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MOK UDKOMMER
MR MÅNEDSMØDE OM BL.A. TØR STUDIESAL 
& HOLDBYTTE

FORNIKS HØRER NEUROCASES - SE SIDE 5
PUSTERUM HOLDER IDEWORKSHOP - SE S. 6

VOKSNE TANDLÆGER TRÆKKER TÆNDER UD 
I KLUB
ANDREA GÅR OVER TIL THE DARK SIDE

LARS VON TRIER-TEMA PÅ DR-K I AFTEN. DU 
DOWNLOADER NOGET LÆKKERT. "STEP UP", 
MÅSKE?
ERIK VIL GERNE BAGE EN FOD-KAGE TIL MO

FADL FINDER ET FLAG OG GÅR EN TUR (1. 
MAJ WHOOHOO HVADSÅ DER MMMHM JEG 
GLÆDER MAJ)

MOK DEADLINE KL. 12:00
DONAID MÅNEDSMØDE - SE SIDE 4

SØNHKS MÅNEDSMØDE - SE SIDE 5
NY BASISGRUPPE META'S FØRSTE MM - SE S. 5

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIEVEJLEDNING 
OG STUDIESERVICE
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Albin
Andrea

MoAndersJaris
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Konnichi (h)wa så? 
Som MOK’er i eksil er det mig en samurai-ære 
at få spalteplads i ugens blad til at fortælle lidt 
om livet som udvekslingsstuderende i Japan 
tilknyttet Nagoya University Hospital. 
I starten af april måned startede jeg mit 3 
måneders klinikophold herovre (2.sem.cand., 
2015-ordningen), der indbefatter en rota-
tion mellem 6 forskellige afdelinger indenfor 
medicin via anæstesi til kirurgi. 
Overvejer DU at søge klinikophold i Japan 
er KU’s nuværende partneraftale med Tokai 
(Tokyo). Med sprogbarrieren som en massiv 
udfordring er mit budskab, at DU bør/skal tage afsted! 
- hvad med næste semester? 

På Hospitalet
Jeg startede med 2 uger på hæmatologisk afdeling, hvor jeg på 
førstedagen blev præsenteret for mine japanske kolleger betitlet, 
(efternavn)-sensei. Min japanske tutorlæge, Dr. Iriyama-sensei kunne 
tilsvarende præsentere mig på japansk for afdelingen som ‘Jaris-kun’ 
(altså Jaris-drengen). Så var rollerne ligesom fordelt.
En normal introduktionsdag på en japansk består af et hundredetal af 
håndtryk og personmøder, og det går hurtigt op for en (hvis ikke man 
opdager det allerede ved ankomsten i lufthavnen), at Hieraki, Fædreland 
og Høflighedsfraser i form af et uendeligt antal udråbte “Arigatō gozai-
masu - Gozaimashta” (Tusind Tak - Tak, forhelvedet)! betyder alt i Japan.

Grunden til disse grundige personlige introduktioner kommer hurtigt 
til at stå klart for én; der er en udtalt holdånd, et arbejdsfællesskab med 
en udpræget anerkendelse af hinandens funktioner, og så er der bare 
VILDT mange mennesker/tilsvarende ansatte på hospitalet. 
Det er ikke helt forkert at forestille sig billedet af en myretue, hvor 
japanere kan synes kollektivt ensrettede og blindt fokuserede på deres 
opgave; Fra trafikdirektion med røde Darth Vader-lyssværd til flytning 
af cykler, der står skævt parkeret.

Stuegang er noget den enkelte læge klarer for sine typisk 3-4 patienter 
i løbet af den HELE arbejdsdag, der består af 12-14 timers behandling-
splaner, laboratorie-pippeteringer, klaverkoncerter på keyboardtastatur 
og aftenkonference fra kl. 18.15. 
Hver tirsdag bliver hele afdelingens patientbeholdning, så vist frem til 
afdelingens administrative professor, der således kan tage ansvar for 
hele behandlergruppens arbejde. Dette foregår ved en 1-2 minutters 
overlevering pr. pt. før professoren går ind til patienten og siger: 
“Hej, konnichi (h)wa så?” og går igen - og patienterne elsker det! 
Tilliden er stor og klagesagerne få. Det kunne vi lære noget af!

Man skal ruste sig på, at de fleste japanere er rōvringe til at snakke 
engelsk, og at patientkommunikationen også foregår KUN på japansk. 
Kombiner dette med, at alt skriftlig information i behandlingsarbejdet 
er skrevet med sirlige japanske skrifttegn, der ligner en skov af skæv-
vredne juletræer og pindemænd. 
Det er en massiv udfordring, at hverken have sprog eller bogstaver til 
fælles, hvorfor japansk-kundskaber giver DIG en mulighed for at deltage 
mere direkte i behandlingsarbejdet. 

Og du vil have lettere ved at undgå udvikling af voldelige situationer 
på klinikopholdet:

Det skal siges, at jeg heldigvis på mit ophold også har mødt mange 
dygtige japanske læger, (jeg ved stadig ikke om de har gået til ninja) 
der har tilegnet sig engelsksproget ved at uddanne sig på udenlandske 
hospitaler - så ja! Det gælder også japanere: Udveksling er godt givet ud! 

Husk at tage gaver med, hvis DU tager på udveksling i Japan! 
PS. De elsker Butter Cookies og Matador minus lakrids.

Udenfor Hospitalet
Udveksling med sit studie er en helt unik mulighed for at opleve verden 
gennem sit fag, og så er det en oplevelse at bo i udlandet for selv en 
kortere klinikperiodes varighed. For at uddybe mulighederne udenfor 
hospitalet på klinik i Japan vil jeg tage udgangspunkt i sidste uges 
fredag:

Efter at have inviteret mig selv med 
til et foredrag om follikulær lymfom-
behandling arrangeret af et japansk 
medicinalfirma - lobbyarbejdet fra 
medicinalfirmaernes side er særligt 
lægevenligt herovre/ugentlig gratis 
farma-frokost - cyklede jeg ved aften-
stid langs med voldgraven om Nagoya 
Castle op til Hotel Westin. Mit røde lig 
af en mountainbike parkerede jeg et stykke væk fra hotellet for at bevare 
den skrøbelige illusion af at være en etableret og højagtet hæmatolog 
med direkte invitation til arrangementet. 

