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 PAPERS
MOK AFSLØRER: Gigantisk, hemmelig
konspiration på Panum. Alle mulige
hemmelige ting er sket. MOK har sat
sine skarpeste  journalister på sagen
for at komme til bunds i skandalen.

•	 Lækage Med 680 000 Terabytes Af  Dokumenter
•	 Du Kommer Ikke Tro Dine Øjne!
•	 Lægerne Hader Ham!
•	 PLUS: Sådan Sikrer Du En Six-Pack Til Sommeren
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Aktiv Kardiologi for Studerende
Medicinsk etik og filosofi
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook
www.cogitakbh.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com

www.portos.dk

www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

freewebsite-service.com/sims

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
www.synapse-connect.org.

www.soenhks.dk

AKS
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DSS
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FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
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HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
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MOK UDKOMMER
PJ SKAL HOLDE VEJRET I RIGTIG LANG TID
ERIK SKAL AFLYSE BORDBESTILLING PÅ GERA-
NIUM

ERIK SKAL BESTILLE BORD PÅ CAFÉ STADION
SEXEKSPRESSEN MÅNEDSMØDE - SE S. 4
AMPUTATIONSFOREDRAG - SE S. 5
MIKS MÅNEDSMØDE - SE S. 6
EORTA GENERALFORSAMLING - SE S. 7

ERIK SKAL AFBESTILLE BORD PÅ CAFÉ STA-
DION 

MOK-WEEKEND!

ALBIN NÆNNER IKKE AT VÆKKE KOMATØS 
MO 

ERIK FORTRYDER SINE AFBESTILLINGER

DENNIS ØDELÆGGER ELLERS HYGGELIG 
MOK-BRUNCH

MOK DEADLINE KL. 12:00
SAMS MÅNEDSMØDE - SE S. 5 

ANDREA NÆGTER AT TAGE PÅ SKADESTUEN

SIMON FORSØGER IVRIGT AT HIVE SINE 
PENGE HJEM FRA PANAMA

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

Peter JamesAndrea

Albin Mo

Anders

Erik

ALBIN SÆLGER SINE GAMLE SKO. 

NYPRIS 35kr. Et par enkelte K3'ere og en sten, som 
ikke vil ud.

PRIS 65kr ELLER I BYTTE FOR RIGTIG SEJ SORT 
CYKELHJELM.
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En læsegruppe har indfundet sig i MOKs lokaler. 
 - kort analyse af primærsektoren

"Begrænsede værktøjer i almen". Sådan lyder det fra PP 
(kendt af MOK.red). Han tilføjer i samme åndedrag, at 
man dog kan tage en urinstix. Og at dette selvfølgelig 
er taget fuldstændig ud af kontekst. 
Et båthorn afbryder en ellers alvorlig diskussion om 
primærsektorens udfordringer. Det efterfølges af over-
rasket latter og en vittig bemærkning om palpation af ab-
domen. Herefter returnerer debatten til den nedslående 
konklusion, at PLO egenrådigt beslutter diverse forhold 
vedrørende indretning af lægepraksisser landet over. 
Mere havde HØH (kendt af MOK.red) ikke at tilføje emnet.

Læsegruppen ønskes held og lykke med morgendagens 
eksaminer.

Træthed er en form for 
menneskelig begrænsning. 
Det frarådes af samtlige redak-
tionsmedlemmer til stede i 
skrivende stund.

MOKs ordbog

• farsbrød adj. -t (farsb-. Moth. S432). (ænyd. d. s., ty. farschrott; jf. 
-solnedgang, -eksem, -maling

           -  rød nuance der ikke minder om postkasserød, ej heller andre røde
            farver du kan bruge til sammenligning

 Øv! han havde glemt sin mobil, men opdagede det først, da han  
 var gået. . Han lænede sig op af bilen, som var farsbrød.  
  -  "For meget vælling", s. 187. Årstiderne skifter
 

Det ved vi foreløbig ikke om skatteskjulet i Panama

• Snotdement kvinde ejer næsten uden undtagelse 11.000 virksomheder 
i Panama. Flere afhængige kilder er enige om, at udsagnet godt kunne 
være rigtigt.

• Et bageri i Panama har ifølge aviser på nettet været centralt for en 
række internationale toppolitikere, erhvervsfolk og andre, der gerne 
ville slippe for at at blive brødflove op ad formiddagen.

• De har oprettet offshore-selskaber i det mellemmads-amerikanske 
land, hvor der ikke opkræves skat hos selskaber uden frokostordning 
i Panama.

• Nogen har ikke oprettet falske konti med dansk nemID. Kontoudskrifter 
peger i retning af fastfoodrestauranter i ydre Østerbro-området og 
nær Idrætsparken.

• 1,5 millioner smørrebrødsjomfruer fra advokatfirmaet Mosaik Foccacia 
afslører navnene på nogle af de virksomheder og enkeltpersoner, 
som de godt kunne tænke sig at drikke en kop kaffe med, evt se igen.

• Den berømte fodboldspiller og catering-enthusiat Lionel Messi har 
ikke udtalt sig,  men vil gerne i kontakt med andre eliteidrætsudøvere, 
som deler hans passion for svindel og madlavning.

• Den nordiske slankegigant New Nordea  optræder 10.902 gange i 
dokumenter og har finansieret essentielle næringsstoffer i form af 
kage til MR (Medicinerrådet). Forhold omkring tilberedning og almen 
hygiejne fremgår ikke af dokumenterne.

• I Island har Sigmundur solgt sin halvpart af sit selskab til Anna. Dog 
havde han ikke taget højde for, at han ville blive taget med fingrene 
i kagedåsen.

• Vladimir Putins venner har skummet fløden, men ingen af de involv-
erede parter har angivet hvilken type af fløde, der er tale om, ej heller 
fedtprocent eller producent. Koncernerne Cheasy og Karolines køkken 
har ikke haft mulighed for at svare, da de ikke er blevet spurgt.

Utidig nekrolog 
I morgen dansk tid afgår endnu en medicinstuder-
ende ved eksamination

Det er med en sorgmodig mine, at MOK kan bringe nyheden om endnu 
et tab af en afholdt medicinstuderende, som har haft sit mangeårige 
virke på Panum Instituttets matrikel. Sidste prøvelse ved eksamination 
i almen medicin i morgen afslutter en æra.

Stud. med. Henrik ØH har været anerkendt i brede kredse som en af 
lægestudiets mest prominerende figurer, og i sin storhedstid har han 
gentagne gange gjort sig bemærket bl.a. i Studklub regi, men sikkert 
også andre steder.

