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

Join på Facebook
www.cogitakbh.dk

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

www.imcc.dk

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

www.portos.dk

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

freewebsite-service.com/sims

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

www.soenhks.dk

AKS
Cogita
DSS
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FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF

SAKS
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MOK UDKOMMER
INTRO TIL PLASTIK/SUTURKURSUS MED SAKS

ANDREA HAR EKSAMEN

ANDREA & SEBASTIAN BLAFFER TIL ÅRHUS
CHRISTOFFER SKAL SE PHILIP GLAZZ

ALBIN GIVER EN GED ELLER ET PAR KANINER 
I GAVE

CHRISTOFFER SKAL IKKE LØBE MARATHON

MOK DEADLINE KL. 12:00

ILLUMINATI HOLDER HEMLIGT MØDE KL 19 I 
LOKALE 15.2.29. OOPS.

Basisgrupper

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

Ugens konge

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

Albin Andrea
Christoffer

Sebastian

ugens
Gæste-MOK'ere
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Illuminati! Noget med uhyggelige konspirationsteorier, 
og folk der elsker at tegne trekanter i alt, der ligner 
trekanter. 

Men hvad er illuminati egentligt, andet end den 
hemmelige orden, som internettet har besluttet sig 
for er super grinern? Illuminati blev oprettet i 1776 
af en frimurer ved navn Adam Weishaupt, der mente, 
at oplysningens nye tanker skulle implementeres i 
hele verden prompte (illuminati betyder jo netop 
'oplysning' - whaaaat). Adam var professor på et tysk 
universitet, og havde meget imod to ting, der foregik: 
Universitets akademiske miljø var domineret af den 
tidligere Jesuiterorden (en katolsk orden), der så 
den absolutte sandhed i bibelen. Desuden havde en 
mystisk og spiritualistisk orden under frimurerne også 
tilraget sig for meget magt og kæmpede mod andre 
frie idéer. Midt i et stort ordens-rod, tænkte Adam at 
lave mere rod i tingene. Illuminati ordenen var i starten 
bare en akademisk læseklub, der diskuterede de nye 
tanker indenfor oplysningen.

Samtidig med den hyggelige læseklub, var der 
problemer hos frimurerne. Deres orden var langsomt 
ved at kollapse (du kan måske læse om deres 
kollaps i en anden spændende artikel i et andet 
MOK, uuuuuh god ide). Fordi frimurerne, som ikke 
tilhørte den mærkelig underorden, skulle lave et eller 
andet loge-agtigt, blev mange af deres medlemmer 
optaget i illuminati. Dette resulterede i et illuminati, 
der langsomt fik frimurerstruktur, og blev mere og 
mere logeagtig. Illuminati blev større og større, men 
jo større en loge bliver, jo mere ustabil bliver den 
åbenbart. 

I 1784 var illuminati tæt på total kollaps. Det skyldtes 
flere ting. Før det første var der problemer mellem 
Adam og de første medlemmer, der primært var 
Adams studerende. De havde lidt forskellige idéer om 
hvilken retning illuminati skulle tage. For det andet 
var der et stort ydre pres fra monarkiet. Oplysningens 
idéer siger netop "pænt nej tak" til både konger, 
dronninger, kirken og de adelige. Det vil sige alle dem 
med magt. I 1785 sendte hoffet mange dokumenter 
ud om illuminatis landsskadelige og religionsfjendske 
virksomhed. Og året efter kom der lige en dødsstraf 
overni hatten, hvis man meldte sig ind. Desuden 
gjorde det med den franske revolution og total panik 
ikke tingene bedre. Illuminati blev opløst. 

