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MOK UDKOMMER
MIRA MINIKURSUS SE S. 6
LÆGER UDEN GRÆNSER OPLÆG SE S. 7

SEXEKSPRESSEN MÅNEDSMØDE SE S. 8
IMCC GUL GRILL SE S. 9
ALBIN SKAL TIL REVYFEST I MORGEN

MO TOG AFSTED TIL PIZZAFEST I GÅR
ANDREA OG SEBASTIAN GÅR FULD RETARD

ERIK SKAL PÅ FISKETUR. HAR SKAFFET HJUL.
ALLE ANDRE(A) SKAL HØRE NEDE METTE

ANDREA SKAL KONFIRMERES. FORHÅBENT-
LIGT PÅ HEST.
ALBIN PRØVER NOGET ANDET END RULLE-
KRAVE. DOES NOT WORK. GÅR TILBAGE.

MOK DEADLINE KL. 12:00
GOT BLIVER AFLYST FOR EVIGT

SAMS FOREDRAG SE S. 7
PUFF FOREDRAG SE S. 9
ERIK LUGTER STADIG AF FISK

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 AndreaMoAnders

"It's real cute - but it won't fit"
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Når dette sæsonskift så overbevisende er trådt i kraft, så må det ene 
naturligvis følge af det andet: Der er en uundslippelig kausalitet mel-
lem forårets komme og forårsrengøringens pressen sig på. Dette års 
(første) Spring Cleaning Attack udfoldede sig for mit vedkommende i 
søndags – men tænk, det var ikke engang mit eget hjem, der fik glæde 
af det. Min kærestes nabo (som han deler bad og toilet med) havde 
for en uges tid siden damebesøg. Det er jo som sådan kun dejligt for 
ham, men idet hun under ingen omstændigheder kunne stille sig 
tilfreds med rengøringstilstanden af toilet og bad, så var meldingen 
klar: hvis Mr. Nabo havde nogen intention om at se hende her pigen 
igen (hvad han åbenbart gerne ville), så måtte han en tur ned på alle 
fire og skrubbe fra en ende af. Som det jo er med så meget andet 
for den typiske LAN-gamerdreng, så bundede motivationen denne 
søndag i prospektet om muligvis at få damebesøg senere på ugen. 
Desværre involverede rengøringsprojektet jo så by association også 
min kæreste, idet det må formodes, at 50% af badeværelsesskidtet 
genereres af ham – og fordi jeg insisterede på at holde kæreste-
søndag – ja så var der jo ikke andet for, end at jeg også greb en klud 
og gik i gang.

Det er de færreste, der har et Monica Geller-gen og som springer op og 
flår AJAX’en frem i ren ”Her kommer mutter med kost og spand” eufori, 
så snart den første mælkebøtte titter frem – men jeg vil vove at påstå, 
at alle (inklusiv drengene fra i søndags) nyder følelsen af at sætte sig 
tilbage og beskue en dags arbejde well done. At betragte produktet 
af en grundrengøring er nok det tætteste jeg kommer på at opnå så 
tilfredsstillende en følelse, som ham deroppe havde det i vers 31 i 
første Mosebog: ”Og Gud så alt, hvad han havde 
gjort, og så, det var godt.” Jatak, sådan har jeg det 
i grunden også efter en god gulvskrubning. Any-
way. Jeg håber du har fået blod på tanden efter 
også selv at opnå et lidt mere hygiejnisk/mindre 
sundhedsskadeligt indemiljø. Hermed følger et 
par råd til en succesfuld forårsrengøring, hvor du 
får mest mulig nydelse ud af dit hårde arbejde:

1) Vask vinduer! Det gør så sindssygt stor 
en forskel. (Ja, selv tak skat – jeg vaskede dem 
i morges. Bliv nu ikke bange, hvis du kommer 
hjem og tror glasset er faldet ud.) Hvis ikke du 
har adgang til hele arsenalet af vinduespud-
serudstyr med indsæber og svaber, så kan du 
sagtens bruge den klassiske vinduesspray – men der er 
selvfølgelig en billigere og bedre DIY-husmorløsning: bland 0,5 dl. 
eddike med 1 dl. sulfo og 2 dl. vand og brug det i stedet. Alternativt 
kan du alene bruge vand (OMG – it’s true!), men så får du nok bare 
ikke pudset noget i bund.

Det er jo nu engang med vinduespudsning som det er med så meget 
andet: der er meget delte meninger om optimal både teknik og 
udstyr. Den første game change’er indenfor vinduespudsning kom 
et stykke tid efter Gutenbergs, da en genial husmor valgte at bruge 
gamle aviser til at pudse glas med. Det var super smart den gang hvor 
tryksværte indeholdte høje mængder bly, for blyen gav et let blåligt 
skær til ruderne og dermed fremstod de mere klare. Desværre (ville 
nogle mene - andre ville nok glæde sig over den mindskede udsæt-
telse for et sundhedsskadende stof ) består tryksværte i dag af andre 
stoffer og den polerende effekt er som sådan væk. Det ser dog stadig 
rimelig hipster ud at krølle din Weekendavis sammen og genbruge 

den i husholdningens navn, og det kan som sådan godt stadig gøres 
- der er bare en risiko for, at du fedter ruden mere til, men altså... Prøv 
dig frem. Uanset hvad, så gnub først let i cirkulære bevægelser og når 
væsken ser ud til at være ved at være væk, så skift til horisontale og så 
vertikale bevægelser og stil dig til sidst tilbage og nyd synet af – nårh 
ja – ikke noget glas!