Efter foredraget, der kort fortalt afspejlede, 
hvor mange penge der er i at få godkendt 
et præparat og integreret det i daglig be-
handling, vendte Dr. Iriyama-sensei, jeg, 
professor Tomita-sensei og to af afdelingens 
PhD.-studerende næsen mod det planlagte 
Dinner-selskab med fuldt tag-selv-(med-
spisepinde-)bord. Jeg må indrømme, at 
jeg følte mig som en slags Frank Abagnale 
Jr., hvis liv har inspireret til filmen ‘Catch 
me if you can’. 
Det var umuligt for hotelpersonalet at fange 
os, da først maden blev sat på bordet. Den 
gastronomiske syndflod tog os alle med 
strømmen, indtil vi fandt os selv ligge spræl-
lende tilbage på hotelgulvet mellem sushi, 

sashimi og en pøl af miso-suppe og highball whisky. 
Det var kun starten på det begreb japanerne kalder, ‘Nominikation’, der 
beskriver kommunikation over drinks (=nomi)!

Da vi forlod hotellet tog en djapansk dæmon ved min tutorlæge, Dr. 
Iriyama-sensei, en midaldrende karrierekvinde, der aspirerer knogle-
marv, som en fransk vinbonde proptrækker en flaske, slyngede min 
mountain-bike i voldgraven og betalte taxaen ind til centrum, hvor 
festen kunne fortsætte. De to PhD.studerende kom siden op at slås over, 
hvor man kunne få serveret den bedste Ramen og Professor Tomita 
tog direkte hjem kl. 01 for at lave pizza i hans hjemmelavede pizzaovn 
i baghaven - skide vær’ med at hele holdet skulle op næste morgen kl. 
8 på arbejde... på en lørdag. 

KH Jaris-kun & 7 timers tidsforskel - godnat. 
OG HUSK AT TAGE PÅ UDVEKSLING I JAPAN! DET ER EN ORDRE!

Kære Medstuderende

Jaris/MOKred.
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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: 

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. OBS: Få pladser!!
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.

Torsdag den 9. Juni– Kursus i Praktisk Kardiologi. OBS: Få pladser!!
Dette kursus i praktisk kardiologi er for studerende der har lyst til at vide mere om akutte 
tilstande og behandling af disse.  Kurset vil bestå af en gennemgang af AKS, hjertesivgt 
og farlige arytmier, således yderst eksamensrelevant for både 7., 8. og 9. semester, samt 
andre der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!

Undervisning bliver ved Læge og Ph.D-studerende Martin Frydland, som er ansat på 
kardiologisk afd. på Rigshospitalet. 
Hvor: Panum lokale 42.0.01, (pavillonen). 
Hvornår: Torsdag den 9. juni kl. 17-20

Vi kan maksimalt have 30 deltagere på kurset, og tilmeldingen følger først-til-mølle-
princippet. Det kræver medlemskab af AKS for at kunne deltage.

Vi håber på at se dig!
fra AKS

Maj-månedsmøde i DONAID

D o n a i d  h o l d e r  s e m e s t r e t s s i d -
stemånedsmøde – og du skal vær 
hjertelig velkommen! Vi skal snakke om 
den seneste tids undervisning, se en TED-
talk og tale om alle de gode ting, der er i 
støbeskeen for næste semester. 

Det foregår d. 2/5 kl.16.30 i Studenterhuset.

Lidt mere om os:
Donaider en IMCC undergruppe, der ønsker at skabe mere fokus på organdonation og 
som opfordrer folk til at tage stilling. Dette gøres primært ved undervisning på gymnasier, 
hvor vi diskuterer hjernedød, transplantationsproces og etik. Derudover har vi tidligere 
arrangeret foredrag og deltaget i events såsom international donordag. 
Så hvis du går rundt med en underviser i maven, kunne donaid måske være noget for dig.

Synes du, Donaid lyder interessant – eller hvis du bare har lyst til kaffe, the og snacks – tag 
din læsemakker under armen og kom til vores hyggelige månedsmøde!

	  

It couldbe Lupus – Bliv klogere på SLE’s mange facetter

”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 Special-
iseret Reumatologi/Copenhagen Lupus and Vasculitis Clinic og Videnscenter for Reuma-
tologi & 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.

Foredraget finder sted den 26. april kl. 16.30 og vi vil om sædvanligt byde på lidt forfrisk-
ninger og andet godt til ganen. Efterfølgende fortsætter vi i Studenterhuset med vores 
månedsmøde.

Vel mødt,
/Eorta

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 ar-
rangement. Eventet er gratis, men 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

 
IMCC Exchange og Re-
search Exchange søger 
bolig og buddy til juli 
og august 

Skal du rejse i sommer-
ferien? 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
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Kursus i ”Basal neurologisk undersøgelse”

Har du brug for at få finpudset din neurologiske undersøgelse til 10. semester eksame-
nen? Eller synes du blot, at neurologisk undersøgelse er spændende? Finurlig? Svær? 
Megamonster sjov? 

Så har du nu muligheden for at blive en ekspert i at mestre de basale kneb og teknikker 
med FORNIKS' kursus i ”Basal neurologisk undersøgelse” onsdag d. 4. maj kl. 17.00 – 20.00.

Programmet er: 
Kl. 17.00 - 17.30: Undervisning i kranienerve-undersøgelse
Kl. 17.30 - 18.00: Praktisk udførelse + pause
Kl. 18.00 - 18.45: Undervisning i kraft, sensorik, koordination og reflekser
Kl. 18.45 - 19.15: Praktisk udførelse + pause 
Kl. 19.15 - 20.00: Undervisning i de hyppigste og vigtigste udfald v. den neurologiske 
undersøgelse 

Underviseren er reservelæge Anders Gullach, Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital, som 
har stor erfaring med undervisning på bl.a. på 2. og 4. semester samt FADLs lægevikar-
kursus i neurologi. 

Kursus i ”Avanceret neurologisk undersøgelse – diagnostisk neurologi og neurokirurgi”

Har du styr på den basale neurologiske undersøgelse, er dette kursus næste trin. Med 
udgangspunkt i eksamensrelevante cases (10. semester) vil du blive bedre klædt på til at 
kunne diagnosticere neurologiske- og neurokirurgiske lidelser – hvad end du står foran 
et vikariat, 10. semester eksamen eller blot er interesseret i neurologi. Underviserne er 
Alexander Lilja, ph.d-studerende i neurokirurgi, og Sonja Orlovska, som har haft introstill-
ing i neurologi. Kurset vil foregåtirsdag d. 10. maj kl. 17.15 – 19.45.

Til begge kurser vil der blive serveret kaffe, te og kage. Alle studerende er velkomne, men 
kurserne er rettet til 10. semester eller medicinstuderende, som skal have vikariat indenfor 
neurologi, neurokirurgi eller psykiatri. Der er 20 pladser på hvert kursus.

Send en mail med dit navn og semestertrin samt enten "Basal neurologisk undersøgelse" 
eller ”Avanceret neurologisk undersøgelse” i emnefeltet til tilmelding@forniks.dk. Du skal 
være medlem af FORNIKS for at kunne deltage, se hvordan du gør på www.forniks.dk.

