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Forestillinger i Panums studenterklub 22 - 27 februar. Billetsalg starter d. 17/2 kl. 20
på billetnet.dk. Pris: 100 kr + gebyr. Mere info på facebook.com/medrevy

Forestillinger i Panums studenterklub d. 22 - 27 februar. Billetsalg starter d. 17/2 kl. 20
på billetnet.dk. Pris: 100 kr + gebyr. Mere info på facebook.com/medrevy
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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
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SØNHKS
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HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42, samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør: Andrea Maier
(ansvarshavende@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
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MOK UDKOMMER
REVY 

REVY

REVY

REVY?

INGEN REVY

MOK DEADLINE KL. 12:00

Basisgrupper

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

Ugens stjålne indslag

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
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MOK UDKOMMER
REVY 
FADL HOLDER STUDIEINTRO FOR NYE
MR HOLDER MÅNEDSMØDE

REVY
MOK SER REVY
DAGENS LÆNGDE TILTAGER MED X MINUT-
TER (SPØRG JEPPE LINANDER OM X)

REVY
ANDERS AND UDGIVER DEN SVÆRESTE "DU 
GÅDESTE" NOGENSINDE. DU KAN IKKE LØSE 
DEN

REVY? (IKKE FOR DIG, DU FIK IKKE BILLETTER)
IGUAZU FALLS LØBER TØR
SIMON FOREGIVER AT VÆRE FORLOVET

INGEN REVY
SIDSTE AFSNIT AF "BEDRAG", BIMSE ER STA-
DIG EN DÅRLIG SKUESPILLER
UGEN SLUTTER!

MOK DEADLINE KL. 12:00
HG-INTRO KL. 15.15
UGEN STARTER
MILLE SKAL LÆRE OM SEKSSYGDOMME

HELE REDAKTIONEN GLÆDER SIG TIL, DER ER 
6 DAGE TIL NÆSTE MOK LAVES
PLEASE SKRIV IND MED JERES PLANER, VI ER 
TYDELIGVIS DESPERATE MED KALENDER

Det sner i stuen
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Nå, jamen, bare helt basic, hvad hedder du og hvor gam-
mel er du? 

”Jakob, og jeg er 37 år gammel!”

Ok, så vil jeg gerne spørge, hvad er din yndlings TV-serie? 

Jakob overvejer længe, og spørger om det er hans yndlingsserie 
lige for tiden eller generelt. 
Der er lang pause med grundige overvejelser. 

”Jamen, hmmm, altså, det er jo lige det, med alt det der medi-
enørderi. Lige nu kan jeg meget godt lide Silverfang. Det er noget 
anime tegneserie, og det er vildt nice!”

Den skal jeg også prøve at se så! Et helt andet spørgsmål, 
når du går i byen, hvor går du så i byen henne? 

"Jeg går ikke så tit i byen. Men når jeg gør, er det lidt tilfældigt. Der 
hvor man nu ender. Jeg kan mere lidt at gå til koncerter, når jeg 
skal ud i byen."

Ah! Og hvilke koncerter går du så til? 

”Mest rock koncerter. Og hvis jeg overordnet skal sige hvilke, er det 
nok mest i metalgenren.” 

Hvilken ret i kantinen er din yndlingsret? 

”And.” 

Har du et tip til de stressede medicinstuderende? 

”Hmmm. Ja. I behøver ikke hele tiden at vinde. I er gode nok som 
I er! Man behøver ikke hele tiden at opnå noget. Det er en meget 
afslappet holdning, men jeg kommer også fra hippie-forældre, så 
det er sådan, jeg er opdraget.”

Kan du kende forskel på de studerende? Altså hvem der er 
tandlægestuderende og hvem der er medicinstuderende. 

”Ja det kan jeg i hvert fald. Man kan både se og høre forskel.”

Haha, okay. Sidste spørgsmål. Du er altid så glad og 
smilende. Hvordan det? 

”Det hænger meget godt sammen med min forventning til livet. 
Man behøver som sagt ikke altid at opnå noget, og hvis man 
er tilfreds, med den man er, er det meget lettere at være et godt 
menneske.”

Jeg siger tusind tak til Jakob, og vi går ind igen. Han går straks 
tilbage til at betjene den lange frokostkø. Det var spændende 
at lære Jakob at kende, og han er præcis lige så rar, som man 
altid har forestillet sig. 

Hvis du har udsæt dig en person på Panum, du gerne vil vide 
mere om, så send en mail til MOK, og måske bliver det det 
næste Panumportræt. 

Andrea Maier/MOKred. 

Panum Portrætter 
I vores travle hverdag på Panum, mellem forelæsninger, frokost og kaffe, møder vi en masse mennesker. Medstuderende, un-
dervisere, kantinepersonale og mange flere. Men hvem gemmer sig bag de ansigter man hilser på? MOK vil forsøge at lave en lille 
interviewserie, så man kan komme tættere på Panums personligheder. Det er intet politisk eller administrationskritisk i interviews-
erien, det er ren nysgerrighed, om de mennesker man møder i sin hverdag. 

I denne uge har jeg interviewet den rare kantinemand. Vi kender ham alle sammen - når man skal have sin mad i den store kantine 
(ikke den lille satellitkantine), er der altid en venlig, skægget mand der tager imod dine penge. Han hilser altid og smider et par 
jokes, og det er meget hyggeligt. 

