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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
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PMS
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MOK UDKOMMER
COGITA MÅNEDSMØDE, S. 4
FOREDRAG MED PIPPI, S. 5

BAMSEHOSPITALET MÅNEDSMØDE, S. 4
GO GENERALFORSAMLING, S. 4
IMCC INTEGRERET SUNDHED MÅNEDSMØDE

MO SPISER BRUNCH, OG TAGER PÅ WEEKEND-
SEMINAR

MO ER FULD PÅ WEEKENDSEMINAR
ANDREA AV'ER DERUDAF PÅ WEEKENDSEMI-
NAR

JARIS ER I SOMMERHUS
(JARI WA KOTÉJI NI ARIMASU (PÅ JAPANSK))
DENNIS ER OGSÅ I SOMMERHUS (PÅ DANSK)

MOK DEADLINE KL. 12:00
JARIS FLYVER TIL JAPAN!

IDEER TIL STUDIEMILJØ, S. 10
FFF MÅNEDSMØDE, S. 4
TOUR DE CHIRURGIE GO + SAKS, S. 4
ZIKA-VIRUS FOREDRAG, EORTA, S. 5

Basisgrupper

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

Ugens sjove 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

Albin

AndreaMo

Anders Jaris

w
Jeg elsker at være

på side 2!

Stort og varmt velkommen til 
Jaris og Anders på redaktionen! 
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Er der gået kage i din teoretiske bageviden? Frygt ej. MOK bringer i denne uge den STORE guide til alting sødt.

Når du stiller dig i dit køkken og skal til at bage en kage, er det nemt at blive ganske overvældet af alle de mange valg du skal til at 
træffe. Form? Farve? Smag? Åh gud. Der er pludseligt rigtig mange ting at tage stilling til, men læs videre her og så er du i det mindste 
så langt, at du ved hvad du har at vælge imellem!

Det første du skal beslutte dig for, er hvilken slags kage du vil bage. Lægmand inddeler 
typisk kager efter deres smag (chokoladekager, frugtkager, osv.) men som oplyst MOK-
læser ved du nu, at de professionelle hellere inddeler efter blandingsmetode – altså 
hvordan kagen får sin volumen. Der er groft sagt tre kategorier:

Smørkager
Disse indeholder meget fedtstof, typisk i form af smør (duuh). 
Oftest kombineres først smør og sukker, som piskes luftigt 
mens sukkeret delvist opløses. Dette sammen med bagepulver 
giver kagen dens løft. Tørre og våde ingredienser tilsættes 
herefter i alternerende doser, hvilket resulterer i et let og luftig 
krumme – dog ikke helt så let som sandkagen (se nedenfor). 
En god smørkage har en smørfed fugt til den, men stadig en 
sprød krumme i kanten.

Skumkager
Skumkagen kan nærmere kategoriseres ud fra hvad den 
mangler end hvad den indeholder. De indeholder typisk 
ikke fedtstoffer som smør og olie og bruger ikke jævnere. 
Volumen i kagen kommer i stedet fra piskning af æg. Luf-
ten, der piskes ind i ægget udvider sig under bagningen 
og giver en naturlig rejsning uden behov for bagepulver. 
Det er derfor yderst vigtigt ikke at slå luften ud af æggene 
efter piskningen, hvorfor de tørre ingredienser forsigtigt 
foldes ind i massen og fedtstof undlades, da det ville 
kunne veje massen ned. Denne metode producerer meget lette, 
luftige kager, men som generelt har mindre smag og fugt end smørkagen. Typiske 
skumkage-eksempler er marengsen og den klassiske danske lagkagebund.

Mel-løse kager
Kager uden (eller med meget lidt) mel har typisk en meget 
lind og silkeagtig textur og kan både serveres bagt eller ikke-
bagt. De bagte kager inkluderer bagte cheesecakes og melløse 
chokoladekager (som f.eks. den udødelige Gateau Marcel), som 
typisk tilberedes i springforme for let udtagning af den labile kage 
efter bagning. Et særligt nyttigt tip: Hvis springformen sættes i 
vandbad i en større form idet den indføres i ovnen, så beskyttes 
kagen mod ovnens stærke bundvarme, som ellers kan give kagen 
en mere porøs textur end ønsket. 

De ubagte varianter ses typiske som ubagte cheesecakes og 
mousse-kager. Disse får deres form ved at indeholde husblads 
eller anden stivner og skal sætte sig over flere timer på køl. Typisk 
har disse kager en bagt bund, som tilberedes før mousserne 
lægges på. Mousse-sætning er sammen med chokoladetem-
perering en af de mest frustrerende teknikker at lære, men når 
det mestes kan der høstes evig anerkendelse!

Når du har valgt kageslags skal nu vælge størrelse og 
form på din kage. Her er der så godt som uendeligt 
mange valgmuligheder – men du behøver altså ikke 
en bachelor i kombinatorik for at bestemme dig. Som 
regel bager du vel bare i den ene form du har. ...men 
hvis du har flere lag i dig - så kan du jo lige skimme 
til venstre en gang.

Nu har du så din kage og det rigtig sjove kan gå i gang. Glasuren er og bliver mit 
yndlings-punkt ned af kage-stien – for der er bare så stort variationspotentiale! Der findes 
over 15 overordnede slags glasurer, hver med flere undertyper. Kun de essentielle bliver 

gennemgået her, men gå endelig selv videre på opdagelse i den store 
vide glasurverden…

Smørcreme (buttercream) er og bliver en af de mest gængse og 
alsidige glasurer. Det laves på en variation over den evigt lækre smør/
sukker-duo og kan tilsættes farve og smag til fantasien holder op. Det 
er den typiske cupcake-topping og kan endvidere inddeles i ameri-
kansk smørcreme, skorpedannende smørcreme, mel-smørcreme, 
smøreoste-creme, budding-smørcreme, fransk smørcreme, fudge-
smørcreme, marengs-smørcreme og fast smørcreme.