I eftertiden herskede der stadig en stor fascination for 
hemmelige ordener på trods af, de var blevet forbudte. 
Den fascination er der stadig i dag. Hvorfor illuminati 

er særligt interessant, er der flere forklaringer på.
Illuminati havde en klar politisk dagsorden i 
modsætning til frimurerne, der ikke havde en egentlig 
politisk agenda og pillede sig lidt i navlen med deres 
penge og alligevel styrede samfundet (undskyld, hvis 
du er frimurer, I har det sikkert epic), Dres dagsorden 
bestod af: Frihed, lighed og broderskab. Derudover 
skulle medlemmerne være perfekte inden for disse 
tanker. Medlemmerner mente, at dette mål kunne 
opnås med ikke-voldige metoder, og i den tid, var 
det hyppigere, at man myrdede og undertrykte 
for at få gennemført sin dagsorden. Illuminatis 
organisation var også ret spændende. De var imod 
klassesamfundet, og man fik som medlem til sin 
indvigelse givet et navn (gerne græsk og symbolsk - 
noget sejt som f.eks. 'Spartacus'). På den måde vidste 
man ikke rigtig, hvem der var af adelig familie, og 
hvem der solgte fisk til daglig.
I dag florerer der mange konspirationsteorier om, 
at mange magtfulde mennesker i verden er en del 
af illuminati, og at de på en eller anden måde styrer 
verden. Frimurerne har det stadig epic og hygger sig 
lige ved siden af Panum, men jeg tror sgu illuminati er 
godt og grundigt dødt. Men hey, man kan jo lave sin 
egen loge! Eller blive frimurer (hvilket ikke er muligt for 
kvinder i Danmark - så skal man åbenbart til Frankrig 
og melde sig ind som kvinde der, lol).  

Hvis du har nogle gode illuminati facts/dumme 
konspirationsteorier, vil MOK gerne høre om dem! 
Skriv til mok@mok.dk, og i mailtitlen skal der stå 'Den 
nye verdensorden' (så ved vi, at du har styr på dit shit). 

Andrea/MOKred. 
Som I nok ved er Panum, KUA og hofor en del af illuminati. Hvordan? Panum og KUA er 
en det af KU - et universitet - centrum for oplysning, der hvor illuminati har sine rødder. 
Hofor forsyner begge med energi. CONFIRMED. 
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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

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 

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 hos-
pitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal 
du sende en mail til podio.pit@gmail.com.

For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.
Sidste frist for ansøgning er d. 31. maj 2016. Ansøgere bliver prioriteret efter evt. aktivbevis 
fra PIT, højt semestertrin samt evt. deltagelse i PIT’s 
weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus. 
For at ansøge skal du blot sende en mail til pith-
ospitaler@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. 

Akut intern medicin

D. 26 Maj kl. 17 inviterer Eorta til dette semesters sidste månedsmøde, hvor vi slutter 
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 erfaring 
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

Forskningsårsstuderende søges til projekt i urologi/gy-
nækologi/neurologi med start 1. august

- Vi søger en forsknings(halv)årsstuderende med start d. 1. august 2016. 
- Formålet er at undersøge effekten af botox blæreinjektioner til patienter med en neuro-
gen blæredysfunktion som følge af en rygmarvsskade eller multipel sklerose.
- Vi forventer at du skriver 1 artikel som førsteforfatter med mulighed for 1-2 medforfat-
terskaber. 
- Arbejdsplads på enten Herlev Hospital, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling eller på 
Urologisk Klinik, Rigshospitalet. 
- Lønnen er finansieret og vil være 10.000 kr. pr måned.
Vi søger en medicinstuderende som:
- Har bestået 8. semester
- Har interesse for urologi / gynækologi / neurologi
- Er ansvarlig, selvstændig og interesseret i forskning
- Ønsker at holde min. 6 mdr. forskningsorlov, dog optimalt 1 år
Send en motiveret ansøgning (max 1 side), CV samt karakterudskrift til: Ph.d. studerende 
Marlene Elmelund: marlene.elmelund@regionh.dk . Ansøgningsfrist: 1. juni

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 konkur-
rer 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 

Tag med Sexekspressen på Sommerseminar!

D. 8.-12. august 2016 tager Sexekspressen København med sexperter fra hele landet til 
Fyn og afholder årets sommerseminar! 

Der kommer til at være spændende oplæg, uddannelse af nye sexperter, masser af hygge 
i vaskeægte 6X-stil og forhåbentligt tonsvis af sol og sommer! Seminaret er billigere, 
end hvis du bliver hjemme! Så sæt et stort kryds i kalenderen og glæd dig til fem dage i 
fantastisk selskab. Hold øje med MOK og din IMCC-profil.

