaard kl. 17.15. Her kan du møde en anæstesilæge, en thoraxkirurg, en gastrokirurg 
og en ortopædkirurg som vil fortælle om deres opgaver i traumestuen og deres egne 
historier derfra. Der vil blive serveret sandwiches og drikkelse.

Foredraget er sponsoreret af FADL og du kan finde mere information på facebookeventet.

Endnu en gang er tiden oprunden og vor venten er forbi!

5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet sig af sted, som var hver dag den 24. decem-
ber, som var hver en time en uforberedt eksamination i diencephalon og regio churlish 
posterior! 5 måneder uden rusvejledningen. Ikke godt nok! 
Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusvejledere, som studiet kan opdrive. Intet 
mindre! Måske at det er dig? 

Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende, at der er nogle talenter, som rusvejledere 
bør besidde for at kunne leve op til opgaven. 

Man behøver ikke at:
• Kunne spille tohændigtrumsterstang (etærværdigt gøglerinstrument) mens man recit-
erer døveudgaven af ”HMS Pinafore” og frembringer en 7 dages madplan for veganere.
• Finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt.
• Være officer fra jægerkorpset, så man kan styre de skrigende masser. 

Derimod skal man: 
• Være ekstremt socialt indstillet. 
• Være mere interessant end dem fra Paradise Hotel. 
• Være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både på seminarerne og på rusturen. 
Man kan ikke lave den store free-rider. 
• Være indstillet på at bruge hele august måned på rusvejledningen.
• Ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til at lave oplæg.
• Være i stand til at styre sin sladdertrang og sin mobiltelefonitis. 

Datoer
Rusvejledningen inkluderer to weekendseminarer: 
d. 11.-13. marts 
d. 22.-24. april 

Tre stormøder: 
Tirsdag d. 16 februar kl. 20.00 i Studenterklubben 
Onsdag d. 27 april kl. 18.00 i Studenterklubben 
Onsdag d. 21 september kl 18.00 i Studenterklubben 

Ét ugeseminar: 
d. 5.-12. august 

Og sidst, men absolut ikke mindst, én rustur:
d. 19.-25. august 

Herudover holder de enkeltegrupper og undergrupper møder gennem hele forløbet. 
Dette inkluderer bl.a. en sommerhustur fra omkring d. 22-29. juli. 
Kryds det af i din kalender – det er vigtigt at man kan være der til det hele! 

Tilmelding
I år afholder vi tre informationsmøder, hvor det er obligatorisk, at man møder til ét af 
dem. Når man har været til et informationsmøde, vil der være aktiv tilmelding, hvor man 
møder op og bekræfter sin tilmelding endeligt. Hvis man tidligere har været vejleder, er 
det nok bare at møde op og tilmelde sig aktivt.

Obligatorisk informationsmøder (et af følgende):
Tirsdag d. 9/2 kl. 16 i 29.01.30
Onsdag d. 10/2 kl. 16 i 29.01.30 
Mandag d. 15/2 kl. 16 i 29.01.30

Aktiv tilmelding: 
Mandag d. 15/2 kl. 17-18 foran tør studiesal 
Tirsdag d. 16/2 kl. 16-17 foran tør studiesal 

Vi glæder os til at se jer! 
Hilsen OvervintringsGruppen

PUFF afholder årets ordinære generalforsamling tirsdag d. 9. februar 2016 kl 17.00.
Sted/lokale: Lokale 42.1.03 i Pavillionen
Her kan du blandt andet høre om hvordan det seneste år er forløbet i foreningen og 
hvordan foråret kommer til at se ud.
Til generalforsamlingen er der også mulighed for at komme i bestyrelsen, både som menigt 
bestyrelsesmedlem eller som tillidspost. Så hvis du har lyst til prøve at deltage aktivt i 
PUFFs begivenheder og kurser, er du meget velkommen til at komme.
Der bliver kaffe og kage, da vi traditionen tro fejrer PUFFs fødselsdag oveni.

Dagsorden bliver som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag til vedtægtsændringer
4. Formandens beretning fra bestyrelsesåret 2013
5. Valg til bestyrelsen
        • Valg til tillidsposter:
        • Formand
        • Næstformand
        • Sekretær
        • Kasserer
        • Medlemsansvarlig
        • PR-ansvarlige
        • Webmaster
        • Revisor
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
7. Eventuelt

Venlig hilsen og på vegne af,
PUFFs bestyrelse

Infomøte og kosekveld med Nmf

Tirsdag 16.02 inviterer Norsk medisinstudentforening (Nmf) København til informasjon-
smøte etterfulgt av sosialt samvær!  For de som er interesserte i å høre om Nmfog hva vi 
gjør -  møt opp på Panum kl. 17.00 (info om lokale kommer senere). Og for de som vet alt 
det der fra før - møt oss for en koselig kveld påNørrebro Retro kl. 18.30!

Vi gledeross til å se deg!

