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MOK KOMMER
KOMMUNAL TE OG PIK
KUN EEN UGE TIL DEN STORE BAGEDYST 2016 
GISPESMILEY

STANDUP OM HJERNEN I KLUBBEN KL 19.30

SEMESTEROPSTART HOS KRISTNE MEDICI-
NERE

PJ SKAL SE KIRSTEN BIRGIT I LEVENDE LIVE

MO SKAL EN TUR PÅ DEN RØDE I KERTEMIN-
DE - HVIS DU FORSTÅR SÅDAN EN LILLE EEN

MO FIK SÅDAN EN LILLE EEN OG HAR NU 
TØMMERMÆND
PETER A.G. STARTER TØSEDRAMA I TOPPEN 
AF POPPEN

MOK DEADLINE KL. 12:00

DEADLINE FOR INDSUPPLERINGSANSØGNIN-
GER TIL MOK

BASISGRUPPEBAZAR

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

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

Andrea

Mo

Anders

Jaris

Husk, at 
fyrværkeri IKKE skal 

op i næsen, børn!
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CV

Redaktionelt

Som MOK-redaktør har man en række fordele over menige 
medicinstuderende. Fx har vi mulighed for at reagere på 
diverse tilbud, før resten af det tilsigtede publikum nås, 
og man får derved en konkurrencemæssig fordel. Jeg har 
imidlertid ikke gjort brug af denne fordel før sidste mandag, 
hvor vi skulle føre en annonce med et tilbud om at være gratis 
arbejdskraft inden for Populært Speciale.

Denne glimrende mulighed kunne jeg ikke glippe, og jeg 
skrev med det samme flg. ansøgning til projektet:

”Hej! Jeg er en medicinstuderende uden bevidsthed om 
min egen værdi. Til gengæld besidder jeg et totalt fravær 
af solidaritet med mine medstuderende, og jeg har det 
derfor fint med at lade mig udnytte, så jeg måske kan få 
en hypotetisk fordel, når det kommer til at skulle få en 
hoveduddannelsesstilling i Populært Speciale, selvom jeg 
tvivler på, at nogen lægger mærke til mit ubetalte slaveri med 
banale opgaver, der burde besættes af nogen inden for min 
fagforening med den korrekte uddannelse”

Det tog ikke længere, end det tager djævelen at narre sjælen 
fra en naiv og desperat stakkel, før projektets leder, Bente 
Lodsuger, havde skrevet til mig, at jeg var hyret - naturligvis 
uden løn - og at jeg kunne starte i morgen. Der ville være 
mulighed for at køre med en anden ansat (naturligvis en med 
løn, vedkommende var jo ikke studerende) fra min bydel 
allerede morgenen efter.

Jeg kunne næsten ikke sove hele den nat af bar spænding 
for at komme i gang med at opbygge min fordel og mit CV 
inden for Populært Speciale. Det var lidt en ulempe, at jeg 
havde obligatorisk klinik samme dag på et andet hospital, 
men den kamel måtte jeg sluge; som del af min aftale med 
professor B. Lodsuger, skulle jeg betale en dummebøde, hvis 
jeg blev forhindret. Men det er jo fair nok, for det er virkelig 
svært at komme foran inden for Populært Speciale, og som 
medicinstuderende må man jo gøre, hvad man kan, også 
selvom det går ud over både en selv og ens medstuderende, 
som man burde bakke op om, hvis man altså ikke er et moralsk 
bankerot menneske.

Klokken var 6.45, da jeg stod på vejkanten ved en rundkørsel i 
mit kvarter og ventede på bilen, der skulle samle mig op på vej 
mod Uspecificeret Nordsjællandsk Hospital, hvor afdelingen 
for Populært Speciale lå. Jeg blev overrasket, da der i stedet for 
en bil kort efter kom en læge gående iklædt kittels og scrubs.

”Hej! Er du Svend?” råbte manden.

”Øh, nej. Jeg hedder Simon” svarede jeg lidt tøvende.

”Super! Jeg fik at vide, at du stod for transporten i dag. Mit 
navn er Sebastian Skruppelløs.” 

”Ja... Ja, okay! Men, øh, jeg har altså ikke fået noget at vide om 
transport,” svarede jeg halvt mumlende.

Søren grinede. ”Nej, nej, det kan du selvfølgelig heller ikke 
vide. Når vi har gratis arbejdskraft, der er desperat efter bevise 

sit værd, bruger vi Uber. Jeg har allerede bestilt en vogn; den 
burde være her lige om lidt.”