2) Rens din vandlås. Det er uoverskueligt klamt men 100% 
worth. Protip: de fleste vandlåse kan (believe it or not) skrues i to 
halvdele efter de er taget fra vasken – sådan lidt ligesom det gule 
inden i et Kinderæg. Det gør det væsentligt nemmere at rengøre 
dem på denne måde, frem for at stå og lave den dyre med at prøve 
at presse en gammel tandbørste ind et sted, hvor den på ingen måde 
kan være. Generelt er det faktsik risky at presse ting ind steder hvor 
de ikke kan være. Vær varsom der.

3) Afkalk din perlator (altså den der dyse-ting, der sidder der 
hvor vandet kommer ud af vandhanen). Optimalt i effektivitet er hal-
vanden spsk citronsyre-krystaller i 2 dl. vand og så filteret deri i 12-24 
timer. Hvis du ikke lige har citronsyre ved hånden, så er almindelig 
lagereddike opløst i lidt vand også et okay alternativ. Gør det i øvrigt 
gerne sammen med bruserhovedet. Hvis dit bruserhoved nu ikke kan 
skrues af, så kan du med fordel væde en klud med eddike og binde 
op omkring brusehovedet. Vikl så en plasticpose omkring kluden og 
hold på plads med elastikker i et døgns tid. Voila! Det bliver en sand 
fornøjelse at komme ud under bruseren, selv inden du skal møde på 
Hillerød til DV!

Ud over top 3’en, så er det altid en god ide at udføre følgende 
standard-opgaver, her vist på praktisk tjekliste-form:

Fresh, Fri, Fly & 
FORÅRSRENGØRING

Det er OMSIDER blevet forår i fædrelandet: træerne sprang ud natten over og vi gik fra hagl og sne til 
høj sol og badevejr over en weekend. Det viser sig tydeligst i form af fre-bar foran SSC frem for nede i 
klubben, ekstra-indkaldt mandskab hos ParadIS (godt du kunne tage den ekstra vagt, Tykke-Malle!), og 
for sådan én som mig, er det den årlige reminder om, at jeg tilhører de hellige med hudtype 1. #lobstergirl

Støvsug/vask gulv

Skift sengetøj

Tør overflader af

Bank tæpper

Skrub toilet

Ja, og som et sidste forårstip – så husk at alle arbejder bedst på en 
mave fuld af Puck-ost og med hits fra 00’erne blæsende ud på max 
volumen. Happy cleaning, min ven!  …og hey – hvis du mister modet 
og er på nippet til at droppe projektet midtvejs, så skal du huske på, 
at du væsentligt øger din chance for at få det lidt Dirrty, hvis du kan 
byde på et helt clean soveværelse.

Mo /MOK-red

Mo & Monica's Essentials
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Turkis: CMYK: 85/0/40/0
Grå: CMYK: 0/0/0/85

Så vil Lægeforeningen og Yngre 
Læger gerne invitere dig til  
kurset Yngre læge – Kick off  
og kandidatfest.
 
På Yngre læge - Kick off får  
du tips til overgangen fra  
stud.med. til læge.
 
Det er gratis at deltage i  
arrangementerne, og det  
kræver, at du melder dig til.
 
Gå ind på læger.dk
og kig nederst på siden.

På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger

Bliver du læge til sommer?
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Job på CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education 
and Simulation, Herlev Hospital
 
Vil du have et studierelevant job? Synes du, at medicinsk simulation lyder spændende? 
Studentergruppen på CAMES Herlev (tidl. DIMS) søger nye friske kollegaer, som kan starte 
per august 2016. CAMES ligger på 25. etage på Herlev Hospital.

Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på kurser 
for alt fra basislæger og ambulancebehandler, til anæstesisygeplejersker og læger i 
hoveduddannelse. 
  
Jobbet indebærer blandt andet: 
• At være operatør på vores computerstyrede dukker, under simulationerne. Det vil sige, 
at du taler for ”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan scenari-
erne udvikler sig.
• At være figurant under bl.a. ambulancebehandlernes uddannelse.
• Praktisk assistent og problemløser.
 
Arbejdet foregår primært indenfor normal arbejdstid (8-16) på hverdage, og foregår hoved-
sageligt på CAMES Herlev, men vi dækker også vagter ude af huset bl.a. hos Falck i Farum.
Lønnen følger FADL’s lægevikaroverenskomst. Vagterne ligger under semesteret, og ikke i 
ferier og du skal kunne tage minimum 8 vagter per semester. Dette kan dog sagtens blive 
mere, alt efter kursusaktiviteten, så vi anbefaler at have CAMES som primære fritidsjob. 

