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

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

Denne uges forside: Albin

Basisgrupper

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

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
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MOK UDKOMMER
MO HAR OBLIGATORISK MIKROBIOLOGI
JARIS SKAL MØDES MED TRE PIGER, DER 
HEDDER TOVE

INTROMØDE I NY BASISGRUPPE "INTEGRERET 
SUNDHED"
LAGER SÆTTER OP TIL FREDAGSBAR - KOM 
OG HJÆLP TIL, DIN PSEUDO-HG'ER!

SEMESTRETS FØRSTE FREDAGSBAR!!!
KOM OG VÆR GONKO!

LÆR AT TAGE STERILT TØJ PÅ! (SE S. 12)
TØMMERMÆND FRA FREDAGSBAR

LÆR AT TAGE STERILT TØJ PÅ! (SE S. 12)
DÅRLIG SAMVITTIGHED OVER AL DEN LÆS-
NING, DU VILLE HAVE NÅET I WEEKEND MEN 
"GLEMTE"

MOK DEADLINE KL. 12:00
FADL-RUSINTRO FOR HOLD 104 & 108 - MOST 
IMPORTANT THING IN YOUR LIFE

FOLKEKØKKENET I NØRREBROHALLEN LAVER 
BRAISSEREDE OKSEHALER. IGEN.
FADL-RUSINTRO FOR HOLD 107 - SECOND 
MOST IMPORTANT THING IN LIFE
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VELKOMMEN TIL DE NYE OG (TILBAGE TIL) GAMLE STUDERENDE!

Velkommen til Valhal (Panum Instituttet) for enden af regnbuen, Bifrost (Nørre Allé). 

Mon du allerede har mødt de androgyne valkyrier (rusvejledere), der har samlet din døde, ærefulde krop op 
fra slagmarken med løfter om mjød (kaffe) af uudtømmelige drikkehorn, flæskesvær ad libitum fra grisen, 
Særimner (flæskesteg til 69-timers bar) og det gode (studie-)liv, der venter dig i Valhal? Der er mere, der 
venter dig, end de har fortalt... 

Bare tag Valhal med sine 540 porte og en svingdør, hvor der ifølge den skrantende Odin (Ralf Hemmingsen) 
kan komme 800 krigere igennem på én gang, gyldne skjolde på taget (kulørte skorstene), sit nye tårn (Mærsk 
Bygningen/Panumtårnet er her!) og sine udfordrende kunstdekorationer af bl.a. jætten, Bjørn Nørgaard, 
som tak for at guderne havde behandlet hans læbespalte. 

Bered dig på at fare vild på gangene 
(åbne døre til de forkerte undervisningslokaler) 
indtil du lærer at finde rundt i hallerne. Indtil da, 
så følg efter de mere erfarne krigere, der valfarter 
til spisesalen (Studenterklubben), hvor de erkendte 
faldne og de stadigt kamplystne mødes før store og 
små slag (integrerede eksaminer, forelæsninger
og SAU - studenteraktiverende undervisning). 
Det er her, du finder dine bedste sværdbrødre og 
-søstre (læsegruppe, -makkere, nye venner, kærester). 
Nogen er snart på vej ud, men er ikke blege for at 
give et godt råd med på vejen, andre er helt nye i 
Valhal ligesom dig. Og selvom du er en enmands-
hær og bedst til holmgang (spot-duel på tør studiesal), 
så forøges dine chancer for sejr kraftigt, hvis du 
danner skjoldmur med de andre vikinger. 

Hvem har nogensinde været på et succesfuldt 
vikingeskibstogt med kun én åre? 

Du får brug for al den hjælp, 
du kan få, når Ragnarok rammer 
- og den er ifølge profetien allerede over os!:  

"Ragnarok indledes af naturkatastrofer 
(bare tag regnvejret natten til søndag), 
der kulminerer i en fimbulvinter, som varer 
(min.) seks år i træk, uden somre imellem 
(bachelor + kandidat + reeksaminer). 
Herefter vil guderne (os, det er bare os) 
på den ene side bekæmpe jætterne (alle andre (odonterne)) 
sammen med kaosuhyrerne (KU's administration). 
De fleste kæmpende vil dø, også de største guder (hele redaktionen fra MOK). 
Slaget afsluttes af en verdensomspændende brand (startet af en Bodum-kællings dampende indhold 
fra sin termokop på Bib), hvorefter Jorden vil synke ned i havet ('søerne' malstrøm suger alt ned på nær 
nogle få vandcyklister). 

En ny og frisk Jord stiger op, befolket af de få overlevende af gudernes slægter 
og et menneskepar (Sofie Løhde og Peter Gantzler)."

KUN DU KAN FORHINDRE VERDEN I AT GÅ UNDER  - VELKOMMEN (TILBAGE) TIL MEDICINSTUDIET!

Følg med i næste uges Ragna-MOK - Jaris Gerup/MOKred
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Har du svært ved at udfylde en årsopgørelse? 
Er forsikring og dig, ikke ligefrem bedste 
venner? Eller vil du bare gerne høre mere om 
studiet og København? Så kom til FADLs over-
levelseskursus - livet som studerende.

15. september 2016 kl.16.15 i 
kantinen hos FADL på 

Blegdamsvej 26. 

Efter kurset laver vi lidt mad og hygger i FADL 
huset.

RUSINTRO HOS FADL
Hold 101 Onsdag 7/9-16 kl. 12:30-14:15
Hold 102 Tirsdag 13/9-16 kl. 13:30-15:15
Hold 103 Mandag 12/9-16 kl. 13:30-15:15
Hold 104 Mandag 5/9-16 kl. 10:15-12:00
Hold 105 Torsdag 8/9-16 kl. 11:30-13:00
Hold 106 Onsdag 14/9-16 kl.13.15-15.00
Hold 107 Tirsdag 6/9-16 kl. 13:15-15:00
Hold 108 Mandag 5/9-16 kl. 12:30-14:15
Hold 109 Onsdag 7/9-16 kl. 9:15-11:00
Hold 110 Tirsdag 13/9-16 kl. 11:15-13:00
Hold 111 Torsdag 8/9-16 kl. 13:30-15:15

VELKOMMEN TIL 
DE NYE STUDERENDE

RUSINTRO

Velkommen til lægestudiet. 
 
