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LANG FREDAGSBAR

Beerpong-turnering! 
- hvis du vil!

Ingen velkomstdrinks
- til de første!

STOR

Live musik med saxofon

- og musik 21-22!

Det er den 6. maj 

- mellem 11 og 24!

Pizza-delivery

- hvis du er sulten!
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Aktiv Kardiologi for Studerende
Medicinsk etik og filosofi
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook
www.cogitakbh.dk

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

www.imcc.dk

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

www.portos.dk

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

freewebsite-service.com/sims

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

www.soenhks.dk
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HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42, samt ugen før påske.

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

Denne uges forside: Anders & Erik
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MOK UDKOMMER
COGITA HAR FØDSELSDAG! SE SIDE 8

KRISTI HIMMELFARTSDAG!
RUSVEJLEDNINGEN HAR TØMMERMÆND!
SIMON PRØVER UNDERTØJ DERHJEMME

LAAAANG FREDAGSBAR!!
MO ER TIL FREDAGSBAR I 13 TIMER!

SAKS KURSUS I SKADESTUEKIRURGI, S. 10
DENNIS SPILLER ORCS MUST DIE!

SAKS KURSUS I SKADESTUEKIRURGI, S. 10
MO GÅR EN TUR MED VALGFRI VEN
JONAS NYDER LYDER AF SIN EGEN STEMME

MOK DEADLINE KL. 12:00
MIRA GENERALFORSAMLING! SE SIDE 10
PJ TAGER UD OG KØBER NIPS TIL SIT VÆRELSE

SØNHKS MÅNEDSMØDE! SE SIDE 9
SAKS MÅNEDSMØDE! SE SIDE 10

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

Andrea

Mo Anders

Jeg

 elsker bare

bryllupper!
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7. semester: før og nu
I de gode gamle dage, inden den nye kandidatreform trådte i kraft, havde de studerende på 7. semester ikke mindre end to klinikophold á seks uger. Dette er nu 
blevet skåret ned til et enkelt ophold af fem ugers varighed. Hertil er der sandsynligvis en masse, mere eller mindre, gode grunde. 

Umiddelbart vil jeg i det efterfølgende ikke forholde mig til grundene til nedskæringen, men i langt højere grad, hvad det rent praktisk betyder for de studerende, 
som nu går glip af syv ugers klinik.

Jeg arbejder på nuværende tidspunkt som forvagt på en kirurgisk afdeling, som til dagligt har fornøjelse af 7-semesterstuderende i klinikophold. Jeg vil nedenfor 
belyse et punkt, hvor jeg mener, at nedskæringen har haft en betydelig påvirkning.

Inden jeg går i detaljer, vil jeg hurtigt opridse min vanlige arbejdsgang. Min funktion er primært at tage imod patienter, som indlægges dagen før en elektiv opera-
tion. Det drejer sig typisk om en håndfuld patienter, som skal have foretaget en fornyet indledende vurdering, forud for en større operation. Dette gør man for at 
sikre, at patienterne fortsat er operable (der går typisk flere uger fra diagnose til operation), for at få lagt den rigtige medicin ind til indgrebet, og for at sikre, at der er 
lagt en korrekt plan mht. tromboseprofylakse. Efterfølgende skal patienterne præsenteres på middagskonference. En ikke ubetydelig, og efter reformen tiltagende 
udfordrende, opgave er at undervise og supervisere afdelingens studenter i objektiv undersøgelse, anamnese, journalskrivning, og hvad der ellers måtte høre sig 
til af relevant teori og håndgreb på gulvet i en kirurgisk afdeling.

Jeg kan tydeligt mærke på de studerende, at deres klinikophold er blevet væsentligt forkortet. For langt de fleste mennesker tager det oftest flere uger at falde til 
på en afdeling og få bekendtskab med rutinerne og kulturen. Denne tilvænning er der ikke længere tid til, idet de studerende allerede fra dag et er i tidspres fra en 
eksamen, som kun ligger fem uger ude i fremtiden.

Der er selvfølgelig forskel på de studerende, men for mange af os var/er det en noget stor mundfuld at skulle foretage en indledende vurdering på tomandshånd 
med den første patient. Man synes måske ikke, at man er parat, eller at man er usikker i sin faglige baggrund. De fleste føler sig af gode grunde ikke naturlige i rollen 
som læge; det kræver tilvænning at komme ud af sin skal, lægge journalkonceptet fra sig og rigtig gå i kødet på patienten.

Jeg oplever, at jeg på grund af opholdets korte varighed, bliver nødt til at lade de studerende flyve solo væsentligt før både de og jeg selv er tryg ved. Inden refor-
men ville studenterne i begyndelsen gå rundt med forvagten og observere, hvordan en man foretager en indledende vurdering af den kirurgiske patient. Senere 
ville studenterne overtage samtalen og den objektive undersøgelse, med forvagten som observatør; det giver mulighed for feedback under samtalen og at der 
kan gives svar på spørgsmål fra såvel student som patient. Herefter begyndte studenterne at optage journal sammen to og to, hvor den ene studerende stod for 
anamnesen, og den anden for den objektive undersøgelse; forvagten stødte til samtalen til sidst, for at svare på eventuelle spørgsmål og dobbelttjekke eventuelle 
positive fund. Til sidst i forløbet forestod studenterne journaloptaget på egen hånd; og det er jo her, når man er på tomandshånd med patienten, at den rigtige 
rutine begynder at blive indlært.

Hele denne trinvise udvikling fra passiv observation til selvstændig samtale og undersøgelse er der ikke længere tid til. Flere af de mellemste trin bliver sprunget over, 
af rent og skært tidspres. For på bedst mulig vis at blive fortrolig med at foretage en selvstændig indledende vurdering finder jeg det nu nødvendigt at begrænse 
den passive observationsperiode til blot én enkelt dag per student. Alle dage herefter forventes det, at de studerende enten i tomandshold eller selvstændigt taler 
med patienterne. Jeg er som forvagt naturligvis til stede på afdelingen, og er klar til at svare på spørgsmål fra student og patient, og dobbelttjekker den objektive 
undersøgelse og forhører studenterne i anamnesen; men jeg bliver nødt til at lade studenterne flyve solo, for på den måde at få en rutine, som man i mine øjne 
bør have et meget længere forløb til at få opbygget. Nogle studenter finder det speedede forløb stimulerende og motiverende, men jeg er ingenlunde overrasket 
over, at nogle studenter føler sig dårligt tilpas ved den ilddåb, som klinikundervisningen på 7. semester efterhånden er blevet. Bevares, vi får lært de studerende at 
foretage en indledende vurdering, men det er min klare fornemmelse, at det korte forløb går ud over kvaliteten af arbejdet. Især går det ud over den rutine, som 
tidligere tiders lange forløb gav mulighed for at opbygge.