Oplæringsforløbet består af en introduktionsaften, kursusaften og 2 superviserede føl-
gevagter. Man får selvfølgelig løn under oplæring.

Der er god mulighed for at tilegne sig læring under arbejdet. På flere af kurserne er der 
mulighed for at overvære undervisningen, som er meget relevant for kommende læger.
 
Hvad forventer vi af dig: 
• At du er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse.
• Det er en fordel, hvis du er på 4.-6. semester, men er ikke et absolut krav.
• Lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke.
• At du har en lille skuespiller gemt i maven, da vi ofte spiller patienten i simulationerne, 
samt er figuranter på især ambulancebehandlernes kurser.
• Evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne.

Det er obligatorisk, at du kan deltage:
• Ved en ansættelsessamtale på CAMES Herlev d. 20. eller 21. juni et sted mellem kl. 16 og 
21 – skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst.
• Til introduktionsaften den 29. august kl. 16-21 på CAMES Herlev.
• Til crash-course i akut medicin den 30. august kl. 16-21 på CAMES Herlev.
• På næste holdmøde d. 1. september kl. 17 på Panum.
  
Er du interesseret? 
Send en ansøgning på max en A4 side, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på 
studiet samt evt. andre jobs til holdformand Karoline Myglegård på holdformanddims@
gmail.com senest d. 6. juni 2016 kl. 12.00.

Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne!

Forskningsårsstuderende søges med start 1. August!
 
Copenhagen Trial Unit søger forskningsårsstuderende.
 
Om dig :
- Du er en arbejdsom og selvstændig stud med som er villig til at tage et fuldtids forskn-
ingsår fra 1. august 2016 – 31 Juli 2017.
- Har interesse indenfor kardiologi og / eller stor lyst til at lære Cochrane metodologi
- Er fleksibel og villig til at starte oplæringen snarest muligt
- Forsknings erfaring er ikke et krav men kan bestemt trække op
- Semestertrin er underordnet
 
Vi tilbyder :
 - Oplæring i Cochrane metodologi herunder stor forståelse for systematiske reviews og 
randomiserede kliniske forsøg.
- Oplæring i ”Trial Sequential Analysis”
- Deltagelse i min. 3 Cochrane publikationer med stor mulighed for førsteforfatterskab!
- Bliver en del af et ambitiøst og produktivt forskningshold bestående af læger og 
lægestuderende.
- Rig mulighed for at fortsætte sin forskning efter forskningsåret er slut
- Sikret finansiering på vanligt gældende 10.000kr/mdr (fra august)
 
Hvis dette har interesse så send CV + motiveret ansøgning til :  stkk@regionsjaelland.dk
 
Ved spørgsmål kontakt:

Steven Kwasi Korang på tlf 25388793 eller ovenstående mail.

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 

Forskningsårsstuderende på Parker Instituttet, Frederiksberg 
Hospital 

Parker institutteter et internationalt anerkendt forskningsinstitut med over 50 forskere 
tilknyttet. Det beskæftiger sig primært med sygdomme relateret til bevægeapparatet, men 
har en bred vifte af units, der beskæftiger sig med alt fra biostatistik, smerteforståelse, 
klinisk biokemi, klassisk reumatologi, ortopædkirurgi, radiologi og rehabilitering. Vi vil der-
for nemt finde et projekt, der vil kunne dække dine interesser og dit fremtidige karrierevalg. 

Du kan selvstændigt være med til at definere dit forskningsprojekt med daglig vejledning 
af afdelingens ph.d. studerende. Det er oftest mest hensigtsmæssigt, at du tilknyttes en 
af afdelingens projekter. 

Vi vil forvente, at du udarbejder en projektbeskrivelse og har et ønske om at gennemføre 
et etårigtfuldtids prægraduat forskningsprojekt. Dette kræver oftest orlov fra studiet.

Ved indskrivning som forskningsårs-studerendevil du have mulighed for, at søge kurser 
på ph.d.-skolen, deltage i relevante kongresser og i afdelingens undervisning. Der vil 
derudover være mulighed for at benytte forskningsårsopgaven som bachelor- eller 
kandidat-opgave, og på langt sigt er der mulighed for ph.d. uddannelse.

Vi er fleksible m.h.t. hvornår du gerne vil starte, f.eks. efteråret 2016 eller senere. Du er også 
velkommen til, at have en løsere tilknytning til afdelingen for at snuse til det videnskabelige 
arbejde, for det vigtigste er at du har lyst til at dedikere dig til projektet. 