Han startede sin uddannelsesmæssige karriere i siden studiestart 
sommeren 2008, hvorefter han i meget ung alder formåede at komme 
til tops i studentermiljøet.  I de knap otte år, han frekventerede Bleg-
damsvej 3, bidrog han med sit vindende væsen til adskillige arrange-
menter og festlige lejligheder i Studenterklubben. 

Ikke mindst under Rusvejledningens faner meldte han sig med et 
engagement, som man skal lede længe efter for at finde mage.  Her 
indtog Blenrik for år i træk rollen som formand for vejledningen, og 
pengene kan siges at være givet godt ud. Under hans kyndige ledelse 
fandt vejledningen faste ben at stå, mens pigerne blev bespist med 
lækkerier serveret på menneskeligt rullebord. Flere husker måske 
Henriks episke performances som officer på det gode skib H. M. S. 
Defektos, andre tænker måske en mindre flatterende episode som 
gris eller fitness-enthusiat. 

I basisgruppernes verdens dominerede Henrik gennem flere år i 
Scorebogen, hvor han år efter år bistod med udgivelsen af en institu-
tion inden  for kødmarkedet. Arbejdet bestod primært i at fotografere 
unge piger og drenge, hvorefter deres personlige oplysninger blev 
indhentet, nedskrevet og udgivet. Men også det grafisk flotte arbejde 
i Scorebogen må tilkendes Henriks ære, hvor han selv ofte var at finde 
i flatterende 'skillerter'. Ej heller usagt må være eminente plays og 
enkelte feeds på Henriks regning i basisgruppen PLAN, hvis medlem-
mer vil ære hans minde, indtil erstatning har sig indfundet efter tabet.

Både som studerende og som HG'er var Henrik eksponent for filosof-
ien "næh", der var en enkelt, men stærk holdning, som ofte bragte 
alvorlige spørgsmål og diskussioner til et komplet stop. Hans indfly-
delse mærkes den dag i dag, hvor det kan være umuligt at opdrive  
et ordentligt svar fra nogle af de mennesker, som kendte stud. med 
Henrik bedst.

Tilbage i formiddags fortalte Henrik om sin nært forestående eksamen 
og udtalte i tiden efter i optimistiske vendinger, at det selvfølgelig var 
sørgeligt, "men ogs' okay".

Men tydeligt er det dog, at halvhjertet deltagelse ikke var en mulighed 
for Henrik. Ofte var han at finde som frontfigur i klar til kamp mod 
kedsomhed og fyldte flasker.  Og på den baggrund tilskrives han en 
stor del af æren for at bringe fest og farver i mange menneskers liv.

Han efterlader sig sørgende venner og en del oprydning i MOKs lokaler.
Æret være hans minde.

     Erik //mok.red
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Kom til månedsmøde i 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.

Kom forbi og hør mere 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!

Kommende arrangementer i AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende. 
AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale. 
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste forårets events. 

Kommende arrangementer: 
 
Mandag den 25. April - Praktisk kursus i Ekkokardiografi. 

Kurset er målrettet studerende på 7. semester og opefter. 
Kurset vil foregå d. 25/04-2015 fra 16.00-20.00 på Gentofte hospital, opgang 8, 3. etage. 
Kurset vil tage udgangspunkt i basal ekko-teknik med fokus på systolisk dysfunktion. 
Det vil bestå af tre dele: 
1. Teori 
2. En praktisk del, som vil fylde størstedelen af kurset 
3. Case-baseret undervisning. 

Kurset er åbent for alle AKS medlemmer og det er først til mølle princippet, så det er om 
at være hurtig på tasterne, da der kun er 12 pladser. Send en pb til ‘AKS – Aktiv kardiologi 
for Studerende’ på facebook for tilmelding. Ønsker du at blive medlem, udfyld da ind-
meldelsesblanketten på vores facebookside. 

Torsdag den 26. Maj - Kursus i Basal EKG tolkning. 

Lær at tolke et EKG!
Sebastian Wiberg, læge og Ph.D fra Kardiologisk Afdeling, Rigshospitalet, vil den d. 26. 
maj kl 17:00 – 21:00 give en introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde 
øje med som stud.med. i klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og 
er eksamensrelevant for blandt andet 4. Semester og 7. Semester. 

Kurset kræver medlemskab af AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Stu-
derende" for indmeldelse. Send en privat besked til gruppen så får vi meldt jer på kurset. 
Vi kan maksimalt have 50 deltagere på dette kursus og der gælder først-til-mølle mht. 
tilmelding. Lokale 42.0.01 i pavilion. 

Torsdag den 2. Juni – Kursus i avanceret EKG tolkning. 

Dette kursus i EKG-tolkning er for studerende der har erfaring med basale EKG'er. - Det 
henvender sig derfor til dem som har været på EKG I-kurset eller på anden måde kender 
til basal EKG tolkning. 
Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG'er og er 
således yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til 
en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!

Igen er undervisningen varetaget af læge og Ph.D 
Sebastian Wiberg fra RH. Kurset foregår torsdag den 2 
juni fra kl 17-20 I lokale 42.0.01 i pavilion. Kurset kræver 
medlemskab af AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv 
Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.

Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

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 eorta-
gruppen@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

Eortas stetoskopikursus
Et af lægens vigtigste og mest basale kundskab er at kunne håndtere et stetoskop – men 
alligevel er dette ikke noget vi har nok fokus på i løbet af studiet! 
Derfor har vi i Eorta lavet dette kursus til dig, som vil lære at mestre stetoskopiens kunst 
uanset, om du bare er en flittig SPV’er, der vil blive bedre til sit job eller, at du måske snart 
skal i klinik og vil have færdighederne i orden. 

Vi har fået Hedvig Andersson fra Foreningen af Yngre Kardiologer til at undervise i basal 
stetoskopi af hjertet og lungerne og kurset vil bestå af følgende elementer: 

- Introduktion til stetoskopet med relevant terminologi
- Grundlæggende stetoskopi af hjerte og lunger - normale og patologiske forhold
- Grundlæggende praktiske færdigheder: teorestisk gennemgang og fokus på praktisk 
udførelse

Kurset tager cirka 2 timer og er målrettet studerende på 4. semester og derefter. Et basalt 
kendskab for hjerte og lunge anatomi er en fordel, men ikke et krav. Relevant anatomi vil 
dog blive gennemgået hurtigt.

Der er desuden sørget for lyde, så vi også kan lære at høre efter patologiske tilstande, 
stetoskoper (men medbring endelig dit eget, hvis du har et) samt forfriskninger til ganen!