Er du NY I SEXEKPRESSEN?
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 lære-
rig måde for både elever og sexperter, 
mens der samtidig bliver lagt stor vægt 
på, at alle har det sjovt undervejs.



| 5 

Turkis: CMYK: 85/0/40/0
Grå: CMYK: 0/0/0/85

BLIVER DU LÆGE TIL SOMMER, SÅ:

GØR EN FORSKEL FOR DIG  
OG DINE KOLLEGER
– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

Bliv valgt til Yngre Lægers  
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger  
- find opstillingsblanketten på 
yl.dk eller nylæge.dk.

Mød GYL på kurset 
Yngre læge – Kick off og hør mere 
– du tilmelder dig på www.laeger.dk
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Medical & Surgical 100
Ideelt til både eksamenslæsning på sidste del af studiet og til hurtig gennemgang af medicin og kirurgi inden start på KBU eller in-
troduktionsuddannelse. 

Lørdag d. 11. 6 og søndag d. 12.6. fra 9-18 begge dage i Professionshøjskolen Metropol på Frb.

Underviser: Læge Adeel Iqbal, guldmedaljevinder fra Imperial College London. Har undervist tusindvis af medicinstuderende og fået 
det Britiske Parlaments Undervisningspris. Han forsker aktuelt i stamceller. 

Kursusleder: Læge Urfan Ahmed, speciallæge i almen medicin, har over 13 års erfaring med prægraduat undervisning. Ekstern lektor 
ved Afd. for Almen Medicin, Kbh. Uni. 

Kursusbeskrivelse: Til dette kursus gennemgås 100 cases i medicin og kirurgi. Dag 1: kardiologi, luftvejssygdomme, reumatologi, dia-
betes, endokrinologi, reumatologi, dermatologi, neurologi, gastroenterologi og radiologi. 
Dag 2: kirurgi: brystkirurgi, karkirurgi, øvre og nedre mavetarm-kirurgi, thyroideakirurgi, hernier, urologi, traumer og ortopædkirurgi. 

Kurset vil foregå på ENGELSK. Der vil blive udleveret kursusmateriale efter endt kursus. 

Målgruppe: medicinstuderende fra 6. semester af, læger helt frem til introduktionsuddannelse og alle andre der er interesseret i 
gennemgang af medicin og kirurgi på en weekend. 

Pris: £63 (ca. 599 kr.)

Læs mere om kurset og køb billetter til det her:
https://www.eventbrite.co.uk/e/medical-and-surgical-100-tickets-24922062560

https://www.facebook.com/Clinical-Network-International-128901210848946
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Forsknings(halv)årsstuderende søges til projekt om 
”Præhospital a-punktur: visitation, triagering og patientforløb”

Forskningsspørgsmål: 

Kan en a-punktur taget præhospitalt optimere visitationen af patienter direkte til 
     • Intensiv afdeling?
     • Lungemedicinsk afdeling?
     • Akutmodtagelse?

Og kan en a-punktur taget præhospitalt være vejledende for hvilke fagpersoner, der skal 
være tilstede med modtagelsen af patienten? Eller hvilket hospital patienten indbringes til?

Disse spørgsmål forsøges afdækket vha. udarbejdelse af et systematisk review samt en 
kvalitativt interview analyse.

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

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

Det praktiske:
Projektet er estimeret med opstart d. 15/8-2016 og forventes at vare et halvt til et helt 
år. Det forventes at projektet vil kunne bruges som kandidatprojekt og der stiles mod en 
eller flere publikationer.  
Aktuelt foreligger der midler til aflønning det første halve år, men det forventes at du 
under vejledning søger eksterne midler til yderligere aflønning. Projektbeskrivelsen er klar. 
Lønnen ligger på 10.000kr/mdr, som er standardløn for forskningsårs-studerende og arbe-
jdstiden er 37t/ugen, primært på Herlev Hospital, Forskningsenheden, Anæstesiologisk afd.

Ansøgning sendes til Ann Merete Møller på ann.moeller@regionh.dk og Monika Afzali 
på monika.afzali@regionh.dk
Hurtigst muligt og senest d. 23/5-2016 kl. 12.00 
Samtaler forventes afholdt d. 1/6-2106 fra kl. 15.00 på Herlev Hospital. 

