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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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MOK UDKOMMER
MEDICINERRÅDETS MÅNEDSMØDE SE S. 6.
SATS IV KURSUS SE S. 6. 
EORTA SE S. 4 

PUC GENERALFORSAMLING SE S. 4 
SAKS KURSUS SE S. 5. 

LANG FREDAGSBAR OG PANUM ELECTRIC 
SPILLER IKKE BIEBER! WOOOO! 
SEXEX TAGER PÅ TUR. 
FADLS REPSKAB TAGER PÅ TUR. 

FOLK ER HAR DET EPIC EFTER PE. 

DENNIS ER UDE I EN SKOV OG SPILLER ROL-
LESPIL. 

MOK DEADLINE KL. 12:00
DENNIS DENNIS DENNIS <3 

DENNIS HAR DET STADIG EPIC EFTER PE. 

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

Jeg er blevet 

for gammel t
il

tømmermænd
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Fredag 25 marts 
Kl. 01:34. Synes at Finding Nemo er en 
undervurderet film. Gill minder mig om 
John Locke i Lost.

Kl. 03:55. Tænker på mad.
Kl. 04:20. Planlægger min sommer. Jeg 
er lidt skuffet over årets line-up ind 
til videre til Roskilde. Her er i hvert 
fald min top 5:
1. Tame Impala 2. Mac DeMarco 3. Foals
4. Action Bronson 5. Kaspers søster

Lørdag 26 marts
Kl. 02:12. Sidder
på Riget og ser
Riget. Pludseligt
kommer der en scene
med nogle vaser
som ser velkendte
ud. Meta.

Kl. 02:58. Ret tilfreds med mit dagbog-
sprojekt. Tiden løber meget hurtigt.

Søndag 27 marts 
Kl. 00:16. Shout out til de søde syge-
plejersker på lungemedicinsk afdeling 
på Bispebjerg hospital.
Kl. 03:42. Endnu en kop kaffe. Overvejer 
om mit kaffeforbrug grænser til afhæn-
gighed. Hvis jeg kun måtte drikke tre 
typer af drikkevarer resten af mit liv, 
ville det være: 1. vand 2. kaffe 3. øl
Kl. 07:40. På vej hjem efter en meget 
stille og rolig vagt. Havde ikke lige 
noteret at min vagt kun varede i syv 
timer på grund af skift til sommertid. 
Tosset!

Kl. 07:42. Jeg tænker på, hvilken mor-
genmad jeg har hjemme. I tvivl om der 
er nogle avokadoer tilbage.

Mandag 28 marts
Kl. 00:08. Jeg burde virkelig sortere 
i min ’medicin’-mappe på computeren som 
er fyldt med alt muligt lort fra de to 
sidste semestre på studiet. I alt 242 
dokumenter. For eksempel et skema med 
åbningstider for våd studiesal fra 26. 
september til 23. oktober 2015. I ste-
det sætter jeg et afsnit af It’s always 
sunny in Philadelphia på.
Kl. 01:30. Kigger igennem tilfældige 
gamle billeder  på min computer. Fandt 
bland andet det her lækre billede med 
Bill Murray.

 

Kl. 03:11. Begynder så småt at mærke, 
at det er den fjerde nat. 
Kl. 04:50. Meget træt. Har drukket fire 
kopper kaffe. Har ikke hjulpet. Det en-
este, som holder mig oppe er min vigtige 
opgave at rapportere fra nattevagten (og 
at passe på patienten selvfølgelig.) 
Mine tanker begynder at fare rundt. Jeg 
ser mig selv som en soldat for de vågne 
allierede under anden verdenskrig. Over-
alt omkring mig kan jeg høre råb fra 
søvn-nazisterne. De kommer tættere og 
tættere på. Mine øjenlåg er tunge. Mit 
kompagni er for længst forsvundet. Men 
min opgave er endnu ikke færdig. Fac-
eslapper mig selv og tager mig sammen. 
To timer tilbage...
Kl. 07.15. Frihed!

Vrøvl fra nattevagterne
 
af Albin /MOK-red.
 
Jeg har i påskeferien haft fire nattevagter efter hinanden for at tjene lidt ekstra 
cash money. Nattevagter er i min mening både de bedste og de dårligste SPV-
vagter, man kan tage. Der er noget meget behageligt med den søvnige atmos-
fære, som ofte indfinder sig på afdelingerne om natten. Den samme søvnige 
atmosfære kan dog være din værste fjende klokken halv seks om morgenen. 
Når du allerede har drukket fem kopper kaffe, og der er halvanden time tilbage, 
og du forsøger med vold at holde dine øjne åbne som i A Clockwork Orange. En 
god ting ved nattevagter er, at når patienten sover og ikke har brug for hjælp, 
og man selv ikke er alt for træt for at tænke klart, har man en hel masse tid til 
at reflektere over livet, universet og det hele. Det har jeg altså gjort en del i de 
sidste fire dage. Og nu har du, kære læser, det store privilegium at tage del i 
disse spændende tanker.
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HVAD GEMMER DER SIG UNDER HUDEN?
Find ud af det på Dissektionsturen 2016

Hvad: Dissektionstur 2016
Hvor: BRNO (Masaryk University), Tjekkiet
Hvornår: 9. juli - 22. juli 2016
Hvordan: www.imcc.dk
Pris: 6000kr (depositum 750kr)
Tilmelding: Fra d. 1. marts 2016

Poop in a pill – red dine nærmeste med din fæces!

Den 30. marts kl. 17.15 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 
behandlingsformer 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, 
overlæge, klinisk lektor, ph.d, fra Gastroenheden, Hvidovre Hospital, til at gøre os alle 
sammen klogere 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. 

Oplægget finder sted i auditorium 29.01.30 og 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 :)

Vi glæder os til at se jer allesammen!
/Eorta

Eortas kursus i objektiv undersøgelse

Den 20 april inviterer Eorta til vores efterspurgte kursus i objektiv undersøgelse, hvor vi 
her vil lære dig de basale færdigheder, som hører med til enhver god undersøgelse. Kurset 
er især oplagt for dig som skal i TKO til vinter/sommer, i klinik eller hvis du blot gerne vil 
lave noget andet end kun at have næsen i bøgerne.

Kurset består af 5 poster, hvor du lærer at lytte til lunger og hjertet, undersøge abdomen, 
tjekke halsen, mundhulen og øjne samt kigge på ekstremiteter.