Et nyt spændende og krævende semester er begyndt. For nogle en nyt 
liv på Panum – velkommen! I går en fantastisk tid i møde, hvor I nu er en 
del af et stærkt sammenhold! 
I FADL kæmper vi for, at du har de muligheder – under studiet – der gør, 
at du bliver lige netop den læge, du gerne vil. Derfor tilbyder vi juridisk 
rådgivning, studierelevante kurser, en billig og skræddersyet forsikring 
samt en indgang til et studierelevant arbejde med høj løn. 
I det kommende semester vil vi fortsat kæmpe for, at alle studerende har 
en mulighed for et forskningsår. Samt at alle talenter kommer i spil og at 
SU’en forbliver. 

VI glæder os meget til at se dig i FADL-huset – her kan vi besvare alle de 
spørgsmål du måtte have om FADL.
 
Sammen bliver vi bedre læger!

     - Ossian Gundel, Formand i FADL København
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FADL FOKUSGRUPPE
Kunne du tænke dig, at være med til at gøre din 
fagforening bedre? Vi opstarter nu i FADL København 
et nyt projekt, hvor vi søger 15-20 studerende, der 
ønsker at deltage i en fokusgruppe. 

Vi forventer at holde to uformelle (og hyggelige!) 
møder i hvert semester, hvor I kommer på banen med 
jeres holdninger om FADL. Vi vil til møderne også 
fortælle jer om, hvad der sker for tiden i FADL, hvilke 
overvejelser vi har, og give jer en bedre forståelse af 
foreningen. Og så giver vi aftensmad. 

Første møde er d. 28 september!

Hvis du har lyst, så skriv endelig en mail til KKF@
fadl.dk med emnet ”Fokusgruppe”, indeholdt lidt 
om dig selv (inkl. semester 
og alder), din motivation 
for at være med, og hvilke 
ting, du tænker, kunne være 
anderledes i FADL. Vi søger 
studerende fra alle 
semestre.

Tilmeldingsfristen er 
d. 13. september, men skynd 
dig at gøre det allerede nu.

FADL indkalder til 
Generalforsamling 2016
6. oktober 2016 kl.17.00

Til generalforsamlingen skal der stem-
mes om nye repræsentanter, du kan se 

de opstillede fra den 22. september. 

Dagsorden til Generalforsamlingen 
2016:

•	 Valg af dirigent
•	 Valg af referenter
•	 Beretning fra Bestyrelsen og      

Kredsforeningens udvalg
•	 Beretning fra Hovedbestyrelsen og 

udvalg
•	 Beretning fra Forlaget
•	 Beretning fra Københavns            

Vagtbureau. (KVB)
•	 Forslag til drøftelse
•	 Vedtægtsændringer
•	 Valg af to kritiske revisorer og re-

visorsuppleanter
•	 Overenskomst 2016
•	 Afslutning af valghandling
•	 Eventuelt

Husk der er tilmeldingsfrist til festen 
efter Generalforsamlingen den 30. 
september 2016 – tilmeldingen skal ske 
på mit.fadl.dk

Vi håber på at se dig!

GENERAL-
FORSAMLING 
6.10.16

AFSTEMNINGEN 

STARTER DEN 

30.9 INDE PÅ 

MIT.FADL.DK

KURSER TIL EFTERÅR
Til efterår udbyder FADL endnu engang et varieret og 

relevant kursusprogram.

Tilmeldingen åbner den 2 september og 
lukker den 8.september. 

Se mere på fadl.dk og facebook.

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Velkommen til semesterop-
start i Kristne Medicinere 
København

Torsdag d. 8. september kl. 16:15 i
Studenterhuset 
Vi vil fortælle om, hvad KM er for en 
basisgruppe og præsentere efterårets 
spændende program. 
Du vil også få lidt at vide om, hvordan 
du kan involvere dig i KM, fx ved at 
lægge hus til en fællesspisning, bakke 
op om tirsdagsbøn eller tage del i plan-
lægningen af semesterets større events.
Vi slutter af med at bestille pizza, hygge og hænge ud!
Alle er velkomne – kom og vær med!

Interesse for integreret sundhed? 

Mødet mellem konventionel og komplementær 
medicin?
Eller er du måske bare interesseret i at lære mere 
om andre terapiformer? 
Yoga, kinesiologi, kranio-sakral terapi, urtemedicin 
eller noget helt andet?

Så kom til månedsmøde i Intergreret Sundhed 
København! 

Gruppen har som formål at udbrede kendskab til integreret medicin for stu-
derende i et fremtidigt sundhedsvidenskabeligt virke, at udforme et debat- og 
oplysningsforum for sundhed, sygdom og integreret medicin samt at skabe 
dialog mellem behandlingssystemer.
Det skønnes at over 60% af den danske befolkning har benyttet sig af komple-
mentær behandling. Nu er det op til os at gribe denne udvikling. 
Hvis du er interesseret, så mød op og vær med til at starte sæsonen op, hør om 
de mange interessante arrangementer, der venter i det kommende semester 
og giv gerne input! 

Har du sprøgsmål? 
Skriv meget gerne til os på vores Facebook gruppe ”Integreret Sundhed 
København”.
 Tid: 01/09-2016, 16:15-18:15  Sted: Studenterhuset, Panum

Vi glæder os til at se dig!

NY BASISGRUPPE PÅ PANUM MED OPSTARTSMØDE D. 
28/9: ONKOLOGISK SELSKAB FOR MEDICIN-
STUDERENDE I KØBENHAVN

OSM København er en ny basisgruppe, som vil oplyse de studerende om alt 
det seje, der sker inden for onkologien. Onkologi er nemlig et speciale i rivende 
udvikling, hvor der i disse år sker rigtig meget inden for både diagnostik og 
behandling.
Som onkolog har du mange muligheder, og samarbejder med mange andre 
medicinske, kirurgiske og parakliniske specialer. Ydermere er der gode mu-
ligheder for forskning både som studerende og som phD. 

Vi er sprængfyldt med ideer til fede arrangementer, så hvis du er blevet mere 
nysgerrig, håber vi at se dig til vores infomøde d. 28/9 kl. 17.00 i miniauditorium 
29.01.30, hvor vi vil fortælle mere om ambitionerne for vores basisgruppe. 