”Uber ligefrem? Det kan da ikke være det mest økonomiske for 
afdelingen? Og da slet ikke, når I afhænger af gratis arbejdskraft 
fra udnyttede studerende til at starte med?”

”Ha, ha!” Sebastian udtalte ordene, som de står skrevet, meget 
mekanisk og kun lidt menneskeligt: ”Det har du helt ret i, 
Søren! Det er derfor du betaler. Har du Uber-app’en?”

Min mund stod halvt åben, og det tog et kort sekund, før 
jeg havde samlet kæben op og fattet mig nok til at svare. 
”Øh... Altså, ja, det har jeg. Og jeg hedder Simon. Men jeg var 
ikke klar over, at det var forventet af mig, at jeg skulle betale?”

Sørens smil veg ikke en millimeter, da han svarede: ”Nej, det 
gjorde du vel ikke. Men du vil gerne være Populært Specialolog, 
ikke?”

”Jo da!” Skyndte jeg mig at svare - jeg skulle ikke miste 
muligheden for at imponere en kommende kollega inden for 
Populært Speciale, så jeg måtte hellere gøre mit bedste for at 
imponere ham, selvom han tydeligvis ikke gav en skid for mig.

Jeg fik overført regningen for turen med Uber, og vi kørte op til 
Uspecificeret Nordsjællandsk Hospital. Turen kostede heldigvis 
kun cirka 850,-, så det kunne jeg tjene ind på en FADL-vagt i en 
af mine friweekender.

Da vi ankom, tonsede Sebastian afsted uden at vente. Jeg 
skyndte mig at få mine ting ud af bilen, hilse chaufføren farvel 
og forsøge at fange Sebastian, før han forsvandt helt ud af 
syne.

Ved hovedindgangen var jeg lige efter Sebastian, der drejede 
hovedet og smilte til mig. Jeg blev smigret af opmærksomheden 
fra en introlæge i Populært Speciale og smilte tilbage. Sebastian 
åbnede døren og holdt den åben efter sig. Netop som jeg 
nåede døren, trak han håndtaget til sig, og døren smækkede 
i. Jeg kværnede ansigtet direkte ind i glasdøren. Smagen af 
blod bredte sig hurtigt fra min flækkede læbe, mens Sebastian 
bevarede øjenkontakten og hans robotagtige smil.

Efter jeg havde sundet mig, var Sebastian væk, og jeg famlede 
mig hen i informationen for at finde ud af, hvor Populært 
Speciale holdt morgenkonference.

10 minutter efter åbnede jeg forsigtigt døren ind til afdelingens 
mødelokale og sneg hovedet inden for. Jeg blev mødt af en 
venlig kvindestemme.

”Ah, Sigurd! Der er du!”

Det var ingen ringere end afdelingens cheflæge, Bente 
Lodsuger selv.

”Vi talte lige om dig. Som du kan se, er vi allerede i gang, 
men det gør ikke så meget, at du afbryder os. Sebastian har 
forklaret, at du havde svært ved at finde vej,” fortsatte hun.

Fortsættes på side 12...

Min første dag som frivillig, ubetalt, gratis arbejdskraft i Populært Speciale
Af Simon og Schack
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Prægraduatforskningsår på BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet. 

Vi søger enprægraduatforskningsårsstuderende 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 
dysfunktion, 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 struktureret, 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