For mere info tjek vores Facebook-side ”FORNIKS” eller www.forniks.dk.
Vi glæder os til at se dig! 

”Lindelofs mest spektakulære neurocases” v. FORNIKS Generalforsamling 2016 
samt månedsmøde

Er du nysgerrig efter at vide mere om de mest interessante og sjældne neurologiske 
sygdomme, der dukker op på landets neurologiske afdelinger? 

Så kom til foredrag med overlæge Mette Lindelof, Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital, 
som er landskendt blandt neurologi-interesserede for sine unikke videocases. Fra sin 
samling vil hun præsentere "Lindelofs mest spektakulære neurocases", så du er forberedt 
dén dag i dit lægeliv, hvor du måske er heldig at støde på én af neurologiens sjældne 
sygdomme. 
Og ja, der vil selvfølgelig være masser af kaffe, te og kage.

Dato: torsdag d. 28. april fra kl. 17.15 - 18.00.
Lokale: Pavillon 42.1.03 
Man er herefter velkommen til at blive til FORNIKS’ Generalforsamling 2016 samt 
månedsmøde.
Like vores facebook-side “FORNIKS” eller tjek www.forniks.dk for mere info om arrange-
mentet.

Vi glæder os til at se dig!

FORNIKS

Ny Basisgruppe: META
META- the interdisciplinary Medical Technology Association er en ny basisgruppe hørende 
hjemme på Panum. METAs ønske er at udbrede viden og kendskab til de mange interes-
sante muligheder for behandling, der er muliggjort med moderne teknologi. Om du er 
upcoming læge, eller fremtidig Master of Science eller noget helt tredje er underordnet. 
META byder alle interesserede studerende velkommen!

Find os på: https://www.facebook.com/META.PANUM/

Kræftdiagnostik: Lægevidenskab møder teknologi – PET/CT. 3. maj kl. 17:00 i miniaudi-
torium 29.01.32.
META inviterer til foredrag med læge Malene Fischer og fysiker Thomas Klausen. Til dagligt 
arbejder de sammen på Rigshospitalets Department of ClinicalPhysiology, NuclearMedi-
cine and PET. Afdelingen er en af de førende i verden indenfor PET/CT billeddiagnostik af 
Kræft og er et interessant eksempel på samarbejde mellem mange forskellige faggrupper. 
I foredragene lægges der især vægt på PET/CT-teknologien og den nyeste forskning i 
cancer-billeddiagnostik. 
Programmet forløber således:

• Kort introduktion til nuklearmedicin og PET-teknik ved fysiker Thomas Klausen (30 min.)
• Molekylær billeddannelse ved diagnostik og behandling af kræft ved læge Malene 
Fischer (30. min)
-- Pause --
•Eksempler på forskningssamarbejde mellem læger og fysikere/ingeniører ved Thomas 
Klausen og Malene Fischer
•Afslutning.

Foredraget finder sted i mini-auditorium 29.01.32 d. 3. maj kl 17:00. Efter foredraget vil 
der være god mulighed for at snakke med andre studerende på tværs af studier, mens 
META sørger for kaffe og sandwiches.

Så er der Bamsehospitalet på Panum i denne uge! Sidder man i sidste minut og fortryder 
at man ikke fik tilmeldt sig, kan det stadig nås hvis I bare kontakter os på facebook eller 
hiver fat i os på Panum - showet kommer til at foregå på den anden side af vandregangen 
overfor Haderup.
Nogle af semesterets sidste par arrangementer er med SundKrop, som skal ud til skoler 
her i København d. 10. og 13. maj - kom med til en hyggelig dag med undervisning og leg!
Find os på facebook: “Bamsehospitalet & SundKrop, København” - her finder du også 
arrangementerne og tilmelding.

SØNHKS månedsmøde i maj
 
SØNHKS er Panums basisgruppe for øre-næse-halskirurgi interesserede studerende. 
Hvert semester afholder vi arrangementer og kurser, som henvender sig til studerende 
med interesse for specialet. Der lægges vægt på træning af praktiske færdigheder med 
hands-on kurser ledsaget af relevant teori, og der arrangeres foredrag om uddannelsen 
suppleret med oplæg om muligheder for forskning.
Kom til månedsmøde med SØNHKS’ og hør mere om vore aktiviteter og fremtidige kurser!

Hvornår: Tirsdag den 3. maj klokken 17
Hvor: Studenter huset ved Panum, 1. sal
Hvem: ALLE med interesse for ØNH

Vi glæder os til at se nye ansigter. 

Basisgrupper
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MINIKURSUS I FRAKTURGENKENDELSE
Skal du op til OSCE’n, til eksamen i ortopædkirurgi, i lægevikariat eller KBU? 
Forestil dig følgende: Billederne er lige kommet ind i systemet og med trætte natøjne 
åbner du programmet og kigger. Grundigt. Det ligner en knogle. Men er der en fraktur?? 
Ikke sikker i din sag leder du efter beskrivelsen fra radiologen. Ingen endnu - kommer 
der overhovedet én?

Hjælp patienten og dig selv - kom til MIRAs minikursus i genkendelse af de almindeligste 
frakturer!

Dato: onsdag d. 11/5-2016
Tid: 16.15
Varighed: Ca. 2 timer
Sted: Aud. 4122, Mellembygningen 2. Sal, Rigshospitalet
Hvem: Cecilie Laubjerg Daugaard, læge, Ph.D.-studerende

Tilmelding foregår pr mail – skriv tilfraktur@mira-kbh.dk. Arrangementet er gratis for alle. 
Vi sørger for kaffe/te samt lidt at spise. 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Vi holder vores årlige ordinære generalforsamling mandag d. 9. Maj 2016 kl. 17.00 hos 
Bertels Salon på Frederiksberg (Falkoner Allé 54, 2000 Frederiksberg). 

Alle er meget velkomne til at komme, blive medlem af vores bestyrelse og bidrage til 
foreningens virke fremadrettet. Dagsorden er på hjemmesiden mira-kbh.dk

Vi håber at se jer til begge arrangementer!

De bedste hilsner MIRA

Vil du med PIT til Afrika eller Indien?

Nu har du muligheden, for PIT har nemlig restpladser til foråret 2017!
Restpladser:
• Mpwapwa District Hospital, Tanzania:   2 pladser i perioden feb-apr.
• Songea Regional Hospital, Tanzania:   2 pladser i perioden feb-apr.
• Mbulu District Hospital, Tanzania:   2 pladser i perioden feb-apr.
• Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia:  2 pladser i perioden feb-apr. 
(OBS dyrt hospital)
•Siaya District Hospital, Kenya:    2 pladser i perioden feb-apr.

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.