At kunne foretage en god indledende vurdering, og skrive en journal på baggrund af denne, er et fuldstændigt centralt værktøj i næsten alle lægefaglige specialer. 
Det er besynderligt, at man har valgt at mere end halvere undervisningen i så grundlæggende en disciplin. At foretage en god (endsige acceptabel) indledende 
vurdering er ikke noget, man kan læse sig til i en bog. Det er noget, man lærer med en patient mellem hænderne. Det er bekymrende, at de nuværende studerende 
bliver frarøvet et ganske betydeligt antal patienter; for i sidste ende er det jo dem, det handler om – patienterne.

I forbindelse med dette indlæg til MOK, har vi talt med et par tutorlæger, som til dagligt har med de medicinstuderende på 7. semester at gøre, samt afholder 
eksamen i grundlæggende klinik. Deres kommentarer kan læses nedenfor:

Kommentar fra Professor Jens Faber, fra endokrinologisk afdeling, Herlev Hospital

Med den nye studieordning er uddannelsen i at optage og skrive en journal på 1. sem. kandidat blevet klart forringet. De studerende har blot 50 % klinik i forhold til tidligere - og enten 
medicin eller kirurgi men ikke begge som tidligere.

Vi mærker tydeligt, at de studerende er mindre sikre i arbejdet og dårligere til eksamen.
Når jeg er censor på kirurgisk afdeling, oplever jeg betydelige huller i forståelsen for medicinske problemer hos de studerende.

Mht. til vort arbejde som undervisere, eksaminatorer og censorer har den nye studie ordning medført, at vi skal arrangere eksamen tre gange per semester og ikke én gang. Det har vist 
sig ganske besværligt logistisk (i relation til klinisk arbejde, kongresrejser, møder m.m.)
Om de studerende så indhenter det forsømte mht. kliniske færdigheder senere under de specialefokuserede kurser, må vi se, men det er så ikke alle, der deltager i disse.

Så, alt-i-alt må man frygte, at de studerende, når de bliver læger, er mindre godt rustet til det kliniske arbejde, hvilket er præcis det, samfundet IKKE ønsker.

MOK havde telefonisk kontakt med Ida Gjørup Skinhøj, som er tutorlæge ved infektionsmedicinsk afdeling, Herlev Hospital. Ida udtaler 
sig om følgende:

Det er problematisk, at klinikken er skåret fra 12 til 5 uger på 1. semester kandidat. I forhold til de kliniske ophold, er det problematisk kun at have 5 uger på en afdeling. Generelt tager 
det færdiguddannede læger ca. 3 uger, før man overhovedet begynder at kunne finde hoved og hale i en afdeling. Når det så er de studerendes første reelle klinikophold, betyder den 
begrænsede tid, at de på ingen måde når at falde ordentligt til. Dette mærkes i ringere mulighed for at skabe en god kontakt studerende og tutorlæge imellem.

Derudover er der et stort problem i at de studerende nu har langt kortere tid til at lære tekniske færdigheder som f.eks. IV-anlæggelse, blodprøvetagning, KAD-anlæggelse samt at tage 
A-punkturer.

Et andet problem ved kun at have ét klinikophold er, at de studerende nu får en mindre bred faglighed end tidligere. De studerende når ikke at opleve flere end ét speciale, og får heller 
ikke samme rutine i journaloptagelse.

Ida fortæller, at den almindelige eksamen foregår sådan, at de ønsker at vurdere anamneseoptagelsen, den objektive undersøgelse, herefter om den studerende er i stand til at lave en 
god konklusion i journalen, og slutteligt stilles en række faglige spørgsmål omkring diagnose og behandling. På de relativt begrænsede antal eksaminer, der har været siden den nye 
reform trådte i kraft, har Ida en oplevelse af ikke at turde stille de studerende mere uddybende spørgsmål, da hun godt ved at de ikke har samme viden, som de ville have haft såfremt 
de havde været i klinik i længere tid. Dermed bliver der også givet højere karakterer for en mindre præstation sammenlignet med tidligere, da grundlaget for de studerendes viden er 
markant mindre, end det var tidligere
Alt i alt mener Ida også, at det er en betragtelig forringelse af de studerendes læringsmuligheder, at klinikken er blevet skåret fra to ophold af seks uger, til nu kun ét af fem uger.

Dennis og PJ/MOK-red



4 |  Annoncer
Forskningsassistenter søges til projekt vedr. spiseforstyrrelser

Psykiatrisk Center Ballerup søger stud.med.’er til vores nye lægevikar/stud.med. rating 
hold til PROLED-studiet. 
 
Studiet:
PROLED står for Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study on Eating Disorders. 
Kort fortalt skal vi over 10 års dataindsamling finde biomarkører for sygdomsudvikling, 
prognose og behandling af spiseforstyrrelser. Inklusionen påbegyndtes i januar 2016. 
  
Hvad er opgaven: 
Du afholder baseline- og opfølgende besøg med patienterne, hvilke hovedsageligt drejer 
sig om at støtte og vejlede patienterne til indtastning af svar på spørgeskemaer (tast selv-
model). Der indsamles store mængder data via interviews, prøvetagning og ratings. Data 
indtastes direkte i PROLED forskningsdatabasen via IPad.
 
Hvad får du ud af det:
Lægevikar-timeløn (eller stud.med.-løn afhængigt af eget ønske og semestertrin; som 
lægevikar skal man gennemføre obligatoriske kurser forinden ), fleksibel arbejdsplanlægn-
ing, kompetenceudvikling, et godt team af kolleger og direkte adgang til forskerne, hvis 
du vil deltage og bidrage til forskningen. 
 
Krav: 
• medicinstuderende, helt med kendskab til psykiatri (dvs. gerne bestået 10. semester 
gammel studieordning)
• mulighed for at afholde interviews med patienter ca. 3 gange månedeligt. 

Hvad nu: 
Send en mail til afsnit5proled@gmail.com ved interesse og hør mere.