Karamelglasur er en alt for ofte glemt glasur. Lavet på sukker, kon-
denseret mælk og ivrig omrøring er det super nemt og går jo lige i fedt-
depoterne. For bedst effekt i hærdningen udhældes karamelglasuren 
direkte på den varme kage.

Ganache. Now we’re talking! Alene navnet afslører, at vi her har talt om noget, der 
er bare lige tanden lækrere og mere frankofilt end så meget andet. Det fungerer lige godt 
som glasur, fyld og glaze og er bare dødlækkert! Almindelig ganache laves med lige dele 
fuldfedts-fløde og mørk kvali-chokoloade. Fløden varmes op og overhældes chokoladen, 
som røres ud til den glatteste bløde chokoladelækkerhed. Det er meget flydende til start, 
men efter en overnatning i køleskabet sætter det sig til en bastant tung masse. Hvis det 
overhældes kagen mens det stadigt er varmt kan det lægge sig i et tyndt lag, men hvis 
du kan dy dig – så vent til det har kølet lidt og smør det på i et tykkere og mere tilfredss-
tillende lag. Alternativt kan ganache piskes op dagen efter til en luftig mousse der især er 
er velegnet i lagkager eller den kolde ganache kan bruges som indmad i fyldte chokolader.

Glaze er det vi typisk kender som glasur 
herhjemme – den der helt simple kanelsnegls-
udgave. Den helt tynde glaze er især velegnet 
til fuldt overtræk af doughnuts, mens den 
tykkere er god som et ekstra sukkertwist på 
gærdejs-kager.

Fondant eller marcipan? Det er det evige overtrækningsdilemma. Fondanten er sukker-
baseret mens marcipanen er lavet på mandler. Fondant kan købes færdigt, eller laves selv 
ved at smelte skumfiduser og ælte store mængder flormelis i. Det er en smagssag hvad 
man er til – men i begge tilfælde er det vigtigt at dække din kage med en glasur under 
fondanten/marcipanen, da denne ellers ikke vil sætte sig pænt. Her er smørcreme det 
oplagte bud!

Nu kommer vi så til finishen: det store pynte-show! Frisk frugt, fondant-formede figurer, 
sukkermasse eller bogstaver skrevet i flydende chokolade. Her får du lov at stå på egne 
ben, men hvis du er helt på bar bund – så sæt kage-bage-projektet på pause og sæt dig 
til at se re-runs af den Store Bagedyst.

...og NU skal der spises, men at skære en 
kage er ikke sådan lige til. Det er faktisk en 
hel videnskab, som der er skrevet litteratur 
om - litteratur, som er blevet udgivet i Nature! 
For du kender det jo – du har skåret af en rund 
kage på den helt klassiske pizza-slice måde, 
men det efterlader to åbne sider af kagen, 
som så bare står der og tørrer ind. Men hey! 
Det sørgede Francis Galton i 1906 at der kom 
råd for. Han udtænkte nemlig den mest opti-
male skæreteknik og fik det publiceret så den 
gængse kagebager aldrig mere skal døje med 
tørre sider på daggammel kage. Efter 110 år 
er det dog stadig en teknik, som ikke er gået 
viral endnu – men hermed bringes budskabet 
i MOK og så må vi se om ikke vores impact 
factor kan hjælpe det lidt på vej… 

Og så til sidst men så bestemt ikke mindst 
skal der nu træffes det sidste valg: Skal din 
kage spises med gaffel eller ske – eller skal du 
bare på bedste neandertalervis springe på hovedet ned i den? Valget er helt op til dig.

Happy baking!
Mo/MOKred

MOKs store BAGE-guide
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Bamsehospitalet og SundKrop
Tak for en super hyggelig aktionsdag i lørdags - vi håber på at se vores nyuddannede 
bamsehjælpere og sund-krop’ere til vores kommende arrangementer!

Mød os i løbet af måneden til… 
8. marts: Sund Krop på Sortedamsskolen.
10. marts: Månedsmøde kl. 17 - kom og hør om Shaken Baby Syndrome.
18. marts: Sund Krop på Randersgade skole.
19. marts: Bamsehospitalet på Dragør Bibliotek.
31. marts: Sund Krop på Randersgade Skole.

Du kan finde events og tilmelding til arrangementerne i vores facebookgruppe: “Bamse-
hospitalet & SundKrop, København”.

Månedsmøde i Cogita: Debat om diagnoser

Onsdag 9. marts, kl 17.00, Loungen i Studenterhuset

Til vores næste månedsmøde skal vi have skærpet tungerne og finpudset argumenterne! 
Vi skal lege med debat og holdninger, og forhåbentlig bliver vi bedre til at sætte ord på 
vores tanker og se problemstillinger med andre øjne end vores egne. Det bliver med 
garanti en udfordrende, og ikke mindst underholdende omgang ordkløveri i den gode 
dialogs tjeneste. Kom glad!

Efter en omgang debat holder vi et reelt månedsmøde og efter mødet spiser vi sammen. 
Vi glæder os til at se jer allesammen!
www.cogitakbh.dk

Evidensbaseret kost - foredrag med IMCC Integreret Sundhed og 
Månedsmøde
"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 frem for 
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 eventet på facebook: ”Evidensbaseret 
kost – Foredrag med IMCC Integreret Sundhed” eller 
facebook-gruppen ”Integreret Sundhed København”

Forbedr DIN førstehjælp!