Vi starter med et oplæg ved en af Danmarks førende forskere i immunterapi, 
nemlig professor og overlæge Inge Marie Svane fra Center for Cancer Im-
mun Terapi (CCIT) på Herlev Hospital, som vil gøre os lidt klogere på denne 
behandlingsform. Efterfølgende vil en repræsentant fra Foreningen af Yngre 
Onkologer (FYO) fortælle lidt om livet som onkolog, og vi slutter af med eta-
blering af vores basisgruppe (der vil selvfølgelig være pizza!), hvor vi meget 
gerne vil høre DINE inputs. 

Da der er tale om en helt ny basisgruppe, mangler vi medlemmer som kan 
være med til at starte gruppen op helt fra bunden. Det vil derfor være en unik 
chance for at være med til at forme gruppen og få indflydelse på, hvilke ar-
rangementer, som kunne være spændende at holde. 
Like allerede nu vores Facebookside og tilmeld dig vores event!
Vi glæder os til at byde dig velkommen i OSM København

SATS – Månedmøde
SATS er på banen igen og klar til semester start. Vi lægger ud med semestrets første 
månedsmøde onsdag d. 7/9 kl. 16.15 i lokale 42.1.07.

Så kom og væk din indre akutmediciner og anæstesiolog op fra sommerdøsen og lad dig 
inspirere mens vi forkæler dig med pizza til studentermaven.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til endnu en hæsblæsende sæson med kurser, 
foredrag og workshops. 

Til dette månedsmøde kan du lade dig inspirere af vores gæstetaler Jonas Nielsen som til 
daglig er overlæge på Intensivafdeling 4131 på Rigshospitalet. Her befinder han sig hver 
dag i hjertet af det anæstesiologiske speciale, intensivafdelingen. Til dette foredrag vil du 
få indblik i, hvilke problemstillinger der optræder under intensivindlæggelser og hvordan 
arbejdsstrukturen, arbejdsgangen og tilgængeligt udstyr er tilpasset disse. 
Som altid, er alle velkomne. Unge som gamle, medlemmer som løsgængere.

Dagsorden for månedsmødet: 
1.Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst:
    -EMS2016
3.Kommende arrangementer
    - Generalforsamling i oktober
    -Kursus i Akut patient
4. Evt. 
5. Intensivforedrag ved Overlæge Jonas Nielsen fra intensivafdeling 4131 på Rigshospitalet

SATS – Kursus i Akut Patient

Beskrivelse:
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår de hyppigste og mest livstruende 
medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken. 
Kurset er opdelt i en teoretisk og en praktisk del. På den teoretiske del 
gennemgås de patoanatomiske og –fysiologiske årsager bag førnævnte til-
stande, ligesom akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer diskuteres. 
Den praktiske del af kurset består af simulationstræning vha. CAMES’ 
avancerede dukker, der kontrolleres af uddannede operatører fra DIMS. Under 
simulationstræningen trænes kursisten i at diagnosticere og iværksætte be-
handling af en akut kirurgisk eller medicinsk tilstand, ligesom der er stor fokus 
på at træne kursisten i at påtage sig rollen som kommunikator og teamleder 
i et behandlingsteam.

Undervisere:
Består af undervisere i form af læger i KBU- eller introduktionsstilling.

Tid og sted:
Den 17.-18. September på Copenhagen Academy for Medical Education & 
Simulation (CAMES), Herlev Hospital. Kurset afholdes over weekenden fra 
9.00-17.30 begge dage.

Deltagere:
Kurset har plads til 18 kursister. Der er intet krav om semestertrin, men niveauet 
er tilrettelagt efter 12. semesters eksamen i akut patient. 

Pris:
100 kr. Kaffe og snacks er inkluderet i prisen. Medlemsskab af SATS er påkrævet 
for deltagelse.

Tilmelding:
Tilmeldingen åbner d. 1. September kl. 17:00 på ww.sats-kbh.dk. 

Kursusansvarlige:
Anna Søndergaard (akutpatient@sats-kbh.dk)



| 7 Studpol og -præst

Velkommen tilbage til et nyt semester og et særligt velkommen til alle nye medicinstuderende. 

Velkommen tilbage til en masse ny, spændende og obligatorisk undervisning og velkommen tilbage til et nyt semester med lørdags-, og af-
teneksaminer. 

Velkommen tilbage til den gode gamle fremdriftspakke i ny forklædning. Velkommen tilbage til et spritnyt og topmoderne forskningstårn. Og 
velkommen tilbage til et semester, hvor sparekniven lige er blevet slebet. 

Den studenterpolitiske dagsorden for dette semester er blevet sat fra ministeret, og overskriften er besparelser. Universitetet kan, som den 
kornfede organisation vi er, sagtens spare en masse penge. En DJØF’er kiggede i krystalkuglen og fik den idé, at fyringer, mindre undervisning, 
effektivisering og en besparelse på flere hundrede millioner kroner måtte være vejen frem for de danske universiteter. 
Det første hårde slag, der involverede fyringsrunden, er, så vidt jeg er orienteret, overstået. Administrationen er blevet mindre og vi fik skaffet os 
af vejen med nogle dygtige undervisere. 

Som studerende tænker du måske, at du ikke skal bruge administrationen til noget, men så kan jeg afsløre for dig, at denne fyringsrunde også 
får store konsekvenser for os studerende. 

Holdbytte, øvelsesbytte, særlig holdsætning, tilsendelse af praktisk information, besvarelse af mails, evaluering af kurser og eksamen, håndtering 
af dispensationsansøgninger er alle dele af administrationen arbejdsområder, og det er naivt at tro, at en væsentlig mindre administration kan 
løfte samme mængde opgaver. 

Afholdelse af undervisning er dyr. De dårligt evaluerede forelæsninger må nødvendigvis overtage noget af pladsen for det godt evalueret men 
dyre holdundervisning. 

Lige inden sommerferien blev en massiv besparelse på kurset i sundhedspsykologi godkendt og kurset skal i fremtiden næsten kun bestå af de 
i forvejen knapt så godt evaluerede  forelæsninger.