Mvh.
Magnus Sjögren, forskningsleder, Overlæge
Psykiatrisk Center Ballerup

Invitation til simulationstræning i direkte oftalmoskopi
Vi vil gerne invitere dig til et læringsstudium hvor du for mulighed for at lære at oftal-
moskopere.

Baggrund: 
Med oftalmoskopet kan man undersøge øjets nethinde, hvilket bruges til hurtig diag-
nostik af livsfarlige og synstruende sygdomme. Færdigheden er aktuelt blandt de værst 
beherskede færdigheder blandt yngre læger, men er vigtig at kunne som læge, da den 
bruges i akutmodtagelser, på sygehusafdelinger og i almen praksis.

Formål: 
Når du deltager i projektet skal du oftalmoskopere på en simulationsmaskine. 
Hvad får du ud af det? 
- Erfaring med oftalmoskopi og feedback på din træning.
- Det vil ruste dig til eksaminer på medicinstudiet og til patienterne senere i lægelivet.
- Alle deltagere vil få et diplom for deres deltagelse. 

Sted:
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, CAMES, Region Hoved-
staden. Teilumbygningen, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tid: 
Træningen er fordelt over to dage hvor du hver gang træner 1-2 timer. 

Krav:
Du har bestået 7. semester og er endnu ikke påbegyndt 11. semester.

Deltagerne til forsøget bliver inkluderet efter først-til-mølle princippet. 

Hvis du er interesseret i at deltage, er du velkommen til at kontakte undertegnede: 

Projektansvarlig
Stud.Med. Nanna Jo Borgersen
Najb@regionsjaelland.dk
Tlf: 60180771 

Går du på 8. eller 9. semester, og er du godt træt af printede ek-
samenssæt, så har vi løsningen til dig!

Medicinskecases.dk er en ny hjemmeside hvor du bl.a. kan løse eksamenssæt når du vil, 
hvor du vil, og altid fortsætte hvor du slap sidst, uanset om du er på mobilen, computeren 
eller dine forældres iPad.

Siden er udviklet i samarbejde med KU, og vi arbejder løbende på at blive Danmarks 
største casesamling, med cases udarbejdet af speciallæger fra hospitaler landet over. Vi 
udvider ligeledes snarest med 6. semesters eksamenssæt.

Vi er stadig i opstartsfasen, og sætter stor pris på al den feedback vi kan få, samt eventuelle 
nye idéer til nyttige funktioner! Skriv os endelig en mail på kontakt@medicinskecases.dk
med jeres input, eller hvis I vil høre mere om projektet!

Vi ses på medicinskecases.dk!

Medicinstuderende søges til lønnet arbejde i forbindelse med 
ph.d.-projekt på Herlev Hospital

I forbindelse med ph.d.-projektet ”billeddiagnostik af knoglemetastaser hos prosta-
takræftpatienter” søges medicinstuderende til at hjælpe med at rekruttere forsøgsper-
soner. Rekrutteringen finder sted i dagstiden mandag-torsdag på Nuklearmedicinsk afd., 
Herlev Hospital. 

Arbejdet indebærer journalgennemgang, personlig henvendelse til mulige forsøgsper-
soner og booking af skanninger. Desuden vil der forekomme andre arbejdsopgaver med 
relation til projektet som f.eks. dataindsamling. Der vil være grundig oplæring.

Arbejdet er en god mulighed for at få indblik i de billeddiagnostiske skanningsmetoder 
(PET-CT og MR) og i forskningens verden samt desuden at blive bedre til at kommunikere 
med patienter og finde relevant information ved journalgennemgang. Det er vigtigt, at 
du er ansvarsfuld og kan arbejde struktureret.  Du skal gerne have mulighed for at kunne 
arbejde to dage om ugen

Start: Snarest muligt. Inklusion af forsøgspersoner forventes at forløbe over det næste år.                                                                                                                                            
Timeløn: Efter gældende overenskomst.
Hvis dette har vagt din interesse, så send gerne en ansøgning til ph.d.-studerende, 
projektansvarlig læge Eva Dyrberg Mortensen, eva.dyrberg@regionh.dk. Skriv gerne lidt 
om dig selv, hvornår du kan starte, og i hvilket omfang du har mulighed for at arbejde. 

Ansøgningsfrist: Søndag d. 8. maj 2016

Studentermedhjælpere søges til Copenhagen Academy for Medi-
cal 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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FADL København ansætter ny tillidsrepræsentant (TR)  
Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsentant i FADL?  

TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsentanter, som ansættes for 1 år adgangen. Tillid-
srepræsentanterne er ansat af kredsforeningen og Repræsentantskabet i København til 
at varetage FADL medlemmernes interesser, og har bl.a. følgende faste arbejdsopgaver:  

- Assistance til FADL-medlemmers håndtering af eventuelle klager eller anmærkninger.  
- Hjælp til medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at gå direkte til 
arbejdsgiveren.  
- Halvårlig deltagelse på holdmøderne på FADLs faste hold for at drøfte ansættelsesmæs-
sige emner.  
- Deltagelse i Modul C-holdmøder for nyuddannende SPV'er.  

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er problemer med sikkerheden i arbejdsmiljøet, og 
har jævnlige møder med vagtbureauet og kredsforeningen for at diskuterer vagttagernes 
arbejdsforhold . Vi mødes 4-6 gange i løbet af et semester, hvor vi planlægger arbejdet 
og drøfter aktuelle sager. Arbejdsbyrden er ca. 35-45  timer pr. semester, men kan variere 
alt efter, hvor mange projekter, vi har gang i. 

Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsentant selvfølgelig har tavshedspligt.  
Aflønning sker efter FADLs studentermedhjælpsløn med kvalifikationstillæg, og udgør 
per 1.januar 2015 156,21 kr/time.  

Krav til ansøgere  
Du skal:  
• Være medlem af FADL  
• Have bestået SPV-kursus  
• Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde og overenskomst spørgsmål er en 
fordel men ikke et krav.  
Semestertrin er underordnet  

Send din ansøgning til tillid@fadl.dk  
Ansøgningsfristen er fredag d. 20. Maj kl. 16:00
Med venlig hilsen  
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter 

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.

Neuropsykiatrisk forskningsår med mulighed for ophold på 
Harvard University
Stud.med. søges til forskningsår per 01/09/2016

Hvordan udvikler neuropsykiatriske symptomer sig over tid? Hvilke faktorer kan forklare 
respons/manglende respons på behandling og variation i specifikke symptomer? 