Sidste frist for ansøgning er d.31. maj 2016. Ansøgere bliver prioriteret efter evt. aktivbevis 
fra PIT, højt semestertrin samt evt. deltagelse i PIT’s weekendkursus i tropemedicin eller 
et 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 
aktivbevis fra PIT, bedes du vedhæfte dette.  Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus 
i tropemedin eller et ligndende kursus, skal dette anføres. Motiveret ansøgning er ej 
nødvendig. 

Skal Panum have et POWER-NAP RUM? 

… eller en mentorordning? Eller har du en anden god ide? Så tag din læsemakker under 
armen og kom med til Pusterummets ideworkshop, hvor du kan være med til at udvikle 
nye ideer til, hvordan det kan blive endnu bedre at være studerende på SUND. 

Pusterummet er en nyoprettet, frivillig, non-profit organisation, der drives af engagerede 
medicinstuderende fra KU (og du er meget velkommen til at blive en del af teamet, hvis du 
har lyst). Der har været en kedelig udvikling blandt studerende, hvor passion og fordybelse 
erstattes af stress, præstationskrav og et stadigt højere forventningspres. Derfor vil vi finde 
nye måder, hvorpå studiemiljøet og trivslen på SUND kan forbedres.

OG VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!

Derfor er du inviteret med til IDEWORKSHOP torsdag d. 28. april kl. 17.00, hvor du kan 
være med til at brainstorme omkring hvilke nye initiativer, der kan gøre vores studiemiljø 
endnu bedre. 

Tilmeld dig her:
https://www.facebook.com/events/240272102990902/

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

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, seksualitetog meget mere.Dagen forløber på en lærerig måde 
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliverlagt stor vægt på, at allehar det 
sjovt undervejs.

Kom forbi og hør meretil vores næste MÅNEDSMØDE – som også er semesterets sidste:

TORSDAG D. 12. MAJ KL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum

Der vil være kaffe, kage og andet godtsamt mulighed forat møde sexperter fra alle 
semestertrin. 

Efter mødet er der GUL GRILL for alle i IMCC’s Gul Gruppe – alt, du skal gøre, er at tage lidt 
med til grillen, så bliver der sørget for diverse tilbehør. 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

SÆT ALLEREDE nu kryds i kalenderen d. 8.-12. august, hvor vi tager på SOMMERSEMINAR 
med sexperter fra hele landet! Det bliver fem hyggelige, festlige og lærerige dage på Fyn 
med en flok dejlige mennesker – hold øje med MOK for mere info senere.

FOKUS PÅ  FLYGTNINGEKRISEN MED LÆGER UDEN GRÆNSER

Kom og hør læge Heidi Christensen fortælle om sit arbejde som medicinsk koordinator 
for Læger uden grænsers projekter på Lesbos. Heidi er netop hjemvendt fra tre måned-
ers udsendelse til den græske ø, hvor Læger uden grænser yder medicinsk nødhjælp til 
de mange flygtninge.

Efter oplægget vil rekrutteringsansvarlig Merete Engell fortælle om, hvad der skal til for 
at blive udsendt med Læger uden grænser.

ONSDAG DEN 11. MAJ KL. 16.30 I LUNDSGAARDAUDITORIET

Program:
16.30-17.15: Oplæg ved Læge Heidi Christensen 
17.15-17.30: Pause med kaffe og kage
17.30-18.00: Oplæg ved rekrutteringsansvarlig Merete Engell 

Arrangeret af 
STUD.MED.MSF 
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MIKS er klubben for alle med interesse for kitesurfing.

Kitesurfer du allerede, eller gør du med en drøm om at komme i gang med kitesurfing, så 
er MIKS klubben for dig. Her er nemlig både nye som rutinerede kitesurfere repræsenteret, 
så der vil være tips og tricks til at komme videre uanset hvor langt du er!

Hvad er kitesurfing? Det er en vandsport hvor man står på et bræt og bliver trukket frem 
af en drage. Der er altså elementer fra både windsurfing, wakeboarding, og bølgesurfing. 
Det fungerer både i fladt vand og i bølger, og er således perfekt for os som bor i Danmark, 
fordi det jo blæser hver anden dag. Med udstyret på, forlænges den danske sommer 
med et halvt år, og man lærer for alvor at værdsætte naturen. Med det rette udstyr kan 
du kitesurfe hele året rundt.

Kitesurfing er en social aktivitet, da man altid møder andre kitesurfere på de enkelte kites-
pots. Når der er vind, arrangerer vi i MIKS carpooling til de omkringliggende kitespots. Når 
der ikke er vind arrangerer vi ture til Copenhagen Cablepark, hvor vi står på wakeboard og 
vandski (næste gang tirs. 17/5 kl 16.00). Derudover har vi haft en del hyggelige fællesar-
rangementer som strandgrill med trænerkite, sommerhusture, og nogle gange spiser vi 
fælles efter vores månedsmøder. I øjeblikket planlægges både en sommerhustur i juli og 
en tur til Portugal fra slutningen af august, hvor alle er velkomne. 

Vi har selv et par instruktører i klubben, som kan hjælpe dig på vej. Derudover kan vi 
tilbyde leje af udstyr for billige penge, hvis du ikke er helt sikker på at det er noget for dig 
er det et godt sted at starte.

Alle er velkomne i MIKS, også dem som ikke studerer medicin, så tag gerne din ven eller 
veninde med til næste månedsmøde og generalforsamling MANDAG d. 2. Maj kl 17.30 i 
Studenterhuset.  
Hold dig opdateret på www.facebook.com/MIKSKBH
”If it’s blowin’ – we’re going!” 

Foredrag om den motiverende samtale

SAMS inviterer alle interesserede studerende til en aften med undervisning i den motiver-
ende samtale og information om hvordan du som læge kan blive bedre til at motivere 
dine patienter til livsstilsændringer. 
Vi får besøg af Merete Maersk der er uddannet fysioterapeut og psykolog, og som ar-
bejder i Kræftens Bekæmpelse. Merete har mere end 20 års erfaring med hvordan man 
motiverer patienter til adfærdsændringer indenfor KRAM-området med henblik på at 
forebygge og helbrede livsstilssygdomme. 

Merete vil introducere, hvordan man kan fremme motivation til adfærdsændringer med 
den evidensbaserede Motiverende Samtaleteknik (MI) og fortælle om Very Brief Advice 
(VBA), der er en evidensbaseret kort henvisningsmetode til rygestop, som er særligt 
egnet til den travle hverdag man møder som læge.

Det foregår på Panum i lokale 42.0.01 d. 17 maj, tilmelding sker via eventet "SAMS FORE-
DRAG - Den Motiverende Samtale" på facebook. Der er også et link til begivenheden på 
vores facebook gruppe "SAMS København". Tilmelding er åben for alle og man behøver 
ikke være medlem af SAMS. Vi håber på at se mange såvel nye som gamle!