Det skal nok få kvaliteten og evalueringerne i top. 
Besparelserne får store konsekvenser for vores vilkår og vores uddannelse. Vi skal ikke bare se på og finde os i alle ledelsens idéer. Det er så 
vigtigt, at vi studerende blander os i debatten, at vi siger fra, hvor det gør mest ondt, at vi søger de kompromiser vi kan få og kæmper for at holde 
kvaliteten højt. Ellers bliver beslutningerne truffet over hovedet på os. 
Bland dig i debatten og lad dette være semesteret, hvor du engagerer dig i MedicinerRådet. 

Velkommen tilbage

Morten Jørgensen 
Formand for MedicinerRådet

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 35, 2016

Velkommen til universitetet (eller til et nyt semester)!

Nu skal du studere, men der er også andet i livet, der er med til at gøre det sjovt 
og stort. Studenterpræsten og SMiK er en saltvandsindsprøjtning til ”det andet”. 

Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter: foredrag, ture i det fri, 
film, debatter, gudstjenester, rejser og meget andet godt. Vores arrangementer 
bliver slået op på vores facebookside ved semesterstart og er ofte samlet om 
et tema. Det meste er ganske gratis at deltage i, og der er absolut ingen krav 
om, at du skal være døbt, kristen, troende eller bare spirituelt orienteret for at 
være med. Hvis du er interesseret – gerne kritisk interesseret – er det rigeligt.

På samme måde står studenterpræsten til rådighed for personlige samtaler 
for enhver studerende, der måtte ønske det.

Du kan finde alle studentermenighedens aktiviteter på Facebook (www.face-
book.com/smikbh/events) eller på den nye app Ublend (www.ublend.co), der 
samler alle aktiviteter for studerende på de højere læreanstalter i København.   

________________________________________

Efterårets tema er ”følsomhed”

Lever vi i en følsom tid? Nogen vil sige, den er overfølsom. De ømskindede 
beskytter sig i safe spaces og kræver trigger warnings, når underviseren siger 
noget, som kan opfattes stødende. I psykologien og i befolkningen taler man 
meget om særligt sensitive – både børn og voksne. Andre mener der er tale om 
usund overfølsomhed: man skal kunne tåle uenighed og debat, også når tonen 
er rå. Og hvad med kristendommen? Er den rå, eller går kirken til i følsomhed?

SMiK stiller skarpt på tidens følsomhed og overfølsomhed, men vi gør det 
med følelse.

Hold øje med Studentermenighedens mange følsomme tilbud her i MOK og 
på Facebook.
________________________________________

Semesterets første studentergudstjeneste
Tid: 9. september kl. 12.15
Sted: Trinitatis Kirke ved Rundetårn
Pris: Gratis
Ved semesterets første gudstjeneste prædiker professor (MSO) Anne Kathrine 
de Hemmer Gudme. Efter gudstjenesten byder SMiK på et lille glas gourmetøl. 
Alle er velkomne!
________________________________________ 

Religionssatire som samfundskritik
Tid: 28. september kl. 17.00
Sted: CSS, Kommunehospitalet, lokale 18.01.11
Pris: Gratis
Gennem eksempler fra 500 års europæisk religionssatires historie hører vi, 
hvem den ramte og hvordan den indvirkede på samfundet.

________________________________________

Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Kontakt studenterpræsten på telefon (28 75 70 94) eller mail (praest@sund.
ku.dk) – eller find ham på kontoret (Panum Instituttet, Lokale 15.2.1).

Træffetid: 
Ti: 13-14 
On: 12-14
To: 12-14
Fr: efter aftale

Facebook: facebook.com/smikbh 
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 
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Rusvejledningen siger tak 
for 7 fantastiske rusture! 
Stort, varmt og gøglet 

velkommen til alle de nye 
- vi ses i klubben!

Basisgrupper

Indgang
Studenterklubben har to indgange, som kan benyttes. Til daglig 
kan du bruge bagindgangen, der er placeret ved toiletterne under 
vandregangen ved biblioteket og tør studiesal. Til fredagsbarer og 
almindeligvis kan du også bruge indgangen gennem tårnet, som 
du finder, hvis du går ned mellem hovedindgangen på Nørre Allé og 
pavillionen (42) og fortsætter ned forbi bygning 15. 
Hvis den ene indgang ikke virker kan du altid prøve den anden. 

HUSK DU KUN HAR MEDICINERVENNER TIL FØRSTE FREBAR!
 ( - dvs ingen gæster :D )

Fredagsbarer
Der vil i dette semester som altid blive afholdt fredagsbare i septem-
ber, oktober, november og december. Husk at døren lukker kl. 2300, 
baren lukker kl. 2330 og musikken slukkes kl. 2345.

2. september - kl. 1100-2345

7. oktober  - kl. 1100-2345

4. november - kl. 1100-2345

2. december - kl. 1100-2345

Fredagsbar nu på fredag!
Der er fredagsbar nu på fredag! Og det bliver bangern! 
Du skal ind gennem tårnindgangen. Husk at medbringe studiekort 
(alternativt optagelsesbrev og gyldig billed-ID)

69timersbar
Allerede nu kan du sætte et stort fedt 
kryds i kalenderen til årets fest.

Åbner 27. oktober kl. 1100

Lukker 30. oktober kl. 0 700

HG-intro
Hvis du har lyst til at være en del af 
Studenterklubben og være med at drive 
den, kommer der snart en invitation til 
HG-intro.

Følg med i næste uge for at få mere at 
vide!

Velkommen til et nyt semester!
LAGER HAR OPSÆTNING AF FREBAR 

- MED OPLÆRING AF BARHALLØJ!!! 

KL 16? NEJ KL 17! kom nu mand
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PANUMKORET SØGER NYE SANGERE
Panumkoret er startet op efter sommerferien, og vi søger 
nye sangere til efterårssemestret. Dette semester søger 
vi erfarne sangere i form af herrestemmer (både tenor og 
bas) og førstesopraner (ikke andensopraner eller alter).
Vi øver hver tirsdag kl. 18:15-21:00 i Karmel på Vedbæk-
gade 12, Nørrebro. Der vil være forsyngning/audition 
efter korprøven d. 6. september, så kom med til prøven 
kl. 18:15 og se, om Panumkoret er noget for dig.

Mere information om koret findes på vores hjemmeside 
panumkoret.dk.