Vi vil undersøge hvordan neuropsykiatriske symptomer (f.eks. depressive, maniske, 
psykotiske) udvikler sig over tid hos patienter med bipolar sindslidelse. Er der forskelle 
baseret på behandling? Spiller andre faktorer ind for at nogle patienter få det bedre 
mens andre ikke gør? Hvordan kan man forklare fald i depressive symptomer hos nogle 
patienter, mens man hos andre observerer fald i maniske eller psykotiske symptomer? 

Dit forskningsprojekt vil være baseret på et randomiseret klinisk studie på patienter med 
bipolar sindslidelse fra Massachusetts General Hospital (MGH) i Boston, USA. Vi samar-
bejder med MGH, som er universitetshospital for Harvard University, og vi tilstræber et 
ophold på MGH til dig under forskningsåret. Som studerende vil du få mulighed for at 
lære at udføre latent class growth analyser (populært kaldet trajectory-analyser). Disse 
analyser benyttes til at undersøge om man kan identificere forskellige subgrupper af 
patienter, der deler det samme symptom billede over tid (trajectories). 

De optrænede færdigheder vil resultere i at du, i samarbejde med os samt forskerne fra 
MGH, vil udføre trajectory analyser og undersøge udviklingen af sygdommen samt speci-
fikke symptomer. Det primære studie forventes publiceret i et internationalt anerkendt 
videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter. Ud over det primære projekt tilbydes 
også at du kan udføre flere trajectory projekter, helt afhængig af hvad du ønsker og sigter 
efter. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved 
Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen 
udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskning-
sårs- og Ph.d.-studerende. Starttidspunkt er september 2016.

Pga. fonds-deadlines ønskes ansøgning med CV inden 05/05/2016 til læge, Ph.d.-
studerende Ole Köhler (karkoe@rm.dk), eller Post. Doc. forsker, Ph.d. Trine Madsen (trine.
madsen@regionh.dk). 
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PRIVATØKONOMI V. 
LÆGERNES 
PENSIONSBANK
Kom til oplæg om privatøkonomi hos 
Lægernes 
Pensionsbank, Dirch Passers Alle 76, 
2000 Frederiksberg (lige ved Flint-
holm station) 

den 24.maj 2016 kl. 17.00 til 20.00

Der er begrænset pladser og tilmeldingen 
foregår under kurser på mit.FADL

Der bliver serveret sandwich, vand, the og kaffe.

Du kan bl.a. høre om:

· Budgetlægning, hvorfor en god idé?
· Dig og din bank – hvordan bliver jeg en 
attraktiv/kreditværdig kunde?
· Opsparing eller lån – hvad skal jeg være 
opmærksom på?
· Hvad koster et billån?
· Lidt om SKAT 
· Tilbagebetaling af SU eller andre alter-

nativer?
Din pension hos Lægernes Pensionsbank

Vi ser frem til et godt arrangement!

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

Forsikringen dækker dig, hvis du 
bliver gjort ansvarlig for lægelig 
rådgivning eller behandling, og den 
dækker både i din fritid og i dit 
arbejde som FADL-vagt.  

Det er Lægeforeningen og FADL, der 
tilbyder forsikringen som led i 
samarbejdet mellem foreningerne.

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

KANDIDAT-
RECEPTION

Kom til FADLs kandidat-
receptionen i FADL huset den 

24. juni 2016 fra kl.13.30

Vi står for en lille gave (lægeskil-
tet), festligt indslag, bobler og 
kage. Tag gerne din familie og 

venner med!

Tilmelding til receptionen og 
lægeskiltet på mit.FADL

GRATIS LÆGEANSVARSFORSIKRING

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 18, 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!
________________________________________

Med studentermenigheden til ”Himmelske Dage”
Tid: 5., 6. og 7. maj
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. og Indre By
Pris: Gratis

I dagene 5.-8. maj afholdes ”Himmelske Dage – en festival for alle nysgerrige sjæle”; kirkens 
svar på Roskildefestival eller Folkemødet på Bornholm. Det hele foregår i Indre By.

Det officielle program inderholder over 400 forskellige tilbud om gospelsang, foredrag, 
samtalesaloner, gudstjenester, religionsmøder, debatter og meget mere både udendørs 
og indenfor i midten af København. Hvis du synes, at det lyder spændende men lidt over-
vældende, kan du følges med os fra Studentermenigheden. Så går vi ud i mindre grupper 
og er nysgerrige sammen.

Vi mødes i Studentermenighedens lokaler til morgenmad kl. 9 (dog kl. 12 torsdag, Kristi 
Himmelfartsdag). Tordag, fredag og lørdag er der pizza kl. 18. Hver dag er der mindst én 
studenterpræst og én studerende, der har udvalgt særlige oplevelser ude i byen, som man 
kan hægte sig på. Det vil også være muligt at støde til i løbet af dagen. Mellem 10 og 18 kan 
man komme forbi studentermenighedens lokaler for at låne et toilet, spise sin madpakke 
eller få en kop kaffe.

Mere info på SMiKs facebookside. (www.facebook.com/smikbh/events)

Om Himmelske Dage: Vores ambition er at skabe oplevelser, der kan mærkes. At skabe en 
festival, hvor vi sammen udforsker, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og 
kommer til at spille i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte borger.

Vi vil skabe aktuelle, relevante og nærende samtaler for alle, der er nysgerrige på det religiøse, 
etiske og eksistentielle. Om du tror på Gud, er kristen eller bare helt almindeligt forvirret, er 
ligegyldigt. Det er samtalen, der er i centrum. (fra www.himmelskedage.dk) 
________________________________________

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. Studenterpræsterne 
Nicolai Halvorsen og Inger Lundager er rejseledere.

Alle studerende er velkomne til foredraget. (Rejsen er udsolgt.)