Course Assistant Position with DIS – Fall 2016

For the fall, semester 2016, DIS – Study Abroad in Scandinavia is looking for a course as-
sistant for the course “Human Health & Disease: A Clinical Approach.” 

This course is taken by third year undergraduate American University students who would 
like to attend medical school once receiving their bachelors. These students come to Co-
penhagen to study abroad for four months where they take Human Health and Disease:  A 
Clinical Approach in the Medical Practice & Policy Program at DIS. In the course they learn 
about the most important human diseases, their diagnosis and treatment, and the clinical 
working methods of physicians.  One of the main goals of the program is for students to 
gain a perspective of the role of the physician.

The course itself is located in hospitals surrounding the Copenhagen area and occurs 
twice a week, either every Monday and Thursday or Tuesday and Friday from 15.30-17.30. 
The class is taught by two doctors that co-teach and work at the hospital location of the 
course. The semester begins 25/8 or 26/8 and ends on 05/12 or 06/12. 

Some of the Course Assistant's responsibilities:
• Grading all student assignments. There are 15-20 students in the class.
• To be present in all of the classes throughout the semester and to be the connecting 
link from one class to the next.
• Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course assistant’s 
responsibility to act as the main contact with students and assist with their questions.
• To be available to be a tour leader for one or two of the study tours that take place with 
this course. One tour is a short study tour to Western Denmark (Sept 12 - 14) and the 
other is a long study tour to two European cities (Oct 9 -14). Here you will travel with the 
students and facilitate their learning process. 
You are expected to be reasonably good at English. You must have completed at least 6th 
semester of Medical School in order to be considered.
Salary is 150 per. hour + hourly to correct assignments+ study tour leader per diem. 
  
To apply send a letter of interest and your CV to scl@dis.dk.

For more information or to apply, please contact the Science & Health Project Manager, 
Stephanie Clemente, scl@dis.dk  (tlf. 3376 5477). 

DIS is a non-profit, self-governing educational foundation that since 1959 has offered high 
quality study abroad programs, taught in English, in Copenhagen. The DIS students are 
American undergraduates (3rd or 4th year) from most or more selective U.S. universities. 
DIS has cooperation agreements with approximately 170 US universities. 900-1000 stu-
dents enroll per semester. More than 160 challenging courses are offered within a diverse 
curriculum. Course integrated study tours throughout Europe and diverse housing options 
add experiential learning and cultural immersion to the program. 

DIS, Vestergade 7, 1456 København K
3311 0144 • dis@dis.dk • www.disabroad.org

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!
- Den ene titel som er ”Antibiotics for secondary prevention of coronary heart disease - A 
systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis” (Protokol er publiseret, 
se Cochrane Library)
- Den anden titel omhandler rytme kontrol vs frekvens kontrol for atrie flimmer, og inde-
bærer både protokol og fulde review.
- 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
 
Ansøgningsfrist 29. maj.

Ved spørgsmål kontakt:
Steven Kwasi Korang på tlf 25388793 eller ovenstående mail.

Lønnet Kardiologisk forskningsår: Noget for dig?

Forskningsinteresseret stud. med. søges til  
et fuldt finansieret prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, Hjertecenteret, Rig-
shospitalet. Start 1. september eller efter nærmere aftale.

Som forskningsårsstuderende vil du blive involveret i Herlev-Østerbro undersøgelsen, som 
er et klinisk studie, hvor hjertet hos raske forsøgspersoner undersøges med hjerte-CT. Du 
vil indgå i forberedelsen og skanningen af disse forsøgspersoner. Herudover vil du blive 
tildelt dit eget forskningsprojekt, som dels kan bruges som specialeopgave og dels kan 
medføre en publikation i et tidsskrift. 

Hvem kan søge?
- Du skal helst have afsluttet 8. semester.
- Du skal være åben og god til at kommunikere med patienter
- Du skal være engageret, interesseret i forskning og god til at samarbejde.