Så tag din læsemakker under armen og join os den 11. maj til et sjovt og lærerigt arrange-
ment. Eventet er gratis, men KUN for medlemmer (se ”Eortas kursus i objektiv undersøgelse” 
for vejledning til indmeldelse i Eorta).  

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

Forbedr din formidling!
Brænder du for at undervise med FFF? Savner du lidt fif til at forandre din fremtræden 
som underviser? Måske du blot vil høre nogle af disse fif? 

I FFF’s april månedsmøde afholdes et kort fagligt oplæg om god formidling, med ud-
gangspunkt i din egen fremtræden som underviser. Tre interne FFF’ere medbringer super 
inspiration herom, fra dette års IMCC Forårsseminar. 

Kom derfor til månedsmøde onsdag d. 13. april 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!
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PORTOS: AMPUTATIONSFOREDRAG
Hug en hæl, klip en tå! Sådan skrev brødrene Grimm i Askepot. 
Fjernelse af uønskede legemsdele er ikke blot noget der hører eventyr, onde stedsøstre 
og krigsfilm om 1. verdenskrig til. Professor, dr. med. Jes Bruun Lauritzen fra Bispebjerg 
Hospital kommer og fortæller om en af de 
ældste kirurgiske discipliner - amputation.
Vi ses d. 7. april kl.16.30 i lokale 29.01.30 til 
endnu et faaaantastisk foredrag. 
PORTOS 

Hvordan skaber vi et bedre studiemiljø?
Kunne du godt tænke dig et bedre studiemiljø og et studieliv med mere fællesskab og 
sparring? Så kom med til Pusterummets introduktionsarrangement og vær med til at 
bakke op om en ny studenterorganisation, der gerne vil forbedre studiemiljøet og trivslen 
blandt studerende på SUND. 

Derfor inviterer vi alle interesserede med til vores introduktionsarrangement 

Tirsdag d. 19. april kl. 16.30 i Hannover auditorium

Aftenen vil fokusere på problemstillingen vedrørende stress blandt studerende, og vi har 
inviteret følgende spændende oplægsholdere:

- Studenterrådgivningen, der dagligt hjælper mange studerende med stressrelaterede 
problemer, vil fortælle om nogle af kerneproblemerne.

- Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing vil fortælle mere om betydningen af 
stress - både under og efter studiet. 

Aftenens program
• Kl. 16.30 - 17.00 - Introduktion til Pusterummet
• Kl. 17.00 - 17.30 - Psykolog fra Studenterrådgivningen
• Kl. 17.30 - 17.45 - Pause
• Kl. 17.45 - 18.30 - Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing 
• Kl. 18.30 - 18.45 - Spørgsmål og afslutning 

Tilmeld dig på: https://www.facebook.com/events/789705481134926/ 

Du kan også følge vores side hvis du vil have løbende information om bl.a. foredrag, kurser, 
mentorordning og meget mere :) www.facebook.com/pusterummetsund

Hvor sidder læsionen? 
Går du på 10. semester, skal du starte i en klinisk stilling i neurologi eller er du bare inter-
esseret i neuro? Så er dette lige noget for dig!
FORNIKS præsenterer et interaktivt foredrag om neurodiagnostik hvor publikum kan delt-
age løbende via clickers! Neurokirurg Marianne Juhler og neurolog Daniel Kondziella vil, 
ved hjælp af cases, guide dig igennem nervesystemet fra top til tå. En fantastisk mulighed 
for træning i neurologisk /neurokirurgisk diagnostik, både for dig der skal til neuroeksamen 
og dig der skal ud i klinikken!

Vi sørger for snacks :)

Tidsplan:
17.15 - 18.15: Case 1 & 2
18.15 - 18.30: Pause
18.30 - 19.15: Case 3 & 4

Vi glæder os til at se jer!

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 UNDERSØGELSE
Igen i år afholdes vores populære kursus i gynækologisk un-
dersøgelse og nu er datoen endelig fundet. Det kommer til at 
foregå torsdag d. 5. Maj fra klokken 16-20 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 information om tilmelding og event mm. 

/GO – Gruppen for medicinstuderende med 
interesse i gynækologi og obstetrik.

Kom til månedsmøde med SAMS!
Mandag d. 11. april holder vi månedsmøde kl. 17:00 i lok. 42.0.01 på Panum. Hør medstifter 
af SAMS fortælle om nogle af de ting han har lavet udover sit arbejde i almen praksis, såsom 
arbejde på Færøerne og Grønland, SOS-læge/rejselæge og eksaminator i TPK. Der er som 
altid pizza og hygge efter månedsmødet.

UGENS STOCK PHOTO
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IMCC Exchange og Research Exchange søger bolig og 
buddy til juli og august 
Skal du rejse i sommerferien? Eller har du et ledigt værelse? 
I København modtager vi udvekslingsstuderende fra hele verdenen. Der kommer op til 
20  internationale medicinstuderende, og derfor har vi brug for din hjælp! Hvis du har et 
ubrugt/tomt værelse i perioderne 03.07-30.07.2016 eller 31.07.-27.08.2016, vil vi mægtig 
gerne høre fra dig! Hvis du udlejer dit værelse i disse 4 uger, får du et honorar på
2300 kr. 

Kravene til værelset/lejligheden er følgende: 
- Skal have en seng eller sovesofa
- Adgang til bad
- Adgang til køkken

Ud over de 2300 kr , får du:
- En ny, internationel ven 
- Fordel til næste ansøgningsrunde for  Exchange Klinik og Research Exchange udvek-
slingsophold. 

Hvis du er hjemme i sommerferien, kan du blive buddy/kontaktperson for en studerede 
og lære mere om andre kulturer 

Hvis du har en bolig, du vil udleje, så hører vi gerne fra dig på bolig.exchange.copenha-
gen@gmail.com
Har du lyst til at være buddy? Så skriv til buddy.exchangecph.gmail.com

Mange hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København

Integreret Sundhed Månedsmøde
Torsdag d. 14. april kl. 16-18
Sted: Panum, lok. 42.0.17

Til dette månedsmøde kan vi inspirere med et spændende 
oplæg ved Netværk for Integreret behandling (NFIB). De vil 
fortælle om deres erfaringer med integreret behandling; 
med de muligheder og udfordringer det indebærer, og der 
vil være mulighed for diskussion og spørgsmål. (Se mere 
på deres hjemmeside: www.nfib.dk)
Oplægget afholdes indtil kl 17:00 hvorefter vi holder 
månedsmøde.
Vi glæder os til at se så mange som muligt!