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 
________________________________________

Studentertilbud/Studenterpolitik

Du har meget mere indflydelse end du tror. 
MedicinerRådet (MR) er ikke en basisgruppe, og vi er ikke kun en gruppe for et fåtal af studerende, der synes politik er spændende. Vi er den 
eneste studenterpolitiske organisation på medicin, og vi har meget mere indflydelse end du tror. Når ordet politik bliver nævnt gaber de fleste 
studerende. Men politik i denne forbindelse betyder konkret indflydelse på de medicinstuderendes hverdag. For at forklare det, vil jeg prøver at 
give lidt eksempler. 
Jeg har selv haft æren af at være repræsenteret som eneste SUND-studerende i 12-mandsudvalget, hvor vi har forhandlet og afgjort, hvordan nye 
fremdriftsregler skal se ud. MR har et udvalg, der sammen med nogle arkitekter skal afgøre, hvordan vi optimerer studiepladserne i bygning 15 og 
21, samt nye grupperum. Derudover skal de repræsentere de studerendes interesse i ombygningen af læsesalen og tør studiesal. En MR repræsent-
ant sidder med i det udvalg, der årligt afgør, hvem der skal optages på kvote-2. MR-repræsentanter er derudover med i dispensationsudvalget.
Når der skal ansættes institutledere, professorer og lektorer, sidder der en fra MR med til samtalerne.  MR-repræsentanter er hvert år med til at 
fastlægge eksamensdatoerne og godkende undervisningsplanerne. Vi er årligt med til at evaluere rusturen og slå et slag for, at den skal forblive 
som den er. 
MR er også repræsenteret i kantineudvalget, hvor det lige nu bliver diskuteret, hvilke ønsker de studerende har til den kommende kantine i Tårnet.
Der er livlig debat om ovenstående emner og selvfølgelig mange flere til MedicinerRådets månedsmøder, som alle medicinstuderende er velkomne 
til. De foregår altid den sidste onsdag i måneden kl 17 i studenterhuset. 
Gennem mine efterhånden 4 år i studenterpolitik har jeg mødt mange studerende, som ikke anede, at det var så spændende det MedicinerRådet 
lavede eller, at vi havde så betydelig indflydelse. Vi har hele tiden brug for nye kræfter, og jeg håber lidt, at jeg med dette indlæg kan motivere 
nogle studerende til at dukke op og gribe den indflydelse de har. 

Vel Mødt. 

Morten Jørgensen 
Formand for MedicinerRådet
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Tak for en god omgang Bamsehospitalet på Panum til alle vores 
dygtige frivillige der sørgede for en masse glade børn og raske 
bamser. Vi glæder os allerede til næste semester!

Semesterets sidste muligheder for at komme ud med Sund Krop ligger d. 10. og 13. maj 
hvor vi skal ud på skoler i København og undervise om den sunde krop - kom med, ny 
som gammel!
Find os på facebook: “Bamsehospitalet & SundKrop, København” hvor du også finder 
events og tilmelding til arrangementerne. 

KOM OG FEST MED ETISK RÅD OG EN COGITIANER, NÅR COGITA 
FYLDER 1 ÅR!

Panums sejeste basisgruppe for medicinsk filosofi og etik har fødselsdag, hvilket 
selvfølgelig skal fejres med en masse spændende oplæg og festivitas  – og DU er inviteret! 

Tirsdag den 3. maj holder Steen Vallentin fra Etisk Råd et oplæg om etiske spørgsmål ved 
anvendelsen af diagnoser i lokale 29.01.30 kl. 19-21 – kom og deltag i debatten, når vi 
bliver klogere på, om diagnoser giver afklaring og adgang til den rette behandling eller 
tværtimod virker stigmatiserende og hæmmende for et menneskes identitet. Steen Val-
lentin vil fokusere på ADHD, depression og de funktionelle lidelser.

Onsdag den 4. maj er det tid til fødselsdagsfest! Det bliver fra kl. 16 
med spændende workshops og efterfølgende skal vi selvfølgelig 
feste og skåle, når Cogita kl. 24.00 fylder 1 år! Hold øje med vores 
facebook-event, mere info følger snart.

VI SES! 

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

EFTERUDDANNELSESWEEKEND 2016!

Er du vild med førstehjælp, udfordringer og fart over feltet? så tilmeld dig Førstehjælp For 
Folkeskolers efteruddannelsesweekend! Vi afholder efteruddannelsesweekend d. 21.-22. 
maj 2016 i Holte, og forener gæve gamle med nette nye Fantastisk Flotte Folk! 

Weekenden vil byde på faglige oplæg, cases samt masser af godt selskab. Rammerne bliver 
en fabelagtig hytte i Holte lige nord for København, hvor vi i løbet af weekenden har rig 
mulighed for at styrke FFF-fællesskabet, gamle som nye. Få genopfrisket førstehjælpser-
indringen, sug til dig af ny viden og bliv medlem af et godt socialt miljø på Panum med 
en kanonstart i Panums fedeste basisgruppe! 

Tjek Facebookeventet ”Efteruddannelsesweekend IMCC FFF – F2016” for mere information 
og tilmeld dig og din læsemakker! 

Vi glæder os til at se DIG! 

Dette semester holder FORNIKS et avanceret kursus med temaet 'diagnostisk neurologi og 
neurokirurgi' med specielt fokus på eksamensrelevante cases. Glæd dig til at få finpudset 
din neurologiske samt neurokirurgiske viden, mens du nyder lidt kaffe og kage.

Kurset er rettet til studerende, der skal til eksamen på 10. eller som søger vikariat 
indenfor neurologi, psykiatri eller neurokirurgi, men alle er velkomne til at melde sig 
til. Derudover forudsættes der kendskab til den neurologiske undersøgelse (det kan 
du få på vores kursus i den neurologiske undersøgelse https://www.facebook.com/
events/1085139204886830/). 
Underviserne er Alexander Lilja, der er igang med PhD indenfor neurokirurgi og Sonja 
Orlovska, som har haft introstilling i neurologi.

Send en mail med teksten 'avanceret neurologisk undersøgelse' 
samt navn til tilmelding@forniks.dk. Derudover skal du være meldt 
ind i FORNIKS, vejledningen hertil findes på vores hjemmeside 
www.forniks.dk. Der er kun 20 pladser på kurset, og når pladserne 
er fyldt ud, skriver vi her på eventet. 

Vi glæder os til at se dig! 
FORNIKS

BESØG PÅ FERTILITETSKLINIK

Så er det tid til semesterets sidste arrangement, og denne gang skal vi på tur. 

Speciallæge, dr. med. Kåre Rygaard åbner dørene op på Fertilitetsklinikken Trianglen. Her 
vil han vise os rundt på klinikken, samt fortælle om de forskellige behandlingsmuligheder 
der findes, og hvilke patienter der bliver tilbudt hvad. 