Det er torsdag, og jeg har en lang frokostpause mellem to hæsblæsende SAU timer i endo-farma. Efter jeg har guffet lækker 
kantinemad i mig, går jeg hen til den rare kantinemand, og spørger om han ikke vil interviewes til MOK. Men MOK, hvad er det? 
Jeg prøver at forklare, men han har travlt med at betjene andre kantinekunder. Så jeg er lidt akavet og problemskabende. Men 
han trænger til en rygepause, og der er en anden kantinemand med kokkehat, der tager over for ham. Vi går ud i kulden ude foran 
kantinen, og jeg forklarer lidt om MOK, og hvad formålet med interviewet er. Kantinemanden er super cool, og vi går i gang. 
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De sidste uger, har der været mange nye lægestu-
derende til rusintro i FADL-huset.  Det har været 
superfedt at møde det nye kuld. Og vi vil gerne 
sige tak for nogle hyggelige timer sammen og 
held og lykke på det første semester på studiet. 

FADL-kurser
De første kurser er startet, men hold øje med rest-
pladser på mitFADL og facebook.com/fadlkbh/

Derudover kan du læse mere om vores studiestart-
skursus nedenfor. 

RUSINTRO I FADLHUSET = MANGE GÆSTER  
 

Har du svært ved at udfylde en årsopgørelse? Er for-
sikring og dig, ikke ligefrem bedste venner? Eller vil 
du bare gerne høre mere om studiet og København? 
Så kom til FADLs BØF til bachelor/studiestartskursus i 
FADLs kantine den 24. februar 2016 kl. 16.30

På kurset har du mulighed for at høre om følgende 
emner – du vælger selvfølgelig selv, hvilke du vil med 
til! Skriv dine tre prioriteringer i kommentar feltet inde 
på mitFADL.dk BUDGETPLANLÆGNING
Til denne workshop bliver du præsenteret for et kon-
kret program, som kan hjælpe dig med at få styr på 
dit budget.

SKAT
Her kigger vi på den kommende årsopgørelse samt 
din forskudsopgørelse, for at sikre at du ikke får skat-
tesmæk.

BOLIG
Hvis du lige er kommet til København med firtoget, er 
det workshoppen fordig. Her får du et overblik over 
boligmulighederne i København.

FORSIKRING
Kom og hør, hvilke forsikringer er gode – og nødven-
dige – at have, når man skal være voksen og ansvarlig.

NY I KØBENHAVN
Her bliver der fortalt lidt om nogle gode caféer, barer, 
diskoteker og spisesteder nær Panum, og i Køben-
havn generelt.

UDDANNELSESOPBYGNING
En ældre medstuderende vil fortælle lidt uddannel-
sen, forskning, lægevikariater og virkeligheden efter 
kandidaten.

GRATIS LÆGEANSVARSFORSIKRING 
Vidste du, at du som noget nyt får 
en gratis lægeansvarsforsikring, når 
du er medlem af FADL? 

Forsikringen dækker dig, hvis du 
bliver gjort ansvarlig for lægelig 
rådgivning eller behandling, og 
den dækker både i din fritid og i dit 

arbejde som FADL-vagt.  Det er Læ-
geforeningen og FADL, der tilbyder 
forsikringen som led i samarbejdet 
mellem foreningerne.

Du kan læse mere om forsikringen på 
www.fadl.dk/laegeansvar

BØF TIL BACHELOR (Studiestartskursus) 

Kontakt 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk

Kredsforeningen
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Endelig endelig endelig. 
Du har ventet og ventet, og nu er det her endelig. Semesterets første månedsmøde i 
MedicinerRådet. Det bliver vildt spændende. Vi skal have en update på besparelserne og 
fremdriftsreformen. Vi skal diskutere øvelser på 5. semester, snakke om kantinens fremtid 
og om fakultetet på facebook. 
Er du lige startet på 1. semester og vil du gerne have lidt indflydelse? Eller er du bare lidt 
nysgerrig på, hvad MedicinerRådet laver? Så kom på onsdag d. 24/2 kl 17 i MedicinerRådets 
lokaler i studenterhuset på 1. sal. MedicinerRådet giver pizza efter mødet. 
Vi glæder os til at se Jer. Nye som gamle. Dagsordenen ses her:

Dagsorden:

1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Tilbagemelding fra udvalg
4) Studienævnet
- Liste over specialefokuserede kurser på 5. sem kandidat
- Rapport fra VBK – udvalget
- Livstilsøvelse på 5. semester bachelor
5) Fremdriftsreform og besparelser
6) AMEE v/ Andrea
7) Kantineudvalget
8) Fakultetet på facebook v/Theis
9) Mindfullness
10) IMCC
11) Nyt fra SundRådet
12) Nyt fra StudenterRådet
13) Meddelelser
14) Eventuelt

Vil du med PIT til Afrika?
Nu har du muligheden, for PIT har nemlig restpladser i efteråret 2016!
Restpladser:
• Mpwapwa District Hospital, Tanzania:  2 pladser i perioden sep-nov.

• Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia: 
    2 pladser i perioden sep-nov.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan 
læse hospitalsbeskrivelser 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.  

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

Kunne du tænke dig at blive uddannet 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!

BLIV UDDANNET på vores Actiondag:

SØNDAG D. 6. MARTS KL. 10.00
i Studenterhuset på Panum, se vores facebook event: ”Sexekspressen Kbh. 
Actiondag”

Kom og så forbi 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 desuden 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 spæn-
dende foredrag og have en festlig weekend. Find vores event på Facebook: 
Vinterseminar Sexekspressen Kbh. 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Masser af arrangementer i marts!
Du kan komme ud med både SundKrop og Bamsehospitalet i marts - meld 
dig til før din læsemakker!

Vi starter måneden af med AKTIONSDAG - så hvis du er ny og skal lære at 
være en god bamselæge/sundkrop’er - eller bare vil være med til en sjov og 
inspirerende dag - så kom med! Det er den 5. marts i pavillionen på Panum.

D. 8. marts skal SundKrop ud til 0.x på Sortedamsskolen.
D. 18. marts skal SundKrop igen ud - her til to 3. klasser på Randersgadeskolen.
D. 19. marts skal Bamsehospitalet afsted til Dragør Bibliotek.
Og d. 31. marts skal SundKrop igen til Randersgadeskolen og undervise to 
2. klasser.