I Førstehjælp For Folkeskoler gør vi, hvad vi kan, for at lære skoleelever og interne frivillige 
at give korrekt hjerte-lunge-redning.
Men hvad gør man på hospitaler, når hjertet begynder at slå igen?
Hvad vil DU gøre når ROSC (Return Of Spontaneous Circulation) indtræder – og hvorfor?
Ved dette næste FFF’s månedsmøde holdes bl.a. et fagligt oplæg med fokus på denne 
udfordring, og om de korrekte tiltag, man skal gøre, i henhold til ERC’s guidelines fra 2015, 
af en dygtig intern FFF’er. 

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

Der vil være blodsukker-understøttende snacks. Husk at både 
medlemmer og ikke-medlemmer er meget velkommen!

Vi glæder os til at se dig!

GENERALFORSAMLING I GO

Kære GO’ere
Så er det snart tid til generalforsamling i GO. Det kommer til at foregå: 
TORSDAG D. 10.03.16 kl. 17
Lokale 42.0.01 i Pavillonen

Til generalforsamlingen vil formanden og bestyrelsen fortælle hvordan 2015 er gået, 
mens kassereren giver et indblik i økonomien, og så skal vi selvfølgelig have valgt en ny 
bestyrelse. Det kræver ingen særlige evner eller kontakter at stille op til bestyrelsen. Det 
vigtigste er, at man har lysten og motivationen til at lægge kræfter og tid i GO.

Uanset om du altid har brændt for det eller bare har fået en pludselig lyst til at blive en 
del af bestyrelsen – må du meget gerne skrive til bestyrelsen på bestyrelse@gynobs.nu, 
så vi kan få en idé om, hvor mange der stiller op. Der er dog også mulighed for at stille 
op på selve dagen. Til generalforsamlingen skal man fortæller lidt om sig selv, og hvorfor 
man gerne vil være en del af bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerer den nye 
bestyrelse sig selv, og så begynder alt det sjove  
Alle betalende medlemmer af forening kan stemme. 
Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper
4) Godkendelse af foregående års regnskab, budget for næste regnskabsår
5) Fastlæggelse af kontingent
6) Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
7) Valg af bestyrelse, suppleanter og eksterne revisorer
8) Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal være annonceret skriftligt med minimum 2 ugers varsel.

Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner
Bestyrelsen i GO

TOUR DE CHIRURGIE GYN/OBS

SÅ er det blevet tid til endnu et foredrag i rækken, denne gang med fokus på gynækologi 
og obstetrik.

Christian Rifbjerg Larsen, overlæge på Herlev,  kommer og fortæller os om hverdagen 
som kirurgi på gynækologisk afdeling. Vi skal høre om specialet og hvordan en typisk 
dag forløber. Derudover vil Christian selvfølgelig dele en masse spændende kirurgiske 
cases med os.

Så kom og bliv klog sammen med GO og SAKS. Der vil være forfriskninger og dejlig 
stemning.

Det hele løber af stablen den 
Tirsdag den 15/3 kl. 17 
Lokale 29.01.30 (miniauditorium).

/GO og SAKS

BLIV UDDANNET SEXPERT hos Sexekspressen!

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

BLIV UDDANNET på vores Vinterseminar:

D. 1.-3. APRIL
i Hvalsø, se vores facebook event: ”Vinterseminar Sexekspressen Kbh”

Der kommer til at være masser af fest og hygge – og allerede uddannede sexperter får 
fornøjelsen af spændende foredrag og workshops!

Kom også forbi til vores næste MÅNEDSMØDE:

TORSDAG D. 7. APRIL KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 

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

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
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Poop in a pill – red dine nærmeste med din fæces!

Den 30. marts kl. 17 inviterer Eorta til månedsmøde og denne gang sætter vi fokus på et af 
de hotteste forskningsområder inden for gastroenterologien! 

Gennem de seneste år har forskerne vist stor interesse for tarmfloraens betydning for vores 
trivsel og ikke mindst for udviklingen af mange kroniske sygdomme/tilstande. Og hvad er 
de kommet frem til? At vores egen fæces kan have en helbredende effekt - og dermed er 
fæcestransplantationer altså blevet en af de helt nye og mest omdiskuterede behandlings-
former inden for gastroenterologiens verden! Her undersøges der bl.a. for virkningen af fæces 
i behandlingen af fx fedme, alzheimers og ikke mindst voldsomme og svært behandlelige 
infektioner såsom clostrium difficile.

Vi har derfor inviteret den førende forsker inden for området, Anders Munk Petersen, over-
læge, klinisk lektor, ph.d, fra Gastroenheden, Hvidovre Hospital, til at gøre os alle sammen klo-
gere på fæcestransplantationers virkning mod fx behandlingsresistente clostridium difficile. 

Så kom og hør om denne uortodokse, men meget opfindsomme behandling, som netop 
kan være et blik ind i fremtiden, hvor antibiotika resistens kan blive en hverdag. 

Efter oplægget vil månedsmødet fortsætte over i Studenterhuset med fællesspisning for 
dem, der har lyst! Alle er som altid velkomne - både nye såvel som gamle :)

Nærmere information følger angående oplæggets lokalitet – følge med på facebook eller 
i MOK. 

Vi glæder os til at se jer allesammen!
/Eorta

ZIKA VIRUS – Kun et bid væk? Myggeoverførte vira i fokus

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, lektor 
Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum samt professor Flemming Konradsen, der 
er afdelingsleder for Global Sunhed på KU og forsker i malariaepidemien. 