Du er velkommen til at kontakte os eller afdelingens forskningsårsstuderendefor mere 
information. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
Lars Erik Kristensen, forskningschef  og Bjarke Hansen, Læge 
38164182 /26846045
bjarke.hansen.01@regionh.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-
sonerog 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, pro-
jektansvarlig 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

Annoncer
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Personer med migræne uden aura søges til forsøg med MR-
scanning

Vi søger forsøgspersoner, der har migræne uden aura til et nyt projekt, hvor vi vha. en 
speciel form for hjernescanning, en såkaldt MR-scanning, vil undersøge forekomsten af 
en betændelsestilstand omkring hjernens hinder og omkring hjernens kar.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mellem 18 og 50 år gammel. 
• Er kvinde
• Vejer mellem 50 og 100 kg. 
• Har migræne uden aura mindst 1 dag om måneden
• Har migræne som oftest kun opleves i den ene side af hovedet. Hovedpinen må gerne 
skifte mellem højre og venstre side fra anfald til anfald
• Ikke har andre sygdomme
• Anvender sikker prævention (f.eks. p-piller, minipiller, spiral)

Hvor?
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende?
Du skal først møde til en forundersøgelse og testes for, om man kan provokere et mi-
græneanfald hos dig (ca. 2 timer). Herefter vil studiet strække sig over 2 dage af ca. 8-10 
timer den ene dag, og 1 time den anden dag.
 
Ubehag
En eventuel hovedpine, der fremkommer ved provokation kan behandles med lægemidlet 
Phenergan.MR-scanningen er ufarlig og du bliver ikke udsat for skadelig stråling. Mellem 
scanningerne vil du få indsprøjtet et kontraststof. Kontraststoffet er ufarligt, men i meget 
sjældne tilfælde kan der opstå en allergisk reaktion. 

Der gives en ulempegodtgørelse på 200 kr. pr. time (skattepligtig B-indkomst). Vi dækker 
desuden transportomkostninger.
 
Kontakt
Hvis du er interesseret i at deltage eller har spørgsmål, kan du kontakte den forsøgsans-
varlige læge, Sabrina Khan, på
Mobil: 30 31 05 16
Eller mail: sabrina.khan@regionh.dk

Godkendt af Videnskabsetisk Komite, protokolnummer H-15005669

DANSK BØRNELUNGECENTER OG CF-CENTER KØBENHAVN, 
RIGSHOSPITALET
søger Prægraduat Forskningsårsstuderende

til forskningsopgave i Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium.

Dansk BørneLunge Center (DBLC), BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, varetager un-
dersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne 
med arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk 
Laboratorium er en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle lunge-
funktion på alle patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder 
og tilpasning af gamle metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og 
unges lungefunktion. Læs mere her: www.DBLC.dk

Flere igangværende og kommende projekter fokuserer på diagnostik, behandling og 
monitorering af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre. Den viden der opnås kan 
få stor betydning for behandlingen af patienter med de arvelige, kroniske lungesyg-
domme Cystisk Fibrose (CF) og Primær CilieDyskinesi (PCD). Du får tildelt din egen helt 
afgrænsede projektopgave, som forventes at munde ud i en peer-reviewed publikation 
ved afslutning af ansættelsen. Ansættelsen kræver fuldt engagement og vi forventer at 
du inden tiltrædelsen sætter dig grundigt ind i projekter og metoder. 

Under ansættelsen skal du udover din egen projektopgave medvirke i flere delstudier og 
efter behov og i samarbejde med laboratoriets øvrige ansatte deltage i laboratoriets lunge-
funktionsmålinger på børn udenfor projekterne. Laboratoriet behersker en lang række 
unikke og avancerede målemetoder, som er beskrevet her: https://www.rigshospitalet.dk/
afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boerne-unge-klinikken/dansk-boernelungecenter/
undersoegelser/Sider/Hvilke-undersoegelser-foretages.aspx. 

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært 
i metodologien i alle de forskellige lungefunktionsmetoder. Via supervision fra erfarne 
kollegaer vil du efterhånden selvstændigt skulle varetage målingerne. Ansættelsen 
giver selvsagt et grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme indenfor pædiatri. 
Du lærer om lungernes fysiologi og patofysiologi. Du bliver medlem af et tværfagligt 
team af andre medicinstuderende, læger, sygeplejersker, humanbiologer, sekretærer, 
biologer og phd-studerende. 

Ansættelsen er for et år og i henhold til beskrivelserne af Prægraduat Forskningsår på 
www.sund.ku.dk (http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/about/).

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse 1. september 2016. 

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til en af 
os inden 20. maj 2016. Samtaler med udvalgte finder sted primo juni.

Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med., Dansk BørneLungeCenter
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk

Tanja Pressler
Overlæge, dr. med., CF Center København, 
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: tania.pressler@gmail.com

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. 

De bedste hilsner MIRA

Annoncer/basisgrupper

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 (gerne 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 vævs-
prøverne i laboratoriet, bliver en del af forskningsgruppen omkring nærværende 
projekt samt får mulighed for at lave et litteraturstudie/review under kyndig vejledning. 

Reviewet laves mhp. publicering i internationalt tidsskrift og vil være egnet som bach-
elor- eller kandidatopgave.

Skriftlig ansøgning samt CV (max 1 A4) bedes sendt til Professor, dr med, Ole Haagen

Nielsen, ohn@dadlnet.dk inden d. 20. maj, kl 12.00.
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FOKUS PÅ  FLYGTNINGEKRISEN MEDLÆGER 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 

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 arrange-
menter 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

Hvad laver SATS indtil næste semester?
SATS takker for dette semester, men vi går ikke på ferie! 