Vi mødes onsdag d. 25. maj kl. 16.30 ved;
Fertilitetsklinikken Trianglen 
Lundevangsvej 12
2900 Hellerup

Arrangementet varer ca. 1,5 time. 

Hvis der efterfølgende er stemning for det, finder vi et sted og spiser noget aftensmad. 

Vi glæder os til at se jer til dette "ud-af-huset-arrangement"

Solskinshilsner/GO København 

Drømmer du om at deltage i spændende kurser og arrangementer 
inden for gynækologien og obstetrikken? Så kunne du blive 
medlem af GO :)

Kære GO’ere
Så er der startet et nyt regnskabsår for GO og da vi stadig drømmer om at holde mange 
flere spændende arrangementer og kurser, ville vi blive rigtig glade, hvis I endnu engang 
(eller måske for første gang) har lyst til at blive et betalende medlem af GO .

Det koster stadig kun 50 kr og dette dækker et helt år frem til april 2017. Som betalende 
medlem har du adgang til alle vores kurser deriblandt kurser i GU, akut obstetrik og basal 
obstetrik - foruden andre arrangementer, som kræver medlemskab af GO.

Det eneste du skal gøre er at overføre 50kr til:
Registreringsnummer: 6771
Kontonummer: 6384869
- Husk semestertrin og navn på indbetaling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

FFF? PSYKOBS? BAMSEHOSPITALET? 6X? DONAID? 

KOM MED TIL GUL GRILL 2.0 TORSDAG D. 12. MAJ 2016!

Vi gentager sidste års succes med grill-hygge i Studenterhuset ved Panum for alle i Gul 
Gruppe! 

Vær med til en fælles afslutning på dette semester og hav en skøn aften med alle dine de-
jlige venner fra Gul Gruppe. Man medbringer selv drikkevarer og mad til grillen - pastasalat 
og kul bliver (forhåbentligt) støttet økonomisk af IMCC. 

Find Facebook-event: Gul Grill 2.0

Vi glæder os! 

PS: Vi skal bruge hjælp til at lave pastasalat og gøre grill klar til kl. 18.30 – hold øje med 
eventet på Facebook! 
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Forsknings(halv)årsstuderende søges til projekt om: Præhospital 
a-punktur: visitation, triagering og patientforløb.

Forskningsspørgsmål:  
1. Kan en a-punktur taget præhospitalt optimere visitationen af patienter direkte til 
• Intensiv afdeling
• Lungemedicinsk afdeling
• Akutmodtagelse
2. Kan en præhospital a-punktur være vejledende for hvilke fagpersoner, der skal være tilstede 
ved modtagelsen af patienten? Eller hvilket hospital patienten indbringes til?

Du vil indgå i et forskningsmiljø med professorer, overlæger og Ph.d.-studerende og selve 
projektet hører under Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group.

Vi forestiller os at du er kandidatstuderende i medicin ved Københavns Universitet, brænder 
for det anæstesiologiske speciale og gerne yder en ekstra indsats samt gerne deltager socialt 
i hverdagen på arbejdspladsen. Har du derudover skrevet bachelor-opgave inden for det 
anæstesiologiske område eller har lavet andet relevant er dette et plus.
Læs mere på puffnet.dk.

Ansøgning sendes til Ann Merete Møller (ann.moeller@regionh.dk) og Monika Afzali (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.

FORSKNINGSÅR I EVIDENSBASERET PSYKIATRI VED PSYKIATRISK 
FORSKNINGSENHED I REGION SJÆLLAND

Vi søger en forskningsårsstuderende til arbejde med evidensbaseret behandling. Vi har i 
samarbejde med Cochrane Developmental and Psychosocial Learning Problems Group 
ansvaret for flere Cochrane Systematiske Reviews indenfor ADHD og personlighedsforstyr-
relser. Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af 
meta-analyser og skrivning.  Mulighed for skrivning af kandidatspeciale. Desuden mulighed 
for medforfatterskaber på flere af vores kommende publikationer inden for områder, du 
involveres i.  Du kan også være med til udvikling af kurser og workshops i evidensbaseret 
behandling og undervisningsopgaver i vores nye udviklingsprojekt: Center for Evidens-
baseret Psykiatri.

Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 15.000 til deltagelse i relevante 
forskningskonferencer 

Oplysninger om krav m.m. kan findes på PUFFnet.dk!

Ansøgningsfrist torsdag den 10. juni kl.12.00
Opstart 1. august 2016 eller snarest derefter. 
Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjael-
land.dk)

Forskningsårsstuderende søges til Nationalt Videnscenter for 
Demens, Rigshospitalet

Vi søger en forskningsårsstuderende med start 1. juli 2016 eller efter aftale. Der tilbydes 
et fuldt finansieret skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned. Den studerende ansættes til 
udarbejdelse af registerbaseret forskningsprojekt omhandlende morbiditet og mortalitet 
hos demente patienter. Vi forventer, at du er pligtopfyldende, nysgerrig og har et fagligt 
højt niveau samt er interesseret i neurologi og forskning.

Vi kan tilbyde: 
- Selvstændigt arbejde med vejledning af forskere med stor erfaring inden for epidemi-
ologisk forskning
- Første forfatterskab på én (og evt. flere) artikler
- Deltagelse i kurser og konferencer efter aftale
Vejledning til kandidatopgave, såfremt det ønskes.

Flere oplysninger kan findes på PUFFnet.dk !

Ansøgningsfrist: 25/5 med samtaler i den følgende uge. 
Ansøgning (max 1 side), CV (max 1 side) samt karakterudskrift sendes til forskningsårsstu-
derende Johanne Købstrup Zakarias, mail: johanne.koebstrup.zakarias@regionh.dk
Overordnet projektansvarlig: Centerleder, professor Gunhild Waldemar.

SATS – Søger medpionerer!

Hvorfor er DU ikke en del af SATS? Tøv ikke nu!
Lige nu leder vi efter 2-3 friske SATS-spirer! Sammen skal vi brolægge de fremtidige kurser 
indenfor SATS.

1) Kursus i Lumbalpunktur - Vi mangler én medarrangør. Kurset skal gøres køreklart til 
næste semester. Benarbejdet er klaret! Er du frisk og har du et organisatorisk talent i maven, 
så er det nu DU har muligheden for at forme og realisere et kursus af høj praktisk værdi for 
dine medstuderende og dig selv!