Anders Koch vil gøre os alle sammen klogere på Zika virusen samt de øvrige vira ud fra 
en medicinsk, en dansk og et internationalt perspektiv. Thomas Pape vil belyse de etiske 
overvejelser bag en mulig udryddelse af hele myggearten, hvilke konsekvenser en sådan 
handling kan have, samt klimaforandringernes betydning for Danmarks fremtidsudsigter 
ift. udbredelse af diverse vira. Endelig vil Flemming Konradsen fortælle om strategier for 
kontrol af udbredelse og mulig bekæmpelse af Zika virus, samt om hvilken betydning Zika 
virus har for de lande, der er inficeret. 

Eventet finder sted den 15. marts kl. 17.15 i Hannover Auditoriet og er GRATIS og åbent for 
alle – så tag din læsemakker under armen og kom og bliv klogere. Der vil 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

FOREDRAG MED PIPPI

9. MARTS 2016
KL. 16.30
LOKALE 42.1.02

Kære allesammen!

SÅ er vi godt igang i PIPPI og selvom det kan virke som om at der har været stille vande 
er der blevet arbejdet i kulissen. 
På onsdag d. 9. Marts kl. 16.30 er der et spændende foredrag med en ung pædiater fra 
Hillerød Hospital. Der vil blive fortalt om hverdagen på en børneafdeling med alt hvad 
det fører med sig. Undervejs vil der blive fortalt om forskellige cases og vist billeder. 

Vi håber super meget på at se så mange af Jer som muligt. 
Det er skønt forår og vi frister med varme drikke og lidt sødt til ganen efter en lang læsedag 
på Panum - og det er især hyggeligt, hvis man lokker sin læsemakker med.

Alle er velkomne! Vi glæder os til at se Jer :)

Vil du med PIT til Afrika eller Indien?

Nu har du muligheden, for PIT har nemlig restpladser til sommer og i efteråret 2016!
Der er kommet en ledig plads i sommerferien på vores hospital i Indien!
• Mungeli Hospital, Indien:1 plads i perioden juli-aug.

Andre restpladser:
• Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia: 1 plads i perioden sep-nov.
• Siaya Hospital, Kenya: 2 pladser 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. Ansøgning forudsætter at man kan deltage på 
Tropemedicinsk Weekend Kursus den 30. april til 1. maj i Århus, hvis man ikke tidligere 
har været på dette eller lignende kursus.

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

Til kamp for forskningsåret!

I samarbejde med FADL og MedicinerRådet har PUFF sat sig for at finde nogle studer-
ende, der ikke vil kunne gennemføre et allerede planlagt forskningsprojekt, såfremt det 
i fremtiden bliver umuligt at holde orlov under studiet. Det er hensigten at høre disse 
studerende, om de vil indgå i et kort interview i en film, som vil blive produceret af FADL.
Så er du selv i den situation eller kender nogen, der vil blive berørt, så kontakt os på 
bestyrelse@puffnet.dk
De bedste hilsner 
PUFF

Introduktion til studenterforskning i samarbejde med
studievejledningen
Har du tænkt over om forskning kunne være noget for dig? 
Er du tvivl om de første skridt du skal tage for at komme ind i forskning? 

Så kom til PUFF's oplæg i samarbejde med studievejledningen om, hvordan man kan 
komme godt i gang med studenterforskning og hvordan fremdriftsreformen påvirker 
mulighederne for forskning under studiet.
Tid: Tirsdag den 15. marts kl 16.30 – 18.
Sted: Lundsgaard auditoriet

Tilmeld dig eventet på PUFFs facebookside.

Vi glæder os til at se jer!
Puff-bestyrelsen

PANUMKORET 
opfører Brahms’ ”Ein Deutsches Requiem” – Londoner Fassung 
for firehændigt klaver samt værker af Morten Lauridsen og 
Carl Nielsen.

Tid: Lørdag d. 19. marts kl 20
Sted: Sankt Jakobs Kirke, Østerbrogade 59, 2100 Østerbro
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Kære Medstuderende,

Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med andre medicinstuderende, 
læger og personer med en sundhedsvidenskabelig uddannelse? Og i den forbindelse 
komme til Barcelona? Så er AMEE-konferencen lige noget for dig. Konferencen byder på 
en masse forskellige oplæg med forskellige målgrupper, og man kan for eksempel lære, 
at Spanien mangler flere ansøgere til stillinger i pædiatri, at man kan tegne kropsdele på 
sig selv som en del af anatomiundervisningen, hvordan folk reagerer i akutte situationer 
eller hvordan man kan forbedre udvælgelsen af nye medicinstuderende og få flest mulige 
studerende igennem studiet på bedste vis. Man kan selv vælge imellem de flere hundrede 
forskellige oplæg, foredrag og workshops eller man kan tage ind i hallen, hvor udstillerne 
viser modeller af dukker og andet computerbaseret ”legetøj” til blandt andet scanning af 
babyer, gynækologisk undersøgelse, anlæggelse af dræn, intubation, suturering etc. etc.
Hovedformålet med denne tur er deltagelse i selve konferencen d. 26.-31. aug. 2016. Der 
vil ligeledes være sociale, turistede arrangementer, hvor vi blandt andet lærer de andre 
studerende at kende samt ser lidt af byen. Selve konferencen, fly samt hotel er hoved-
sageligt finansieret af fakultetet, men man skal regne med, at der kommer en egenbetaling 
alt efter hvor mange vi bliver.

Vi forbeholder os retten til et depositum på 1500 kr., som også er loftet for, hvor stor egen-
betalingen kommer til at blive. Bliver rejsen billigere, vil man naturligvis få overskydende 
penge tilbagebetalt umiddelbart efter konferencen.