Find alle arrangementerne og tilmeldingerne på facebook, i gruppen “Bam-
sehospitalet & SundKrop, København”.

Mød os desuden til månedsmøde d. 10 marts!

Uddannelsesweekend F2016!

 
Brænder du for førstehjælp, har du lyst til at blive udfordret og lære 
endnu mere, og drømmer du om at undervise i fagligt relevant stof?  

Førstehjælp For Folkeskoler giver dig muligheden for det – og meget 
mere!
Kom til forårets Uddannelsesweekend, som afholdes weekenden 
12.-13. marts i Studenterhuset på Panum!
Ud over denne fffantastiske studierelevante aktivitet, byder week-
enden, og din fffremtid som FFF’er, på en masse sjov og ballade og 
social aktivitet med studerende på forskellige semestertrin.

Tjek Facebook ”Uddannelsesweekend FFF København - F2016” og 
tilmeld dig OG din læsemakker!

Vi glæder OS til at se DIG!

Så er det tid til semesterets første månedsmøde i IMCC 
Exchange og Research Exchange 
- kom glad og join os 

Mødet vil foregå tirsdag den 23. februar kl. 17.15 i store mødesal 
i studenterhuset. Her har du en fantastisk mulighed for at opleve, 
hvad vi egentlig laver i gruppen, da vi har to udenlandske studerende 
på besøg og evaluerer nationalweekenden. Efter mødet hygger og 
spiser vi ”traditionel dansk middag” sammen for at introducere de 
udenlandske medicinstuderende til vores kultur. 

Vi glæder os til at se dig! 
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SØNHKS månedsmøde og 
kursus i nødtracheotomi
Vel mødt til månedsmøde efterfulft af nødtracheotomikursus tirsdag den 1. 
marts klokken 17.

Afdelingslæge Jacob Melchoirs kommer og gennemgår det teorerisk grundlag 
og indikationer for indgrebet, hvorefter indgrebet trænes på vores nyindkøbte 
fantomer!

Antal pladser: 12.

Pris for deltagelse: 50,-

Dagsorden:
1700-1725: Månedsmøde
1730-1900: Undervisining og træning i indgreb 

Vi satser på at skaffe udstyr til at træne fiberskopi gennem næsen.

Tilmelding til undervisning i nødtracheotomi sker via www.soenhks.dk og 
åbner på torsdag den 18. februar kl 1600

Vel Mødt!
/Formanden

Evidensbaseret kost   
 -   foredrag med Integreret Sundhed 
"Let food be thy medicine and the medicine be thy food"
Kan man blive syg af det man spiser? Kan man blive rask hvis man spiser noget andet? 
Hvad er der egentlig evidens for når det gælder ernæring?

En central del af integreret medicin er at se på de mulige årsager til sygdommen fremfor 
et fokus på symptom behandling, for at forsøge at fjerne de udløsende faktorer. Kostreg-
ulering er en essentiel del af integreret medicin, da en markant del af den globale såvel 
som danske sygdomsbyrde skyldes det vi spiser.

Sygdomme, som hjerte-kar-sygdomme og type 2 sukkersyge, er for alle praktiske formål, 
kostsygdomme. Andre sygdomme som kræft, inflammatorisk sygdomme og depression 
har også kosten som en vigtig faktor. 

I foredraget vil vi dække, hvorfor der er så meget forvirring om kost samt gennemgå de 
forskellige mekanismer, hvorved kost påvirker vores helbred blandt andet ved at se på 
oxidativt stress, insulin-resistens, overvægt og inflammation.

Et overordnet fokus vil være på kostens betydning for hjerte-kar-sygdom, kræft og type 
2 diabetes. Der vil dog være rig mulighed for at se nærmere på, hvordan kostændringer 
kan udgøre en vigtig del af en integreret tilgang til en lang række andre sygdomme.

Læge Tobias Schmidt Hansen er inviteret til at holde sit foredrag "Evidensbaseret Kost"

Hvornår? Torsdag d. 10. marts kl 16.00
Hvor? Auditorium 29.01.31 Panum Instituttet (i kælderen)
Hvem?  Om Tobias Schmidt Hansen:
Er uddannet læge fra 2014 fra Købehavns Universitet. Har taget kursus i integreret medicin 
ved Dr. Andrew Weil i Arizona i 2011. Arbejder nu som selvstændig og giver konsultationer 
med udgangspunkt i integreret medicin. Arbejder derudover som skribent og patien-
trådgiver i Scleroseforeningen med vejledning i alternativ og komplementær medicin.

Efter foredraget vil der være månedsmøde i Integreret Sundhed. 

Spørgsmål? Find os på facebook: Integreret Sundhed København

Synes du hjernen er spændende?
Neurologibasisgruppen FORNIKS inviterer til intromøde og månedsmøde!

Kom og hør om hvad vi laver og hvad vi kan tilbyde.
Bagefter er du velkommen til at blive til semesterets første månedsmøde!

Denne gang byder vi på hele 3 korte oplæg:
- ”Kliniske neurologiske cases”
- ”Endovaskulær behandling af blodprop i hjernen”
- ”Forskning i neurologi”

Dato: Torsdag d. 25. februar
Tid: Kl. 16.30 – 17.00 (intromøde)
 Kl. 17.15 – 18.00 (oplæg)
Kl. 18.15 – 19.00 (månedsmøde)
Sted: Pavillonen, lokale 42.0.15
 
Nysgerrig? Like vores side ”FORNIKS” og tilmeld dig eventet.

Vi glæder os til at se dig!

Kursus i hoved-hals- og plastikkirurgi!
Vil du prøve kræfter med hoved-hals kirurgi? Mandag den 14. marts klokken 17 afholder 
vi i SØNHKS igen vores populære hands-on kursus i hoved-hals- og plastikkirurgiske 
færdigheder på grise! 