Med venlig hilsen Bestyrelsen i SAMS København. 

Fortsættelsen på den sjove, kreative tegneserie-føljeton vi alle sammen har ventet på !!!!!!!:

Ugens mytologiske dyr: Catoblepas.   Fra: Etioptien

230 x

0,173 x

Når Mette lejer sit værelse ud til en exchange studerende en måned i sommerferien, kan hun 
roligt drømme om hvordan hun vil spendere sine indtjente 2300,-

Kontakt: exchange-kbh@imcc.dk

Basisgrupper
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Scholarstipendiat / Forskningsårstuderende søges til ansæt-
telse på Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling C Rigshospitalet 
til efteråret. 

Du vil deltage aktivt i gruppen med ansvar for dit eget projekt samt arbejde tæt sam-
men med gruppen og afdelingens øvrige forskere. Du bliver forfatter på de projekter 
du deltager i hvor forfatterskabskriterier opfyldes. Du vil være mulighed for deltagelse i 
artikelskrivningskurser samt andre relevante kurser for dit projekt. Der vil desuden være 
mulighed for at præsentere dine studier på nationale og evt. internationale konferencer. 
Projekterne er tilknyttet ECV-gruppen (esophagus, cardia, ventrikel) ledet af overlæge, 
professor Dr.med. Lars Bo Svendsen og vil bl.a. omhandle perfusionsvurdering og mik-
rocirkulation med deltagelse i både dyreforsøg og kliniske studier. 

Lønnen udgør 10.000 kr. månedligt (efter gældende aftale), ansættelsesstart 1.9.16, 
varighed 12 mdr. 

Du er 
• Medicinstuderende på kandidatdelen
• Interesseret i kirurgi 
• Struktureret, flittig og forskningsivrig
• Selvstændig tænkende og arbejdende

Ansøgning: 

CV og kort ansøgning sendes til 1.reservelæge, Ph.d. studerende Nikolaj Nerup på nikola-
jnerup@gmail.com. Yderligere oplysninger kan også fås her eller på 60640610. 
Ansøgningsfrist 1.5.16

Forsknings(halv)årsstuderende søges til projekt om
”Præhospital a-punktur: visitation, triagering og patientforløb” 
• Forskningsspørgsmål:  
- Kan en a-punktur taget præhospitalt optimere visitationen af patienter direkte til 
• Intensiv afdeling
• Lungemedicinsk afdeling
• Akutmodtagelse

- Og kan en a-punktur taget præhospitalt være vejledende for hvilke fagpersoner, der skal 
være tilstede med modtagelsen af patienten? Eller hvilket hospital patienten indbringes til?
Disse spørgsmål forsøges afdækket vha. udarbejdelse af et systematisk review samt en 
kvalitativt interview analyse.

Du kommer til at indgå i et forskningsmiljø med professorer, overlæger og Ph.d.-studer-
ende og selve projektet hører under 
Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group.

Hvem er du?
Vi forestiller os at du er kandidatstuderende i medicin på Københavns Universitet, brænder 
for det anæstesiologiske speciale og gerne yder den ekstra indsats, det kan kræve at nå i 
mål. Du er glad og udadvendt og deltager gerne socialt i hverdagen på arbejdspladsen ved 
fx frokostbordet. Har du derudover skrevet bachelor-opgave indenfor det anæstesiologiske 
område, er medlem af basisgruppen SATS eller har lavet andet relevant er dette et plus.

Det praktiske:
Projektet er estimeret med opstart d. 15/8-2016 og forventes at vare et halvt eller et helt 
år, men det forventes at du allerede nu under vejledning begynder at søge eksterne midler 
til aflønning. Projektbeskrivelsen er klar. 
Lønnen kommer til at ligge på 10.000kr/mdr, som er standardløn for forskningsårsstu-
derende og arbejdstiden er 37t/ugen, primært på Herlev Hospital, Forskningsenheden, 
Anæstesiologisk afd.

Ansøgning sendes til Ann Merete Møller på ann.moeller@regionh.dk og Monika Afzali 
på monika.afzali@regionh.dk
Hurtigst muligt og senest d. 17/5-2016 kl. 12.00 
Samtaler forventes afholdt d. 24/5-2016 på Herlev Hospital.  

Kongres-couchsurfing for stud. med.’er

Har du en ledig soveplads d. 2.-6. september 2016 og har lyst til at få besøg af en uden-
landsk stud.med? Så se her:

I efteråret afholder European Thyroid Association (ETA) sin årlige endokrinologiske kon-
gres i København. Det er ofte et problem for medicinstuderende at få økonomisk støtte 
til at deltagelse i kongresser. Vi, arrangørerne af ETA kongressen i København, vil derfor 
meget gerne initiere et nyt koncept: medicinstuderende i den by hvor kongressen finder 
sted tilbyder en gratis soveplads til en udenlandsk kollega når vedkommende skal til 
kongres – lidt som couchsurfing.

Kongressen finder sted d. 3.-6. september 2016 og derfor er der brug for sovepladser 
2.-6. september 2016.

Hvad får du ud af det? – Ære! Og måske en god ven udenlands. I hvert fald hjælper du 
en kollega med en tiltrængt soveplads og hjælper med at etablere det nye koncept:  
”kongres-couchsurfing for stud. med.’er”. 

Har du lyst til at hjælpe? Kontakt mig for yderligere information på luba.freja.liubov.
michaelsson@regionh.dk 

Med venlig hilsen
Stud.med. Luba Freja Michaelsson
Koordinator for ”ETA-kongres-couchsurfing for stud. med.’er” 
På vegne af ETA arrangørerne www.ETA2016.com

PRESCRIBA SØGER NY STUDENTERMEDHJÆLPER

Er du interesseret i sundhed og forebyggelse? 
Er du på 5., 6. eller 7. semester?
Har du erfaring i at rådgive og coache mennesker med forskellige livsstilsrelaterede fysiske 
og psykiske udfordringer? 
Og er du serviceminded, ansvarbevidst og energisk?
Hvis du kan leve op til ovenstående, er du måske vores nye studentermedhjælper.

Jobbet giver dig mulighed for, at:
 - være med til at udvikle, optimere og kvalitetssikre vores ydelser inden for sundhed 
og trivsel
 - rådgive om kost, motion, stress og trivsel pr. telefon og face to face
- udføre sundhedstjek hos vores kunder
 - lave selvstændig research på sundhedsfaglige emner og klare ad hoc opgaver på 
kontoret.