2) OSCE kursus - Skillstations gør OSCE eksamen til en leg! Har du ideer til organisation og 
udformning af konceptet, så byder vi dem velkomne. Kurset har allerede et lovende setup. Vil 
du være vores medpioner?! Så fortæl os, hvorfor DU er kandidaten og glæd dig til realisere 
et stykke kunst indenfor SATS kurser.

Lyder det som noget for dig, eller har du lyst til at høre mere?
-Skriv til os på kursus@sats-kbh.dk

VIND BØGERNE ”KIRURGI” & ”MEDICINSKE & KIRURGISKE CASES” !

Har du 10 min.? Så er de dyrebare for os! Hjælp med os med at forbedre uddannelsesvilkårene 
for dig og de kommende generationer ved at udfylde spørgeskemaet ”Forskningsprojekt: 
Indlæring via SoMe og FOAM for Medicinstuderende på Københavns Universitet” – Som du har 
modtaget på din KU mail.

For alle der deltager trækkes der lod om en præmie bestående i bogen ”Kirurgi” samt 
”Medicinske og Kirurgiske Cases”.

SATS – Emergency Medicine Summer School 2016

Fik du meldt dig til højskoleopholdet sidste ferie eller frisemester? Fik du engageret dig i 
den der basisgruppe du havde besluttet dig at prøve kræfter med? Gav du dig selv og andre 
muligheden for at blive inspireret? HVIS IKKE, så hør her!
-NU har du chancen for at kombinere alle 3 gøremål i 1 enkelt projekt! 

Der er stadig mulighed for at være med som medarrangør i SATS Internationale Sommer-
skole! – Hold øje med SATS’ Facebookside for næste arrangørmøde 

Du kan glæde dig til at mærke suget, når vi sammen skaber noget nyt for vores medstu-
derende. Interaktiv og innovativ læring via FOAM ressourcer er blot et af medierne til at 
formidle en høj indlæringsprocent til de studerende. Selv bliver du skarp på at optimere 
egen læring i dit fremtidige studium. Hele programmet er lagt og vi mangler blot at runde 
kanterne af i form af sammen at skabe læringsmaterialer ved algoritmer m.m. Sagde nogen 
de 7 lægeroller?- JA, du bliver formidleren og DET er ekstracurriculær aktivitet!
Hop med på EMSS16 vognen i dag, og lær' en masse spændende mennesker at kende. Med 
en sommerskole i baghånden, så står sommeren 2016 stille i dine erindringer. Bare spørg os, 
som skabte EMSS15 og som lige NU sætter rammerne for de sidste projekter til sommeren 
2016, den vi aldrig glemmer! Den du aldrig glemmer?

Alle er velkomne, uanset semester- Og det er helt uforpligtigende at møde op og høre 
mere om projektet!

Læs mere om sommerskolen på: emss16.sats-kbh.dk

PORTOS foredrag: Kvinder i ortopædkirurgien

På trods af rødstrømpernes udemærkede arbejde i 1970’erne og 1980’erne, kan man endnu 
opsnuse testosterondunstende afkroge af lægefaget, hvor kvindelige kollegaer er ligeså 
sjældne som elitesmileys bandt Nørrebros shawarmabarer. 

PORTOS har derfor inviteret Jeannette Penny og Agnete Carlsen til Panum, hvor de vil 
fortælle om deres oplevelser som kvindelige ortopædkirurger i et ellers traditionelt 
mandefag. 

Find din indre ortopædkirurg, eller måske din indre feminist frem, og sving forbi, et 
endnu uspecificeret sted på Panum, d. 19. maj, kl. 16.30 og hør om Jeanette og Agnetes 
vej gennem ortopædien. 

Der vil som altid være noget lækkert til kaffen. 

Vi ses! 

Månedsmøde - SØNHKS rykkes til tirsdag den 10. maj
Vi rykker månedsmødet til tirsdag den 10. maj (i stedet for den 3. maj) kl 1700 i vores 
lokale i Studenterhuset (1 sal lige ved trappen). Bagefter går vi ud og spiser sammen!

Dagsorden:
- Update på kurser og økonomi herom
- Finde dato/brianstorme mulige temaweekender sammen med SØNHKS-Århus!
- Oplæg til hygge den første tirsdag i juni (til trods for at der ikke er MM)
- Forslag til basisgruppebazar aktiviteter
- Status på fonde
- Medhjælpere til dissektionskursus!
- Ud og spise sammen!

Se mere på vores facebookside:
https://www.facebook.com/soenhks/

Vi ses til et hyggeligt møde :)
De bedste hilsner - Bestyrelsen i SØNHKS 
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Maj måned med SAKS

Maj måned byder SAKS på forårsstemning og som altid masser af lækre arrangementer! 
Denne måned finder det sidste månedsmøde på semesteret sted, og det bliver en fest 
med masser af sjov, lækre snacks og nervepirrende konkurrencer! Tjek det ud nedenfor!

Kalender
SAKS maj 2016

7.-8. maj: Kursus i Skadestuekirurgi – vores spændende skadestuekirurgi-kursus, der 
varer en hel weekend, finder sted lige om lidt. Der bliver masser af cases og hands-on! 
Find eventet på facebooksiden.

10. maj: Semesterets sidste månedsmøde! Traditionen tro slutter vi semesteret af med 
et brag, med SAKS-GAMES!! Kom og konkurrer mod andre SAKS’ere og test vores nye 
lap-bokse (kikkert-kirurgi-simulatorer). Vi har fået sponsoreret en masse fede præmier, så 
du kan blandt andet vinde Kirurgibogen, Medicinske og Kirurgiske cases, eller en lækker 
T-shirt. Arrangementet er for alle, kom glad!! Vi glæder os!

11. maj: Sutur 1 (vol. 3) – vi har mere end 10 års erfaring med dette kursus, hvor vores 
dygtige læger står klar til at instruere dig i at suturere (enkeltsting og fortløbende) på 
begynderniveau. Her kan du blive klædt ordentligt på til CEKU, og til TKO, der er lige om 
hjørnet! Desuden er dette kursus adgangsgivende til vores mere avancerede workshops. 
Hold øje med billetterne på facebookeventet.