Sommerskole i Akut Medicin - EMSS16

EMSS16 er kort for Emergency Medicine Summer School 2016. EMSS16 er ti dage med 
uddannelsesmæssig ekstravaganza. Sommerskolen varer fra 16. til 25. Juli, og består af 
akademiske workshops og sessioner, samt en række sociale arrangementer. EMSS16 
fokuserer på at nytænke den konventionelle læse-tunge indlæring, og stræber efter at 
maksimere de studerendes indlæring via simulationer og hands-on træning, fremfor 
forelæsninger og klasseundervisning.

Vil DU være en del af gruppen af innovative studerende, som realiserer nytænkningen af 
den traditionelle undervisning, samt sætter en standard for moderne indlæring?

Så overvej lige om ikke du skal kigge forbi næste EMSS16 planlægningsmøde? 
Idag og årets øvrige 364 dage bliver du mødt med masser af engagement og god stemning. 

Til planlægningsmødet binder vi flere knuder på alle de planlagte projekter og vi kan slet 
ikke vente med at give de international medicinstuderende deres livs største oplevelse.

Nye kræfter og tiltag er altid velkomne! Såkig forbi, spis en is sammen med os og lad dig 
inspirere til hvilken workshop du gerne vil bidrage til.Se SATS’ Facebook for dato, tid og 
sted for det næste planlægningsmøde.

-Vi glæder os til at se dig

Hvad laver SATS ind imellem årets øvrige arrangementer. Har du hørt om helår-
sprojektet;

Forskerspirer #PRIME16

Hvad er Forskerspirer?
Forskerspirer er et kollektivt forskerforum bestående af 12 medicinstuderende fra SATS 
København. Deltagerne bliver aspiranter ved oplæring i forskningens grunddiscipliner. 
Fokus er særligt lagt på metoder indenfor anæstesi, analgesi, intensiv medicin, trauma-
tologi og akutmedicin. 

Forskerspirer er til for at inspirere studerende til at påbegynde studenterforskning og 
undervejs blive bedre til protokolskrivning, resultatbehandling, artikelskrivning og 
forskningsformidling. 

Kurset begyndte i september 2015 og forløber over et år. Det hele kulminerer og afsluttes 
med fremlæggelse af de studerendes forskningsprojekter via postere. Deltagerne bliver 
undervist af fremtrædende forskere indenfor det anæstesiologiske og akutmedicinske 
speciale.

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. 

Basisgrupper
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Vil du med PIT til Afrika?

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 hospitalsbeskrivelser 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 weekend-
kursus 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, telefon-
nummer, 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. 

Kom til månedsmøde i Sexekspressen! 

Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 
7. til 10. klasse seksualundervisning. Man snakker medde 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. MAJKL. 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. 

SÆTDESUDEN 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!

Basisgrupper
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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 førstehjælpserin-
dringen, 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! 

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 dejlige venner fra Gul Gruppe. Man medbringer 
selv drikkevarer og mad til grillen – vi køber ind til en pastasalat, som 
skal laves i løbet af eftermiddagen, så kom forbi og hjælp til inden det 
hele skal stå klar kl. 18.30.

Find Facebook-event: Gul Grill 2.0

Vi glæder os!

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!

Akut intern medicin

D. 25 Maj inviterer Eorta 
til dette semesters sidste 
månedsmøde, hvor vi slut-
ter af med intet mindre end 
en aften i det AKUTTE intern 
medicinske tegn! Vi får besøg 
af Janus Jakobsen, overlæge 
på kardiologisk afdeling på 
Holbæk og med mange års er-
faring inden for akut medicin, 
som vil gennemgå forløbet af 
3 akut medicinske patienter 
med os. Blandt de tre cases vil 
der både være eksempler på 
"lige til diagnoser" samt forløb, hvor den tentative diagnose viste sig 
at være helt ved siden af.

Fælles for de 3 forløb vil være det akutte, hvor du samtidigt vil få 
mulighed for at
afprøve dine medicinske paratviden!

Vi vil som altid diske op med en masse lækkerier og efterfølgende 
fortsætter
månedsmødet over i Studenterhuset,

Arrangementet er gratis og åbent for alle

Mvh

Eorta

PUFF inviterer til foredrag om artikelskrivning. 

Foredragder retter sig mod alle, der skal til eller er igang med at skrive en artikel, og vil 
indeholde generelle tips og tricks. Holdet bag forskerkurser.dk vil afdramatisere processen 
og give gode råd til at komme igang.

Oplægget vil blive holdt af:
Jacob Rosenberg, Overlæge, professor, dr.med.
Jacob Burcharth, Læge, Ph.D.
Kristoffer Andresen, Læge

Tid og sted:
Tirsdag 17. maj kl. 16.30-17.30
Panum, Auditorium, Haderup
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12-mandsudvalget bestående af 6 repræsentanter fra ledelsen 
og 6 repræsentanter fra de studerende, herunder formanden 
for MedicinerRådet, har forhandlet sig frem til de nye regler på 
Københavns Universitet de sidste måneder. 