Lyder dette som noget for dig skal du:
• Skrive en ansøgning på max 250 ord om dig selv.
• Du må gerne skrive om undervisningsmiljøet på SUND.
• Du skal fortælle os, hvad du regner med at kunne tage med hjem fra AMEE.
• Navn, semestertrin, KU-mailadresse, mobilnr., skal ligeledes stå i ansøgningen.
• Ansøgningen skal sendes til ameeudvalg@gmail.com senest mandag d. 16. marts 
2016. Man vil få endelig besked om deltagelse senest d. 31. marts 2016.

Turen her er arrangeret af MedicinerRådet, men alle medicinstuderende kan søge. I ud-
vælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på at man blandt andet har sat sig ind i hvad 
AMEE er. Yderligere oplysninger kan findes på www.amee.org. 

Vi glæder os til at høre fra jer!
Kærligste hilsner,
AMEE-udvalget under MedicinerRådet.

Kære studerende. 

Lige nu er hele SUND i gang med den store UndervisningsMiljøUndersøgelse. Det er 
en ministerielt pålagt undersøgelse af de studerendes trivsel, som finder sted hvert 
3. år. Denne undersøgelse er vores bedste mulighed som studerende for at udtrykke 
utilfredshed med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og som medicinstuderende har 
vi nok at brokke os over! Vil du klage over manglen på gruppearbejdspladser, eller føler 
du dig som klasseeksemplet på ICD-10 diagnosen for stress før hver eksamen? Så er det 
nu du skal udtrykke din utilfredshed. Det gør du ved at trykke på banneret, som er lige 
over studiebeskederne, når du logger på KUnet. Gør det for din egen skyld, men også 
for dine medstuderendes!
Det er ikke ligegyldigt, om man deltager eller ej. 

Jeres MedicinerRåd.

Studenterpolitik / Basisgrupper / Gøgl
SATS - kursus i Akut Patient

Beskrivelse: Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår de hyppigste og mest livstru-
ende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken.
Kurset er opdelt i en teoretisk og en praktisk del. På den teoretiske del gennemgås de 
patoanatomiske og –fysiologiske årsager bag førnævnte tilstande, ligesom akutte behan-
dlingstiltag, 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 19.-20. Marts på Copenhagen Academy for Medical Education & Simula-
tion (CAMES), Herlev Hospital. Kurset afholdes over weekenden fra 9.00-17.30 begge dage.

Deltagere: Kurset har plads til 24 kursister. Der er intet krav om semestertrin, men niveauet 
er tilrettelagt 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. 3. marts kl. 17:00 på www.sats-kbh.dk.

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

SATS – Kursus i Akutte Procedurer

Beskrivelse: Kursus i aflastning af trykpneumothorax, anlæggelse af pleuradræn, intra-
ossøs adgang og nødtracheostomi på donationsmateriale (mors).
Der forventes en basal forståelse for de anatomiske forhold svarende til indgrebene.
Husk endvidere at medtage egen kittel.

Vi glæder os til at se jer!

Undervisere: Bo Laksafoss Holbek, Camilla Strøm, Mathias Hjort (opdateres)

Tid og sted: 10. marts kl. 16.00-20.00, Panum.

Deltagere: Der er plads til 18 kursister. Medlemskab af SATS, samt bestået 3. Semesters 
anatomieksamen er et krav

Pris: Kurset koster 100 kr. heri er der inkluderet snacks, drikkevarer og lidt aftensmad.

Tilmelding: Tilmelding åbner d. 25. Februar kl. 17.00 på www.sats-kbh.dk

Kursusansvarlige: Christian Ballegaard, Mads Lønnee og Anders Granholm

SATS - 9. arrangørmøde for EMSS16

EMSS16 er en international sommerskole i akutmedicin der afholdes af SATS-København. 
Der vil deltage 60 studerende fra hele verden og derudover et større hold af dedikerede 
arrangører. EMSS16 bygger på EMSS15 der løb af staben i starten af august 2015. 

Kunne du tænke dig at bidrage som arrangør - og ikke mindst udvikle dine organisatoriske 
og faglige kompetencer – så mød op til arrangørmødet 

Tid og sted:
d. 8. Marts kl. 16.30 på COBIS, Ole Måløes vej 3, 2200 (kun 5 minutters gang fra Panum). 

Alle er velkomne, nye som gamle, uanset semestertrin.

Dagsorden til mødet:

1. Velkommen til nye
2. Nyt om protokol, fond og budget
3. Opdatering fra sidst - Hvad skal vores hospital hedde?
4. Dannelse af indkvarteringsgruppe
5. Dannelse af SoMe gruppe
6. Dannelse af forplejningsgruppe
7. Hjemmesidegruppe
8. Undervisergruppe sættes i gang
9. Materiale / sponsering

Svar på Kryds fra sidste uge!
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 10, 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.   
________________________________________
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 forsamlinger 
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 
________________________________________
Demokratiets paradoks - Selvafskaffelse
Tid: onsdag 16. marts kl. 17-19
Sted: CSS, Kommunehospitalet, lok. 18-01-11
Pris: Gratis
BEMÆRK: vi begynder kl. 17.00 UDEN akademisk kvarter

Foredrag ved MF, Naser Khader, og professor i statskundskab, KU, Christian Rostbøll. Bagefter 
debat med salen.

Med ytrings- og forsamlingsretten rummer demokratiet principielt også kræfter, der vil 
afskaffe demokrati. Hvor går grænsen i praksis?

Arr. Den Grønne Kuppel - Studentermenigheden i København på CSS, Kommunehospitalet.
________________________________________
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. Forfrisk-
ningen består af et lille glas gourmetøl eller en god, gammeldags kop kaffe. Alle er velkomne!
________________________________________
Teologisk fisketur
Tid: 21. maj kl. 12.30
Mødested: Lautrupskaj, Kalkbrænderihavnen, 2100 Kbh. Ø
Pris: Gratis. Udgifter til fisketegn (www.fisketegn.dk) og evt. leje af grej må påregnes.
Tilmelding: Bindende tilmelding til Nicolai på praest@sund.ku.dk senest 19. maj - der er 
plads til max. 35 personer. Husk at angive, om du skal leje grej.