Mulighed for forskning i mave-tarm sygdomme på Bispebjerg 
Hospital

Kære stud. med.,
Vi er en forskningsgruppe med base på Bispebjerg Hospital, som interesserer os for 
epitelets fysiologi og patofysiologi specielt ved kolorektalcancer og inflammatorisk 
tarmsygdom. 
Vor gruppe består af medicinstuderende, læger og lektorer.
Visøger nye kræfter til vor laboratorie/medicinstuderende med henblik på gennemførsel 
af 1-2 årige forskningsprojekteriperioden 2017-19.
Vi ser gerne, at du har bestået 8. semester (dog ikke et krav), at du har interesse for mave-
tarm medicin eller kirurgi, samt at du er selvstændig, initiativrig og har mod på at være 
primus motor på dit eget forskningsprojekt.
Hos os vil du,under behørig supervision, få erfaring med protokoludarbejdelse, præsenta-
tion af resultater og dét at skrive en artikel. Derudover kommer du til at stifte bekendtskab 
med forskellige videnskabelige metoder samt lære, hvad det vil sige at stå i spidsen for 
eget forskningsprojekt. Der vil være rig mulighed for sparring med de øvrige forskere.
Vi forventer, at du kommer til at deltage i nationale og internationale kongresser. Afhæn-
gig af arbejdsindsats vil der være mulighed for at opnå første- og evt. medforfatterskab. 
Går du rundt med en lille gastrokirurg/gastromediciner gemt i maven og har lyst til at stå 
i spidsen for dit eget forskningsprojekt, så ring/skriv en kort motiveret ansøgning (max 1 
side) til mig på sebastian@kjaergaard.cc
Mvh
Stud. med. Sebastian Kjærgaard   Email: sebastian@kjaergaard.cc tlf: 71200271 og
Mark Berner-Hansen
Overlæge, Abdominal Center K, Bispebjerg Hospital
Dr. med., seniorforsker, speciallæge i almen kirurgi og kirurgisk gastroenterologi
Email: mbh@dadlnet.dk

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

På Børne Onkologisk Laboratorium (BONKOLAB) er to stillinger som studentermedhjælpere 
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 kemoterapi behan-
dling at gennemlæse den aktuelle patientjournal for dokumenterede årsager

Vi forventer, at du
er i gang med en videregående uddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige 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

Medicinstuderende søges til almen 
praksis

Aalholm Lægecenter i Valby søger lægestuder-
ende på 8.-10. semester ca. 10 timer om ugen.
Arbejdsopgaverne er fleksible og omfatter både 
betjening af reception og lægefagligt/sygeple-
jefagligt arbejde på et passende niveau.
Lægeklinikken har 2 lægekapaciteter, uddan-
nelseslæge og 3 deltidssygeplejersker. Vi har et 
vefungerende teamwork og passer godt på vores 
3600 patienter.
Løn: 165 kr/time + feriepenge
Har du lyst til en spændende udfordring, kan 
du kontakte læge Steffen Aas Simonsen på tlf. 
23725250 eller steffenaas@yahoo.dk.
Du er også velkommen til at sende en kortfattet 
ansøgning.

Aalholm Lægecenter
Roskildevej 162, 2. sal
2500 Valby
www.praksisportalen.dk

Kom til Karrieredagen 2016
Torsdag d. 13. oktober fra kl. 12.30 – 16.30 er der Karrieredag på Panum.
Mød virksomheder og organisationer og bliv inspireret til din karriere. Det sker 
i Vandrehallen på Panum, Nørre Alle 20.
Læs mere på http://sund.ku.dk/om-sund/karrieredag/

Keyboardspiller søges til Panum-band
Festband søger en Panum-studerende, der kan lægge keyboard/klaver akkorder og evt. 
soli til pop og andet dansevenlig musik. Vi har fast øvetid mandag aften kl. 20:00-23:00 
i Panums øvelokale. Vi spiller ude til større fester ca. tre gange pr. semester. Er du inter-
esseret, send en sms til 20303734.

Sangerinde søges til Panum-band
Festband søger en Panum-studerende, der kan synge til pop og andet dansevenlig musik 
og således være vikar for vores faste sangerinde i et halvt års tid. Vi har fast øvetid mandag 
aften kl. 20:00-23:00 i Panums øvelokale. Vi spiller ude til større fester ca. tre gange pr. 
semester. Er du interesseret, send en sms til 20303734. 
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Kandidatprojekt i Kardiologi?

Har du lyst til at skrive kandidat opgave i kardiologi så er muligheden her.

Projektet er en del af et PhD. projekt hvor den PhD. studerende aktuelt er i USA. 

Projektet omhandler patienter indlagt på mistanke om STEMI, men hvor der ikke findes 
betydende koronarsygdom ved akut kranspulsåreundersøgelse. 

I PhD-projektet skal disse patienter karakteriseres nærmere, da det ser ud som om de 
faktisk har en ligeså dårlig prognose som de patienter, der reelt har AMI.

Din arbejdsopgave vil bestå i at slå ca. 500 patienter op i elektroniske journalsystemer og 
registrere deres indlæggelser (relevante godkendelser haves).

Arbejdet kan gøres på ca 50 timer - men det kræver at du fysisk kan sidde på Rigshospitalet.

Du skal kunne afsætte tid nu – så dataindsamlingen er afsluttet senest medio oktober 2016

Ved din deltagelse kan du
1. blivemedforfatter på en artikel fra i PhD projektet, der omhandler død, AMI og stroke 
på disse patienter
2. lave din egen kandidatopgave, der beskriver genindlæggelsesmønsteret med alle 
diagnoser på de samme 500 patienter.