Hvad tilbyder vi?
- Klinisk erfaring indenfor kardiologi.
- Oplæring i generelle forskningsprincipper.
- Tæt samarbejde i engageret forskningsteam.
- Selvstændigt projekt.
- Aflønning med 10.000 kr. pr. måned.
- Og meget mere!

Hvis dette er noget for dig så send en mail med en motiveret ansøgning, samt CV. 
Har du uddybende spørgsmål er du også velkommen til at ringe eller skrive. 
Til:
Læge
Mathias Sørgaard
Mail: mathiassoergaard@hotmail.com
Tlf. 29 60 82 72

Ansøgningsfrist: 22/5-16, samtaler vil blive afholdt i følgende uge
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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!

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 

Læger uden Grænser mangler indsamlere
En håndfuld medicinstuderende ønsker at hjælpe Læger uden Grænser med at få en god 
debut til Landsindsamlingen den 29. Maj. I de næste uger vil de forsøge at få flere til at 
melde sig som indsamlere på de ruter, der endnu ikke er fyldt op

”Vi har 144 ruter på Vesterbro, og lige nu er vi kun 16 indsamlere. Vi kunne virkelig godt 
bruge nogle hjælpende hænder– og det ville være dejligt, hvis vi kunne få flere her på 
studiet til at bruge tre timer af deres søndag på at gøre en forskel og vise at vi støtter Læger 
uden Grænsers vigtige arbejde,” siger Nanna Voss Romme, der læser medicin på 7. semester. 

Efter hendes mening skal årsagen til de få indsamlere findes i det faktum, at Læger uden 
Grænser ikke har været på gaden med en Landsindsamling før - og derfor endnu ikke 
har opbygget et loyalt indsamler-netværk – og så selvfølgelig i, at Landsindsamlingen 
endnu er nogle uger væk. 

”Jeg er overbevist om, at vi nok skal nå i mål før den sidste søndag i maj, hvor vi skal på 
gaden i nogle timer og stemme dørklokker. Jeg ved, at der er mange her på medicinstudiet, 
der har fokus på indsamlingen og rigtig gerne vil hjælpe. De vil gerne give et skulderklap 
til vores kommende kollegaer. Vi er mange, der synes, at de fortjener det,” siger Nanna 
Voss Romme, der er indsamlingsansvarlig for Læger uden Grænser på Vesterbro og derfor 
drømmer om, at alle hendes ruter bliver dækket - og at solen kommer til at skinne på 
indsamlingsdagen. 
 
”Du får mindst lige så meget igen!”
”Ud over at vi selvfølgelig ønsker at hjælpe en god sag og være med til at leve op til 
lægeløftet og de værdier, som Læger uden Grænser står for, så drejer det sig også om at 
få en hyggelig dag sammen med vores medstuderende og måske møde nogle nye men-
nesker. Når man giver noget til andre, får man mindst lige så meget igen,” siger Nanna Voss 
Romme, der har været frivillig for flere forskellige hjælpeorganisationer igennem årene. 

Hendes engagement i Læger uden Grænser er opstået i kølvandet på, at Landsindsam-
lingen blev en realitet, men hun føler sig særlig knyttet til netop den organisation, fordi 
hun har fulgt dens arbejde i årevis og i øvrigt regner med at komme til at arbejde som 
udsendt læge en gang i fremtiden. Hun mener i øvrigt, at der er mange mennesker, der 
har det som hende – også selvom de ikke læser medicin. 

Meld dig som indsamler
”På en eller anden måde, så tror jeg, at Læger uden Grænser og deres arbejde er nemmere 
at forholde sig til, end det er tilfældet med andre hjælpeorganisationer. Alle har et billede 
af, hvad en læge gør; ved, at han elle hun fixer et konkret problem og hjælper nødstedte 
uanset køn, hudfarve eller religion. Det er på en eller anden måde nemt at forestille sig, 
hvad ens penge går til, når man donerer til Læger uden Grænser. Alene derfor tror jeg på 
at  Landsindsamlingen bliver en succes,” siger hun og opfordrer sine medstuderende til 
at melde sig og støtte op den 29. maj.