Kontoret ligger midt i byen og arbejdstiderne er yderst fleksible, ca. 15 timer ugentligt.
Send dit CV til stine@prescriba.com eller martha@prescriba.com

Studentermedhjælpere søges til Copenhagen Academy for
Medical Education and Simulation
Vil du undervise i kliniske færdigheder? Copenhagen Academy of Medical Education and 
Simulation, Rigshospitalet (CAMES RH) søger seks studenterundervisere med opstart 
den 1. august 2016. 
 
Vi har til huse i Teilumbygningen på Rigshospitalet og har til formål at styrke lægeud-
dannelsen på det kliniske område. Træningen på CAMES RH er dels en forberedelse af de 
studerende til klinikophold og dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen 
omfatter en række kliniske færdigheder samt kommunikationstræning.  
  
Dine arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af undervisning af medicinstuderende i udvalgte 
kliniske færdigheder såsom hjertelungeredning, anlæggelse af blærekateter og perifer 
veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, ledundersøgelse, gynækologisk under-
søgelse, genoplivning eller praktisk intro til ultralyd m.m.  
 
Herudover vil du assistere ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og 
MFTL) og hjælpe med at vedligeholde de enkelte laboratorier og lagre, ligesom du vil lave 
andet forefaldende arbejde. Der er på CAMES RH gode muligheder for igangsættelse og 
supervision af forskningsaktiviteter.  
  
Dine kvalifikationer
Du er medicinstuderende på bachelordelen med bestået andet semester, men du er ikke 
længere end sjette semester. Vi ser gerne, at du bliver hos os resten af dit studie.
 
Du skal have interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring 
er en fordel. Jobbet er meget selvstændigt, og du får indflydelse på kursusindhold, 
tilrettelæggelse samt udvikling af nye kurser. Samtidig stilles der krav til gode samar-
bejdsevner og fleksibilitet. Vi har på CAMES RH en uformel omgangstone og er meget 
socialt anlagte.  
 
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed. Hvis du har inter-
esser uden for studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, it eller hvis du blot 
har generel teknisk snilde, hører vi derfor gerne om dette i din ansøgning.  
  
Løn- og ansættelsesvilkår
Din arbejdstid vil i gennemsnit være 8-10 timer ugentligt (undtaget juli) med det nu-
værende aktivitetsniveau. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrummet 
8.00-18.00. 
 
Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde i 
eksamensperioder kan ikke undgås. Arbejdsopgaverne fordeles via en portal, hvor vi er 
forpligtiget til at dække alle vagter. Arbejdet fordeles mellem ca. 30 studentermedarbe-
jdere, hvor din fleksibilitet forventes.  
 
For flere oplysninger kan du henvende dig til overlæge Mikael Bitsch på mikael.bitsch@
regionh.dk eller på tlf. 35 45 53 38.
  
Ansøgningsprocedure  
Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem, hvor du skal indtaste 
kontaktoplysninger, uploade CV og motiveret ansøgning. Der kan ikke ansøges på andre 
måder.  Ansøgningsfristen er mandag den 16. maj. 2016 kl. 12. 
 
Ansættelsessamtaler er planlagt til den 23. maj. Obligatorisk oplæring foregår den 15.-
19. august 2016, hvor du skal være til rådighed. Du får løn under din pædagogiske og 
praktiske oplæring.
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8 lønnede figuranter til de praktiske øvelser un-
der introduktion af IFAK (Individual First Aid Kit).
I forbindelse med uddannelse af statslig personel til udsendelse/
udstationering i højrisiko områder/lande søger Beredskabsstyrelsen 
Specialenhed katastrofemedicin 8 lønnede figuranter til de praktiske 
øvelser under introduktion af IFAK (Individual First Aid Kit).

Kurset foregår fredag d. 20. maj på Beredskabsstyrelsens center 
i Hedehusene, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Der vil være 
praktiske øvelser fra ca. kl. 10:00 - ca. 13:00, opgaven aflønnes for 
minimum 3 timer (DKK 170,00/t, skattepligtigt indkomst) derudover 
vil Beredskabsstyrelsen være vært ved en frokost.

Det skal bemærkes at kursisterne vil have en blandet uddan-
nelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund; befalingsmænd m/k, 
officerer, AC´ere/fuldmægtige og konsulenter, dog ingen sundheds-
faglig baggrund/klinisk erfaring!

Det er et krav at den enkelte figurant er "sund og rask"! Ikke er i behan-
dling med blodfortyndende medicin, ikke lider af nogen kendt allergi 
OG IKKE LIDER AF KANYLESKRÆK eller er "bange for at se sit eget blod"!

De praktiske øvelser hvor figuranterne skal indgå/lægge krop til, 
omhandler;

1.  introduktion til anlæggelse af NPA (nasal airway) og
2.  introduktion til anlæggelse af IV (intravenøs adgang i form af str. 
grøn, lyserød og/eller blåt venflon på håndryggen eller i albuen, 
hvorefter der skylles med maks. 10 ml. isot. NaCl. saltvand), hvorfor den 
enkelte figurant skal være indstillet på at der anlægges ovenstående 
adgange, NPA maks 3 gange, IV maks 5 gange.

Instruktørgruppen - som varetager den forudgående undervisning og 
derefter supervisere de praktiske øvelser - består af aut. sygeplejersker, 
læger og erfarne katastrofemedicinske ass. ved Beredskabsstyrelsen.

For tilmelding eller spørgsmål kontakt venligst Enhedsleder Special-
enhed katastrofemedicin Sygeplejerske Wasim A. Zafar 
mobil tlf. 22 45 74 88 eller e-mail was@brs.dk

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger nye 
lægevikarer med start i Juni. 
(Der vil tages hensyn til eksamensperioden for 4. sem KA.)

Vi er et lægevikarhold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs 
Psykiatriske Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. 
Som holdmedlem har man 2-3 vagter per måned. Vagterne er skiftevis ”korte” vagter (kl. 
15-22 i hverdage, kl. 13-22 i weekender) og lange vagter (kl. 16-09).  
Vi indgår i vagtlaget sammen med en for-, mellem- og bagvagt. Arbejdet er varieret og 
lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
akutte som mindre akutte. 
Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision af den tilknyttede special-
læge i front, men forventer samtidig at man som lægevikar kan takle travle perioder, og 
arbejde selvstændigt.

Oplæring tilbydes ved 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de 
andre lægevikarer. Derudover vil man i sin første måned have 4-5 vagter. 
Endvidere skal Region Hovedstadens introduktionsforløb på 5 dage med bl.a. hjertes-
top- og brandkursus gennemføres. Dette forløb ligger i starten af hver måned og har en 
varighed på 4-5 dage. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 til ca. kl. 
15.00, og forventes afviklet i start juli.

Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

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

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 17. maj 2016, kl. 12.00 
Samtaler afholdes i perioden 18/05- 24/5-2016.