Fisketur og fællesskab for alle studerende. 

Studentermenigheden tager traditionen tro på forårsfisketur. Man kan fange en forsinket 
pinsefisk og prøve fornøjelsen ved at fange sin egen mad. Det kan også være en skræmmende 
oplevelse pludselig at stå med en levende torsk i hænderne, hvis man ikke har prøvet det 

før. Men der er altid hjælp at få om bord på skibet.

Vi betaler for skibet, så turen er gratis; men man skal selv købe et fisketegn: www.fisketegn.
dk/fisketegn
Og har man ikke selv grej, så kan det lejes på skibet – det koster 100,- for stang, hjul og en 
pirk. Yderligere pirke kan købes om bord.

Husk vamt og fornuftigt tøj; selv i maj kan der være koldt ude på Øresund.

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

________________________________________
Studietursoptakt: Jerusalem fra oldtiden til 1948
Tid: tirsdag 17. maj kl. 19.30
Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1.
Pris: Gratis
Foredrag med lektor Søren Holst. Om Jerusalem fra oldtiden til staten Israels begyndelse 
i 1948.

Lektor Søren Holst deltager som guide på SMiKs studietur til Jerusalem.

Alle studerende er velkomne.

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 historisk 
og nutidigt brændpunkt, et rituelt og mytologisk centrum og pilgrimsmål for tre verden-
sreligioner, 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 

________________________________________
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 

________________________________________

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 vigtig-
ste 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 stu-

denterdeltagelse 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 god-
kendt 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 informa-
tion findes på:
 

http://healthsciences.ku.dk/education/summerschools/internal-medicine/
 
Kontakt:
Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi: CopSum@dadlnet.dk
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Sundhedsplatformen
Herlev og Gentofte Hospitaler vil 
implementere det nye fælles 
journalsystem Sundhedsplatformen, 
der skal samle information om patienten 
i én elektronisk journal. 
Det skal skabe overblik og høj sikkerhed for 
patienter og sundhedspersonalet i Østdan-
marks hospitalsvæsen. Det vil sige i de to 
regioner, hvor dit Vagtbureau sender 
FADL-vagter ud. Det er en ordentlig mund-
fuld at indføre og der arbejder et stort pro-
fessionelt team af specialister på sagen. 
Sundhedsplatformen indføres gradvist på 
regionernes hospitaler og i psykiatrien over 
de kommende to år, og det er her i første 
omgang de to hospitalsenheder Herlev og 
Gentofte, der "går live" den 21. maj 2016.
Vagtbureauet har et tæt samarbejde med 
teamet bag Sundhedsplatformen omkring 
indplacering af FADL-vagterne, og der er 
også flere af vores vagthold, der allerede nu 
hjælper til med administration af dette nye 
system.
Vi vil løbende orientere Jer om udviklingen 
af Sundhedsplatformen set ud fra 
FADL-vagt-tilgangen, og hvilken betydning 
det vil få.

Lægevikarhold 7714 til Glostrup 
Hospital 
Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup, søger 
2-3 nye holdmedlemmer med start 1. april

Ansøgningsfrist: Torsdag den 10. marts. 

Se mere på www.fadlvagt.dk

Praksis I Ishøj
Vil gerne have et hold af FADL-vagter, som 
kan være behjælpelige i klinikken i perioden 
marts/april måned.

Der vil være to funktioner, dels som sekretær 
med arbejde i skranken og bemanding af 
telefon uden for lægernes telefontid kl 
08-09:00 og dels som praksissygeplejerske. 

Ansøgningsfrist: 14. marts 2016 

Se mere på www.fadlvagt.dk 

Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N
WWW.fadlvagt.dk
Tlf 35 37 88 00

Mangler du 
penge til dine 
undervisnings-
bøger?
...... vi mangler FADL-vagter til at 
sende ud på hospitalerne; så se 
på vagtudsigten og skriv dig op 
eller "tag chancen".

Har du husket din
akkreditering?
Vær opmærksom på, at vi akkrediterer 
LIGE NU !!!!

Gå ind på din vagtprofil under fanen 
"Akkreditering" for at se din ak-
krediteringsstatus, og om du eventuelt 
skulle have overset en test eller to...

OBS: Du skal naturligvis også ak-
krediteres, selv om du alene tager 
vagter på vagthold eller har en dispen-
sation.

Åbningstider i Receptionen: 
Mandag - torsdag kl.8.00 - 
17.00 fredag 8.00 - 14.00

Kursusafdeling/åbningstider:
Mandag - torsdag 
kl 8.30-12.00 og 12.30 - 15.00 
Fredag lukket

Telefonen er åben for vagtformidling
Alle dage døgnet rundt, dog kun akutte 
opkald fra kl.22.00.

Vagtbureauet
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En privat udlejer nægtede at betale et depositum på
8.000 kr. tilbage, på trods af at dette var i strid med
lejekontrakten. FADL sikrede, at medlemmet fik sine
penge.

En hel del studerende løber desværre ind i problemer
med at finde bolig, når de starter deres studie i
en universitetsby. Det betyder, at de ofte må tage til
takke med små værelser til alt for høje priser. Tilmed
oplever FADL en del sager, hvor den studerende ikke
får sit depositum retur ved fraflytning.

En sådan sag har FADL netop løst for FADL-medlem-
met Peter. Han boede til leje i et fremlejet værelse på
ca. 9 kvm. for godt 4.000 kr. pr. måned.