Justeringen af fremdriftsreformen sker på baggrund af en politisk 
aftale, der åbner op for, at universiteterne selv kan fastsætte 
regler for fremdrift og ikke længere behøver at tvangstilmelde 
de studerende til 60 ECTS point om året. Desværre bibeholder 
folketinget kravet om at nedsætte studietiden, ellers får univer-
siteterne store bøder.

Samtlige sundhedsvidenskabelige dekaner i landet og FADL har 
forsøgt at få politikerne til ikke at tælle orlov med i den samlede 
studietid, desværre uden held. 
12-mandsudvalget er nået til enighed om nedenstående regler. 
Det skal hertil nævnes, at aftalen kun holder, hvis bekendtgørel-
serne, der kommer til sommer, ser ud som forventet. Hvis ikke, 
skal 12-mandsudvalget mødes igen. 

Hvad betyder ovenstående?
Tvangstilmeldingen forsvinder og erstattes af et aktivitetskrav 
på 45 ECTS point. Afskaffelsen af tvangstilmeldingen er meget 
vigtig for studerende, der hurtigt kan blive klemt af at blive tvang-
stilmeldt undervisning og eksaminer svarende til 60 ECTS point.

De 45 ECTS point skaber lidt større fleksibilitet for både stærke og 
mindre stærke studerende. Uden tvangstilmeldingen kan man 
også afmelde sig eksaminer igen og selv bestemme, hvornår 2. 
prøveforsøg skal placeres. Den akkumulerede optælling betyder, 
at man kan ”spare op”. Dvs fx tage 1., 2., og 3., semester i træk, 
så har man bestået 90 ECTS point på 1,5 år og kan derfor holde 
semesterfri i et halvt år. 

En bibeholdelse af førsteårsprøven, som det er blevet til, er vigtig 
for de studerende, da en stramning til fx bestået efter et år ville 
betyde, at universitetet ville smide studerende ud, der dumpede 
reeksamen på 2. semester uden at tilbyde et 3. eksamensforsøg.
Orloven beskæres til gengæld drastisk. Et halvt år på bachelor 
og ingen på kandidaten. Med den akkumulerede optælling vil 
man dog stadig kunne holde et halvt års fri når man har bestået 
3. semester på bachelor og 9. semester på kandidaten.

Stadig mulighed for forskning og vikariat
Det halve år kan selvfølgelig bruges på højskole, forskning, vika-
riater eller hvad man ønsker. 
I kombination med det nye 11. semesters forskningsspor kan man 
samle et helt år til forskning, hvis man tager sit frisemester lige 
før 11. Man mister dog muligheden for et helt år uden for studiet. 

Overgangsordning
Da optællingen af point først starter i september også for ind-
skrevne studerende og ikke bagudrettet er det blevet vedtaget, 
at alle, der er indskrevet på en kandidat før sep 16 har ret til et 
halvt års ubegrundet orlov på deres kandidat. 
Hvorfor skal de nye regler ikke bare gælde for nye studerende?
Fordi folketinget har valgt at måle på de studerende, der bliver 
færdige i 17, 18, 19, og 20 og derfor studerende, der er i fuld 
gang nu. Det tvinger universiteterne til at sørge for, at de allerede 
indskrevne studerende kommer hurtigere igennem. 

Hvad nu, hvis jeg har arrangeret et års orlov gældende fra sep-
tember 16?
Henvend dig i studievejledningen og hør, hvordan ikrafttrædels-
en af de nye orlovsregler kommer til at foregå.

Hvordan kan jeg tilrettelægge mit studie nu?
Henvend dig i studievejledningen, hvis du har spørgsmål til 
reformen eller dit personlige studieforløb. 

MedicinerRådet ved Københavns Universitet

Efter offentliggørelsen af nye regler på Københavns Universitet 
har jeg modtaget mange henvendelser fra studerende, der 
selvfølgelig er meget interesseret i de nye regler, som formentlig 
bliver gældende fra september 16. 

Forhandlingerne varede i nogle måneder og vi var langt fra enige 
fra start, men er nu endt på et kompromis, som jeg synes, vi som 
studerende kan være godt tilfredse med. Omstændighederne 
taget i betragtning. Jeg er selvfølgelig farvet af, at jeg er blevet 
præsenteret for alternativerne. 

Fjernelse af tvangstilmeldingen er en sejr, som ikke må drukne i 
utilfredshed over andre emner. At studerende ikke længere skal 
tvangstilmeldes undervisning, eksaminer og reeksaminer kan 
være afgørende for mange studerende, som skal kæmpe lidt for 
at bestå eksaminerne. 

Den akkumulerede optælling betyder, at alle kan få et halvt år 
fri på både bachelor og kandidat, hvis de kan bestå 3 semestre 
i træk. 