(PS: Likoss på facebook: ”Nmf København” for sistenytt)
Hilsen kontaktpersonene for Nmf København
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Kære MOK-læser
Glædelig Valentins Dag på lørdag <3 
Jeg håber, I har det OP-TI-MALT og er friske på lidt inspiration, til jeres mere eller mindre vilde datingliv! Jeg har lavet en lille guide til semesterstartsfesten, så I kan være helt on-point, når 
I tilfældigvis, står ved siden af ham den høje eller hende den søde i baren og tvivler lidt på, om de ville have optur over at få kastet is efter sig i dine bestræbelser på at komme i kontakt 
med dem. For de nytilkomne, er der lige et par gode tommelfinger-regler: 
1. Det vigtigste, når man skal lave en pickup line er, at man skal vide, hvilken type man går efter. Kan man grundlæggende ikke lide mennesker, der synes pickuplines eller andre ting i 
verden er sjove, skal man måske heller ikke prøve at komme i kontakt med dem på den måde. Så kan man fx spørge om de vil danse eller have en øl, hvis man er en stor-kanon. 
2. Øv dig! Det er så ærgeligt at blande sine Harry Potter-pickuplines sammen! 
3. Find dig to-tre lines, som du kan levere overbevisende! Gerne af forskellige genre. Brug dem som backup-lines, hvis du glemmer dine nye lines. 

Ugens pickupline ønskes vurderet på skalaen: ”Er din far en tyv? For han har da stjålet stjernerne fra himlen og givet dig dem som øjne” til ”I'm not drunk, I'm just intoxicated by YOU”. 
Man er som altid virkelig velkommen til at skrive en mail til pickuppanum@gmail.com (denne mail kan også bruges, hvis man står i et akut-pickup-dilemma, har materiale man ønsker 
testet eller bare har lyst til at skrive mails til andre end KU-admin.). Hvis man ikke er indehaver af en mail, modtages feedback også gerne i klubben på visse hverdage ifm. Kaffe-hentning. 

Ugens pickup line: 
Må jeg tage et billede af dig, så jeg kan bevise overfor mine venner at engle eksisterer?

Jeg glæder mig til at høre fra jer! 
Fyr den af – jeg håber I kan bruge noget af det. 
Luftkys, god karma og I er helt flotte <3 
Caro 10.sem. 

HENAD
1. Denne nerve udgår fra rødderne S2-S4
5. Hvis p-værdien er <0.05, er forskellen...
7. Hvis du af en eller anden grund ikke kan foretage en lumbalpunktur, og har ualmindeligt 
store nosser, og måske også er lidt gammel i det, kan du foretage en...
9. Ved mistanke om AMI gives 300mg af dette. Skal tygges!
10. Incidensen af strube-/svælgcancer er stigende, primært pga denne ætiologiske faktor
11. Antibiotikum, som er meget virksomt ved fx osteomyelitis, pga dets lille molekylestørrelse
15. Et anatomisk område af cerebellum
16. Det yderste bindevævslag omkring en muskel
18. Semisyntetisk opeoid, som er et udmærket og herredyrt alternativ til morfin
19. En forhøjet s-ANA, anti-DNA og CRP kan tyde på denne rheumatologiske lidelse
20. Gruppe af lægemidler, som virker mod kvalme og opkastning
21. Det oftest involverede organ ved stumpt abdominaltraume
22. Tilstand med degenerative forandringer i et led, med primær affektion af ledbrusk

NEDAD
1. Sygeplejerskers RIGTIGE kompetenceområde
2. En patient med UVI (påvist med U-stix) har ved stuegang puls på 101, RF på 24 og tem-
perator på 38,3. Hvad har patienten?
3. Denne mand har lagt navn til de to forskellige typer 2. grad AV-blok
4. En radioaktivt mærket variant af dette molekyle indgives ofte ved PET-scanninger
6. Vrangagtige tankeforstyrrelser, perceptionsforstyrrelser, styringsforstyrrelser
7. En nyopstået infektion hos en pt, som allerede har (eller er i behandling for) en eksister-
ende infektion
8. Denne blodprøveparameter stiger gerne i forbindelse med infektion
11. Infektion i en af rygsøjlens båndskiver
12. Når du har fri galde i peritoneum. Eller når patienten har. I alle tilfælde med cholascos 
i peritoneum, faktisk.
13. Den laveste, mest usle variant af kohortestudier
14. Andet ord for grad 4 astrocytom
17. Han lagde navn til en ofte anvendt teknik til skulderledsreponering
20. En pusansamling i et ikke præformeret hulrum

Hej nye studerende! Velkommen til universitetet. I har arbejdet mere 
eller mindre hårdt gennem tre år på at lære en mængde mere eller 
mindre ligegyldigt gøjl. Men det er jo det hele værd, for nu kan I kalde 
jer medicinstuderende. Så tillykke med det. Men nu er det på tide, at I 
lærer noget. Og det er her, jeg kommer ind i billedet. Hver uge laver jeg 
en mere eller mindre faglig kryds, som efterhånden - allerydmygst - er 
blevet de danske medicinstuderendes primære curriculum. Der er i 
sandhed noget galt i Danmark.
Vi starter let ud. Ovenstående er baseret på pensum omtrent den første 
måneds tid på første semester. Sådan var det i hvert fald dengang, JEG 
gik på første.

PJ/MOK-red

KRYDS OG KÆRLIGHED