18. maj: Intro til Plastik (suturkursus) – hvis du er interesseret i plastikkirurgi, så kom og 
vær med til vores komplette introduktion! Vi gennemgår intrakutane suturer og gentoft-
esutur, lap-plastikker og mange flere seje suturteknikker! Kræver Sutur 1 + 2 for at deltage.

26. maj: Vi når også en sidste gang Tour de Chirurgie dette semester. Det drejer sig om 
karkirurgi, og det bliver en hyggelig og lærerig eftermiddag! Her kan man høre lidt om 
hverdagen som karkirurg og lære, hvordan man måske selv kan komme lidt tættere på 
specialet. Alle er velkomne. 

Vi planlægger lige nu SAKS sommerfest – 
hvis du mangler en overspringshandling her 
i eksamensperioden eller brænder inde med 
en god ide, så skriv til os på facebook og giv 
en hånd med! Vi takker og bukker og glæder 
os til at se jer til festen :)

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 – som også er semesterets sidste:

TORSDAG D. 12. MAJ 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 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. 

SÆT DESUDEN KRYDS i kalenderen d. 8.-12. august, hvor vi tager på SOMMERSEMINAR 
med sexperter fra hele landet! Der vil her være mulighed for at blive uddannet Sexpert 
– og vi lover, at det bliver fem hyggelige, festlige og lærerige dage på Fyn med en flok 
dejlige mennesker. Hold øje med MOK for 
mere info senere.

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

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 

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 almin-
deligste 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 til fraktur@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

Basisgrupper

wSTUDENTERKLUBBEN 
Det hviskes i hjørnerne på Panum. Rygtet har spredt sig som en 
steppebrand. Alle taler om det: LAAAAAAANG FREDAGSBAR!

Nu på fredag, d. 6/5, er der lang fredagsbar. Som sæd-
vanligt åbner dørene kl 11, hvilket følges af 13 timers led 
fest, helt til kl 24, hvor der skal lyde et "tak for i aften". 
Kl 21-22 spiller Discofix et zyt Z, der involverer saxophone. 
Kom tidligt, undgå køen og nyd den sidste fredagsbar inden 
sommerferien.

Desværre betyder det også, at klubben holder eksamenslukket 
fra på mandag. Der er altså ikke mere gratis kaffe før vi åbner 
igen efter ferien - hvis du ikke har nået at gå amok, så skal du til 
at komme i gang med den gode klubkaffe. Hvis du læser MOK 
i trykken onsdag, skal du skynde dig, for vi holder også lukket  
torsdag pga. Jesus. 

Kort fortalt: frebar fredag + lukket onsdag og fra mandag

Åbningstider 
Tirsdag - onsdag - kl. 1100-1700

Torsdag - LUKKET
Fredag - 11 - 24 
Mandag-august - LUKKET

Extraordinaire 
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Extraordinaire 

Game of Kryds

HENAD

3. Denne karakter blev spillet af en tysk pornoskuespillerinde
5. Navnet på Bran Starks direwolf
7. I denne by kan man uddanne sig til maester
11. Familienavnet på den slægt, som er herrer over den øgruppe, hvor man tilbeder "the 
drowned god"
13. Den 997. kommandør på The Wall
16. Jon Snows sværd
17. Dette slot er forbandet
18. Stannis' dronning
20. Tyrellfamiliens hovedsæde
21. Petyr Baelish' øgenavn
22. Denne familie stod for eksekveringen af The Red Wedding

NEDAD

1. Dit efternavn, hvis du er født som bastard i Dorne
2. Daenerys' sorte drage
4. Denne Stark har været forsvundet siden sæson 1, hvor han tog på patrulje nord for The Wall
6. Hodor! Hodor?
8. Denne familie har hovedsæde i Casterly Rock
9. Denne Tyrell kaldes for "Queen of Thorns"
10. Essos' Venedig
12. Dette øgenavn bliver ofte brugt i spottende toner omkring Tyrion Lannister
14. Denne titel havde Daenerys Targaryen da hun var gift med Khal Drogo
15. Stannis Baratheon led et bragende nederlag til Joffrey Baratheons hær ved udmundin-
gen af denne flod.
19. Han er et pikhoved. Ikke engang et intelligent, snu pikhoved. Bare et pikhoved.

Af PJ Baelish/MOK-red



12 |  Sande Horoskoper

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.
Alle de øl du drikker, vil komme til at smage 
af Tuborg. Selv den lækre belgiske super-
brygget dobbelt skovmalt. Du er i starten 
lidt ked af det, men til gengæld køber du en 
masse Dansk Pilsner, der smager af Tuborg. 
SMART, siger stjernerne.  

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du falder desværre på cykel, og slår dit 
hovede. Når du vågner igen, ser alt ternet 
ud. Du har fået en mærkelig lidelse, der på 
latin kaldes 'ternae visea.' Det går over efter 
72 timer, siger stjernerne. 

Vædderen
20. marts - 19. april

Tyren
20. april - 20. maj
Du forvilder dig ind til en 3. semesters 
eksamen. Du bliver imponeret over, hvor 
meget du kan huske. Måske går du på 3. 
semester? 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du får en sær trang til at samle på nøgler. 

Du vil ikke give dem fra dig, og dine venner 
synes du er sær. Du er sær. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Elementerne er aldrig rigtig med dig, og i 
denne uge vil du opleve massiv luftfugtighed, 
hvor du end går. Dit hår ligner lort, og du 
sveder altid. Det går over. Snart er der nul 
fugtighed tilbage til dig. 

Løven
22. juli - 22. aug.
Swiggity Swooty, you're comming for dat 
booty. Du prøver at lære at twerke, og det 
går faktisk meget godt! Lige indtil din far 
spørger om, hvad fuck du har gang i.  

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du kan ikke tage dine solbriller af in-
dendørs. De sidder klistret til dit ansigt. Du 
bliver desværre automatisk en douche. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
På trods af mange forsøg og gode fifs fra 
en ven, kan du ikke lave fotosyntese. Du 
ligger i solen så meget du kan, men bliver 
bare svagt solbrændt. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du vinder for sindssygt i poker, og bliver 
tilbudt en andel i et stort japansk firma... 
For helved. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du prøver at bestille flybiletter, men der 
bliver altid angivet et ekstra sæde. Det er 
din hemmelige ven, som flyselskabet husker 
dig på. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du genoplever 'hits for kids' vol. 2, og 
græder glædestårer. Nostalgien har dig i 
et jerngreb, og slipper ikke lige foreløbigt. 