Mine ultimative krav til forhandlingerne var, at vi skulle bibeholde 
mulighed for forskning, ellers kunne jeg ikke skrive under på 
aftalen. Med den nuværende aftale får vi semesterfri tilbage, 

hvis vi kan læse 3 semestre i træk. Det kan vi bruge på højskole, 
vikariater eller forskning. I forbindelse med det nye 11. semester, 
kan man stadig forske et år. 

Det giver fleksibilitet, men stiller også krav til de studerende 
om, at de skal vælge. Optimalt skulle orlov på kandidaten bibe-
holdes, og jeg lover, at jeg kæmpede, argumenterede osv. Men 
den voldsomme stigning i brugen af orlov og den nærtstående 
bøde gjorde udslaget. 

Der er gode elementer i aftalen og ærgerlige elementer. Der 
er nogle studerende, der bliver klemt, og det er langt fra hen-
sigtsmæssigt. 
Husk, når I helt berettiget kritiserer dele af aftalen, at det ikke er 
universiteterne, der har opfundet fremdriftsreformen. Køben-
havns Universitet SKAL nedsætte gennemførselstiden. Vi har ikke 
råd til yderligere besparelser, og vi er langt fra i mål. 

Morten Jørgensen 
Formand for MedicinerRådet og 
medlem af 12-mandsudvalget

Nye regler for fremdrift

Fremdriftens fremdrift

Studenterpolitik
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KURSER TIL EFTERÅRET
Til efterår udbyder FADL endnu engang et varieret 
og relevant kursusprogram, der kan hjælpe til at ruste 
den enkelte medicinstuderende i et kommende 
vikariat og ikke mindst som et “klinisk” fokuseret 
supplement til den kommende KBU læge.

Tilmeldingen vil forløbe som følgende:

2. september – 8. september: Aktiv tilmelding 
gennem mitFADL. Det er muligt at tilmelde sig fire 
kurser total. Tilmeldingen starter d. 2. september 
kl. 12:00 og lukker d. 8. september kl. 12:00.

9. september:
Randomiseret lodtrækning blandt de tilmeldte. 
Tildeles man en kursusplads, modtager man en 
bekræftigelsesmail. Man kan max blive tildelt to 
kursuspladser.

14. september: Deadline for betaling:
Betaling skal ske gennem kursustilmeldingen på 
fadl.dk senest d. 17. februar kl. 12.00. Falder betalingen 
ikke her, frafalder ens kursusplads til andet medlem.

LVG
LVG står for Lægevikargruppen, som er et nationalt 
udvalg i FADL. Vi forhandler overenskomster for 
lægevikarer. 

I øjeblikket indgår vi i en arbejdsgruppe med Regio-
nernes Lønnings- og Takstnævn, hvor vi afdækker de 
arbejdsopgaver medicinstuderende varetager, når de 
arbejder på landets simulationsenheder. 

Det er planen, at produktet fra denne arbejdsgruppe 
skal resultere i at overenskomst-dække de simula-
tions-ansatte. Arbejdet er spændende og vi ser me-
get frem til forhandlingerne. 

Har du inputs til LVG’s arbejde, så skriv endelig til os 
på lvg@fadl.dk

Katrine Feldballe Bernholm, formand for 
Lægevikargruppen’

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

KLINIK I UDLANDET

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

FADL Kredsforeningen
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Som opfølgning på sidste uges Side 3 omkring det nye 7.  semester, kommer her en udtalelse fra Tem Bendix Salkvist Jørgensen:
- Uddannet fra SDU juni 2007, klinisk tutorlæge på Amager Hospital siden efteråret 2010 med ca. 15-18 studenter per semester (ca 200 studenter). Amager Hospital 
modtog IKM’s uddannelsespris 2016 for bedste kliniksted for medicinstuderende. 

1) Fremstår de studerende mere eller mindre sikre i deres journaloptagelser og fremlæggelse af journaler i klinikperioden?

Tager vi udgangspunkt i målbeskrivelsen omhandlende klinisk kursus i internmedicin I for medicinstuderende på 1 semester af kandidatuddannelsen, fremgår det 
at ”kursisten skal med en vis grad af rutine kunne gennemfører anamneseoptagelse, objektiv undersøgelse, medicinsk journaloptagelse samt forberede relevante 
præliminær undersøgelser og behandlingsplaner”. Dette kræver ikke kun en rutine i slavisk journalgennemgang men også en forståelse for patientens sygdom og 
hospitalet lokale arbejdsgange og diagnostiske rutiner. Tidligere var det et krav fra KU at de studerende skrev 5 kirurgiske journaler og 5 medicinske journaler. Til 
de studerende har jeg alle dage sagt, at kirurger skriver notater, ikke journaler (med et passende smil på læben) og at jeg derfor, som et minimum forventede 10 
journaler på deres tidligere 6 ugers ophold. Rekorden var 43 journaler over 6 uger. I dag stiller jeg samme krav til de studerende. Under første uge skriver de typisk 
1-2. Anden uge når de måske 1-2 mere og ved udgangen af 4. uge har de alle lige nået deres 10 journal. De skrappe når måske at ramme 15-16 journaler, men så 
heller ikke mere. Det er ikke så forskelligt fra tidligere, men der havde man altså den sidste uge hvor det virkelig kørte for de studerende. Der skrev man typisk mel-
lem 5-10 journaler yderligere. I dag oplever jeg at de studerende oftere end tidligere frivilligt og på eget initiativ møder ind i weekender/helligdage for at tage en 
enkelt eller 2 journaler. Det har jeg ikke set på samme måde tidligere. Det ser jeg tydeligt som et stresstegn fra de studerende at de ser det nødsaget. Så påvirker 
det kvaliteten til eksamen? Ja. De studerende omgås ikke patienten eller anamneseoptagelsen med samme rutine som tidligere og har så afgjort heller ikke den 
samme forståelse eller fornemmelse for den videre udredning og behandling, selv helt ned i grundlæggende principper. Lever vi op til målsætningens krav? Ja, 
det mener jeg. Men så afgjort ikke på samme niveau. Ikke alene må jeg nu komprimere 6 uger til 5 uger, Jeg skal også stå på mål for den erfaring de studerende 
ville have med sig efter 6 ugers kirurgisk ophold. Det lader sig mærke på kvalitet og rutine. 