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder på: holdleder.bbh@gmail.com. 
Rammer for ansøgning:
- Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
- Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
- Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.

Forskningsinteresserede medicinstuderende, der ønsker at arbe-
jde med epidemiologiske projekter i et prægraduat forskningsår, 
søges. Vi har to mulige projekter:

- Sammenhængen mellem D-vitaminstatus og fertilitet 
- Gestationsalderens betydning for barnets senere neuropsykologiske udvikling 

Vi ansøger fonde og forventer at tilbyde fuldt skolarstipendiat (10.000kr/md.) i 12 mdr. 
Vi ønsker at påbegynde fondsansøgning nu, hvorfor interessetilkendegivelser ønskes 
hurtigst muligt.

Det forventes at der udarbejdes 1-2 publikationer. 

Opstart: Afhængigt af mulighed.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. 

Ansøger bør være på kandidatdelen af medicinstudiet. Der lægges vægt på karakter-
gennemsnit. Interesse for at arbejde med epidemiologi og data vil være en fordel.

Send venligst begrundet interessetilkendegivelse, CV og karakterudskrift snarest muligt til

Ulrik Schiøler Kesmodel (ulrik.schioler.kesmodel@regionh.dk)
Klinisk professor, overlæge
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
Herlev Hospital

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, zoologisk 
have, Kødbyens Madmarked, diverse festivaler med mere. På denne måde kommer du 
som frivillig i tæt kontakt til mange forskellige 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 kam-
pagnearbejde
- Du får erfaring med sundhedsformidling

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

lisegether@gmail.com

Videnskabelig assistent
Gastroenheden, Medicinsk Sektion
Herlev og Gentofte Hospital

Gastroenheden, Medicinsk Sektion på Herlev og Gentofte Hospital søger videnskabelig 
assistent (gerne stud.med.), som kan stå for indsamling af vævsprøver fra tyktarmen.

Ansættelse snarest (maj eller juni), 4 måneders periode, løn 10.000 kr. pr. mdr.
Prøverne tages i forbindelse med kikkertundersøgelse af tyktarmen hos vores patienter 
med kronisk tarmbetændelse og skal anvendes i et større igangværende videnskabeligt 
projekt om kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Den videnskabelige assistents opgave vil primært være at identificere og inkludere 
relevante patienter (mundtlig og skriftlig information) samt sørge for indsamlingen af 
vævsprøverne udtaget ved den skoperende læge. Du får således din daglige gang på vores 
endoskopiafsnit, men får også indblik i det efterfølgende arbejde med vævsprøverne i 
laboratoriet, bliver en del af forskningsgruppen omkring nærværende projekt samt får mu-
lighed for at lave et litteraturstudie/review under kyndig vejledning. Reviewet laves mhp. 
publicering i internationalt tidsskrift og vil være egnet som bachelor- eller kandidatopgave.     

Skriftlig ansøgning samt CV (max 1 A4) bedes sendt til ohn@dadlnet.dk inden 2. maj, kl 
12.00. Indkaldelse til samtale vil ske inden 4. maj kl 12.00.
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 17, 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.   
________________________________________

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!
________________________________________

Idioterne i Cinemateket. (Lektor Lilian Munk Rösing introducerer filmen)
Tid: torsdag den 19. maj kl. 18.30
Sted: Cinemateket, Gothersgade 55
Pris: Gratis for studerende. Bestil en fribillet ved at sende en mail til akademisk medarbejder 
Lise Lotz: lise@smikbh.dk
Bestilte fribilletter skal hentes før filmen i Cinematekets foyer mellem 17.45 og 18. En SMiK-
medarbejder vil stå klar med fribilletterne.

Efter filmen bydes på et glas.

I Lars von Triers spassede dogmefilm ‘Idioterne’ fra 1998 slår provokationen glimtvis over 
i autenticitet. 

Projektet i Lars von Triers Idioterne er dels at finde sin “indre spasser”, dels at forarge det 
pæne borgerskab. På den ene side søger projektet autenticiteten, på den anden side pro-
vokationen. En dobbelt søgen, som måske kan siges at karakterisere den romantiskmoderne 

kunstners projekt i almindelighed, og von Triers i særdeleshed. Som jeg ser Idioterne, lykkes 
det faktisk filmen at finde autenticiteten gennem provokationen. Eller rettere: i magiske 
glimt slår provokationen pludselig om i autenticitet.
________________________________________

Studietursoptakt: Jerusalem fra oldtiden til 1948 (Lektor Søren Holst tegner og fortæller)
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 (som er udsolgt). 
Studenterpræsterne Nicolai Halvorsen og Inger Lundager er rejseledere.

Alle studerende er velkomne til foredraget.

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 
________________________________________

Studpolbud

MR månedsmøde

Du har glædet dig hele måneden, og ventet på, hvornår det måtte være. Nu er det endelig blevet sidste onsdag i måneden 
igen og tid til MedicinerRådets månedsmøde. Vi skal have en status på holdbytte og øvelsesbytte. Vi skal have en status 
på tør studiesal og læsesalen. Vi skal diskutere kvaliteten af eksamenssættene og meget mere. 
Alle er velkomne, så duk op og få indflydelse. Det er på onsdag d. 27/4 kl 17 i MedicinerRådets lokaler på 1. Sal i stu-
denterhuset. Vi glæder os til at se Jer. 

MOK tester april-grillens her-

ligheder!
•	 Er vejret overhovedet til det?

•	 Hvad kan man grille?

•	 Hvor meget varme skal der egentlig til?

•	 Hvilke vacciner er gode at have i baghånden?

 Her på MOKredaktionen begav to af vores allermest erfarne 
outdoorenthusiaster, Simon og Mo, sig i kast med den traditionelle 
kulinariske ekspedition. Overvejelserne omkring projektet var blandt 
andet vejrhold, pølsernes almentilstand i køledisken og at de ikke kunne 
komme ind i Netto igen pga en manglende kvittering på allerede købte 
varer. Lidt af et mysterium, men ikke desto mindre en valid grund til at 
grille. Den primære årsag viste sig dog at være, at de på ingen måde gad 
vaske op.
 Vejret viste sig fra sin solløse og kølige side, til tider med lidt 
regn. Heldigvis kunne et par dråber ikke kvæle grillisternes glæder og 
de nødvendige gløder, der langsomt men sikkert overfladisk brankede 
veggie-spydene, dog uden at varme dem helt igennem.
 Grillmenuen var gennemført med førnævnte grøntsagsspyd 
og gode pøller fra Netto. Begge dele kunne dobbeltdypppes i en 
Beauvais-ketter, som havde fundet vej til cocktailpølsernes nu ellers 
ubrugelige indpakning. Den allemandsejede tomatsovsbakke gav en 
følelse af fællesskab og tilhørsforhold. Essentielt i en vellykket grillaften. 
Hermed anbefalet.
 Alt i alt er grillsæsonen klar - den venter kun på dig!