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN, JAPAN OG USA I 2017 ?
Så har du mulighed for at søge om at få en plads til en af fakultets bilaterale aftaler senest den 1. maj 2016. 

Hvornår på studiet:
Det er muligt at komme på udveksling til fakultets bilaterale aftaler på 5. semester KA på enten 2009- eller 2015- kandidatstudieordningen til Japan og på 5. semester KA på 2015-kan-
didatstudieordningen til USA og Australien. I nedenstående oversigt kan du se på hvilke semestre samt på hvilken studieordning, du har mulighed for at søge en udvekslingsplads til.  

Hvortil:
Fakultetet råder over 5 bilaterale aftaler i 3 lande: Australien, Japan og USA.

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN, JAPAN OG USA I 2017 ? 
 
Så har du mulighed for at søge om at få en plads til en af fakultets bilaterale aftaler senest den 1. maj 
2016.  
 
Hvornår på studiet: 

Det er muligt at komme på udveksling til fakultets bilaterale aftaler på 5. semester KA på enten 2009- eller 

2015- kandidatstudieordningen til Japan og på 5. semester KA på 2015-kandidatstudieordningen til USA og 

Australien. I nedenstående oversigt kan du se på hvilke semestre samt på hvilken studieordning, du har 

mulighed for at søge en udvekslingsplads til.   

 
Hvortil: 
Fakultetet råder over 5 bilaterale aftaler i 3 lande: Australien, Japan og USA. 
 
 
Hvor Hvornår Studieplan i udlandet På 

studie-
ordning 

Antal 
pladser 
pr. år 

Ansøgningsfrist – 
blanketten åbnes en 
måned før fristen 

Bilaterale aftaler 
AUSTRALIEN 
Concord 
Clinical School, 
University of 
Sydney  

Efterår 2017 5. semester KA (12 
ugers kliniske kurser 
og speciale – 30 ECTS) 

2015 2  1. maj 2016  

AUSTRALIEN 
Geelong 
Clinical 
School|Deakin 
University  

Efterår 2017 5. semester KA (12 
ugers kliniske kurser 
(20 ECTS)) 

2015 2  1. maj 2016 

AUSTRALIEN 
School of 
Medicine, 
Faculty of 
Health 
University of 
Tasmania 

Efterår 2017 5. semester KA (12 
ugers kliniske kurser 
(20 ECTS)) 

2015 3 1. maj 2016 

JAPAN 
Tokai 
University, 
Kanagawa  

Kalenderåret 
2017 

5. semester KA  
(sansefagene, 
neurologi/neurokirurg
i) 

2009 og 
2015 

2 1. maj 2016 

USA 
The Methodist 
Hospital, Texas 
Medical 
Center, Texas, 
USA 
 

Kalenderåret 
2017 

5. semester KA (12 
ugers klinik kurser 
(kirurgi) inkl. skriftlig 
eksamensopgave (20 
ECTS) 

2015 2 pr. 
semester 

1. maj 2016 

 

MIKS er et kitecommunity for både
nye og rutinerede surfere.
Som del af MIKS kan du få:
- Hjælp til at komme igang med at kitesurfe!
- Rabat på udstyr.
- Rabat på begynderkurser.
- Masser af hygge.
- Fællesarrangementer: Strandgrill, hytteture og kitetour til sommer for både nye og gamle.
- Tips og tricks til at komme videre uanset hvorfra du starter.
- Fede ture på vandet og rig mulighed for carpool til surfspots.

Få mere info på månedsmødet d. 7 april kl. 17:30 i studenterhuset, hvor der vil være oplæg 
om at komme igang med at kitesurfe!

Læs mere om aftalerne på KUnet:  Kandidat i medicin/Udlandsophold/
Hvor i verden?/Studieophold i resten af verden

UDVEKSLING PÅ 2015-KANDIDATSTUDIEORDNINGEN 
Hvis du tager ”International Perspektiv – Klinik i Udlandet” på 5. semester 
kandidat, kan du bytte rundt på semestrene. Du har således mulighed 
for at tage dit 5. semester kandidat i udlandet, allerede når du har 
afsluttet 1. og 2. semester kandidat (60 ECTS).

ANSØGNINGSSKEMA 

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' her: Kandi-
dat i medicin/Blanketter.
Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016.

RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning:
- Spørgsmål vedr. fakultetsaftaler:
• Tirsdag: kl. 15-17 
• Torsdag: kl. 10-13 
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Basisgrupper
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 14, 2016
Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter. I dette semester vil en del af 
vore arrangementer kredseom 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.
__________________________________________________________________________
Generalforsamling i SMiK
Tid: onsdag den 13. april kl. 17.30
Sted: SMiKs lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. sal

Generalforsamlingen indledes med et let måltid. Selve mødet, hvor vi bl.a. afholder valg 
til SMiKs bestyrelse, begynder kl. 18. 

Alle studerende ved Københavns Universitet og de øvrige højere læreanstalter i Køben-
havn er velkomne!

Læs mere på www.facebook.com/smikbh/events. Her er også en lille hjælpevideo, der 
kan hjælpe dig med at finde vej.
__________________________________________________________________________
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. 
Forfriskningen 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 – 
trækfuglene – 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 his-
torisk og nutidigt brændpunkt, et rituelt og mytologisk centrum og pilgrimsmål for tre 
verdensreligioner, hvoraf kristendommen er den ene. Studieturen vil primært fokusere 
på den jødisk-kristne historie.

Studenterpræst Nicolai Halvorsen er den ene af to rejseledere.

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

_________________________________________________________________________
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 

Basisgrupper/studietilbud

Ekstra ordinær Generalforsamling 2016 

Eorta inviterer til et ekstraordinært generalforsamling, hvor en hel ny bestyrelse skal vælges 
og store valg skal træffes! 

Så hvis du kunne tænke dig at få indflydelse på, hvad vi i Eorta skal lave, hvilke kurser der 
skal afholdes, hvilke emner der skal sættes fokus på m.v, så er det nu, at netop DU har mu-
ligheden for at sætte dit præg! 

Alle betalende medlemmer er stemmeberettiget og kan stille op til bestyrelsen samt til de 
forskellige ansvarsområder. Dagsplanen kan findes inde på fb-begivenheden. 