Hver post tager ca. 20 minutter foruden en intro, så regn med ca. 3 timer. Men bare rolig, 
det bliver ikke kedeligt og gennemgående for vores kurser er, at folk blot efterlyser mere tid.

Join os til et sjovt arrangement og hold øje med MOK for evt. ændringer. Eventet er KUN for 
medlemmer, så meld dig ind i Eorta i dag ved at betale kun 49 kr. på følgende Nordea konto:
Reg. nr.: 2115
Konto nr: 8977979979

Husk: At angive dit KU-bruger navn(eks. abc123) i beskeden til modtageren og send en 
e-mail til eortagruppen@gmail.com, hvor du blot gør opmærksom på din tilmelding.
Indenfor nogle dage vil du så have modtaget en bekræftelses-
email om, at du nu er tilmeldt, og du kan nu frit tilmelde dig 
kurserne.

Vi byder dig hjerteligt velkommen!
Eorta – basisgruppen for intern medicin

Lumbalpunktur

Dette semester holder Forniks kursus i lumbalpunktur 2 gange grundet den store interesse 

sidste semester. På kurset bliver teknikken for lumbalpunktur først gennemgået. Derefter 

øver man på fantomer, og teorien for aflæsning af resultatet af prøven gennemgås på et 

basalt niveau. Kurserne ligger henh. den 5. og 26. april kl 17.15. Underviserne er Mikael 

Henriksen og Bjørg Morell, som begge er læger og har undervist i proceduren for Forniks 

flere gange tidligere. Der vil være forplejning i form af kaffe og kage. Det er gratis at delt-

age, men man skal være sund-studerende og medlem af Forniks, se mere på http://www.

forniks.dk/ . Kurset er rettet mod studerende der har gennemgået den tilgrundliggende 

anatomi, men alle kan ansøge. Der er desværre begrænset antal pladser, således at 8 kan 

deltage til hvert kursus. Deltagerne vælges efter 1)aktive Forniks-medlemmer 2)særlige 

årsager til at man ønsker at deltage, som eks. klinisk ophold 3)først-til-mølle princippet. 

For at tilmelde sig skal man skrive en mail til tilmelding@forniks.dk med en kort begrun-

delse for, hvorfor man ønsker at deltage, semestertrin, og hvilke af de to datoer man kan. 

Man får svar den 1. april. Færdiguddannede kan 

kun deltage såfremt pladserne ikke bliver fyldt op. 

Har man ikke en særlig grund til at søge kurset, skal 

man ikke afholde sig fra at sende en tilmelding, da 

vi stadig har mange ledige pladser.

GENERALFORSAMLING – KOM OG MØD OS!
PUC holder generalforsamling torsdag d. 31. MARTS 2016 kl. 17 i Studenterhuset, (Panum 
Nørre Allé 8, 2200). Det er en åben generalforsamling for alle som skulle være interesserede i 
at høre mere om PUC og møde medlemmerne. Kommer man kl. 16:30, laver vi en rundvisn-
ing til vores lokaler og faciliteter, så man kan se hvilke muligheder, I kan få hos PUC. Der vil 
selvfølgelig være gratis mad og drikke.  Håber vi ses!

DYKKERKURSUS: OPEN WATER DIVER
Vi har nemlig samarbejde med ’DykkerGitte’ planlagt et begynder-dykkerkursus (PADI 
certificeret Open Water Diver) for alle der kunne være interesserede. Kurset er tilrettelagt 
til den travle studerendes samlet i en uddannelsesweekend d. 6., 7., 8. maj 2016. Gå ind på 
vores hjemmeside under “Events” og find “PADI OW Forårskursus” for at læse mere om det. 
Kurset koster 2800 DKK eller 2500 DKK ved samtidig indmeldelse i PUC – det fås ikke billigere. 
Fordelen ved at tage dykkercertifikatet i Danmark er, at du får en uddannelse med bedste 
sikkerhed og af bedste kvalitet. Derudover er Danmark, trods forholdene, et fantastisk land 
at dykke i med fantastisk dyreliv og især rigt på vrag! Det skal prøves!

DYKKERKURSUS: ADVANCED OPEN WATER DIVER
Vi er også igang med at planlægge et AOW (PADI Advanced Open Water Diver) som formentlig 
kommer til at ligge I juli 2016. - og skriv gerne til kurser@panumunderwaterclub.dk, hvis du 
er interesseret og vil høre mere!

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

KONTIGENT
Hvad så? Hvad koster sådan noget dykkerspas?

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

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

Vi glæder os til at dykke med dig! :9

Med venligste hilsner 

Mathias Gierløff, Bestyrelsesmedlem/Sekretær
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GO København og Praktikant I Troperne præsenterer: 
KURSUS I BASAL OBSTETRIK 
– bliv klar til at arbejde på fødegangen i et u-land

Er du vild med obstetrik?
Går du og drømmer om at tage et klinikophold i et u-land? 
Har du lyst til at lære brugbare håndgreb ved fødsler? 
Vil du blive klar til en dag på fødegangen i et ressourcefattigt land? 

Så kom på et heldagskursus med en masse hands-on workshops i håndgreb, forløsning 
og komplikationer. 

Kurset vil primært omhandle basal obstetrik ved den normale fødsel inkl. de hyppigste 
komplikationer. Teorien vil fylde så lidt som muligt, og praktisk træning i håndgreb og 
øvelser på fantomer, så meget som muligt! 

Kursets undervisere er: 
Carsten Lenstrup; pensioneret overlæge i obstetrik og ALSO-instruktør 
Ulla Lenstrup; tidligere uddannelsesansvarlig jordemoder 
Julie Helmer Nielsen, Lærke Heidam Juul Andersen og Karen Halse – alle tre læger ved 
Gynækologisk og Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital.

Kurset foregår på Hvidovre Hospital lørdag d. 14. maj 2016 kl. 10.00-17.00

Kurset henvender sig til generelt obstetrik-interesserede og til studerende, der ønsker 
at tage klinikophold i et u-land, fx med PIT. Da fokus som nævnt vil ligge på praktiske 
færdigheder, forventes et vist fagligt niveau, og man skal derfor minimum have påbeg-
yndt 8. semester. 
Desuden skal man være medlem af enten PIT(IMCC) el. GO. 

Bemærk: Begrænset antal pladser – blot 16 
deltagerpladser, pladserne uddeles efter først-til-
mølle-princippet!
Billetsalget starter d. 15. april kl. 17.00!
Deltagergebyret er 100 kr. inkl. frokost.