Sommeren er næsten over os, og 
med den kommer  hyggelige 

stunder i gode venners selskab 
i under den lyse og lune af-

tensol. Men endnu vigtigere 
end selskab og fællesskab er 

selvfølgelig mulighederne  
for at riste et over flø-

dighedshorn af  svin, 
grøntsager og brød.

Små tricks fra Simon & Mo:

1. Tjek vejrudsigten
2. Husk ild 
3. Brug pølsetang i stedet for hænder 
 (eller brug en anden pølse)
4. Smid en engangsgrill i din rigtige grill.
5. Lad vær at gå i panik. Brug closed 
loop.
6. Sæt håret op. (Pænt OG sikkert)
7. Forbliv hydreret
8. Masser af  hvidløgsflûtes

Erik//MOKred

Dagsorden:
1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Tilbagemelding fra udvalg
4) Mindfullness v/ Charlotte og Malene
5) Studienævnet
        - Kvalitet af eksamenssæt og helhedsvurdering
        - Holdplacering på 5. sem kandidat

6) Tør studiesal og læsesalen
7) Holdbytte og øvelsesbytte v/ Morten Ruge
8) Nyt fra SundRådet
9) Nyt fra StudenterRådet
10) Meddelelser
11) Eventuelt
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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 
ansvarsforsikring, 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 FADL.dk/klinik

Claas Johannsen, medlem af hovedbestyrelsen for 
Foreningen af Danske Lægestuderende, og Morten 
Jørgensen, formand for Medicinerrådet ved Køben-
havns Universitet.

Mange medicinstuderende læser til læge, fordi vi 
gerne vil gøre en forskel for andre mennesker. Men vi 
møder en uddannelse, der drukner vores engagement.

Mange medicinstuderende ønsker f.eks. at tage orlov 
for at blive lægevikarer på et hospital. Det gør vi for 
at dygtiggøre os, hjælpe mennesker og give noget 
tilbage til samfundet – vi skal ikke lokkes med 
bonusbetalinger.

Mange af os har også lyst til at forske under studiet. 
Vi vil gerne arbejdet i mørke laboratorier i timevis og 
til en tredjedel af en læges løn, for vi gør det ikke for 
pengenes skyld – vi gør det for at skabe ny viden og 
måske få en forskerkarriere.

Men selv om vi som lægevikarer og forskningsstu-
derende betaler fuld skat og hverken får SU eller 
trækker på undervisernes begrænsede tid, bliver vi 
behandlet som en belastning – hvorfor? Fordi 
politikerne har opfundet en regel, der giver 
universiteterne bøder for ’forsinkede’ studerende.

På nyre-kurset er fem ud af seks undervisere desuden 
blevet fyret som en del af besparelserne på 
uddannelsesområdet. Uden et godt grundkursus i 
nyren bliver udbyttet af den kliniske undervisning 
tvivlsom, og behandlingskvaliteten for fremtidens 
nyrepatienter bliver truet. Besparelserne er særligt 
farlige, fordi fremtidens læger vil møde flere ældre 
patienter – også med nyresygdomme – end i dag. 

Hvorfor holder politikerne fast i regler, som udvander 
uddannelsens kvalitet og drukner de studerendes en-
gagement? Vi har en generation af unge, der brænder 
for at blive dygtige læger – så giv os nu muligheden 
for at blive dem, vi gerne vil blive.

LÆSERBREV FRA 
INFORMATION

STUDERENDE MISTER ENGAGEMENT

cw

klinik
FADLs klinikforsikring dækker 
dit klinikophold i udlandet
  

Ta’ FADL med på 

FADL.dk/klinik

FADL.DK/blivmedlem

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

 Fadl Kredsforeningen
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Horoskoper
af Madame Maier 

En ny uge er oprindet. Wupti, der faldt den 
første åbenbaring lige. Stjernerne taler til 
mig og fortæller mere om ugen der kommer. 
Læs mere hvis du gerne vil være på forkant 
med begivenhederne.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du bliver slasket i ansigtet af en præmatur 
sommerfølelse. Forvirret og med hedeslag 
giver du dig i kast med at bade, grille og 
spise alt for mange sun lollys. Du får lidt 
ondt i maven, men det går over.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Din mexikanske onkel 'Pedro von Pedros' 
kommer uventet på besøg, og giver dig et 
brev. I det brev står der, at du har fået en 
magt. Han går igen.  

Vædderen
20. marts - 19. april
Nej. 

Tyren
20. april - 20. maj
Du prøver at starte et firma, og prøver 
lykken med UV-aktive papirklips i flotte 
neonfarver. Det går ok, men dine papirklips 
er ret ubrugelige, da det er svært at læse 
dokumenter i UV-lys. Til gengæld ser det 
banger ud.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du vil i denne uge opleve intens road-rage 
på cykelstien. Du skriger og bander, og 
råber af folk, at de ikke skal fucking cykel-
træne deres børn i myldretid på Jagtvej. Din 
ringeklokke går i stykker. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du vågner en morgen med et trampstamp. 
Du har ikke været fuld dagen før, og det 

hele er meget mærkeligt. Der står med smuk 
Amagerskrift: 'Hilsner fra Lise-lotte.'  

Løven
22. juli - 22. aug.
Swiggity Swooty, you're comming for dat 
booty. Du er stadigvæk på Skattejagt, men 
forvilder dig ud i en mørk skov. Du er alene 
og bange, men møder en sød person ved 
navn Gitte, der redder dit liv. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
På trods af rigtig mange forsøg, kan du ikke 
logge på facebook. Du har ikke ændret din 
kode, men der er noget helt galt. Når du 
endelig kan logge på igen er alt normalt, 
bortset fra et lille illuminati-tegn i bunden 
af dit profilbillede. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du finder ud af, at bølgechips  på engelsk 
kan oversættes til 'crinkle cut.' Your mind 
is blown. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du køber nogle sindssygt nice aktier, og 
får profit på alt. Selv hæveautomaten giver 
dig lidt ekstra penge. Desuden er din hud 
silkeblød. Typisk.  

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du er ude at gå tur i skoven, og finder en 
forladt, fordrukken person, med en metal-
detektor i hånden. Du sparker lidt til per-
sonen, og går videre. Det var faktisk dit livs 
kærlighed. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Hver gang du prøver at sige 'Katy Perry' 
kommer du til at sige 'Taylor Swift.' Det 
frustrerer dig voldsomt til alle de fester du 
er til, du taber i musikquiz og dine venner 
synes, at du er blevet dummere på det sid-
ste. Stjernerne siger, at det går over om en 
måned. Cirka. 

Sanne horoskoper