Ved fraflytningen nægtede udlejeren at betale depo-
sitummet
på godt 8.000 kr. tilbage til Peter. Udlejerens
begrundelse var, at Peter havde lavet en ridse
i gulvet og skadet tapet og væg ved at hænge en
persienne foran vinduet.

FADL PÅ SAGEN

FADL gik ind i sagen og henviste til, at lejekontrakten
angav at Peter højst skulle betale 500 kr. for maling
og oppudsning af vægge ved fraflytning. Derudover
gjorde vi opmærksom på, at den mindre ridse i det
ubehandlede trægulv var kommet af sædvanlig brug
af det lejede.

FADL orienterede samtidig 
udlejeren om, at vi – sam-
men med medlemmet – 
ville forfølge sagen retligt,
hvis ikke Peter fik sit depo-
situm retur inden ugens
udgang. Dagen efter havde 
Peter modtaget deposi-
tummet fra udlejeren.

Læs flere FADL 

På sagen på FADL.dk

AFU
AFU er Arrangements- og Foredragsudvalget i FADL 
København. Vi står bl.a. for at holde fastelavn, DHL 
og julebanko for alle jer medlemmer! 

I samarbejde med Lægernes Pensionskasse afholder 
vi desuden informationsaftener om andelsboligkøb.

Hvis du har idéer til nye arrangementer, er du velkom-
men til at skrive til kkf-afu@fadl.dk.

// Josefine Tangen Jensen, formand for AFU

NY MEDLEMSRABAT 
HOS PUSSY GALORE
Som FADL medlem kan du nu få 15% rabat ved frem-
visning af gyldigt FADL klistermærke hos 
Pussy Galore’s Flying Circus. 
Det gælder dog ikke morgenmad & takeaway kaffe.

Du kan finde PUSSY GALORE på skt. Hans torv og 
bestille bord på pussygalore.dk/

8000 I DEPOSITUM FORSVINDER NEMT

EKSTRA KURSUS
Vi afholder ekstra kursus i Ortopædkirurgi- og 
skadestue med Magnus Bjarnason den 4+6 
april 2016 fra 16.30-20.30

Tilmeld dig på mitFADL.

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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LAD OS HØRE DIN KONKRETE IDÉ TIL FORBEDRING AF 
DIT FYSISKE STUDIEMILJØ PÅ PANUM 

 

 

Mødet finder sted tirsdag d. 15. marts kl. 17.15-19.15 i lokale 42.0.01 på Panum. 
Vi serverer lidt mad og drikke under mødet. 

 
Vi glæder os til at se dig og dine medstuderende! 

Mange hilsner 
Bitta, Janne, Freja og Gunilla fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende og Campus Service SUND. 

Studentertilbud / Annoncer

31 VIDEOER  
DER GENNEMGÅR  

INSPEKTION, PALPATION  
OG FUNKTIONS- 
UNDERSØGELSE

Få en praktisk overbygning på den anatomiske teori,  
så du bliver i stand til at demonstrere og palpere  
anatomiske strukturer herunder undersøge musklernes 
funktion og leddenes bevægelighed.

Det koster kun 95 kr. at få adgang til videoerne - køb dem 
på munksgaard.dk - Bevægeapparatet. Klinisk anatomi

NYHED: Supplerende videoer til 
Bevægeapparatets anatomi og  
Hovedets, halsens og de indre  
organers anatomi 

Så søger Supku nye undervisere, så hvis du har en drøm om at 
undervise så er det her et opslag for dig :) !

Kære potentielle underviser

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

Vi søger i øjeblikket undervisere i følgende kurser emner: 
• 1. semester kemi 
• 2. semester excitable cellers biofysik
• 5. semester farmakologi
• 5. semester immunologi

Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til logistik@supku.dk 
Ansøgningen skal indeholde:
• Max 1 sides motiveret ansøgning
• CV max 2 sider
Ansøgningsfrist onsdag den 23. marts kl. 14. Jobsamtaler vil blive afholdt den 29. marts. 
Vi er med stor succes begyndt at starte kurser op på andre studier. Har du en ven/veninde 
du tænker er en brandgod underviser, men studerer noget andet end medicin eller medicin 
ved en af de andre fakulteter må du meget gerne sprede budskabet og vi vil være glade 
for at høre fra vedkommende. 

Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk

Vi glæder os til at høre fra dig. 
   Mvh. SupKu
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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 fedtsugning 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 lokalbe-
døvende 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

Harvard Medical School – Massachusetts Eye and Ear Infirmary 
– VKO ophold

Der er etableret et samarbejde imellem Massachusetts Eye and Ear Infirmary (Harvard 
Medical School) i Boston og Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i juni 2016 kan sendes 2 stud.med. afsted på et 4 uger langt 
klinisk ophold indenfor ØNH på Massachusetts Eye and Ear Infirmary.

De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års 
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. 

Krav:
• Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden opholdet i    
USA påbegyndes – og ØNH eksamen er bestået inden opholdet .
• Du er interesseret i ØNH.
• Du taler godt engelsk og kan klare dig i udlandet.

Ansøgning:
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)
• Ansøgningen sendes til: 
Professor Christian von Buchwald 
Rigshospitalet 
Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik 2071 
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø (Mærk kuverten Boston).

Praktisk:
• Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. 
• Yderligere fonde kan søges til dækning af logi mv.
• ”Malpractice insurance” skal selv arrangeres med lokalt 
    forsikringsselskab i USA.

Deadline er onsdag d. 23. marts 2016, kl. 10.