Meld dig til Landsindsamlingen hér: www.indsamling.msf.dk

Læger uden Grænser samler ind for første gang
Det er en ændring af indsamlingsloven, der nu giver Læger uden Grænser mulighed for 
at samle ind. De indsamlede midler går til de mange mennesker i verden, der står uden 
lægehjælp, mangler medicin og ikke er i besiddelse af de basale fornødenheder efter 
at være blevet ramt af en krig, en katastrofe eller en flugt mod et bedre liv. Læger uden 
Grænser er verdens største medicinske nødhjælpsorganisation og hjælper de allermest 
sårbare mennesker i verden – ofte dér hvor ingen andre træder til. 

Prægraduat forskningsår ved Dansk Hovedpinecenter, Rigshos-
pitalet Glostrup
 
Der søges en medicinstuderende, som vil gennemføre et forskningsår på 12 måneder med 
udvikling og afprøvning af diagnostisk udstyr indenfor hovedpinesygdomme. Arbejdet 
vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt forskningsmiljø. 
 
Forskningsåret planlægges at starte fra efterårs semestret 2016.
 
For yderligere information kan du kontakte:
Afdelingslæge, ph.d., dr.med. Henrik Schytz: henrik.winther.schytz.01@regionh.dk. 
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Underviser i anatomi og fysiologi (timelærer)

Til Fodterapeutskolen København søges en timelærer fra august 2016.
Der er tale om ialt 165 timer inkl. forberedelse og møder.  
Undervisningen ligger i dagtimerne og kan tilpasses i relation til dine 
øvrige aktiviteter og skolens planlægning.

Se hele stillingsopslaget på www.rts.dk/job. 
Ansøgningsfrist 1. juni 2016. 
Roskilde Tekniske Skole har 475 medarbejdere, udbyder erhvervsuddannelser, 
kurser og htx til 3400 årselever og har en omsætning på 375 mio. kr.
Læs om skolen, vores værdigrundlag og personalepolitik på www.rts.dk.

Roskilde Tekniske Skole 
Postboks 132 • Pulsen 10 • 4000 Roskilde • Telefon 46 300 400 • www.rts.dk

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin,
Bispebjerg Hospital

Vil du nå et forskningsår inden den nye fremdriftsreform træder i kraft 1. februar 2017?

Vi søger en eller flere forskningsinteresserede skolarstipendiater med opstart så hurtigt 
som muligt, men senest 1. september. Stipendiaterne skal arbejde med forskningspro-
jektet CALM (www.calm.ku.dk), der er et af KU’s interdisciplinære stjerneprogrammer, 
omhandlende forebyggelse af aldersbetinget muskeltab. Projektet foregår på Institut 
for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, og er et randomiseret studie, hvor i alt 205 ældre 
borgere skal udføre en 1-årig intervention bestående af kosttilskud kombineret med tung 
styrketræning, let styrketræning eller ingen træning. Undervejs måles bl.a. på muskel-
masse, muskelstyrke, funktionsevne, kropssammensætning, fødeindtag, blodtryk samt 
div. blodprøver, herunder plasmalipider og OGTT.

Projektet startede i 2014, og der er således allerede et solidt flow af forsøgspersoner.

Som stipendiat får du en lægefaglig rolle i vores team, og skal screene og inkludere po-
tentielle forsøgspersoner, udføre diverse tests, muskelbiopsier og blodprøver. Derudover 
skal du indsamle og analysere specifikke data (se ovenfor) mhp. specialeskrivning. Der vil 
naturligvis være lægefaglig opbakning fra - og sparring med - vores forskerteam.

Vi tilbyder fuldt skolarstipendiat (10.000kr/md.) i ét år, men kan ikke garantere et første-
forfatterskab.

Du skal som minimum være på kandidatdelen af medicinstudiet, og vi vægter, foruden 
din personlighed, klinisk erfaring samt højt semestertrin.