2) Fremstår de studerende mere eller mindre sikre i deres præstation i eksamenssituationen?

Ved en eksamen i dag, til forskel fra tidligere, ser vi alvorlige mangler på evnen til at fange guldkorn fra patienterne, som ofte er dygtige til at sige de rigtigt ting 
(de er ofte meget rutineret i at være kroniske patienter). Ting som de studerende slet ikke forstår at drage nytte af. På lignende vis mangler de studerende samme 
evne til at knytte objektive fund til patientens anamnese. I de ”gode gamle dage” var der altid en til to studerende der ved eksamen sagtens kunne gå i modtagelsen 
efterfølgende og passe en forvagt. Det kan de studerende ikke i samme grad i dag.

3) Synes du, som tutorlæge, at den mindskede mængde klinik har en positiv eller negativ effekt på kvaliteten af uddannelsen, og hvorfor?

Alt andet end lige finder jeg den reduceret klinikvarighed som et tab på den meget essentielle disciplin det er at tilgå og undersøge patienten samt dokumentere 
dette i en journal, som for den næste kollega udgør et arbejdsredskab. Men klinikken har også til formål at demonstrere hvorfor afsnittet med ”risikofaktorer” og 
”dispositioner” er så skide vigtigt i medicinsk kompendium. Jeg kan godt huske hvor kedeligt det afsnit var, men i dag er det jo det jeg bruger til grovsortering i 
mine overvejelser om diagnoser. Klinikken tjener altså også til formål at give det studerende blod på tanden, så de vender tilbage til deres bøger med en anderledes 
sult og appetit. For det er det her, klinikken, det er ved at forberede sig på. Ikke at slå op i bøger og svare på MCQ’er.

MIKROSKOPER! - små forudsigelser! Din uge under lup!

MIKROSKOPER! 
af Erik og Andrea på redactio, som man si'r

Sandheden skal høres fra børn, fulde mennesker og MOKs ugen-
tlige forudsigelser. I denne uge er der dog ikke så meget plads til 
spådomme og profetier, derfor bringer MOK kun små, men sande 
udsagn om fremtiden. Bare rolig, du skal nok klare dig gennem 
ugen alligevel!

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du får blå øjne i tre dage. Hvis du ikke har blå øjne i forvejen, bliver 
du ganske forvirret. Hvis du har, lægger du ikke mærke til det.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Pladsforholdene omkring dig mindskes. Enten fordi du tager 
voldsomt på i vægt, eller fordi du har købt en mindre lejlighed i 
Hørsholm.

Vædderen
20. marts - 19. april
Forgetaboutitis.

Tyren
20. april - 20. maj
Fyrre flotte fynboere fanger forholdsvist få flyndere før frokost. 
Du giver en hånd med. Godt arbejde. God stil.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du kan ikke finde nogle af dine sandaler, og du vil syyyyygt gerne 
have dine sandaler på. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Power overwhelming! Du er stærkere end alt andet i denne uge. 
At lugte til - desværre!

Løven
22. juli - 22. aug.
Du giver en fuck. En fuck viser sig at være alt, hvad der er brug for. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Paranormale aktiviteter skræmmer dig. De ville skræmme enhver, 
så det er ikke noget, som du behøver at bekymre dig om.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Hvad er det værd? Du opdager, at det velkendte quiz-program 
er blevet udgivet som  brætspil. Det kan lånes af Erik/mok.red.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Chemtrails daler ned over dig. Dæk dig til med en alufoliehat for 
at tiltrække dig en helvedes masse opmærksomhed.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Falun gong vækker nogle sære følelser hos dig. Du begynder 
at aflevere pakker TIL Post Danmark. De returnerer dem pga 
underfrankering. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
"It is really cute, but it won't fit." Sagde hun også igår. Og dagen 
før. Sandsynligvis også i morgen. Gå til lægen. 