Idet der er tale om et klinisk orienteret projekt, er opgaven bedst egnet for en studerende 
på kandidatdelen.

Interesseret?

Kontakt 
Overlæge, klinisk lektor, dr.med Lene Holmvang 
mail: lene.holmvang@regionh.dk

Forsøgspersoner til videnskabeligt forsøg søges

Yngre og ældre raske kvinder
Med alderen mister mennesket muskelstyrke og muskelmasse, som kan give store 
udfordringer i form af nedsat livskvalitet og nedsat evne til at klare sig selv. Hvilke speci-
fikke mekanismer der ligger bag det aldersrelaterede muskeltab er, især hos kvinder, 
ikke fastlagt. Derfor er vi interesserede i at undersøge, hvad der sker i kvinders muskler 
når de træner en enkelt gang. Dette forsøg kan give os ny viden om, hvilken påvirkning 
alder har på musklerne. 

Forsøg:
Forsøget løber over fem dage, og inkluderer to forsøgsdage. Forsøgspersonerne skal lave ét 
træningspas med tung styrketræning, og fem dage efter skal der tages muskelvævsprøver 
i låret. På begge dage tages der også blodprøver.
Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden.

Krav til dig:
• Kvinde med alder mellem 20-30 eller 70-80 år 
• Normal- eller letovervægtig (BMI 20-30)
• Generelt rask
• Ikke-ryger

Du får:
• Honorar for din deltagelse

Interesseret? – Kontakt:
Cecilie Jæger Leidesdorff Bechshøft, MSc, Ph.D. stud.
Telefon: 2028 7752, på hverdage mellem kl. 9 og 15.
E-mail: Cecilie.jaeger.bechshoeft@regionh.dk

Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, Bygning 8, 1 sal.
2400 København NV
www.ismc.dk

28. august 2016 
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AN
 

H
old 10-12  

9. sep kl. 11.00 H
AN

  
H

old 13-15 
9. sep kl. 11.05 H

AN
  

H
old 16-18 

9. sep kl. 11.10 H
AN

 
   10. sem

ester:  
 Rul N

euro 
31. aug  kl. 13.00 LU 

Rul Voksenpsyk 
2. sep kl. 09.00 RH

61A 
Rul Børnepsyk 

26. sep kl. 11.00 TB 
  11. Sem

ester:  
 Send selv billede til IN

FO@
SCOREBOGEN

.COM
, 

grundet sen studiestart 
 

 SCO
REBO

GEN
 2016 

H
usk en 50'er og et sm

il! 
 Betal m

ed M
obilePay ved fototagning til 

 
             

Rasm
us Alder    

 22546091 
 Vi beder om

 lidt af jeres tid til at få taget billeder., 
Tak for det. 
 Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser! 
 Alle opgivne tider er ca. tider. 
 1. Sem

ester: 
31. Aug: Alle hold under rundvisning m

ed deres 
tutor m

ellem
 kl. 10-12.15 

2. Sem
ester:  

 201 
5. sep  kl. 16:00 LU 

202 
5. sep  kl. 16.03 LU 

203 
5. sep  kl. 16.06 LU 

204 
5. sep  kl. 16.09 LU 

205 
5. sep  kl. 16.12 LU 

206 
5. sep  kl. 16.00 LU 

207 
5. sep  kl. 17.03 LU 

208 
5. sep  kl. 17.06 LU  

209 
5. sep  kl. 17.09 LU 

210 
5. sep  kl. 17.12 LU 

211 
5. sep  kl. 17.15 LU 

 3. Sem
ester: 

 301 
7. sep  kl. 12.00 LU 

302 
7. sep  kl. 12.03 LU 

303 
7. sep  kl. 12.06 LU 

304 
7. sep  kl. 12.09 LU 

305 
7. sep  kl. 12.12 LU 

306 
7. sep  kl. 12.15 LU 

307 
7. sep  kl. 13.00 LU 

308 
7. sep  kl. 13.03 LU 

309 
7. sep  kl. 13.06 LU 

310 
7. sep  kl. 13.09 LU 

311 
7. sep  kl. 13.12 LU 

 4. sem
ester:  