Kurset består af to dele:
- 1 time med gennemgang af anatomi og de operationelle indgreb i praksis
- 2 timers hands-on kirurgi med fjernelse af gl. parotis og gl. thyroidea samt træning i 
lapkirurgi på grisene

Undervisningen varetages ovl. Thomas Frisch fra Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk 
Klinik, samt to reservelæger i plastikkirurgi. Samtlige undervisere vil ligeledes assistere og 
guide ved kursets praktiske del.

Kurset vil løbe af stablen på Afdelingen for Eksperimentel Medicin, hvor vi får stillet en 
operationsstue til rådighed.
Kirurgiske instrumenter vil blive leveret af Karl Storz.

SØNHKS stiller handsker til rådighed, men du skal medbringe egen kittel og dissektion-
spincet (hvis du har sådan en tilbage fra 3. semester). 

Pris: 100 kr. inkl. forplejning!
Antal deltagere: 12 studerende.

Tilmeldingen åbner onsdag den 2. marts kl. 17:00 på vores hjemmeside,www.soenhks.dk, 
og foregår efter først til mølle-princippet. 
Tilmeldingen lukker når der er tilstrækkeligt med tilmeldte, eller senest kl 16 søndag den 
6. marts. Her efter bliver der udsendt en mail om mødested og yderligere informationer 
til de heldige deltagere.

Alle kan deltage i kurset, men SØNHKS-medlemmer har fortrinsret.

Vel mødt!

Eorta inviterer i samarbejde med Public Health Initiatives til semesterets første event og 
endnu en gang dækker vi, hvad der nok er tidens mest omtalte og aktuelle epidemi nemlig 
ZIKA VIRUSSEN. WHO har nu erklæret denne myggebårne virus for en global trussel og 
mens OL i Brasilien står over for en mulig lukning, har virussen lynhurtigt spredt sig til 
mere end 31 lande. Vil du høre mere…?

Så kom og vær med når vi kaster lys over denne frygtede virus samt andre vigtige mygge-
bårne vira herunder dengue, chinkungunya og malaria, der hvert år koster flere end 1,2 
millioner mennesket livet. 

Til dette formål har vi inviteret Anders Koch, der har sin daglige virke på Rigshospitalet 
som infektionsmediciner og på Statens Serum Institut som infektionsepidemiolog samt 
lektor Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum. 

Anders Koch vil gøre os alle sammen klogere på zika samt de øvrige vira ud fra en 
medicinsk, en dansk og et internationalt perspektiv, mens Thomas Pape vil belyse os om 
de etiske overvejelser bag en mulig udryddelse af hele myggearten, hvilke konsekven-
ser en sådan handling kan have samt klimaforandringernes betydning for Danmarks 
fremtidsudsigter.

Eventet er GRATIS og åbent for alle – så tag din læsemakker under armen og kom og bliv 
klogere. Der vil selvfølgelig som altid være forfriskninger og lidt godt til ganen, så kom glad!

Vi glæder os til at se jer, 

Public Heath Initiatives & Eorta - Basisgruppen for intern medicin

Basisgrupper



| 7 

Frivillige til Summer School in Global Health Challenges 2016 
søges!

Kunne du tænke dig at være med til at arrangere dette års sommerskole i Global Health 
Challenges? Så læs med her!

Hvad er Summer School in Global Health Challenges?
Sommerskolen i Global Health Challenges er et 2 ugers internationalt kursus fra d. 8.-
19. august 2016, der via forelæsninger, paneldiskussioner, workshops og case studies 
gennemgår globaliseringens indflydelse på sundhed og sundhedssystemer. De studer-
ende vil stifte bekendtskab med tidens største udfordringer for den globale sundhed 
og blive sat i stand til at forholde sig til eventuelle løsningsforslag hertil. Programmet 
indeholder emner som:
- Communicable and Non-Communicable Diseases
- Global Health Care Systems
- Migration and Refugee Health
- Global Health Policies
- Climate Changes, Global and Local Health
- Human Rights and Health
- Global Drug Policies
- Sexual and Reproductive Health
- Economics and Global Health
- Innovation, Technology and Global Health

Og meget mere!

Hvad får jeg ud af at deltage som frivillig?
Som frivillig er du selvfølgelig først og fremmest garanteret optag på kurset, hvilket er 
meget kompetitivt (vi modtager sædvanligvis dobbelt så mange ansøgere, som vi kan 
tage ind). Derudover skal du ikke betale kursusgebyr (350 DKK for KU-studerende, 3100 
DKK for ikke-KU studerende). Du bliver en del af det team, der står for afholdelse af kur-
set og arrangementer udover dagsprogrammet. Det forventes, at du kan deltage i ca. 4 
frivilligmøder op til sommerskolen, samt at du bruger en del af din fritid under kurset på 
planlægning og afholdelse af sociale fællesaktiviteter.

Hvis du har lyst til at blive frivillig, eller har du spørgsmål til de konkrete opgaver eller om 
kurset, så kontakt kursuskoordinator Sirin på sirin@sund.ku.dk 

Der er introduktionsmøde onsdag d. 2. marts kl. 16.30 på Copenhagen School of Gobal 
Health på CSS (Kommunehospitalet) bygning 9, 2. sal, lokale 18 (9.2.18)! Tilmelding 
sker via ovenstående e-mail.

Se eventuelt vores hjemmeside for yderligere information om kurset: http://globalhealth.
ku.dk/summer_schools/global_health_challenges/

Jeg glæder mig til at se jer!

Mvh. Sirin Haddad, kursuskoordinator

Summer School in Global Health Challenges 2016!