I tilfælde af spørgsmål kan der tages kontakt til: 
Kirstine Karnov: Kirstine.kim.schmidt.karnov@regionh.dk 
Professor Christian von Buchwald: christian.von.buchwald@regionh.dk

Medhjælp søges AKUT til gynækologisk speciallægeklinik i 
København!

Som minimum ønskes et smilende menneske mandag og torsdag Kl. 14-18, men gerne 
flere timer efter aftale (hverdage). Opgaverne omfatter reception, telefontid, opfyldning, 
klargøring af instrumenter, samt evt. assistance til mindre operationer. 

Du må være indstillet på at komme ind lidt ekstra i oplæringsperiode i de kommende 
uger inden min sygeplejerske går på orlov i ½ år pr. 1.april 2016.

Skriv kort ansøgning til ct@gynekolog.dk. Se mere om klinikken på www.gynekolog.dk
Ikke ryger foretrækkes.

Speciallæge Charlotte Tobiassen, Puggaardsgade 10, 1573 København V

Lægesekretær i ØNH-klinik søges:

Bettina Berner, speciallæge i Øre-Næse-Hals, søger til sin klinik i Søborg en lægesekretær 
og operationsassistent til drænanlæggelse og polypfjernelse fra marts/april 2016 og frem.

Vagterne er mandag til fredag 7.30/8.30-13.00. Her arbejder man sammen med en fast 
fuldtidslægesekretær. Arbejdet består i at lave høreprøver, priktests, tidsgivning, klargøring 
af patienter, handle ind, ordne instrumenter mm. Hver anden torsdag fjernes polypper 
og lægges dræn, hvor du som assistent vil være med. Det er en skøn arbejdsplads, med 
god stemning og dejligt sammenhold.

Vi er et hold af medicinstuderende som skiftes til at tage vagterne, og har her brug for 
et nyt medlem.

Hvis du er interesseret (eller har nogle spørgsmål), modtager vi gerne en ansøgning 
hurtigst muligt på e-mail: bberner@dadlnet.dk eller telefonnr: 40623367

På vegne af Bettina Berner.

Studentermedhjælper søges til Ortopædkirurgisk
speciallægeklinik i København City.

Vi søger en stud.med. der har bestået 3. semester og ikke er længere end 8. semester.
Arbejdet foregår i tidsrummet 9 til 16 ca. 1 gang om ugen, og du vil indgå i et team af 5 
studerende, der hver måned selv lægger vagtplan. Arbejdet består af forskelligt forefal-
dende arbejde som operationsforberedelse, klargøring og opvask af instrumenter samt 
med meget tæt patientkontakt. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være venlig og 
omgængelig.
Timeløn 160 kr.
Ansættelse hurtigst muligt. Du oplæres grundigt i form af 3 lønnede følgevagter, inden 
første selvstændige vagt.

Ansøgning sendes til info@lassegarde.dk
Evt spørgsmål på tlf.: 36 46 97 70

Ortopædkirurgisk klinik
Puggaardsgade 7
1573 København V

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger nye 
lægevikarer med start i April. 

Vi er et lægevikarhold på 19 lægevikarer der dækker aften/nat i Bispebjergs Psykiatriske 
Akutmodtagelse 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).  
Vi indgår i vagtlaget sammen med en for-, mellem- og bagvagt. Arbejdet er varieret og 
lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
akutte som mindre akutte. 
Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision af den tilknyttede special-
læge i front, men forventer samtidig at man som lægevikar kan takle travle perioder, og 
arbejde selvstændigt.

Oplæring tilbydes ved 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen 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.
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Fem medicinstuderende søges til prægraduat
forskningsår indenfor kardiologi.

Vi søger 5 medicinstuderende til deltagelse i flere større registerbaserede undersøgelser 
på Rigshospitalet. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem 
forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.

Du vil få tildelt et eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for, 
samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige 
udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab 
på mindst en anden publikation.

De studerende forventes at starte juni/juli 2016.

Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.
Arbejdstiden vil være ca. 35 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om 
måneden.

Har du eksamen i juni/juli 2016, planlægger vi os ud af det!

Vi vil gerne have at du:
• Er fleksibel og kan tage ansvar
• Er interesseret i forskning
• Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe

Vi kan tilbyde:
• Vejledning af erfarne speciallæger indenfor Kardiologi
• Forskningserfaring inden for både store og små projekter
• Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
• To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.

Ansøgningsfristen er 14/3 inden klokken 20. Der afholdes ansættelsessamtaler den 6/4.

Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@
regionh.dk 

Projektgruppen består bl.a. af
Professor Dr.med Lars Køber, Rigshospitalet.
Ph.d Emil Fosbøl 
Ph.d. Søren Lund Kristensen
Ph.d Ulrik Mogensen

Annoncer / Gøgl / Studenterklubben 

Vi er snart læger, er der nogen på BA, der har gjort det bedre? 
Psyk fucker os op! KH Philip 26 år, Morten 25 år og Caro 27 år.

w

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 stu-
denterklubben? Hvad laver HiFi, hvem er ham Lars, som angive-
ligt bliver kørt rundt med af Drifterne og er det i virkeligheden 
Lager eller Øko, der er top dawgs? Mon ikke det er Udlån.  

Alt dette og mere til kan du høre meget mere om mandag den 
14. marts kl 15.15 nede i klubben (beklager fejludmeldingen 
ang. 7. marts, det er d. 14, marts - kom glad!) 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 semes-
trene, prøv at finde ud af hvem pokker "Tarteletten" er og drik 
en "lajs" eller en Cocio med en ny ven. Alle er velkomne. 

Studenterklubben siger tak for en vild fredagsbar 
og glæder sig til den næste!

Normale åbningstider 

Mandag - kl. 1100-1500

Tirsdag - Fredag - kl. 1100-1700