 401 
21. sep kl: 10.00 LU 

402 
21. sep kl: 10.04 LU 

403 
21. sep kl. 10.08 LU 

404 
21. sep kl: 10.11 LU 

405 
21. sep kl: 11.00 LU 

406 
21. sep kl: 11.04 LU 

407 
21. sep kl: 11.08 LU 

408 
21. sep kl: 11.11 LU 

409 
21. sep kl: 12.00 LU 

410 
21. sep kl: 12.04 LU 

411 
21. sep kl: 12.08 LU 

   

12. Sem
ester: 

 Rul 1: 2. sep kl. 10.15 CAM
ES H

H
G 01.06 

Rul 2: 16. sep kl. 11.  RH
 4.03.1 

Rul 3:  30. sep kl. 10 RH
 4.03.1 

Rul 4: TBA 
 Basisgrupper: Send et billede på 
info@

scorebogen.com
 inden den 

30.septem
ber 2013 

 Sem
esterfri, eller dem

 der ikke er tilstede ved 
billedtagning af deres hold, kan få taget 
billeder ved: 

Fredagsbar d. 2. septem
ber kl. 15-17 

Fredagsbar d. 7. oktober kl. 15-17 

H
vis du ikke nåede at få taget billedet m

ed dit 
hold, kan du også sende et billede til os på 
info@

scorebogen.com
 m

ed dit navn, adresse, tlf. 
sam

t hold. Senest den 28.septem
ber 

 H
vis du ikke fik betalt få bogen, m

en gerne vil 
købe den alligevel, kan du fange os på en af de 
andre tider eller indbetale på konto: 
 Reg.N

r: 4280 
Konto. N

r: 10540194 
 H

usk, navn og sem
ester i note til m

odtager. 
 H

vis I ser fejl, eller der bliver rettet i jeres skem
a, 

vil vi m
eget gerne vide det .Send venligst en m

ail 
på info@

scorebogen.com
 

AfsTAttende kom
m

entar: 

Vi i scorebogsredaktionen vil i år bestræ
be os på 

at få bogen hurtigere fæ
rdig. Dette kan kun lade 

sig gøre ved at vi presser os selv og sæ
tter m

eget 
tid af i septem

ber. Vi håber at i støtter op om
 

projektet igen i år, m
ange tak. 

Vi glæ
der os til en ny og  endnu bedre udgave af 

m
edicinstudiets kernepensum

. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen anno 2016 

PS: Fik du ikke hentet bogen fra sidste år kan 
dette gøres ved ovenstående fototider. 

w
w

w
.Scorebogen.com
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Vil du prøve kræfter med forskning? 
Parker instituttet er 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. 

Der er mulighed for, at du selvstændigt kan være med til at definere dit forskningspro-
jekt med henblik på et forskningsår. Alternativt kan du blive tilknyttet et af afdelingens 
projekter en dag om ugen, og derved få muligheden for at snuse til det videnskabelige 
arbejde inden du dedikere dig fuldt i et projekt.
Du er meget velkommen til at kontakte os selvom du er tidligt i dit studie. 
Med venlig hilsen
Bjarke Hansen, Læge og Lars Erik Kristensen, forskningschef  
38164182 /26846045
bjarke.hansen.01@regionh.dk

Medicinstuderende søges som forsker
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup

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

Projektet omhandler avanceret UL-skanning af muskler hos hovedpinepatienter med 
såkaldt shear-wave teknologi, som kan måle muskelhårdhed. Skanningerne foregår i 
samarbejde med Radiologisk 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 påbegyndes før om muligt.
 
For yderligere information kan du kontakte:
Afdelingslæge, ph.d., dr.med. Henrik Schytz: henrik.winther.schytz.01@regionh.dk

Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, 
søger en skolar med interesse for obstetrik og forskning.

Start 1. november 2016. Formålet med studiet er at foretage en grundig undersøgelse 
af, hvad der sker i kvindens krop i forbindelse med graviditeten. Du kan læse mere om 
studiet på http://www.ssi.dk/gravidprojekt

I samarbejde med projektsygeplejersken vil dine arbejdsopgaver blandt andet være 
inklusion af prøvedeltagere, blodprøvetagning, laboratoriearbejdeog generel drift af et 
stort videnskabeligt studie.
Vi tilbyder førsteforfatterskab.En kontorplads i et internationalt anerkendt epidemiologisk 
forskningsmiljø. Mulighed for at deltage i et af KUs kurser.
Du skal have bestået 5. semester, kan arbejde selvstændigt og har faglig interesse inde for 
feltet. Tidligere forskningserfaring og kendskab til databehandling er en fordel