Brænder du for global sundhed? Har du lyst til at bruge to intensive, lærerige uger i selskab 
med andre ’global health’-entusiaster fra over hele verden? Så er sommerskolen i Global 
Health Challenges helt sikkert lige noget for dig!

Hvert år arrangerer Copenhagen School of Global Health en sommerskole i Global Health 
Challenges i København. Dette kursus er en 2 ugers vidensrejse i sundhed og globalisering 
med fokus på bl.a.: international sundhedspolitik, strukturering og finansiering af sund-
hedssystemer, globale aktører indenfor sundhed, global økonomi, menneskerettigheder, 
katastrofer og nødhjælp, mental sundhed, migration og meget, meget mere! Emnerne vil 
blive dækket af forelæsninger, gruppearbejde og case studies om for- og eftermiddagen, 
samt af valgfrie workshops i løbet af eftermiddagen.

TID: 8.-19. august 2016

STED: Københavns Universitet (CSS)

PRIS: KU-studerende: 350 kr. Ikke KU-studerende: 3100 kr.

MÅLGRUPPE: Størstedelen af vores ansøgere har typisk medicinsk eller folkesundheds-
videnskabelig uddannelse, men alle faglige baggrunde med interesse for emnet er vel
komne!                                                                                           

CERTIFIKAT: Gives ved fremmøde på min. 80 % (kan bruges som VKO)

ANSØGNINGSFRIST: 1. april 2016

ANSØGNINGSSKEMA: http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/global_health_chal-
lenges/

KONTAKT: Se mere på vores hjemmeside (ovenstående link) eller kontakt kursuskoordina-
tor Sirin Haddad på sirin@sund.ku.dk

Deltager søges til et videnskabeligt forsøg:
Hjernens laktatstofskifte under dens forbedrede funktion efter fysisk arbejde
Godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for region Hovedstaden (H-15011242)
Under fysisk arbejde har hjernen et betydelig omsætning af mælkesyre og efter især 
hårdt arbejde klarer personer sig bedre i en mental test. Den forbedrede mentale 
præstation holder sig i ca. en time efter fysisk arbejde eller måske i lidt kortere tid. Også 
mælkesyreniveauet i blodet normaliseres hurtigt efter arbejdet, og denne undersøgelse 
vil vurdere hjernens omsætning af mælkesyre under og efter arbejde samtidigt med, at 
forsøgspersonerne gennemgår en mental test.
For at deltagelse i undersøgelsen skal du være:
° Mand mellem 18 og 35 år, ikke benytte daglig medicin og have normalt BMI
Forsøget
Forsøget foregår over 2 dage. 
Dag 1: Bestemmelse af dit kondital. 
Dag 2: Med en times mellemrum skal du cykle med høj intensitet i ca. en halv time i 
halvliggende stilling. Vurdering af hjernens mælkesyreomsætning foretages ved at måle 
forskellen i mælkesyre, glukose og ilt i en pulsåre og i blodet, som forlader hjernen. Derfor 
vil du få anlagt et kateter i pulsåren på din ikke dominante arm. Desuden vil du under 
lokalbedøvelse få anlagt et kateter på halsen i den vene, der fører blodet fra hjernen. Vi 
anlægger også et lille kateter i en vene på armen til at indgive ikke radioaktivet mærket 
laktat og glukose (såkaldt stabile isotoper). 
Ved gentagne blodprøver under og efter arbejdet regner vi med, at benytter 200 ml blod, 
og det vil vi fuld ud erstatte med saltvand, når vi skyller på katetrene efter hver blodprøve 
for at holde katetrene åbne.
Der ydes et honorar på 2000 kr for deltagelse i forsøget, som varer ca. 2 timer på den første 
dag og ca. 4 timer på den anden forsøgsdag.
For yderligere information og tilmelding :
Niels D. Olesen, læge, ph.d. studerende
Anæstesi og operationsklinikken
Rigshospitalet 2043
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: nielsdolesen@gmail.com
Tlf.: 20 26 24 59

Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue BBH, søger nye lægevi-
karer med start i April. 

Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften/natte-vagter i Bispebjergs travle psykia-
triske skadestue alle ugens dage, hele året rundt. 

Som holdmedlem har man 2-3 vagter per måned. Vagterne er skiftevis ”korte” vagter (kl. 
15-22 i hverdage, kl. 13-22 i weekender) og lange vagter (kl. 16-09). Man har desuden 1-2 
standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. 
Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af 
afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt.
Arbejdet er krævende men varieret og lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange 
forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte som mindre akutte. Det er overvejende 
selvstændigt arbejde, men med god mulighed for sparring og supervision af den tilknyt-
tede speciallæge i front.

Oplæring tilbydes ved 2 følgevagter (16-22) i skadestuen sammen med en af de andre 
lægevikarer. Endvidere skal Region Hovedstadens introduktionsforløb på 5 dage med bl.a. 
hjertestop- og brandkursus gennemføres. Dette forløb ligger i starten af hver måned og 
har en varighed på 4-5 dage. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 
til ca. kl. 15.00.

Løn:
Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
• Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og forventer 
at bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøder den første mandag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper 
hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) samt inden første vagt.
• Mulighed for at afholde introforløb hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 11. marts 2016, kl. 12.00 
Samtaler afholdes 15/03/2016 tidsrummet mellem kl. 17-19

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder på: holdleder.bbh@gmail.com. 
Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.

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 

Annoncer
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Euroeyes søger stud med ér ( én eller to) til patient data indtastning  og til forsknings 
opgave som del af forsknings team, med kvalitets undersøgelse og  opfølgning på 
patienter opereret med multifocale iol linser. Derudover er der registrering af operations-
behandlinger. LPR registreringer.