Vi glæder os til at se jer til en super fed og lærerig 
dag! 
Mvh. GO København og PIT København.

KURSUS I GYNÆKOLOGISK UNDER-
SØGELSE

Igen i år afholdes vores populære kursus i gynækologisk undersøgelse og nu er datoen 
endelig fundet. Det kommer til at foregå torsdag d. 5. Maj fra klokken 17-21 på CAMES. Der 
er 12 pladser og ingen semesterbegrænsning – det eneste krav er, at du er medlem af GO .
Hold øje med med Facebook og MOK, hvor der snarest muligt kommer yderligere infor-
mation om tilmelding og event mm. 
/GO – Gruppen for medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik.

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 ledige pladser i sommerferien!!!!

• Mungeli Hospital, Indien: 1 plads i perioden juli-aug.
• St. Francis’ Hospital, Zambia (OBS! dyrt hospital) 2 pladser i perioden juli-aug.
Andre restpladser:
• Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia: 2 pladser 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. 

PsykOBS afholder for første gang en nation-
alweekend!
Nogle få år efter PsykOBS blev stiftet, er der nu så meget vind i sejlene for både PsykOBS 
Odense og København, at det er på høje tid at mødes nationalt. Hver lokalafdeling er 
blevet en masse erfaringer rigere, og den viden er vi nu en del inden for PsykOBS, der 
godt kunne tænke os at dele med hinanden. Det bliver desuden en hyggelig anledning 
til at lære hinanden bedre at kende på tværs af lokalafdelingerne :-)

Weekenden løber af stablen:
Fra kl. 16 d. 15. april (Aftensmad efter ankomst)
Til kl. 15 d. 17. april (Brunch inden afgang)

Programmet vil indebære:
- Sparring mellem lokalafdelingerne
- Sociale oplæg
- Faglige oplæg (bl.a. workshop i formidlings- og præsentationsteknik)
- Inspirationsoplæg
- Generalforsamling

Prisen for hele herligheden er blot 100 dask og inkluderer:
- Kost og logi
- Transport (bliver dækket for PsykOBS'ere men kræver IMCC medlemskab - hør nærmere 
hos din øko-ansvarlige vedr. refusion.)
- Inspirerende og kompetencegivende oplæg
- Og selvfølgelig at man møder en masse dejlige PsykOBS’ere og Loco'ere.

Bindende tilmelding og betaling (100 kr) foregår via nedenstående link for PsykOBS'ere:
http://imcc.dk/event/psykobs-nationalweekend/?instance_id=37

Så er du en garvet PsykOBS’er eller vil du bare gerne kickstarte din frivillige karriere med 
en super oplevelse, så tilmeld dig årets fedeste event :-D

Så er der igen masser af nyheder fra SAKS:

Torsdag d. 31. marts bliver Sutur 2 vol. 2 afholdt, billetterne bliver som altid sat til salg 
en uge inden kl. 16. Så billetsalget begynder altså d. 24. marts kl. 16. Følg med inde på 
facebookeventet og bliv den bedste blandt dine venner til madrassutur.

Den 5. april bliver anden udgave af Basale Kirurgiske Færdigheder afholdt. Billetsalg starter 
d. 29. marts kl. 16 og link til billetterne findes inde på facebookeventet.

Månedsmødet i april, der som altid bliver afholdt 2. tirsdag i måneden, altså d. 12. april 
kommer til at handle om brystkræft og brystkirurgi. Vi får besøg af Niels Bentzon, formand 
for Dansk Brystkirurgisk Selskab, som kommer og bl.a. fortæller om hvordan man udreder 
og behandler.

Mere info findes på SAKS’ facebookside under
begivenhederne.

Sidste chance for at blive uddannet Sexpert dette semester! 

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.

Det er nu absolut sidste chance for at tilmelde sig årets Vinterseminar, hvor du kan blive 
uddannet sexpert: 

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 angående undervisning af special-
klasser!

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!

Ugens stribe i MOK:
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Emergency Medicine Summer School 2016
Gik du glip af EMSS15? Så har du nu muligheden for at booste dine akutmedicinske skills, 
når SATS endnu en gang afholder den succesrige internationale Emergency Medicine Sum-
mer School! Så sæt kryds i kalenderen fra den 16. juli til 25. juli, og forbered dig på 10 dage 
med intens læring og masser af sjov i selskab med medicinstuderende fra hele Europa.
I år sætter vi fokus på livet som ung læge, og de udfordringer du møder i akutmodtagelsen 
med patienter fra vugge til grav. Vi er netop ved at lægge sidste hånd på programmet – et 
program fyldt med interaktive toolbox sessioner og full-scale simulationstræning. Og for 
at forberede dig på det virkelige liv, kommer du nok ikke uden om at skulle på vagt uden 
at vide, hvad der er i vente…. Hold øje med www.emss16.sats-kbh.dk, hvor vi løbende 
opdaterer programmet. 
Men for at det ikke bliver alt for seriøst, og vi kan lære hinanden at kende, har vi arran-
geret både små hyggeaftener hjemme i hytten, udflugter til København og ikke mindst 
en festlig gallamiddag! Stay tuned – du vil snart kunne se mere om det sociale program 
på vores hjemmeside.
Sommerskolen bliver igen i år afholdt på CAMES på Herlev Hospital. Prisen er 4500 kr. 
og inkluderer undervisning, kost, logi og sociale aktiviteter, dog med visse undtagelser.
Har du spørgsmål, så send en mail til emss@sats-kbh.dk, og følg os på facebook for 
sidste nyt.
Er du blevet overtalt?! Vi åbner for ansøgninger mellem 21. marts og 3. april og glæder 
os til at modtage din :)

SATS – Introdag

Beskrivelse:
Har DU en anæstesiolog i maven? 
Så er det DIG vi disker op for d. 12. april, hvor SATS København, holder åbent hus! 

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

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

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

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

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

Vi ses til en dag i anæstesiens og traumatologiens tegn! 

Tid og sted:
12. april kl. 16 - Området foran læsesalen og Studieservice på Panum

SATS – IV-kursus

Beskrivelse:
Formålet ved dette kursus er at lægge et perifert venekateter (PVK, også kendt som 
”venflon”).

Dette er noget, enhver læge skal kunne. Denne færdighed kan ikke øves nok, og træningen 
i det kan ikke komme for tidligt på studiet.
Kurset giver både teoretisk og praktisk undervisning i, hvordan man anlægger og anvender 
et PVK, samt de komplikationer der kan opstå ved anlæggelse og brug.