Efter mødet slutter vi af på ægte Eorta manér med en lækker omgang mad og hygge,

Tid og sted: Torsdag d. 7/4 i Studenterhusets store mødelokale

/Eorta - Basisgruppen for intern medicin

”It could be Lupus” Bliv klogere på SLE's mange facetter – April månedsmøde

”It couldbe Lupus?”…. “It’s not Lupus. It’s never Lupus!”
Du har sikkert hørt dette adskillige gange, når du liiige skulle se et ekstra afsnit House i 
stedet for at læse til eksamen;)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en sjælden autoimmun sygdom. Den overvejende 
grund til, at SLE bliver brugt som en joke i House, er, at sygdommen er så vanskelig at 
diagnosticere. Sygdommens forskelligartede symptomer overlapper nemlig med mange 
andre autoimmune, infektiøse og maligne sygdomme, og så kan den endvidere komme til 
udtryk i rigtig mange organsystemer. SLE indgår således hyppigt i differentialdiagnostiske 
overvejelser i hverdagen som kliniker, hvorfor sygdommen er vigtig at have kendskab til 
uanset specialefelt.

Vi har derfor lokket Christoffer Tandrup Nielsen, læge og PhD ved Afsnit for højt Specialiseret 
Reumatologi/Copenhagen Lupus and Vasculitis Clinic og Videnscenter for Reumatologi & 
Rygsygdomme på Rigshospitalet, til at gøre os alle sammen lidt klogere på SLE. Foredraget 
vil fokusere på sygdommens mange facetter både de kliniske, biokemiske og serologiske 
og vil give praktiske redskaber til håndtering af patienter man kunne mistænke for SLE. 
Derudover berøres SLE's patogenese samt de forskellige forskningsområder indenfor SLE 
på Rigshospitalet.

Som sædvanligt vil vi byde på lidt forfriskninger og andet godt til ganen - OG efterfølgende 
fortsætter vi i Studenterhuset med vores månedsmøde.

Tid og sted: Tirsdag d. 26/4 (se fb-begivenhed)

Vel mødt,
/Eorta
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Auditorieoperatørerne på Rigshospitalet søger nyt holdmedlem!

Vi er et lille eksklusivt hold (pt. 8 medlemmer) på Rigshospitalet, der søger et nyt holdm-
edlem (stud.med.) snarest muligt.

Som operatør i Rigets auditorier skal du være med til at sikre kunderne en god service til 
deres arrangementer. Typiske arbejdsopgaver vil være at:
• Sørge for at lukke op for auditoriet inden arrangementerne
• Kontrollere og opstille det tekniske udstyr, så det fungerer 
• Være behjælpelig med teknisk assistance under arrangementet
• Lukke ned igen efter endt arrangement

Som operatør skal du have følgende egenskaber:
• Du skal være smilende, imødekommende og hjælpsom
• Kunne Microsoft Powerpoints basale funktioner
• Være lærenem i forhold til oplæring i AV-udstyrets basale funktioner (holdet 
kræver ikke den store tekniske eksamen – hvis du har viljen, skal vi nok lære dig resten)
• Desuden er det vigtigt at kunne bevare overblikket og berolige kunder ved 
uforudsete tekniske problemer, så disse kan blive løst hurtigst muligt.
• Lavt semestertrin prioririteres, da en del holdmedlemmer er langt på studiet

Arbejdet er meget fleksibelt. Man kan selv være med til at bestemme sin arbejdstid, men 
man er ikke sikret et bestemt antal timer om måneden, da antallet af vagter er varierende 
måned for måned.
Vagterne fordeles hver måned mellem dig og de andre medlemmer af holdet. Der af-
holdes et vagtmøde i slutningen af hver måned, hvor alle vagter i auditorierne dækkes af 
holdmedlemmerne. Det kan forekomme, at man er nødt til at gå glip af undervisning for 
at få alle vagter dækket. Der tages dog hensyn til obligatorisk undervisning og eksamen.
 
Lønnen er 150,00 kr. i timen. Der gives ikke søn- og helligdagstillæg.

Der er god mulighed for at læse på vagterne og du får en enestående mulighed for at 
være med til rigtig mange af de spændende arrangementer og konferencer der afholdes 
i Rigets auditorier. Vi har et rigtig godt sammenhold og arrangerer årligt flere sociale 
aktiviteter sammen.
Vi holder planlægningsmøde onsdag d. 27. april 2016 kl. 17:00, hvor du forventes at 
kunne deltage.

Ansøgningsfristen er mandag d. 18. april 2016 kl. 12:00. Der er oplæringsvagter med fuld 
løn i starten af maj/juni og det forventes, at man tager vagter fra ca. juni/juli 2016.

Skriv nogle ord om dig selv (inkl. semestertrin) og send ansøgningen til 
wnk147@alumni.ku.dk.

På vegne af holdet,
Amanda Sølyng

Prægraduat forskningsår i astma hos børn

Er du interesseret i pædiatri og astma? 

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstu-
derende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) 
ved Gentofte Hospital. 

Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Child-
hood”- COPSAC - fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet 
data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem 
tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.
dk og www.copsac.com.

Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for 
medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i 
det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. 
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskning-
sår, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation 
og mulighed for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og 
kreativt klinisk forskningsteam, der består afpost docs, Ph.d.- studerendeforskningsas-
sistenterogdatamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT-support og administratorer, 
samt vores professor Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter foruden din egen 
forskning deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorter.

Det forslåede projekt vil omhandlebetydningen af vitamin D i forbindelse med astma, 
med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene fik ekstra 
vitamin D under graviditeten. Et muligt fokus kunne være luftvejenes immunprofil hos 
børn af mødre med og uden vitamin D tilskud.

Lønnen er 10.000 kr./mdr.  Tiltrædelse 1. august 2016.

Ansøgningsfrist er d. 17. april 2016

Kontakt: 
Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: job@dbac.dk

Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital er en klinisk translationsforskningsenhed 
for børneastma som gennem kobling af klinisk og grundvidenskabelig forskning har gjort vigtige 
opdagelser, der har høstet stor international anerkendelse og kommer til at gøre en vigtig forskel 
for børneastma. 
DBAC er en selvejende institution, der lever af bidrag fra det offentlige og private fonde. DBAC 
består af 45 dybt engagerede og fagligt dygtige forskere, som i et uhøjtideligt og inspirerende miljø 
arbejder mod nye vigtige resultater. Se mere på www.dbac.dk og www.copsac.com

Studerende søges til 1-årigt prægraduat forskningsår på Bispebjerg Hospital, 
Endokrinologisk Afd. I
Vi søger en medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt i diabetes på Bispebjerg 
Hospital.
Der er tilknyttet 2 PhD-studerende til projektet, som du vil komme til at arbejde tæt 
sammen med.
Du vil blive oplært i klinisk forskningsmetode, praktiske procedurer, eksempelvis DXA-
scanning, fedtbiopsier, avanceret iv. glukose-toleranstest mm.
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du er interesseret i endokrinologi og især kostbe-
handling af Type 2 diabetes.Da vi laver kliniske forskning, vil der være relativt meget 
patientkontakt, gode kommunikationsevner er derfor en fordel.