Euroeyes er en special klinik for  Øjenkirurgi medspeciale i synskorrigerende  behandlinger.
Se www.Euroeyes.dk

Det er en fordel hvis du har it kundskab og kender patient database. Her arbejdes med Emar 
og statestik modul. Exel og import af komma separerede filer i Acces. Samt Survey-monkey
Vejledning til forskning gives af Cheflæge L.J. Boberg-Ans.  Der er ikke aflønning af ar-
bejde på projektet og studie tid, men decideret dataindtastning og LPR indtastning og 
sekretariats opgaver aflønnes efter alm basis FADL løn. I en periode af 3 mdr må på regnes 
en arbejdstid på 20-25 timer per  uge fra 1 februar. Mulighed for forlængelse foreligger.

 Ved succesfuld gennemført studie vil man indgå som forfatter/medforfatter på  foredrag/
artikkel.

Ansøgning sendes til: (gerne inden 11februar)
Overlæge Jannik Boberg-Ans Email: jba@euroeyes.dk
Euroeyes , gyngemoseparkvej 66.2860søborg
 
Der  søges om 1-2 stud meder der ønsker at  deltage  i forskning og samtidig have   nogle 
timer  med indtastningsarbejde, database søgning ets

Har du lyst til at forske? 
Og interesserer du dig for kombinationen af psykiatri og somatik?

Vi søger en forskningsårs-studerende til et projekt om problematisk spiseadfærd hos 
børn og unge. 

Projektet udgår fra fødselskohorten Copenhagen Child Cohort (CCC2000), som udforsker 
fysisk og mentalt helbred hos børn og unge og prædiktorer for psykisk sygdom prospektivt 
fra fødslen. Kohorten er tidligere undersøgt da børnene var 0-1, 5-7, og 11-12 år gamle, 
og i de kommende år gennemføres en opfølgning i 16-17 års alderen.
Som forskningsårs-studerende bliver du tilknyttet CCC2000-forskergruppen og får kon-
torplads på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (ved Glostrup Hospital) som 
har et aktivt og stimulerende forskningsmiljø med både erfarne og unge forskere. Du vil 
desuden indgå i den praktiske dataindsamling i forbindelse med 16-17-års opfølgningen, 
som foregår i samarbejde med forskere på Øjenafdelingen på Glostrup Hospital. 

Dine opgaver bliver at 
Indgå i gruppen af forskningsassistenter, der foretager helbredsundersøgelser af de 
16-17-årige (primært måling af vægt, højde, impedans og blodtryk).
Gennemføre dit eget selvstændige forskningsprojekt med litteratursøgning, data manage-
ment, statistiske analyser, fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. 
Kendskab til statistiske analyser og software er en fordel.
Dit projekt forventes afsluttet med en publikation i et internationalt videnska¬beligt 
tidsskrift, gerne med dig som førsteforfatter. 

Det formelle 
Forventet ansættelsesperiode: 1/7-2016 og et år frem, men det forventes at du i løbet af 
marts-primo april medvirker til projektbeskrivelse af dit eget projekt, således at der kan 
søges eksterne midler til aflønning. 
Lønnen er 10.000kr/mdr., som er standardløn for forskningsårs-stu¬derende på fuld tid.

Ansøgningsfrist: 13. marts 2016, med tilbagemelding og evt. ansættelsessamtale i uge 11. 

Ansøgning med CV og telefon nr. sendes til: 
Projektleder, Lektor, PhD, Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, Else Marie Olsen, 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet emol@sund.ku.dk

Raske forsøgsdeltagere søges

Raske yngre forsøgspersoner søges til projekt vedrørende stamceller fra fedtvæv.
Formål:
Formålet med projektet er at etablere en stamcellebank, der kan anvendes til at belyse 
om stamceller fra fedtvæv kan anvendes til at reparere ødelagt væv hos blandt andet 
hjertepatienter, Crohns patienter, lungetransplanteret patienter mm.

Forsøgsdeltagelse:
Deltagelse i projektet indebærer, at du i lokalbedøvelse får foretaget en mindre fedt-
sugning fra maveregionen på hver side af navlen af ca. 200 ml fedtvæv fra underhuden 
på maven. 
Proceduren udføres af plastikkirurger.
Du skal have en passende mængde fedtvæv på maven, der gør dig egnet til fedtsugning. 
Det vil sige, en subkutan "delle" på 5 cm. eller mere på maven i stående position. Og et 
BMI på 25 eller mere. Alder  mellem 18-35år.
Selve indgrebet varer ca. 1½ time.
Du skal bære elastikmavebælte i ca. 3 uger for at støtte huden, så den trækker sig pænt 
sammen.
Det anbefalet at man kun foretager let motion i dagene efter indgrebet.
Du kan ikke deltage i projektet, hvis du er gravid eller har en kronisk sygdom.

Procedure:
Ved udsugning af fedtvæv lægges en lokalbedøvelse i huden og underhuden i et område 
på maven. Der anlægges to små snit i huden, hvor der indsprøjtes lokalbedøvende væske.
Herefter udtages fedtvævet med en kanyle og en pumpe. Der kan mærkes en spænding 
i huden og der kan forekomme kortvarig smerte eller ubehag ved lokalbedøvelse og 
fedtsugning. 
Stingene skal fjernes efter 10-14 dage. Der er mulighed for en efterfølgende kontrol hos 
plastikkirurg og tilbud om suturfjernelse. Ellers vil dette foregå hos egen læge.
Området i maven kan være let ømt i et par dage efter at undersøgelsen er foretaget, 
hvis der kommer en blodansamling. Vævsloven påbyder at man screener for syfilis, Hiv 
og hepatitis ved en blodprøve. Der kan ved indgrebet være en risiko for efterfølgende 
infektion. Herudover er der ingen risiko ved at deltage i forsøget.

Honorar:
Deltagelse i forsøget honoreres med 1500 kr. (Skattepligtigt, bliver opgivet som B-
indkomst).  

Sted:
Kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Lægelig ansvarlige:
Professor overlæge Jens Kastrup, kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet.
 