Ved den praktiske del anvendes en specielt designet arm, som der kan stikkes i – derved 
indøves teknikken. Derefter vil der være mulighed for at øve på hinanden, således at i får 
den bedste oplevelse af hvordan det føles at stikke i en rigtig vene.

Tid og sted:
30. marts kl. 16.30-20.00 – Lokale 42.1.12

Deltagere:
Kurset har plads til 12 deltagere – medlemskab af SATS er påkrævet

Pris:
50 kr. Pr. deltager

Tilmelding:
Tilmeldingen åbner d. 9 marts kl. 16.00 på www.sats-kbh.dk

Kursusansvarlige:
Anne Sofie Madsen: annesofiem@live.dk
Anna Mygind Wahl
Christian Gantzel

Basisgrupper / Studenterpolitik
T

Indkaldelse til foreningen Studenterklubbens årlige generalforsamling d. 2. maj 2016 kl. 17.00 i 

Studenterklubben.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Beretning fra bestyrelsen.

5. Fremlæggelse af regnskab.

6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter.

7. Valg af revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 

være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsam-

lingen. Forslag kan indsendes på mail: tbtalks@gmail.com.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

På vegne af bestyrelsen,

Mvh Tobias Berg

Panum Electric! 
Studenterklubben har altid været kendt for at kunne levere et brag af en fest, som oftest præget af 

god popmusik. For at prøve noget anderledes og mere underground opstartede en gruppe studer-

ende med passion for elektronisk musik et nyt koncept i 2010, nemlig Panum Electric. 

Under Panum Electric forvandles studenterklubben til en magisk natklub med ekstravagant oppynt-

ning i henhold til et tema - ofte kreeret af udefrakommende grafittimalere - og visuelle troldmænd 

med specialer inden for alt mellem trækonstruktioner til papirsfly-foldning. Pop-playlisten bliver 

udskiftet med aktuelle DJs fra den danske natklub-scene med fokus på et bredt line-up med genre 

inden for alt mellem moombathon, tekno, deep house og disco.

Kort sagt skifter festen fuldstændig fokus - det handler om musikken, vi glæder os til at se jer, danse 

med jer og nyde musikken d. ¼-16 kl 22 til Panum Electric vol IX - Space Edition.

Studenterklubben

Fremdriftsreformen, nye regler og dialogmøde.

Københavns universitet skal i løbet af de næste måneder lave nye regler for undervisn-
ingstilmelding og orlov. 
Ledelsen på SUND har inviteret de studerende til dialogmøder. Dialogmøderne skal handle 
om denne fremdrift og forhandlingerne i 12-mandsudvalget. 
Kom og hør, hvad status er. Kom og giv din mening til kende. Kom og vis ledelsen, at vi 
studerende ikke er ligeglade med, hvordan fremdrift skal se ud og IKKE skal se ud.
Mødet på Panum er:
Mandag d. 4/4 kl. 17.15-18.15 i Haderup. 

Vi ses
MedicinerRådet

MedicinerRådet inviterer til månedsmøde.
Der sker meget på den studenterpolitiske scene. Universitetet skal fastlægge nye regler 
for undervisningstilmelding og orlov. Fremtiden for tør studiesal og læsesalen skal snart 
afgøres. Den nye kandidatstudieordning er i fuld gang med at blive rullet ud. Mediciner-
Rådet har selvfølgelig fingeren på pulsen og er med i de afgørende udvalg. Kom og vær 
med til at diskutere, hvad der skal ske med vores uddannelse. 
Mødet er onsdag d. 30. marts kl 17 i MedicinerRådets lokaler på 1. Sal i studenterhuset. 

Vi glæder os til at se erfarne og nye Rødder.

Dagsorden:
1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Tilbagemelding fra udvalg
4) Studienævnet
 - Evaluering af 1. sem kandidat og 5. sem bachelor
 - Administration
5) Fremdriftsreformen og 12-mandsudvalget
6) Mindfullness
7) Tør studiesal/læsesal
8) Undervisningsvideoer v/ Jeppe Rix 
9) Nyt fra SundRådet
10) Nyt fra StudenterRådet
11) Meddelelser
12) Eventuelt
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 13, 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.   
________________________________________
Grænser som vilkår, udfordring og forpligtelse
Tid: onsdag 30. marts kl. 19.30
Sted: Skt. Johannesgården, Lille sal, Blegdamsvej 1. B, 1.sal
Pris: Gratis

Foredrag ved biskop emeritus Kjeld Holm.

Kjeld Holm vil fortælle om grænsebegrebet som et historisk vilkår, som et nøglebegreb i 
den filosofiske tænkning og som en politisk udfordring for Europa og Danmark. Endelig som 
kristendommens forståelse af grænsen mellem ligegyldighed og kærlighed.
________________________________________
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 tekst i en kort gudstjeneste. Efter gudstjenesten serverer SMiK en 
forfriskning i våbenhuset, og der vil være lejlighed til at møde dagens prædikant. Forfrisknin-
gen består af et lille glas gourmetøl eller en god, gammeldags kop kaffe. Alle er velkomne!
________________________________________
Filosofisk fugletur
Mødetid: lørdag 16. april kl. 8.30. Regionaltog afgår 8.44 fra Nørreport. 
Mødested: Nørreport Station
Pris: Turen er gratis, men du skal selv betale for rejsen
Tilmelding og info: senest torsdag 14. april til Nicolai på: praest@sund.ku.dk Husk at angive 
studie og navn, når du tilmelder dig. 

Ud-i-naturen med studenterpræst Nicolai Halvorsen og lektorerne Claus Emmeche og 
Flemming Ekelund

Den filosofiske fugletur går over grænsen til Sverige. Vi drager til Falsterbo, et hotspot for 
trækfugle. Vi vil filosofere over, hvorfor de egentlige bekvemmelighedsflygtninge – trækfu-
glene – kan rejse frit over grænserne, mens mennesker ikke kan. 

Der vil være chance for at se spændende fugle og som vanligt gå en tur i godt selskab. Der 
vil også være en opbyggelig tale fra præsten. Tag madpakke med; vi spiser frokost undervejs. 
Husk godt fodtøj og tøj til vejret, samt gerne kikkert.