Vel mødt og venlige, sangbare hilsner.

Prægraduatforskningsår på Børne Unge Klinikken, 
Rigshospitalet. 

Vi søger en prægraduat forskningsårsstuderende per 01-02-2017 til 
projekt omhandlende hypogonadisme hos mænd behandlet med 
knoglemarvstransplantation i barndommen.
Studiet er et klinisk tværsnitsstudie, hvor vi indkalder patienterne til 
en efterundersøgelse med henblik på at karakterisere prævalens af og 
risikofaktorer for hypogonadisme efter knoglemarvstransplantation 
i barndommen samt at undersøge associationer tilseksuel dysfunk-
tion, metaboliske forstyrrelser, kronisk inflammation og immundefekt 
tilstande.
Du vil sammen med læge og ph.d.-studerende Sidsel Mathiesen stå 
for den praktiske udførelse af projektet:

• Rekruttering af patienter til projektet
• Udførelse af de kliniske besøg med anamnese optagelse og 

objektiv undersøgelse
• Laboratoriearbejde
• Databehandling og statistik 
• Formidling af projektet på kongresser
• Udarbejdelse af videnskabelig artikel

Du vil få et særligt ansvarsområde indenfor projektet, hvor du vil gå 
mere i dybden med forskningsprocessen. Der er mulighed for at bruge 
projektet som kandidatspeciale, ligesom forskningsåret kan være 
forberedelse til et evt. senere ph.d.-studie. 

Projektet favner fagligt bredt, og vi forventer dine interesse områder 
ligger indenfor pædiatri, endokrinologi og immunologi. Du skal være 
på kandidatdelen af studiet, kunne arbejde selvstændigt og struk-
tureret, være samarbejdsvillig og have gå-på-mod. Det vil ikke være 
muligt at følge kliniske kurser parallelt med dette, da vi forventer et 
fuldt engagement i projektet.

Ansættelsen er 37 timer ugentligt, og af 1 års varighed fra 01-02-2017. 
Løn 10.000 kr. pr. måned søges i samarbejde med vejleder professor 
Klaus Müller. 

Ansøgningsfristen er 15/9-2016. Send en motiveret ansøgning, CV og 
karakterudskrift til sidsel.mathiesen@regionh.dk. Udvalgte ansøgere 
vil blive kaldt til samtale. 

Kontakt os endelig ved spørgsmål. 

Sidsel Mathiesen, læge og ph.d.-studerende
Bonkolab 5704
BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centeret
Rigshospitalet
Tlf35 45 98 28 / 60946642

Annoncer

Stud. Med. søges - Studentermedhjælper på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Stud. Med.’er søges som studentermedhjælpere på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup. Vi er et hold bestående 
af ca. 10 medicinstuderende, der søger nye medlemmer fra oktober 2016. Holdets arbejde på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri er i 
forbindelse med flere randomiserede kliniske undersøgelser, som har til formål at beskrive det komplekse symptombillede hos målgruppen, vurdere 
behandlingseffekt samt undersøge patienttilfredshed. Målet er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke og effektivisere indsatsen over 
for en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper. 

Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for 
patienternes behandling, og er således ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld får man stor erfaring i vurdering af 
depression og angst, samt samtaler med mange meget dårlige patienter.

Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som hold meget vellidte på afdelingen, og kan altid kontakte lægerne 
på afdelingen ved tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en fællesrating samt to aflønnede følgevagter. 
Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og fredag fra 9.00 - 16.00, samt undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 
1-2 vagter om måneden og lige så mange bagvagter. Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også forventes 
at alle på holdet deltager.

For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester fra efterårssemestret 2016. Desuden skal man komme til fællesratinger onsdag 
d.12. oktober og onsdag 30. november 2016 kl. 13-15, samt tage to følgevagter i løbet af september og oktober. Det forventes at du kan tage 
dine første selvstændige vagt fra oktober 2016, og at du kan blive på holdet i minimum 1 år.

Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt arbejde prioriteres højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle 
spørgsmål sendes til hamteam@gmail.com.

Ansøgningsfristen er søndag d. 11. september 2016 kl. 12.00. Du får svar på din ansøgning senest fredag d. 16. september.
Der vil være ansættelsessamtaler tirsdag d. 20.september kl. 17.00-20.00.
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Medicinstuderende søges som forsker
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup

 
Der søges en medicinstuderende, som vil gennemføre et forskningsår 
på 6 eller 12 måneder. 12 måneders ansættelse foretrækkes. Der er 
garanteret fuld løn under ansættelsen.

Projektet omhandler avanceret UL-skanning af muskler hos hoved-
pinepatienter med såkaldt shear-wave teknologi, som kan måle 
muskelhårdhed. Skanningerne foregår i samarbejde med Radiolo-
gisk Klinik på Rigshospitalet. Desuden vil der være undersøgelse af 
smertetærskler med såkaldt kvantitativ sensorisk testning.

Arbejdet vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt 
forskningsmiljø, hvor der en stor gruppe af dedikerede forskere, ph.d. 
studerende og andre medicinstuderende. Forskningsåret vil være 
ideelt for de som påtænker et senere ph.d. forløb.
 
Forskningsåret planlægges at starte februar 2017, men kan påbeg-
yndes før om muligt.
 
For yderligere information kan du kontakte:
Afdelingslæge, ph.d., dr.med. Henrik Schytz: henrik.winther.
schytz.01@regionh.dk

Invitation til simulationstræning i transvaginal ultralyd. 

Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et forskningsprojekt, der handler 
om simulationsbaseret træning i transvaginal ultralyd. Projektet skal 
undersøge effekten af transvaginal ultralydstræning med orienterin-
gen af ultralydsbilledet oppefra-og-ned versus nedefra-og-op.

Hvad får du ud af det?
Du får et kursus i transvaginal ultralyd, der svarer til det kursus in-
trolæger i gynækologi og obstetrik er igennem. Det vil give dig en 
bedre forståelse af ultralyd generelt og ruste dig til at lave struktur-
erede scanninger, der fx kan bruges i en akut modtagelse på kirurgiske 
og gynækologiske afdelinger. Alle deltagere får et certifikat for deres 
deltagelse.