Tidspunkt:
Undersøgelsen foregår løbende.
Selve proceduren er normalt mandag morgen 

Tilmelding: 
E-mail sendes til:
Forskningssygeplejerske:
Anne Lavigne: anne.lavigne@regionh.dk 

Vi skal bruge dit: 
- Navn
- Alder
- Adresse
- Telefonnummer 
- Mailadresse

Vi vil herefter kontakte dig.

Anne Lavigne og Jens Kastrup

kilde: Zelda

Annoncer



| 9 

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 8, 2016
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/events) eller på den nye app Ublend (www.ublend.co), der samler alle aktiviteter 
for studerende på de højere læreanstalter i København.   

________________________________________
Studietur til Jerusalem 2016
Tid: 15.-22. oktober 
Sted: København-Jerusalem t/r
Pris: fra kr. 5600

I efterårsferien - fra 15. til 22. oktober – tager SMiK på en studietur til Jerusalem, et his-
torisk 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.

Studenterpræst Nicolai Halvorsen er den ene af to rejseledere.

Læs mere på www.facebook.com/smikbh/events 

________________________________________
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.

Læs mere på www.facebook.com/smikbh/events 

Fællesmiddag
Tid: tirsdag 15. marts kl. 17.00 
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1.
Pris: Gratis
Tilmelding og yderligere info: senest 8. marts til studenterpræst Inger Lundager på ilk@
km.dk 

Er du ”ny” i København? Går du på et lille studie? Eller et stort? Synes du, at store forsam-
linger kan være overvældende og vil gerne møde ligesindede? Eller har du måske bare 
lyst til at udvide din vennekreds?

Uanset hvad, er du velkommen til en hyggelig middag sammen med andre studerende. 
Vi laver maden sammen, og der er sørget for drikkevarer både med og uden alkohol. Max. 
10 deltagere.

Læs mere på www.facebook.com/smikbh/events 

________________________________________
Studentergudstjenester
Tid: hver fredag i semesteret kl. 12.15
Sted: Trinitatis Kirke ved Rundetårn
Pris: Gratis
Hver fredag står en studerende eller en studenterpræst på prædikestolen og udlægger den 
kommende søndags prædikentekst i en kort gudstjeneste. Efter gudstjenesten serverer 
SMiK en forfriskning i våbenhuset, og der vil være lejlighed til at møde dagens prædikant. 
Forfriskningen består af et lille glas gourmetøl eller en god, gammeldags kop kaffe. Alle 
er velkomne!
________________________________________
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 

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-kan-
didatstudieordning)/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 41 aftaler i 14 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, Univesi-
dad 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-kandidatstudieord-
ningen).

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.

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.

Studbud
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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 el-
ler begge kurser. Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern 
medicinske 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 gæsteforelæ-
serne 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

SidSte ugeS X-Svar

Føler du dig også, at Fremdriftsreformen presser dig til at tage den lige lægevej fra A 
til B uden tid og mulighed for noget andet end ECTS-regnskab og ventetid hos SSC? 
Frygt ej. MOK præsenterer: STRESS-AF med PRIK-MINDFULNESS. 

Du er kommet ind på medicin - så du kan nok også regne ud hvordan du leger med. 
Hyg dig - og husk nu at holde lidt fri...!

Studietilbud / gøglo
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NYT SEMESTER - NYT BLOD TIL STUDENTERKLUBBEN!

Velkommen til de nye studerende! I studenterklubbens lokaler drives der til hverdag café hvor der serveres gratis kaffe. 
Det er muligt at låne spil eller læse dagens avis eller ugens Anders And. Og så kan man jo også altid få et gratis spil 
bordfodbold eller bordtennis - eller andre bordspil, du selv lige finder på. Studenterklubben er dog meget mere end 
bare en café. Der afholdes hver første fredagen i måneden lang fredagsbar, hvor vi fester til kl. 24. Desuden er der en 
masse andre fester og hyggelige evenets i løbet af året.
 
Har du lyst til at høre lidt mere om hvad, der foregår i studenterklubben? Hvad laver HiFi, hvem er ham Lars, som angiveligt 
bliver kørt rundt med af Drifterne og er det i virkeligheden Lager eller Øko, der er top dawgs? Alt dette og mere til kan du 
høre meget mere om mandag den 29. februar eller mandag den 7. marts kl 15.15 nede i klubben. Derefter har du 
mulighed for kl 16 at overvære HG'erne >>in action<< i deres vante omgivelser: mandagsmødet.

Mød op og lær nogle mennesker at kende på tværs af semestrene, prøv at finde ud af hvem pokker "Tarteletten" er og 
drik en "lajs" eller en Cocio med en ny ven. Alle er velkomne. 

Klubben holder fortsat lukket frem til mandag den 29. februar i anledningen af revyen,
men kommer stærkt tilbage - bl.a. med lang fredagsbar den 4. marts!

Normale åbningstider 

Mandag - kl. 1100-1500

Tirsdag - Fredag - kl. 1100-1700

VIGTIG INFO TIL STUDERENDE PÅ 8. OG 9.
SEMESTER OM OSCE-EKSAMEN!

I forbindelse med studiefremdriftsreformen har fakultet besluttet at revidere 
OSCE-ekasminen på kandidaten, så den bliver mere repræsentativ for det 
virkelige lægeliv. MOK har en insider i bestyrelsen og har dermed opsnappet 
de vigtigste ændringer, så du kan være forberedt på din kommende, kliniske 
eksamen!

• A-gas-posten er erstattet med en computer, hvor man i 6 minutter skal 
forsøge at komme igennem regionens nye, digitale onlineakkreditering til at 
tage A-gasser.