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 
________________________________________

Krydssvar fra sidste 
MOK:

DAGSSON
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Hej brevkasse

Jeg går på 1. semester og er 16 år gammel, og jeg har lidt et problem... Mange af mine 
gode veninder går med g-streng, det vil jeg også! Men tør ikke at spørge om jeg må, til 
min mor... Min mor og jeg kan sagtens snakke om menustration og om at mine veninde 
går med g-streng, hun syntes at g-strenge er fjollede, og jeg tør derefter ikke spørge 
hende... Har tænk mig at spørge om jeg må købe nogle g-strenge på blå mandag, men 
tør virkeligt ikke at spørge 
Hvordan spurgte du din mor? Eller hvad gjorde du?

Håber du kan hjælpe!

Kære Lingeriudfordrede

For det første: Velkommen til studiet. Det er godt at se, at du er målrettet og tidligt i gang; du 
er en Radikal politikers drømmestuderende.

Dit problem er ikke ukendt blandt unge medicinstuderende. Man møder nye, vilde typer 
på studiet, og pludselig virker de trygge rammer, ens forældre gav en, som forældede og 
utilstrækkelige. Du vil snart få dine første oplevelser med mange ting; alkohol, fester (der ikke 
er superviserede af forældre eller Natteravnene), drenge/piger og selvfølgelig også g-strenge.
Hvis din mor synes, at g-strenge er fjollede og useriøse, er den bedste måde at gribe det an på 
simpelthen at være enormt voksen og ansvarlig omkring det og gøre dette klart for din mor. 
Fortæl hende, at du har undersøgt markedet grundigt og kun vil investere i kvalitetsstrenge af 
f.eks. edderdun eller andet holdbart materiale. Køb dem eventuelt på afbetaling, hvis du ikke 
på stående fod har penge nok. Du kan også tage et lån i realkreditinstituttet www.DER.dk.
Prøv evt. med en overgangsperiode, hvor du har g-strengene på uden på dine bukser, så din mor 
kan vænne sig til tanken om, hun snart vil komme til at se dig i full on g-streng.
Held og lykke, I skal nok finde ud af det.

Mvh. Redaktionen

Kære Pigebrevkasse

Forleden var jeg til en jobsamtale som fotomodel. Da jeg var til samtalen, fik jeg at vide, at 
jeg nok bedre ville egne mig til "adult films" end catwalken - Æv! Ham som førte samtalen 
bad mig klæde mig af, og stille og roligt fik han faktisk overtalt mig til at give ham et 
kindkys, have almindelig sex, og til pandasex. Bagefter fortalte han mig at jeg klarede 
jobsamtalen rigtig godt!
Mit spørgsmål er dog: Han filmede hele jobsamtalen, for at kunne sende det til sine 
producere. Jeg mistænker dog at han kunne finde på at uploade det til internettet? Hvad 
skal jeg gøre? Jeg vil helst ikke have at nogen kan finde mig på diverse internetsider, hvor 
man kan se pornografi :(
Jeg håber virkelig at I kan hjælpe!

Mvh
Denise-Ulla fra Næstved

Kære Denise-Ulla

Situationen, du beskriver, er ikke så usædvanlig, som du måske frygter. Det er faktisk samme 
proces vi indsupplerer efter her på redaktionen, og jeg ved, at mange private virksomheder 
følger samme metode.
Det betyder selvfølgelig ikke, at dine bekymringer ikke er retfærdiggjorte, og vi vil virkeligt gerne 
hjælpe dig. Af samme grund kan jeg berolige dig og fortælle, at hele redaktionen i skrivende 
stund er i gang på diverse hjemmesider med at lave opklarende research for at finde ud af, om 
klippet allerede skulle være spredt. Hvis vi finder det, kontakter vi dig her i bladet med en kritik 
og et link, så du ved, hvad du skal gøre bedre til næste jobsamtale. 
Kærlig hilsen

Redaktionen

Kære Pigebrevkasse!

Hjælp! Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre! Jeg hedder Bülette og går på 1. semester, og er rigtig 
glad for studiet! Jeg er bare kommet til at være lidt sammen med en af mine rusvejledere.. 
Omstændighederne var følgende:
Jeg kom hjem til min rusvejleder, som var rigtig sød. Da jeg kom derhjem var der fyldt med 
kameraer over det hele, og han filmede alt hvad vi foretog os. På et tidspunkt forsøgte 
han at overtale mig til at tage tøjet af, og kysse med ham. Til at starte med nægtede jeg, 
men pludselig sagde han "russer eller vejleder"; og jeg så var jeg jo nødt til at gå all-in.. :(
Nu fortryder jeg det rigtig meget - især fordi jeg er usikker på hvorvidt han har delt den 
video han lavede på internettet? Han sagde at det var et krav at han fik lov at bruge den 
på internettet, for at jeg kan blive læge - passer det?
Hjælp mig pigebrevkasse! Jeg fortryder det rigtig meget, og ved ikke hvad jeg skal gøre?

Kh
Bülette, 1. semester

Kære Bülette

Situationen, du beskriver, er ekstremt usædvanlig, som du måske frygter. De fleste medicinstu-
derende formår at gå igennem hele deres studie uden at gøre en eneste pinlig ting, de fortryder, 
men der har du trådt ved siden af stien. Måske kan du stadig blive gerontopsykiater i Nordjylland. 
Ellers skulle du overveje psykologistudiet, så kan du få lov til at undervise medicinstuderende 
i patientkommunikation. Go figure.
Mvh. redaktionen

Kære Pigebrevkasse

Jeg hedder Mandrea og har brug for hjælp! Jeg vil gerne have et nyt profilbillede på min 
profil inde på www.heste-nettet.dk, men jeg kan bare ikke vælge. Jeg synes de alle sammen 
er lige gode, og alle viser noget om mig. SÅ hjælp, kære pigebrevkasse! <3
Kære  Mandrea

Kære Mandrea

I den moderne verden, hvor sociale kæmpesider som Facebook og heste-nettet.dk er det første 
indtryk, du gør på kommende chefer, venner, mager etc., kan det være enormt angstprovoker-
ende at vælge det helt rigtige. Men frygt ej, vi vil vise de muligheder, du har præsenteret os for 
og hjælpe dig til at finde det helt rigtige.

Billede nr. 1

Billede nr. 2

Billede nr. 3

Billede nr. 4

Billede nr. 5

Med venlig hilsen redaktionen

Dette billede rammer det moderne ungdomsseg-
ment strålende. Du viser, at du er en globetrotter, 
der kommer ud i verden til stedet, der har en swim-
ming pool. Du viser, at du er sporty og eventyrlig, 
og kun moderat bange for vand, et molekyle, 60 
% af dig består af.