Sted: Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, 
CAMES, Rigshospitalet.
Teilumbygningen, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tid: Træningen er fordelt over to dage, hvor du hver gang træner om-
kring 3 timer. I førstkommende uge efter endt træning gennemføres 
en afsluttende test. 
Krav: Du er på min. 6. semester og har haft CAMES’ undervisning i 
ultralyd. Derudover har du ingen ultralydserfaring. Inklusion foregår 
efter først-til-mølle princippet. 

Hvis du er interesseret i at deltage, bedes du kontakte undertegnede:
Projektansvarlig:
Stud.Med. Caroline Taksøe-Vester
E-mail: ca_tv@hotmail.com
Tlf. 20640872

Går du med en drøm om at 
undervise medstuderende så kig nærmere her!

Kære potentielle underviser

Vi søger i Supku nye undervisere. Supku består af en gruppe af 
medicinstuderende, der laver billige eksamensforberedende kurser 
til vores medstuderende. Formålet er at klæde de studerende på til 
eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af 
pensum. Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget sig 
med undervisning før.  Kursuspriserne holdes lavest muligt, hvilket 
betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden forberedelsestid. Foruden at 
vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er vi en social 
gruppe, der laver forskellige hyggelige arrangementer. 

Vi søger i øjeblikket undervisere i følgende fag: 
• 3. semester neuroanatomi
• 3. semester embryologi
• 5. semester patologi
• 
Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til 
logistik@supku.dk

Ansøgningen skal indeholde:
• Max 1 sides motiveret ansøgning
• CV max 2 sider
• 
Ansøgningsfrist søndag den 11. september kl. 12. Jobsamtaler vil blive 
afholdt den 13. september fra kl 17.00. 
Vi er med stor succes begyndt at starte kurser op på andre studier. 
Har du en ven/veninde du tænker er en brandgod underviser, men 
studerer noget andet end medicin eller medicin ved en af de andre 
fakulteter må du meget gerne sprede budskabet og vi vil være glade 
for at høre fra vedkommende. 
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig. 
   
   Mvh. SupKu

To studenterhjælpere til forskningsprojekt i Socio-
økonomiske prædiktorer for børnekræft dødelighed

På Børne Onkologisk Laboratorium (BONKOLAB) er to stillinger som stu-
dentermedhjælpere ledige til ansættelse snarest muligt.

Dine opgaver vil primært være at:
-Ved forsinkelser i tidsintervaller fra henvisning til undersøgelse, diagnose 
og behandling at sammenholde de standardiserede børneonkologiske 
behandlingsprotokoller med det faktuelle børnekræftbehandlingsforløb og 
gennemlæse den aktuelle patientjournal for dokumenterede årsager
-Ved lavere koncentration af metabolitter for børn med leukæmi efter ke-
moterapi behandling at gennemlæse den aktuelle patientjournal for doku-
menterede årsager

Vi forventer, at du
er i gang med en videregående uddannelse inden for det sundhedsvidenska-
belige område med mindst 2 år tilbage på studiet
- har erfaring med at læse journaler, gerne i OPUS og det grønne system GS
- er produktiv, struktureret og kan tage ansvar for egne opgaver
- er serviceminded og fleksibel
-gerne viden inden for onkologien 

Vi tilbyder
-en tværfaglig og videns tung arbejdsplads inden for pædiatrisk onkologi med 
en hyggelig omgangstone.
- et indblik i hvordan en forskningsenhed arbejder i tæt samarbejde med 
klinisk praksis
- viden inden for pædiatrisk onkologi
- ca. 10 timer ugentligt med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende 
overenskomst

Din ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning sammen med CV og eventuelt 
andre relevante bilag

Vil du vide mere?
Kan du læse mere på https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/
julianemarie/boerne-unge-klinikken/bonkolab/Sider/default.aspx og du 
er velkommen til at kontakte ph.d. studerende Marie Cordt per mail: 
marie.cordt@regionh.dk
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Ny mentorordning på medicin

Er du bachelorstuderende på medicin? 

Så har du som noget helt nyt mulighed for 
at blive tilknyttet en mentorgruppe - og gøre 
din og dine medstuderendes studietid endnu bedre!

I mentorgruppen får du et frirum, hvor man 
kan tale om alt og intet, udfordringer og interesser – med mere fokus på det sociale og mindre fokus på det faglige. Her 
får du sparring, fællesskab på tværs af semestre og en mentor du altid kan hive fat i hvis du har brug for et lyttende øre, 
et godt råd eller noget helt tredje.

Din mentorgruppe vil bestå af én kandidatstuderende, der er uddannet mentor, samt 3-4 bachelorstuderende.

De 20 mentorer er allerede fundet, og der er derfor mulighed for at 80 bachelorstuderende kan blive tilknyttet en men-
tor dette efterår. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle princippet. 

Det eneste vi forventer, er:
1. Du er bachelorstuderende
2. Du kan mødes med din mentorgruppe min. 3-4 valgfrie dage på semestret

Frist for tilmelding søndag d. 11/9

Se mere og tilmeld dig her: 
https://goo.gl/forms/NQTkyhhONajQr1P22

Find også link for tilmelding på: www.facebook.com/pusterummetsund

STUDIEOPHOLD I ENTEN NORDEN, EUROPA ELLER USA
I FORÅRET 2017

Overvejer du at tage et semester i udlandet i foråret 2017 ved en af fakultets 
partneruniversiteter i Norden, Europa eller USA - så har du nu mulighed 
for at søge om en restplads. Ansøgningsfristen er den11. september 2016. 

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling på 5. semester på kandidatdelen 
af medicinstudiet, hvis du er indskrevet på 2009-kandidatstudieordningen, og 
på 2. og 5. semester på kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandi-
datstudieordningen. 

Hvortil:
Fakultetet råder over 41aftaler i 14 forskellige lande i Norden/Europa samt fem 
aftaleri Australien, Japan og USA.

Hvordan:
Information om hvilke restpladser, du har mulighed for at søge, kan du finde i 
selve ansøgningsblanketterne på KUnet.

Hvornår:
Ansøgningsfrister og skemaer
Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på KUnet https://
intranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter. 