• EKG-posten har samme formål som før: Man skal diagnosticere en kardiologisk 
patient ud fra en 12-punkts afledning, men den er nu blevet digitaliseret og 
foregår gennem OPUS, hvorfor den studerende skal finde sig i en loading-
skærm i de seks minutter, posten tager.

• Posten hvor en figurant optræder med en collum femoris-fraktur findes stadig, 
men nu skal du i stedet for at optage anamnese omkring ulykken overbev-
isende forklare, at du ikke har tid til at behandle patienten liiige nu men nok skal 
nå det i løbet af aften- eller nattevagten, og at sygeplejersken vist nok er på vej.

• Kommunikationsposten, hvor man skal berolige en bekymret patient, der 
er ked af sine prøvesvar er erstattet med et simuleret kvartalmøde med 
hospitalsledelsen, hvor man skal dokumentere, at ens afdeling lever op til 
regionens kvoter.

• Suturposten er lavet om til en rekvisitionspost, hvor man i det nye fælles IT-
system dokumenterer, at man skal til at suturere en patient.

• Pauseposten er uændret, men ingen ved, hvor den er, så man bruger 6 minut-
ter på at løbe forvildet rundt på gangene for at finde pausen.

• Vurderingen af din præsation til eksamen er ændret, idet overlægerne, som 
tidligere var de kliniske eksaminatorer er erstattet med eksamensvagterne 
fra Peter Bangs Vej.

• CAMES, som varetager OSCE-eksamen, har skiftet navn tilbage til CEKU, fordi 
det andet var for fjollet.

Ovenstående er kun få af mange ændringer, men de er de mest centrale for 
din eksamen. Ha’ dem in mente, og du vil klare dig strålende.

Mvh. MOK

Kære medicinstuderende!
I anledning af Alternativets fremtog i dansk politik, er det på tide, at vi i højere 
grad integrerer alternativ behandling i medicinstudiet. I denne anledning har 
vi på MOK startet en række nye basisgrupper, der kan udvide din horisont; 
både brugbart og spirituelt.

Læger Uden Metafysiske Grænser
I LUMG har vi erkendt, at den konventionelle medicin har spillet fallit og er 
utilstrækkelig til at behandle de mest alvorlige lidelser, der plager befolknin-
gen: De funktionelle, der ikke kan påvises klinisk og som kun giver subjektive 
symptomer.
Gennem gruppemeditation og nøgen-synkronsvømning opnår vi Nirvana, 
hvorigennem vi kan nå patientens åndehule og kurere hendes sjæledyr.

Fælles Lægeligt Objektivt Vaccinationsforum
I FLOV mødes vi mandag, onsdag og lørdage, hvor jupiter står klart, for at trawle 
PubMed igennem for artikler, der bekræfter vores tvivlsomme standpunkt; 
at vaccinationer er dårlige, selvom de forebygger et hav af sygdomme, og at 
det er bedre, hvis børn skal lide igennem potentielt fatale sygdomme for at 
tilfredsstille vores holdninger. Vi er meget ansvarlige.

Foreningen for Juvenil og Overgribende Lemlæstelse af Sønner
Os FJOLS’er går ind for omskæring af drengebørn. Vi hygger med at holde fast 
på vores – efter vildfarne sjæles – forældede opfattelse og mødes for at fryde 
os over og kæmpe for, at andre, nyfødte drenge bliver udsat for det overgreb, 
vi selv blev, da vores forældre tog et fundamentalt og vigtigt valg på vores 
vegne og maltrakterede vores kønsorganer. Der er gratis kaffe.

Homeopatisk og Organisk Kulturforum for Undervisning af Studerende
HOKUS går, som vores basisgruppes navn antyder, op i god, evidensbaseret 
og alternativ medicin. Vores mødedage er ikke fastsatte, men vi koordinerer 
på Google-plus for at finde dage, hvor flertallet af os er forkølede. Her drik-
ker vi så ren echinacea og tolker eventuel bedring af vores forkølelse som 
”medikamentets” effekt.

Basisgrup og gøgl
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Henaaaaaaaaaad!

5. Nillers yndlingsnudler
7. Danmarks smukkeste veje
8. Verdens største pjattedyr
9. Man bliver udpræget intoksikeret ved indtagelse af dette
10. Latinsk familienavn, for de mest giftige svampe
12. Her bor de fleste danske medicinstuderende
13. Dette produkt bruges i de fleste printere
16. Klassisk juice fremstillet af gulerødder
17. Farve, som oftest forvirres med afføring
19. Kendt Pussy fra 1959
20. Festen, hvor man fejrer det sidste års kandidater
22. Hund med tre hoveder
24. Danmarks vestligste punkt
26. Land med sydvendt kyststrækning, som får dig til at tænke 
 på elefanter
27. Hundë, som minder om bandnavn, andet sted i krydsordet
28. Hovedrollens fornavn i A Knights Tale

Nedaaaaaaad!

1. Produkt, der blev opfundet grundet rationering af  
 chokolad en under 2. verdenskrig
2. Tvivlsom katteejer
3. Den mest frustrerende eksamen på bacheloren i følge 
 Dennis
4. Svensk ord for inflammation i øjenlåget
5. Antal hoveder Cerberus havde
6. Milles ynglingsdyr
11. Rund figur i afgrøder
12. Medicinerens verdens fjende
14. Rugbrødbaseret drys, der ofte bruges til ymer
15. Bjørnebanden på engelsk
18. Det undrer Dennis, at benløse fugle ikke indeholder dette 
 dyr
21. 4350 m lang flod, med delta i SydVietnam
23. Folkevogns model, som minder om lille dyr
25. John, George, Paul og Ringo

Dette er en kryds om livet.
Livet er kort.

Men føles nogle gange langt.

Smil! Det smitter!

Livet giver ikke altid mening.

Men det gør denne kryds. Altid.
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Husk at vaske hænder!
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Du når det mok!

Kryds om livet