Ved interesse, kan du kontakte:
Overlæge Thure Krarup    Mads Skytte, PhD-stud.
krarupthure@gmail.com    madsskytte@hotmail.com
tlf. 20 11 60 61    51 90 94 61

Frivillige søges til at være besøgsvenner for unge med kræft på Rigshospitalet gen-
nem Ungdommens Røde Kors.

Vi søger nye medlemmer til vores team af frivillige, der hver mandag og onsdag aften 
besøger de indlagte unge mellem 12 og 29 år på Børneonkologisk afdeling og i “Kræft-
værket”, som er Rigshospitalets værested for unge med kræft. Det er os selv og de unge, 
som finder på, hvad vi laver - det kan både være at spille playstation eller brætspil og grine 
af youtube, eller det kan være at snakke om alt mellem himmel og jord.

Unge med kræft oplever ofte ensomhed og isolation - især i de perioder, hvor de skal 
være indlagt. Målet med vores aktivitet er at reducere denne ensomhed; både ved den 
direkte ung-til-ung-kontakt med os, og ved at sørge for, at de unge kommer i kontakt med 
hinanden. Derudover har vi et par valgfrie ekstraopgaver, som er at tage med på særlige 
arrangementer ud af huset. I sommerferien er der mulighed for at hjælpe med at afholde 
sommerskole for børnene i folkeskolealderen.

Krav til dig som frivillig
Du skal være god til samvær med unge, udvise empati og forståelse for deres situation, 
og have overskud til de svære samtaler, når behovet opstår. Vi er åbne for ansøgere fra 
alle studier/med alle uddannelsesmæssige baggrunde. 

Dit udbytte – de unges gevinst
   Du vil blive grundigt forberedt på at indgå som frivillig besøgsven.
   Du bliver en del af et seriøst projekt, som gør en forskel i de unges hverdag. 
   Du bliver en del af et allerede velfungerende og hyggeligt team af andre frivillige unge, 
som jævnligt mødes til sociale og faglige arrangementer.
   Du får indflydelse og medansvar og får stor mulighed for at sætte dit præg på pro-
jektets fremtid.

Det praktiske
Du skal som frivillig kunne komme på afdelingen minimum 2 aftener, samt tage 2 “bag-
vagter” om måneden og deltage i løbende gruppemøder. Besøgstiderne ligger mandag 
og onsdag i tidsrummet 19-21. Du skal være mellem 18 og 35 år. Du skal desuden kunne 
binde dig til projektet i minimum 6 måneder og helst længere. Du vil fungere som en del 
af vores team fra 1. juni og bliver inviteret til et informationsmøde i uge 19.

Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning på max 1 A4 side og dit CV pr. mail til 
aktivitetsansvarlige Morten og Charlotte senest søndag d. 17/4 2016 på besoegsvenner@
gmail.com.

Samtaler bliver afholdt i uge 17. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Muskelømhed og muskelstivhed hos patienter med kronisk eller hyppig episodisk 
spændingshovedpine og raske forsøgspersoner.

Du inviteres til at deltage i et videnskabeligt forsøg, der skal undersøge muskelømhed 
og muskelstivhed før og efter amitriptylinbehandling hos hovedpinepatienter. Raske 
forsøgspersoner skal måles en gang og får ikke amitriptylin.

Baggrund:
Vi ønsker at undersøge muskelhårdhed med ultralydsteknik og muskelømhed med pal-
pometerteknik hos spændingshovedpinepatienter, som skal behandles med amitriptylin.

Sted:
Dansk Hovedpine Center, Neurologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 
2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende:
Du skal møde til en samtale og forundersøgelse, som cirka varer en time. Målingerne af 
muskelømhed og muskelhårdhed varer cirka 1 time per gang. Patienter, som skal i ami-
triptylinbehandling skal være det i mindst to måneder og skal have målt muskelhårdhed 
og ømhed før amitriptylinbehandling og to måneder inde i behandlingen. Desuden 
skal der føres en hovedpinedagbog en måned før behandling og under behandling hos 
hovedpinepatienterne.

Er du interesseret i at deltage:
Kontakt da medicinstuderende Lærke Tørring Kolding på e-mail: laerke.toerring.kolding.01@
regionh.dk eller tlf: 38633746
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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

Forskningsårsstuderende søges til stort og spændende klinisk projekt

Vi søger 1 skolar med interesse for endokrinologi, træning og metabolisk sundhed til et 
prægraduatforskningsår.

Projektet
Den konstante stigning i prævalens af både fedme 
og type 2 diabetes har alvorlige konsekvenser – både 
for den individuelle i form af følgesygdomme og 
samfundsøkonomisk. Mere og bedre viden om-
kring forebyggelse og behandling er derfor yderst 
vigtigt. Både fysisk træning og behandling med ap-
petithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver især 
ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, 
appetitregulering og systemisk inflammation – men 
kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?

Periode
Fra 1/7-16. Ansættelse med løn i 12 måneder, 37 timer om ugen. 

Dine arbejdsopgaver
• inklusion af forsøgsdeltagere på Hvidovre Hospital
• udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi
• udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest)
• evt. stå for den strukturerede holdtræning

Vi tilbyder
• forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
• indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam
• selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder
• vejledning under hele forløbet
• mulighed for at skrive din kandidatopgave
Du har desuden mulighed for at deltage i nationale og internationale konferencer. Ved 
indskrivning som forskningsårsstuderende hos PhD-skolen har du også mulighed for at 
deltage i PhD-kurser. 

For yderligere information kan du kontakte: 

Lektor Signe Torekov, (torekov@sund.ku.dk eller tlf 22983827), 
Biomedicinsk Instiut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, 
Københavns Universitet

Har du lyst til klinisk patientarbejde i almen praksis?

Vi er en centralt beliggende praksis på Østerbro med 3 læger (heraf 2 nynedsatte) og 
en sekretær/laborant. Vi har brug for hjælp til blodprøvetagning, lungefunktionsun-
dersøgelse, suturfjernelse, sårskift, øreskyl, urinanalyse samt diverse kontroller.
Vores behov er ca 25 timer ugentligt, stillingen kan evt deles mellem 2-3 studerende, 
således at du arbejder 1-2 dage ugentligt. 
Stillingen er primært tidsbegrænset fra ultimo april til august 2016, men der er mulighed 
for forlængelse afhængigt af kvalifikationer.