RÅD OG VEJLEDNING

Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning er:

• Tirsdag: kl. 13-15
• Torsdag: kl. 12-13

Lokale 21.1.18 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

HVORNÅR HVILKEN STUDIEPLAN / STUD-
IEORDNING

ANSØGNINGSFRIST 
– blanketterne åbnes 
en måned før fristen

ERASMUS+ OG NORDPLUS

Restpladser i Europa/Norden Foråret 2017 Se oversigt i selv ansøgningsblan-
ketten for hhv. 2009- og 2015- kan-
didatstudieordningerne

11. september 2016. 

BILATERALE AFTALER

USA, The Methodist Hospi-
tal, Texas Medical Center, 
Texas, USA 

2 restpladser i 
foråret 2017 

12 ugers klinisk ophold (kirurgi) på 
5. semester KA. 

11. september 2016
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20% RABAT
PÅ ALLE BØGER
HELE SEPTEMBER
MUNKSGAARD.DK/SEMESTERSTART

Få 20 % rabat og fri fragt oven i købet, når du 
handler på munksgaard.dk. Brug kampagnekoden 
SEMESTERSTART - tilbuddet gælder til og med 
30. september 2016.

Går du rundt med en kommende 
pædiater i maven?

Har du lyst til at booste dit CV som kommende pædiater? Enden for 
Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, 
søger frivillige medicinstuderende til blodprøvetagning og andre 
kliniske undersøgelser på 2,5 til 9-årige børn i forskningsprojekt om 
tidlig opsporing af overvægt.

Det er muligt at køre med fra Østerbro.

Projektet vil øge vores viden om risikofaktorer for udvikling af over-
vægt i barnealderen, således at bedre og tidligere behandling kan 
sættes ind og medvirke til potentielt mindre sygelighed for disse børn.

Vi håber at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Christine Bøjsøe, Læge,
 Ph.d.-studerende
Mette Fogh, forskningsårsstu-
derende.
Mail: mfog@regionsjaelland.dk

Annoncer
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Hertoft-eftermiddage
Sæson 2016-17

Sted:    Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej  
  (opgang 61a)
Tidsrum:    Kl. 16.00-18.00 (dog afholdes arrangementet den 27. oktober   
  kl. 18-20)
Målgruppe:  Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sexolo  
  gisk Forskningscenter, AAU 
Kontakt:  www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk
Adgang:    Gratis

29. september:
Astrid Eriksen, Hanne Petersen & Martin S.-Pedersen
Hellere kage! Aseksualitet i dagens Danmark
I april 2016 så den første forening for aseksuelle i Danmark dagens lys. Til denne Hertoft-
eftermiddag kommer bestyrelsen forbi og beretter om foreningens grundlag, og om hvorfor 
de ser et behov for en forening, der kan øge synligheden af den lidet kendte seksuelle 
orientering. Oplægsholderne går tæt på dagligdagens udfordringer for aseksuelle personer 
– omverdenens reaktioner, betragtninger om forhold, familiedannelse, sex og meget mere. 
På baggrund af foreningens nylige deltagelse i Copenhagen Pride vil oplægsholderne også 
komme ind på forholdet til det øvrige LGBT-miljø.
 

27. oktober kl. 18-20:      (B E M Æ R K   T I D S P U N K T)
Mehrnoush Parve
Sexologi på islamisk
Mød den iransk-danske ægteskabs- og parterapeut Mehrnoush Parve, som er kvinden 
bag verdens første seksualoplysningsfilm henvendt til muslimer. Filmen ”The Beloved 
Companion” (2014) er produceret til et iransk publikum, og den tager fat på kontroversielle 
emner som samleje, prævention, sexsygdomme og seksuelle rettigheder. Oplysningsfilmen 
blev efter lang tids granskning godkendt af Irans præstestyre, og den er faktisk blevet en 
gedigen succes i instruktørens hjemland. Denne aften viser Mehrnoush Parve sin film, og 
hun diskuterer seksualitetens vilkår i dagens mellemøstlige kulturer.
 

24. november:
Dorthe Chakravarty
Frisindsfurien Jo Jacobsen 
Jo Jacobsen (1884-1963) forlod sit ægteskab med en Carlsberg-arving for at leve som 
frigjort kvinde. Hun skrev skandaleromaner. Hun kæmpede for enlige mødres rettigheder 
og for retten til fri abort. Hun var én af de første, der bragte psykoanalysen til Danmark. Jo 
Jacobsen var kort sagt en pionér, der gik forrest i tidens kamp for Freud, seksuelt frisind og 
enlige mødre. Hun gik sine egne veje og ramlede ofte sammen med andre af tidens store 
kulturpersonligheder, fx Thit Jensen, K.K. Steincke og Tom Kristensen. Oplægsholderen 
er historiker og taler med udgangspunkt i sin anmelderroste bog ”Jo”, som er udkommet 
på Gyldendal. 

 
26. januar:  
Viggo Smitt
Nydelsens filosofi
Man har ikke lov, bare fordi man har lyst. Men man har til gengæld lov til at have lyst og 
til at nyde livet. Bliv opløftet af historien om den store græske tænker Epikur (341-270 
f.Kr.), hans stilfærdige nydelsesfilosofi, hans forgængere, de ”vilde” hedonister, og hans 
modstandere, stoikerne. Men hør også den smukke fortælling om historiens langsomme 
æresoprejsning til ham efter de tidlige kristnes voldsomme fordrejning og fordømmelse 
af hans tanker. Og bliv ikke mindst inspireret til overvejelser om nydelsens plads i dit eget 
liv. Oplægsholderen er cand.pæd. i pædagogisk filosofi.

23. februar:
Kristina Stoltz & Cecilie Rosdahl
Krop, køn, kærlighed og seksualitet i litteraturen. Et oplæsningsarrangement
Kroppen, kønnet, kærligheden og seksualiteten udforskes og udfordres i stor stil i tidens 
digte, noveller og romaner. Til denne Hertoft-eftermiddag får vi besøg af forfatterne Kristina 
Stoltz og Cecilie Rosdahl, der hver på deres måde har begivet sig ud på ekspeditioner i 
kønnenes, kroppenes og relationernes rum. Rosdahl har senest udsendt romanen ”PINK” 
(2014), mens Stoltz for nylig udgav romanen ”Som om” (2016). De to forfattere vil læse op 
af deres bøger og diskutere bøgernes temaer med publikum.        