Er ovenstående noget for dig, så send en begrundet ansøgning samt CV til

Lars Holm
Seniorforsker
Institut for Idrætsmedicin
Bispebjerg Hospital
larsh@sund.ku.dk

Ansøgningsfrist er 23/5-2016

Annoncer/Gøgl

Ugens gåde:
blue eyes 
Taget fra xkcd.com 

(Svaret kan findes på s. 12)

A group of people with assorted eye colors live on an island. They are all perfect logicians 
-- if a conclusion can be logically deduced, they will do it instantly. No one knows the color 
of their eyes. Every night at midnight, a ferry stops at the island. Any islanders who have 
figured out the color of their own eyes then leave the island, and the rest stay. Everyone 
can see everyone else at all times and keeps a count of the number of people they see 
with each eye color (excluding themselves), but they cannot otherwise communicate. 
Everyone on the island knows all the rules in this paragraph.

On this island there are 100 blue-eyed people, 100 brown-eyed people, and the Guru 
(she happens to have green eyes). So any given blue-eyed person can see 100 people 
with brown eyes and 99 people with blue eyes (and one with green), but that does not 
tell him his own eye color; as far as he knows the totals could be 101 brown and 99 blue. 
Or 100 brown, 99 blue, and he could have red eyes.

The Guru is allowed to speak once (let's say at noon), on one day in all their endless years 
on the island. Standing before the islanders, she says the following:

"I can see someone who has blue eyes."

Who leaves the island, and on what night?

There are no mirrors or reflecting surfaces, nothing dumb. It is not a trick question, and 
the answer is logical. It doesn't depend on tricky wording or anyone lying or guessing, 
and it doesn't involve people doing something silly like creating a sign language or do-
ing genetics. The Guru is not making eye contact with anyone in particular; she's simply 
saying "I count at least one blue-eyed person on this island who isn't me."

And lastly, the answer is not "no one leaves."
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FADL MED TIL NYT TAXAMETERSYSTEM

FADLs Uddannelsespolitiske Udvalg (UPU) diskuterer 
og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på 
lægestudiet, KBU og den lægelige videreuddannelse. 
I udvalget sidder repræsentanter fra Aalborg, Aarhus, 
Odense og København.

Tirsdag d. 10. maj var FADL inviteret i uddannelses- 
og forskningsministeriet for at være med til at skabe 
et nyt bevillingssystem til universiteterne. 
Det er det system, der også er kendt under navnet 
’taxametersystemet’, og som bestemmer størrelsen 
af universiteternes bevillinger – kort sagt hvor mange 
penge universiteterne får. 

FADL understregede overfor ministeriet, at det ikke 
kun skal være de studerendes gennemførselstid der 
afgør om universiteter får de penge de skal have for 
at sikre en forsvarlig kvalitet på lægestudiet. Kvalitet 
og relevans skal belønnes. 
Vi vil ikke have uddannelsesfabrikker. 

VI GENTAGER STUDIEUNDERSØGELSEN

Sidste år gennemførte vi en stor studieundersøgelse 
på alle fire lægeuddannelser i Danmark. Vi gentager 
nu undersøgelsen. Det gør vi for at se, om der er en 
udvikling. I undersøgelsen spørger vi blandt andet ind 
til, hvordan man forholder sig til fremdriftsreformen, 
orlov, forskning, studydrugs og om man har det psy-
kisk godt på studiet.

Du vil modtage en mail med spørgeskemaet på din 
KU-mail inden længe – og vi håber meget, at du vil 
deltage i undersøgelsen. Det er et vigtigt redskab til 
at forbedre vores studie.

Mange hilsner

Mads Marstrand 
Helsted
Formand, 
Uddannelsespoli-
tisk udvalg

FADL er i en positiv udvikling for 
medlemstilslutningen. Det er vi 
glade for, og det er noget vi gerne 
vil forsætte med. 

Derfor lancerer vi nu vores maj-kampagne, hvor vi 
inviterer studerende, der ikke har fået meldt sig ind i 
FADL, til at blive medlem.

Man kan melde sig ind på: www.fadl.dk/blivmedlem

I februar skrev vi at “sammen bliver vi bedre læger”. 
Det står vi ved. For det er sammen, at vi kan sikre de 
lægestuderendes rettigheder på vejen til livet som 
læge. 

Det gælder på studiet, ved overenskomster, på 
studerelevant arbejde, i klinik, på udlandsrejser, under 

forskning og ved at have den rigtige forsikring.
Vi ønsker at styrke vores stemme for lægestuderen-
des vilkår. Derfor lancerer vi maj-kampagnen, og 
derfor er vi tilstede på universitetet de næste tre uger.