Vi giver billedet 7,5/10

Kære Mandrea, det her viser en ægte gourmand 
og følsom sjæl. Du viser, at du har mod på livet og 
smag for glæden. Du er ude i den rå natur men i 
kontakt med din moderne side idet du spiser det, 
jeg tror er en sandwich fra Calabria. Godt valg.

Vi giver billedet 8/10

Wow. Lad mig sige det sådan her: Jeg er 
netop på ventetonen til min kæreste, som 
jeg skal til at slå op med. Så dejlig ser du 
ud på dette billede. Men let's face it. Du 
har ikke brug for hjælp til at score.
Du har brug for et billede, der virker 
tillidsvækkende for de heste, der browser 
heste-nettet for at finde potentielle ejere.
Og det gør dette billede. 

Vi giver billedet 9/10

Nope. Nej. Det her billede går slet ikke ifm. 
heste-nettet. Det ville være helt af vejen.

Vi giver billedet 0/10

Here we go. Dette billede ville være strålende 
ikke bare til heste-nettet.dk men også til 
linked-in, facebook, dit Blockbuster-kort og 
evt. en tatovering på ryggen.

Faktisk er billedet så velegnet til alting, at 
redaktionen nu vil bruge det til alle forsider 
fremadrettet.

Vi giver billedet 10/10
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HENAD
1. Højtid, som de kristne begyndte at afholde i 300-tallet 
for at fejre deres gudsdoms fødselsdag
3. Tidligere brugte man i den katolske kirke sorte 
messeklæder på denne dag, for at markere Jesu vandring 
ad Via Dolorosa
7. 29-30 dage, hvor man ikke må spise, drikke, ryge eller 
knalde mellem daggry og solnedgang
9. Nok mere en højtid end en egentlig helligdag. Jøderne 
fejrer udvandringen fra Egypten, og de kristne fejrer Kristi 
genopstandelse
11. Mærkedag, som ligger 40 dage før påske, og som 
markerer overgangen fra vinter til forår (på den nordlige 
halvkugle)
13. Denne dag i november er opkaldt efter biskoppen i 
Tours i slutningen af 300-tallet
14. 5. juni
15. Denne helligdag bar tidligere navnet "Mariæ Bebu-
delsesdag", og var en kirkelig helligdag. Senere har dagen 

ændret status til verdslig helligdag, formentlig fordi folk 
simpelthen ikke orker at være superkristne, når de har 
tømmermænd.

NEDAD
2. På denne dag bliver der gået optog
4. Når du igen må spise, drikke, ryge og knalde i alle døg-
nets 24 timer
5. Den første søndag i november, hvor vi mindes ALLE de 
kristne helgener og martyrer.
6. Højtid, som falder ti dage efter Kristi Himmelfart, hvor 
apostlene blev besat af Helligånden og begyndte at tale 
i tunger
8. Den dag, hvor Jesus blev modtaget af folkemængder i 
Jerusalem, som strøede palmeblade ud for ham, som hans 
stakkels æsel kunne træde på. DET blev æslet nok glad for.
10. Denne helligdag har fået sit navn fordi Jesus vaskede 
sine disciplers fødder "rene". Og så skal vi jo have fri.
12. Mærkedag, hvor vi fejrer Johannes Døberen
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Deltagere søges til anonymt interview om medicinbrug uden for receptens område
Har du én eller flere gange brugt receptmedicin anderledes end anvist af en læge? Du 
kan have eksperimenteret med at bruge receptmedicin:
• oftere eller i større doser, end du har fået anvist af en læge
• til at opnå ro eller koncentration i hverdagen
• til at opnå øget energi i forbindelse med studier eller arbejde
• som du har fået af en ven eller på anden vis uden en læges recept

På Center for Rusmiddelforskning vil vi gerne høre om dine erfaringer og overvejelser i 
et anonymt interview. 
For at kunne deltage skal du være mellem 18 og 30 år, under uddannelse eller i arbejde, 
og have brugt receptmedicin anderledes end anvist af en læge én eller flere gange. 
Interviewet varer 1-1½ time og foregår på Center for Rusmiddelforskning i København 
eller privat. 
Som tak for din tid modtager du et gavekort på to biografbilletter. 
Har du lyst til at deltage eller har du spørgsmål vedrørende deltagelse, så kontakt: 
Lea Trier, ph.d.-studerende
Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
Københavnsafdelingen, Artillerivej 90, 2300 København S 
Tlf.: 51440042 
E-mail: ltk.crf@psy.au.dk

Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer School 2016

Igen i år afholder Dansk Psykiatrisk Selskab Summer School for psykiatri-interesserede 
Medicinstuderende og Yngre Læger.
Tid:  Uge 34 fra mandag den 22. august til og med torsdag den 25. august.
Sted:  Strandboulevarden 96 (5. sal) over Distriktspsykiatrisk Center Østerbro, 2100 
København Ø.
Pris:  Gratis incl. inklusiv forplejning.
Tilmelding:  Mail til Helen.Gerdrup.Nielsen@regionh.dk med angivelse af navn, uddan-
nelsesniveau og evt. medlemskab af en af psykiaterorganisationerne for medicinstuder-
ende eller yngre læger. 
Du må gerne skrive noget om dine forudsætninger og planer karrieremæssigt.
Frist:  1. juli 2016. Begrænset antal pladser.
Indholdet bliver som de tidligere år præsentationer med patienter og foredrag, der 
repræsenterer bredden i dansk psykiatrisk forskning. Der er håbet, at kursisterne får 
eksempler på forskellige karrieremuligheder som psykiater.
Programmet vil være at finde på www.dpsnet.dk primo maj. 
DPS Summer School er finansieret af et unrestricted grant fra Lundbeckfonden.

Kursusledere: 
Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge, Ph.D., formand for DPS
Anders Jørgensen, 1. reservelæge, Ph.D.

Vil du gøre en forskel for kræftramte unge og deres søskende?
Vi søger frivillige til to rehabiliterings-camps. Og vi har brug for dig!

Må vi heart-hunte dig?
ExcaliCare Children’s Organisation søger lige nu 15 frivillige til Danmarks eneste aktiv-
itetsbaserede rehabiliteringscamp - Cool Camp - for ca. 20 kræftramte unge. Vi søger 
også 15 frivilige til Danmarks første rehabiliteringscamp for ca. 20 unge, der er søskende 
til kræftramte børn.