Du får masser af klinisk erfaring og løn efter FADL’s holdoverenskomst. 

Ansøgningsfrist: 14/4-2016.

Skriv til Claes Carson: claes_carson@hotmail.com eller Stig Balk-Møller: stigbalk@yahoo.
com tlf.nr 35388055

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Tilforskningsår og kandidatopgave søges enforskningsinteresseretskolarstipendiat med 
opstart mellem 1/5 og 1/8. 
Stipendiaten skal arbejde med forskningsprojektet CALM (www.calm.ku.dk), der er et af 
KU’s interdisciplinære stjerneprogrammer, omhandlende forebyggelse af aldersbetinget 
muskeltab. Projektet foregår på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, og er et ran-
domiseret studie, hvor i alt 205 ældre borgere skal udføre en 1-årig intervention bestående 
af kosttilskud kombineret med tung styrketræning, let styrketræning eller ingen træning. 
Undervejs måles bl.a. på muskelmasse, muskelstyrke, funktionsevne, kropssammen-
sætning, fødeindtag, blodtryk samt div. blodprøver, herunder plasmalipider og OGTT.

Projektet startede i 2014, og der er således allerede et solidt flow af forsøgspersoner.
Som stipendiat får du en lægefaglig rolle i vores team, og skal screene og inkludere po-
tentielle forsøgspersoner, udføre diverse tests, muskelbiopsier og blodprøver. Derudover 
skal du indsamle og analysere specifikke data (se ovenfor) mhp. specialeskrivning. Der vil 
naturligvis være lægefaglig opbakning fra - og sparring med - vores forskerteam.
Vi tilbyder fuldt skolarstipendiat (10.000kr/md.) i ét år, men kan ikke garantere et første-
forfatterskab.
Du skal som minimum være på kandidatdelen af medicin-
studiet, og vi vægter, foruden din personlighed, klinisk 
erfaring samt højt semestertrin.

Er ovenstående noget for dig, så send en begrundet 
ansøgning samt CV til
Lars Holm
Seniorforsker
Institut for Idrætsmedicin
Bispebjerg Hospital
larsh@sund.ku.dk
Ansøgningsfrist er 24/4-2016
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Lægevikar, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger 2 nye kolleger til vores lille lægevikarhold med start i maj 2016.

Klinikken er en af de største neurokirurgiske behandlingsenheder i Europa og den største i 
Nordeuropa. Neurokirurgisk klinik udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme 
i hjernen, der kræver kirurgiske indgreb.

Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være på sengeafsnittet og ambulatoriet og indbefat-
ter bl.a. præoperativ vurdering og optimering, indlæggelses- og elektive journaler samt 
stuegang efter behov. Arbejdstiden er som udgangspunkt 0700-1500 på hverdage. 
Der er ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. 
Løn efter FADL overenskomst. Oplæring vil ske på to lønnede følgevagter. 
Der er gode muligheder for at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter.

Krav:
- Afsluttet 9. semester.
- Gennemført neurologisk klinikophold på 10. semester inden ansættelse.
- Du skal kunne blive i stillingen i minimum et år. 
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden.

Det forventes at du kan arbejde selvstændigt, håndtere tidspres, er mødestabil og udviser 
fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen, idet vi kun er 6 personer på holdet. 
Det er en fordel hvis du har erfaring med at håndtere patienter i krise og du skal være 
forberedt på at være tovholder på tværs af faggrupper og specialer.

Motiveret ansøgning  på én side og CV på maks. tre sider sendes til rft361@alumni.ku.dk 
ikke senere end mandag d. 11. april kl. 15.00. Samtaler forventes gennemført i uge 16. 
Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for mere information.

Jesper Borg Andersen

Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk klinik, Rigshospitalet med start 
efterår 2016

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring 
med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse 
af pludselig hjertedød hos unge. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier 
indsamlet et unikt nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge 
ovenstående. Vi søger nu en forskningsårsstuderende til et projekt omhandlende årsager 
til pludselig hjertedød og eventuelle forandringer over en tiårig periode (2000-2010). 
Projektet er unikt og af stor klinisk relevans. 

Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, 
ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Dutilbydes et skolarstipendiat 
på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i 
ugentlige forskningsmøder med hele gruppen og vil modtage personlig daglig vejledn-
ing af 2 vejledere. Bachelor- eller kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og 
du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. På lang sigt er der 
mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen. Du vil i forbindelse 
med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik 
og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk 
og engelsk, samt lære at skrive videnskabelige artikler.

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. 
Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov 
fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi forventer, at du efter forskningsårets udløb 
stadig er tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige 
projekt og opstart af andre projekter.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi 
af hidtil opnåedeeksamenskarakterer på medicinstudiet. 
Vi vil gerne høre fra dig senest 01-05-2016. 
Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil starte, men regner med start ca. 01-09-
2016. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til en samtale hos 
undertegnede og vil få mulighed for at tale med andre forskningsårsstuderende aktuelt 
tilknyttet gruppen.

Med venlig hilsen
Jacob Tfelt-Hansen    Thomas Hadberg Lynge
Lektor, ph.d.-koordinator, afdelingslæge, dr.med.  Læge, ph.d.-studerende

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142
Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: thomashadberglynge@gmail.com

Solkampagnen København søger frivillige

Vil du være med til at sætte solbeskyttelse på 
dagsordenen i dit lokalområde på en sjov og 
anderledes måde?

Vi søger frivillige, som har lyst til at arbejde 
med solbeskyttelse i København. Som frivillig 
får du blandt andet mulighed for at afholde 
events på uddannelsesinstitutioner, zo-
ologisk have, Kødbyens Madmarked, diverse 
festivaler med mere. På denne måde kommer 
du som frivillig i tæt kontakt til mange forskel-
lige mennesker i alle aldre og hjælper med 
at forebygge hudkræft og gøre opmærksom 
på solbeskyttelse.

Kompetencer og erfaring til dit CV
- Online kursus i solbeskyttelse på frivillig.dk
- Formidling af solbeskyttelse
- Et stærkt og engageret netværk med andre frivillige i Kræftens Bekæmpelse
- Adgang til Kræftens Bekæmpelses øvrige uddannelsestilbud

NB: Stillingen kræver blot at du skriver nogle linjer om dig selv, din motivation for at blive 
frivillig og dine kontaktoplysninger.