30. marts:
Annamaria Giraldi, Morten Frisch & Christian Graugaard
Spørg sexologiprofessorerne!
Inden for få år er der sket en markant oprustning af dansk sexologi, og efter næsten to 
årtier uden sexologisk lærestol er der på rekordtid blevet besat hele tre professorater med 
fokus på seksuel sundhed: Morten Frisch er blevet adjungeret professor i seksuel sund-
hedsepidemiologi, Annamaria Giraldi er blevet professor i klinisk sexologi, og Christian 
Graugaard er blevet professor i almen sexologi. Ved sæsonens sidste Hertoft-eftermiddag 
får de nyudnævnte professorer mulighed for at fortælle om deres kæpheste og faglige 
visioner, og publikum får lejlighed til at stille spørgsmål eller komme med gode råd til 
den akademiske sexologis tre frontfigurer. Dagens ordstyrer er generalsekretær i Sex & 
Samfund, Bjarne B. Christensen.    

Sex & Samfund * Dansk Forening for Klinisk Sexologi * Sexologisk Forskningscenter
V/ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

Er du interesseret i klinisk forskning? 

Forskningsår i Enheden for Overvægtige Børn og Unge.

Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk 
Sygehus, søger to forskningsårsstuderende til ansættelse i et år med 
start 01.02.2017 eller 01.08.2017.

Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en af verdens største 
behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der sideløbende 
med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, 
udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. 

Som forskningsårsstuderende i Enheden for Overvægtige Børn og 
Unge vil du indgå i et forsker-team af bl.a. læger, sygeplejersker, 
bioanalytikere, studerende, forskningssekretærer og forskningsas-
sistenter, som alle samarbejder om egne og fælles projekter. Det er 
derfor essentielt, at du er god til at samarbejde og til at have mange 
bolde i luften. 

Vi forventer, at du er pligtopfyldende og imødekommende samt god 
til at kommunikere med børn. 

Er det dig, vi skal bruge, så send din ansøgning og CV hurtigst muligt. 

Med venlig hilsen
Jens-Christian Holm
Overlæge, forskningslektor
Mail: mfog@regionsjaelland.dk

Annoncer
Tro (mindre) på dig selv - preshow
UAEM præsenterer GRATIS comedyshow om hjernen med komikerne Andreas Hoff og 
Dan Høffner den 8. september kl. 19.30 i Studenterklubben på Panum.
Find eventet på facebook: https://www.facebook.com/events/294829584216727/ 
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Hvad skal SUNDs nye auditorier hedde?

Vær med i navnekonkurrencen for de tre nye auditorier i Mærsk Bygningen og vind en guidet tur i det flotte 

forskertårn med efterfølgende middag på Nørrebro.

I Mærsk Bygningens nederste etage bliver der lige nu bygget tre flotte og funktionelle auditorier. Hver med deres 

særkende og funktionalitet.

Kom med dit bud på hvilke prominente forskere inden for sundhedsvidenskab, de tre auditorier skal navngives 

efter.

Sidste frist 30. september 2016.

Deltag i konkurrencen på

http://sund.ku.dk/formularer/navnekonkurrence/

MOK's forslag til navnene på de nye auditorier:
At navngive et nyt auditorium er ikke nogen lille sag. Navnet på den hædergivne person vil forevigt få i 
hvert fald 3-4 studerende pr. årgang til at tænke "Hmmm, hvem mon det var?" At alle kan bidrage med 
ligeværdige forslag, gør systemet for skrøbeligt, for de fleste ved ikke eller er ligefrem for apatiske til at 
kunne vurdere, hvem som fortjener denne glorværdighed.
For at hjælpe med at vælge navne på folk, der fortjener at blive forevigede, har MOK nedskrevet en række 
kandidater.
Men først: Hvad kræves der egentligt af en personlighed, for at vedkommende kan kvalificeres som værdig 
til den store ære, det er at få sit hæderkronede navn over et auditorium?

• Man skal være en person, der i betragtelig grad har bidraget til forskning eller vidensformidling 
inden for sundhedsfagligt regi.

• Man skal turde trodse den kontemporære videnskabs normer og gå sine egne veje.
• Det er en fordel, hvis man er død.

MOK's kandidatnavne til Mærsk-tårnets auditorier er:

1. Dr. Pjuskebusk-auditoriet: Dr. (med.ph.d.) Pjuskebusk har foruden at diktere dansk brillemode undervist og lært 

vores og den forrige generations unge i at genkende en given lort fra et hvilket som helst dyr.

2. Penkowa-auditoriet: Denne kvindelige forsker er udover en oplagt navnekandidat også selvskreven som forbillede for 

enhver kvindelig medicinstuderende i hele landet. Hendes karriere eksploderede med raketfart, da hun i årene omkring 

2009 lavede fuldstændig ukontroversiel forskning i hjerneproteinet metallothinein, som ikke siden er blevet betvivlet eller 

tilbagevist. Hendes metoder er desuden blevet den gyldne standard for forskere, der vil opnå urimeligt gode resultater.

3. Bo Placé-auditoriet: Denne hidtil ikke vanvittigt berømte tidligt franske (nu danske) forsker har gjort store fremskridt 

i behandling af psykosomatiske lidelser. Mange af disse sygdomme, der ikke har erkendt fokus, ætiologi eller virkelige 

symptomer lindres storartet af dr. Placé's ofte homeopatiske "lægemidler".

4. Kesi-auditoriet: Den danske rapper Kesi har naturligvis ikke præsteret en eneste ting, der er blot det mindste næv-

neværdig eller fortjener andet end at blive glemt i en af de vanvittige alkoholruse, der i øvrigt er den eneste tilstand, 

hvori man kan holde ud at høre på hans "musik". Til gengæld vil det at opkalde et auditorium efter Kesi sende det signal, 

at det er fuldstændig underordnet, hvilket indhold en forelæsning derinde har - den kan være bundklingende elendig, 

og folk vil alligevel elske lortet.

5. Jaris: At MOK's nyeste redaktør endnu ikke har nogen nobelpris ændrer ikke på, at hans indlemmelse i vores fællesskab 

bør mejsles ind i historien ved for eksempel at få navngivet et auditorium efter ham. 

- Simon/MOK.red