Cool Camp for kræftramte unge løber af stablen den 25. juni til 1. juli 2016 på Skovly nær Ribe.
Cool Camp for søskende finder sted den 29. juli til 5. august 2016 samme sted.
De to camps bliver realiseret på baggrund af et vellykket pilotprojekt samt en generøs 
donation fra Børnecancerfonden. Projektet er bakket op af læger og sygeplejersker på 
landets fire børnekræftafdelinger.

Kort om det frivillige arbejde
Som frivillig på campene vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt team bestående 
af sundheds-professionelle (læger og sygeplejersker med stor erfaring inden for 
børnekræftområdet), aktivitets-ansvarlige og Rasmus og Heidi, som er hovedansvarlige 
for gennemførslen af campen. Du vil få mulighed for at oparbejde dine kompetencer i 
at kommunikere med alvorligt syge unge og deres søskende samt få et grundigt indblik 
i den vigtige og stadig mere prioriterede del af et behandlingsforløb – nemlig rehabilit-
eringsindsatsen, som ikke kun omfatter det syge barn, men hele den kræftramte familie. 
Og selvfølgelig venter der også en masse udfordrende, sjove og personligt udviklende 
oplevelser sammen med de unge og det øvrige team.

Omkostningsfrit for dig
Alle omkostninger til kost og logi i forbindelse med campen vil blive dækket. Alle 
frivillige skal deltage i en træningsdag, hvor bl.a. principperne bag Terapeutisk Rekrea-

tion, som campene er opbygget efter, vil blive gennemgået. Træningsdagene vil blive 
afholdt i Aarhus og vil bl.a. indeholde oplæg fra relevant fagpersonale. Træningsdagen 
for søskendecampen og campen for de kræftramte afholdes hver for sig, og datoerne 
fremgår af hjemmesiden.
Søg om at blive frivillig og få mere info om campene, holdet bag og arbejdsopgaverne 
som frivillig på:

www.excalicare.dk/frivillige/bliv-frivillig

Ansøgningsfristen for begge camps er fredag den 15. april 2016 kl. 12:00

Da jeg meldte mig som frivillig til Cool Camp, havde jeg ikke i min vildeste fantasi kunnet 
forestille mig, hvad der ventede forude. 
En uge fyldt med inspirerende mennesker og helt unikke oplevelser og øjeblikke.  
Fra første minut kan man mærke, at det er noget helt specielt, og der opstår hurtigt et 
enestående fællesskab. Man lever i en magisk boble, hvor alle støtter hinanden og kun vil
hinanden det bedste. Der opstår venskaber mellem både frivillige og deltagere, som bygger 
på stor forståelse og respekt for hinanden.
Man kan se, at de unge virkelig udvikler sig i løbet af campen, og det er en helt unik oplevelse 
at være en del af. Man er ikke i tvivl om, at man som frivillig gør en forskel for de unge. Det 
er utroligt bekræftende, og jeg har i løbet af campen lært meget om mig selv som person. At 
være frivillig på Cool Camp har været en helt fantastisk oplevelse. 
  Citat fra frivillig, Cool Camp 2015

Kort om baggrunden
I efteråret 2015 afholdte ExcaliCare sit pilotprojekt Cool Camp 2015 for 16 kræftramte 
danske unge i alderen 11-17 år. Cool Camp var en stor succes. I den forbindelse har Ex-
caliCare netop fået fornyet sin støtte fra Børnecancerfonden med et sekscifret beløb til 
at fortsætte dette vigtige projekt for hele den kræftramte familie.

Derfor afholder ExcaliCare i 2016 to camps. Pilotprojektet og planerne for 2016 udgør 
de første eksempler på en række af tiltænkte camps for kræftramte børn og unge samt 
deres familier. Når et barn bliver ramt af kræft, er det nemlig hele familien, der bliver 
berørt og dermed også hele familien, der har brug for støtte til at komme tilbage til livet 
efter behandlingsforløbet.
 
Læs mere om ExcaliCare
Bliv frivillig: excalicare.dk/frivillige/bliv-frivillig
Citater: excalicare.dk/frivillige/frivilliges-beretninger
Camp-info: excalicare.dk/camps/camp-oversigt
Billeder: excalicare.dk/billeder
Nyhedsbrev: excalicare.dk/nyhedsbrev
Facebook: facebook.com/excalicare

Kontakt
Har du spørgsmål angående dine frivilligmuligheder, så kontakt os venligst på mail:
kontakt@excalicare.dk

Mvh
Lægestuderende ved Aarhus Universitet
Heidi Kristine Støve & Rasmus Thøger Christensen
Grundlæggere og daglige ledere af ExcaliCare Children’s Organisation

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
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Forskningsår med uddannelse i molekylærbiologi, gener, biokemi, databaser, 
statistik, livsstil og de store folkesygdomme

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

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

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

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

Vi glæder os til at høre fra dig snarest og helst senest 17. april 2016. Vi er fleksible m.h.t. 
hvornår du gerne vil starte, f.eks. sommer-efterår 2016 eller senere. Inden du evt. tilbydes 
et skolarstipendiat vil du komme til en samtale på afdelingen, og du vil ved den lejlighed 
blive vist rundt i afdelingen samt have mulighed for at tale med andre stud. med.’er, som 
aktuelt er på skolarstipendiat i afdelingen. 

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard  Pia R Kamstrup Stig E Bojesen
Professor, overlæge, dr. med.  Ledende overlæge, phd Professor, overlæge, dr. med.
Klinisk biokemisk afd.
Herlev Hospital, Københavns Universitetshospital, 2730 Herlev
E-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk 
Tlf.: 3868 3297

                                                                                             

Forskningsårsstuderende til Kardiologisk Afdeling Bispebjerg Hospital

Kardiologisk afdeling Bispebjerg Hospital søger en medicinstuderende der har afsluttet 
8. semester eller senere med ønske om at gennemføre et fuldtids etårigt Prægraduat 
forskningsprojekt. 

Vi søger en studerende som er interesseret i at arbejde målrettet med forskning inden for 
det kardiologiske område omfattende blandt andet databasestudier, Holter monitorering 
og arytmier. 
Du vil blive tilknyttet forskerenheden Kardiologisk afdeling bygning 67, hvor der er flere 
andre medicin- og Ph.d. studerende. Du vil blive tildelt egen kontorplads og computer. 