Læs mere om kampagnerne ved at oprette en profil på frivillig.dk, og bliv medlem af 
grupperne: "Skyggestande og Events"

Infomøde onsdag 27-04-2016 kl. 17: Info om selve kampagnen og solbeskyttelse generelt. 

Vi glæder os til at høre fra dig.
Vi søger
- Du har lyst til at få erfaring med sundhedsformidling
- Du ønsker at bidrage til sol-forebyggelse
- Du er udadvendt og god til at snakke med forskellige mennesker

Vi tilbyder
- Du får erfaring med forebyggelse gennem events og kampagnearbejde
- Du får erfaring med sundhedsformidling

Har du spørgsmål, kan du kontakte flg. kontaktperson:
Lise Gether

lisegether@gmail.com

Annoncer & en enkelt basisgruppe ;-)

Et billede af realistisk ild:
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KLINIK I UDLANDET
Den er god nok. Efter en hel del forhandlinger kan 
FADL nu (som de eneste i Danmark) tilbyde en an-
svarsforsikring, når du er på klinik i udlandet.

Vi har naturligvis sørget for, at den er billig, fleksibel 
og dækker i hele verden.

Du kan læse mere om forsikringen på www.FADL.dk/
klinik

LÆGEVIKAR FÅR TILLÆG 
FOR FLEKTIBELT OVER-
ARBEJDE
Et FADL-medlem arbejder som lægevikar på Kolding 
Sygehus’ psykiatriske afdeling, men pga. hviletidsreg-
lerne kan han ikke arbejde så meget, som han ønsker, 
før der bliver udarbejdet en rammeaftale.

Nils er glad for sit arbejde på Kolding Sygehus. 
Arbejdet giver ham dels erfaring til hans kommende 
arbejdsliv, og dels udgør lønnen et godt supplement 
til hans SU. For at kunne få studie, fritid og arbejdsliv 
til at hænge sammen, ønsker han imidlertid at kun-
ne tage så lange vagter som muligt. Men da syge-
huset ønsker at overholde hviletidsreglerne, som er 
fastsat i lægevikaroverenskomsten og arbejdsmiljø-
reglerne, forudsætter det en aftale med FADL som 
overenskomstpartner.

 

FADL på sagen

FADL går ind i sagen og sender sygehuset en ramme-
aftale for dispensation fra hviletidskravet. Samtidig 
anmoder FADL om, at medlemmet får et tillæg på 
2.000 kr. for at udvise fleksibilitet i ansættelsen.

Sygehuset tiltræder ram-
meaftalen og accepterer 
FADLs udspil om tillægget 
på 2.000 kr. til medlem-
met.

cw

klinik
FADLs klinikforsikring dækker 
dit klinikophold i udlandet
  

Ta’ FADL med på 

FADL.dk/klinik

FADL.DK/blivmedlem

FADLS
SKATTEVEJLEDNING

FORÅR 2016

3.283.319 har tjekket deres årsopgørelse på
skat.dk. Er du en af dem, der fik lige præcist det tal, 
du havde regnet med, så får du hermed et “godt 
gået” her fra! 

Hvis du derimod er lidt i tvivl om, hvordan det hele 
hænger sammen, og om du har gjort det rigtige, så 
tjek FADLs Skattevejledning ud på fadl.dk/skattevej-
ledning-2016/

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N
www.fadlvagt.dk
Tlf 35 37 88 00

Akkreditering
Rigtig mange af Jer har nu gennemført 
årets akkreditering. Mange tak :-)

Nu mangler vi så at få de 
s i d s t e  gennem disse akkrediteringsru-
tiner, så alle kan tage vagter uden proble-
mer; - gå ind på Jeres vagtprofiler og se 
om der evt. skulle være et rødt felt, der 
indikerer, at der mangler en enkelt eller 
flere akkrediteringsting :-) Har I spørgsmål, 
da ring /skriv endelig til os.

Sundhedsplatformen
Der er p.t. flere formelle forhold, som skal 
falde endelig på plads omkring det 
kommende fælles journalsystem; 
Sundhedsplatformen. 

Lige nu er drøftelserne rettet mod den organi-
satoriske indplacering af FADL-vagterne og 
dermed adgangsmuligheder og -rettigheder. 
Der er - uhyre - travlt i de mange projektgrup-
per bag udvikling og implementering af Sund-
hedsplatformen, hvilket gør, at Vagtbureauets 
del bliver lidt "on/off", og vi håber snarligt at 
kunne melde mere konkret ud, hvordan den 
enkelte FADL-vagt vil blive en del af dette 
fremtidige system. Der er heller ingen tvivl 
om, at der skal bruges mange person-
alemæssige ressourcer på de første hospital-
er, der skal ind under Sundhedsplatformen, 
hvorfor vi også forventer en hel del aktivitet 
på vores vagtområde hen over foråret / som-
meren.

Receptionen
Kun personlig henvendelse
Man - tors:   kl.8 - 17
Fre:              kl.8 - 14

Kursusafdeling
Tlf. 35 37 88 00, tast 3
Man - tors:  kl 8.30  - 12 og 
                    kl.12.30 - 15 
Fre:             lukket

Vagtafdelingen
Tlf. 35 37 88 00, tast 1
Alle dage døgnet rundt, 
dog kun akutte opkald fra kl.22.

Bogholderiet
35 37 88 00, tast 2
Man-fre:   kl.9 - 12 og
                 kl.12.30  - 14

Tidsplanen for start af 
Sundhedsplatformen er:

Maj 2016            Herlev/Gentofte
Nov 2016            Rigshospitalet/Glostrup
Marts 2017         Nordsjælland, Amager/
                           Hvidovre, Bornholm
Maj 2017            Bispebjerg/Frederiksberg, 
                            Psykiatri Region 
                           Hovedstaden
Sep/Nov 2017    Region Sjælland hospitaler/
                           Psykiatri

Isolationstillæg
Der indføres i henhold til overenskomst-
forhandlingerne et nyt tillæg pr. 1. april 
2016 for fastvagt ved isolationsvagter. 
Tillægget udgør 1/4 af timelønnen.

Der ligger nu på din vagtprofil en udførlig 
beskrivelse af dette tillæg og hvordan du 
som vagttager skal angive dette på 
lønsedlerne mm.

Kan jeg få en FADL-Vagt?
Vi har fortsat mange ledige vagter;
primært dagvagter og nattevagter, 
så hvis I mangler vagter - 
eller penge til undervisningsbøger 
etc - så se efter mulighederne 
på  opskrivningen eller 
chancen.

FADL Vagtbureau