Hvis du er medlem og har et spørgsmål, så er du 
meget velkommen til at benytte lejligheden til 
kontakte os.

P.S. Alle kan komme på månedsbetaling fra næste 
semester. Vi skriver til jer i august, om hvordan I 
skifter.

Ses derude!

FADLS MAJ KAMPAGNEFADL.dk/
blivmedlem

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Mikroskoper
af Madame Maier

Du skal ikke gå en uge udens stjernernes 
oplysning! Frygt ej, her er ugens mikroskop.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du har hovedpine, tager en treo, og pludselig 
finder du på verdens bedste tømmermand-
skur - treo+cola = trola. Egentligt ret klamt. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Alle københavns duer er i mod dig. Tag hat 
på. 

Vædderen
20. marts - 19. april
asdfgjklerpojb.dfngl 

Tyren
20. april - 20. maj
Du har det som Caroline, da Mathias tabte 
kuglen. Det går over, siger stjernerne. 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
PAS PÅ DET KNALD! Din cykel punkterer. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Din tandpasta mugner. Utroligt, ikke? 

Løven
22. juli - 22. aug.
Swiggity Swooty, you're comming for dat 
booty. Alle bukser du prøver, sidder perfekt. 
YASSS! 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du får hele tiden mails fra Gitte, som gerne 
vil hjælpe dig. Tag imod hendes hjælp, 
selvom du ikke ved, hvad hun vil hjælpe dig 
med. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du får grønne fingre, og alt vokser omkring 
dig. Men dine fingre er sådan - virkelig 
grønne. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
ALT KØRER FOR DIG, OKAY?? 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Dit overskæg sidder for sindssygt, også hvis 
du slet ikke har et. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du tager på Juleindkøb. Dine venner synes 
du er sær. Du er sær.

Svaret til den spændende gåde på s. 9 (læs den først)

The answer is that on the 100th day, all 100 blue-eyed people will leave. It's pretty con-
voluted logic and it took me a while to believe the solution, but here's a rough guide to 
how to get there. Note -- while the text of the puzzle is very carefully worded to be as clear 
and unambiguous as possible (thanks to countless discussions with confused readers), 
this solution is pretty thrown-together. It's correct, but the explanation/wording might 
not be the best. If you're really confused by something, let me know.

If you consider the case of just one blue-eyed person on the island, you can show that 
he obviously leaves the first night, because he knows he's the only one the Guru could 
be talking about. He looks around and sees no one else, and knows he should leave. So: 
[THEOREM 1] If there is one blue-eyed person, he leaves the first night.

If there are two blue-eyed people, they will each look at the other. They will each realize 
that "if I don't have blue eyes [HYPOTHESIS 1], then that guy is the only blue-eyed person. 
And if he's the only person, by THEOREM 1 he will leave tonight." They each wait and 
see, and when neither of them leave the first night, each realizes "My HYPOTHESIS 1 was 
incorrect. I must have blue eyes." And each leaves the second night.

So: [THEOREM 2]: If there are two blue-eyed people on the island, they will each leave 
the 2nd night.

If there are three blue-eyed people, each one will look at the other two and go through a 
process similar to the one above. Each considers the two possibilities -- "I have blue eyes" 
or "I don't have blue eyes." He will know that if he doesn't have blue eyes, there are only 
two blue-eyed people on the island -- the two he sees. So he can wait two nights, and if 
no one leaves, he knows he must have blue eyes -- THEOREM 2 says that if he didn't, the 
other guys would have left. When he sees that they didn't, he knows his eyes are blue. 
All three of them are doing this same process, so they all figure it out on day 3 and leave.

This induction can continue all the way up to THEOREM 99, which each person on the 
island in the problem will of course know immediately. Then they'll each wait 99 days, see 
that the rest of the group hasn't gone anywhere, and on the 100th night, they all leave.

Et kig i fremtiden. Tranum modtager Nobelprisen i Medicin og er blevet konge af Sverige.

Ugens gode råd fra Albin:
Hvis du ikke kan finde dit bogmærke
kan du bare bruge ketchup i stedet