Du vil i forbindelse med dit forskningsår blive oplært i:  

• Forskningsmetodik 
• Statistik 
• Artikelskrivning 

Du vil ved derudover ved indskrivning som forskningsårsstuderende have mulighed for 
at søge kurser på Ph.d.-skolen, deltage i relevante kongresser og undervisning. 

Vi forventer, at du kan arbejde både selvstændigt og i et team, har gåpåmod og lyst til 
at dedikere dig et specifikt fagområde. Målet med forskningsåret er at den studerende 
bliver publiceret i relevant internationalt tidsskrift. Der vil derudover være mulighed for 
at benytte forskningsårsopgaven som kandidatspeciale.

Løn: Midler er søgt og den studerende vil blive aflønnet med løn efter overenskomst sv.t. 
10.000 kr pr. Måned. Det er således ikke nødvendigt at søge egne midler. 

Kort motiveret ansøgning samt CV bedes sendt elektronisk til Overlæge Ahmad Sajadieh, 
som ligeledes vil være hovedvejleder på projektet asajadieh@yahoo.com

Frist for ansøgning:  30 april 2016 
Start på forskningsår: Efter nærmere aftale. 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt medio maj 2016

Scholar-stipendiat for pædiatri-interesseret stud.med.

Vi søger en engageret medicinstuderende til et forskningsprojekt på Copenhagen Dia-
betes Research Center, som er en del af Børneafdelingen, Herlev Universitets Hospital. 
Projektvarighed: 12 mdr. 
Projektet er finansieret. Start hurtigst muligt eller efter aftale. 
Projektet har til formål at undersøge om mikro-næringsstoffer under graviditeten og 
omkring fødsels-tidpunktet har betydning for senere udvikling af type 1 diabetes hos 
børn og unge. Du skal primært være med til at analysere og fortolke data i samarbejde 
med senior forskere/statistikker, og skrivning af videnskabelige artikler stilet til interna-
tionale tidsskrifter. 
Ansøgningsfrist 08.04.16. 
Ansøgningen sendes til: 
Steffen Ullitz Thorsen, læge & ph.d.-studerende
E-mail: s.u.thorsen@gmail.com
Kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til samtale.
Spørgsmål kan besvares på tlf. 22 28 89 95 eller via e-mail. 

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42 
4. marts – 22. april 2016 

- Husk selv handsker. 
- Studiekort skal fremvises. 
- Ret til ændringer forbeholdes. 
 

UGE 14 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.4/4 DK DK DK DK DK DK     
Tirs. d. 5/4 DK DK DK DK       
Ons. d.6/4  TL TL TL TL TL TL TL TL  
Tor. d.7/4     DK DK DK MR MR MR 
Fre. d. 8/4     DK DK DK    

 
UGE 15 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.11/4  MR MR MR MR MR MR MR MR  
Tirs. d.12/4 DK DK DK DK MR MR MR MR MR MR 
Ons. d.13/4 MR MR MR MR MR MR MR MR   
Tor. d.14/4 MR MR MR MR DK DK DK DK   
Fre. d.15/4           

 
UGE 16 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Man. d.18/4 SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT 
Tirs. d.19/4  MR MR MR MR MR     
Ons. d.20/4  TL TL TL TL TL TL TL TL  
Tor. d.21/4           
Fre. d.22/4           

 
Der er spoteksamen d. 18/4 
Der holdes åbent efter spoteksamen frem mod de mundtlige eksamener. 
Vi ses i kælderen 
 
Mvh studiesalsvagterne 
 
Martin (MR), Dan (DK), Thomas (TL) 

Ugens afslapningsikon:
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Horoskoper
af Madame Maier 

Vandmanden
20. jan. - 18. feb. 
Du er helt afsindig glad for, at du er i live. 
Det er ikke fordi du har været døden nær, 
men du favner blot livets muligheder og 
tager dig selv i at lave uopfrodrede gad-
edrengehop. 

Fisken
19. feb. - 19. marts 
Du er så epic træt af at det er mørkt og 
koldt, at du i stedet for at lave en regndans, 
forsøger at lave en soldans. Med rytmer 
præget af D-vitamin og UV-stråler får du 
succes. Du bliver både overrasket og sol-
brændt denne uge.  

Vædderen
20. marts - 19. april
I den kommende uge vil du opleve... Nå nej.

Tyren
20. april - 20. maj
Dine kulinariske evner tager overhånd, 
og du går helt amok med nye madlavn-
ingstricks. Du bliver så køkkenglad, at du 
begynder at lave dine egne håndsnittede 
skærebræt af egetræ. Pas nu på.  

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du har haft en lidt hård weekend, og din 
lever er sur på dig. Den begynder at snakke 
til dig, og det er ikke de sødeste ting til den 
siger. Du begynder at blive vred på din le-
ver, men sjovt nok er det svært at leve uden 
lever. Affind dig med det.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du har lyst til at lægge dig ned på jorden 
hele tiden. Tyngdekraften er i denne uge din 
værste fjende, og din badevægt siger godt 
nok også at du vejer 90 kg mere, men det kan 
ikke ses på dig. Lav en surprise bodyslam 
på din trælse ven. 

Løven
22. juli - 22. aug.
I denne uge kommer du desværre til at 
stamme rigtig meget. Du ved ikke hvad d-
d-d-d-du skal gøre af dig selv. Det skal nok 
gå  over, siger stjernerne. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep. 
Du er back in the game! I lang tid har du 
fundet dig selv stående på en mentalt øde 
ø, hvor du kun havde Rasmus Seebach med 
i dine tanker. Nu er du tilbage. Velkommen. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du forsøger stadig at lave fotosyntese, men 
har stadig ar efter dine klorofylindsprøjt-
ning. Til gengæld vil du få mange mails fra 
botanisk have, der ønsker at ansætte dig. 
Du græder af glæde.  

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du ser helt absurd godt ud, og din økonomi 
går strålende. Du gav din årsopgørelse fin-
geren, og så ændrede tallene sig i positiv 
retning. Klassisk skorpion. Satans. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du får en mærkelig trang til at snave folk, 
der er lidt kiksede. Bare ordet kikset tænder 
dig. Især folk der stammer, er du helt pjattet 
med. Følg dette instinkt.  

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du har set for meget X-games, og er blevet 
sne-crazy. Du får en trang til at kælke og 
lave andre sne-relaterede ting. Dine venner 
forstår dig ikke, og de vil egentligt bare ger-
ne have, at det snart bliver forår. Du bliver 
rolig af at stikke dit hoved ind i fryseren og 
tage en dyb indånding. 