Løn 10.000kr./måned. Varighed 12 mnd. Send motiveret ansøgning og CV til Marie-Louise 
Rasmussen EEH@ssi.dk. Ansøgningsfrist: 13. september 2016

International Course in Paediatric Infectious Diseases and Global 
Health, Sri Lanka 
Sri Lanka
Enhed for Global Sundhed, Rigshospitalet arrangerer i januar 2017 et kursus i Sri Lanka 
fra d. 20. jan.-29. jan. 2017.Kurset arrangeres i samarbejde med BørneUngeKlinikken, 
Rigshospitalet, School of Global Health, Københavns Universitet, PeradinyiaUniver-
sity og AnaradaphuraUniversity Sri Lanka.Fokus vil i år være på Infektioner og Non-
CommunicableDiseases i et mellemindkomstland med både infektionssygdomme og 
kroniske sygdomme. Programmet omfatter tropesygdomme, tuberkulose, forgiftninger 
(self harm), slangebid, traditionel medicin samt ernæring, diabetes og risikofaktorer for 
kardiovaskulære sygdomme.  Der vil dagligt være patientdemonstrationer eller fieldvisits.

Kurset søges godkendt som PhD-kursus ved Københavns Universitet. 

Tilmelding
Kurset henvender sig til læger, sundhedspersonale og medicinstuderende med interesse 
for Global Sundhed og tropesygdomme. Der vil udover ca 25 danske deltager på kurset 
være  ca. 10  læger fra Sri Lanka.Foreløbigt program kan ses på enhedens hjemmeside 
eller på www.infektionspaediatri.dk.

Pris for deltagelse er 14.900 kr, der omfatter kursusafgift, fly, overnatning på dobbelt-
værelse , morgenmad og frokost samt lokal transport  på Sri Lanka Deltagerne afholder 
derudover selv udgifter til aftensmad og visum. Tillæg for enkeltværelse under hele  
turen er 1600 kr.
Tilmelding på mail: globalhealth.rigshospitalet@region.dk senest 20.09.2016.

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
• 4. semester hjerte/lunge fysiologi
• 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. 

STUD. MED. søger du studiejob SE HER

Herlev/Østerbroundersøgelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital søger 
snarest Stud. med’er,  

Du vil blive en del af et team på 40 studerende. Der er 8 på vagt dagligt mandag-torsdag. 
Du er forpligtet til at tage 1 vagt om ugen, også i eksamens- og ferieperioder. Mødetid 
er kl. 14.30 eller 14.45.

Herlev/Østerbroundersøgelsen er kort fortalt en befolkningsundersøgelse, som har til 
hensigt til at øge vores medicinske viden om mange forskellige alvorlige sygdomme, 
som hvert år rammer mange tusinde danskere. Indsamlingen foregår hver uge året rundt 
mandag til torsdag mellem kl.15-18.30 (www.cgps.dk)

Deltagerne får et alment helbredscheck, som indbefatter at der bliver taget blodprøver, 
målt blodtryk, gennemgået spørgeskema, taget talje/hofte mål, målt ankel/braccial index, 
lavet lungefunktionstest mm.
Når sidste deltager er gået hjem skal der nedfryses blod til biobank, pakkes invitationer mm 
og gøres klar til næste dag. Vagten slutter derfor først når man er færdig, typisk kl. 22-23.
Hvis din tidshorisont er under ½ år har det ingen interesse, da der går noget tid før man 
er dus med alle opgaverne.
Oplæring vil finde sted med 3 oplæringsvagter.
Du skal være MEGET omhyggelig, systematisk, fleksibel og mødestabil. 

Vi tilbyder et relevant studiejob i en aktiv forskningsafdeling med et godt arbejdsmiljø.

Ring evt. på 38683306 og spørg efter Anja Jochumsen eller Hanne Damm for at høre 
nærmere.
Ansøgning sendes via mail til:
hanne.damm@regionh.dk & anja.jochumsen@regionh.dk. (Send til begge adresser).

Ansøgningsfrist: 14 september 2016

Lider du af migræne?
Forsøgsdeltagere søges!

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mellem 18 og 60 år gammel.
• Lider af migræne gennemsnitligt ca. 1-4 dage pr måned.
• Er udover migrænen sund og rask
Baggrund
Migræne er en meget hyppig og invaliderende sygdom, der rammer ca. 15 % af den danske 
befolkning og koster samfundet ca. 2 milliarder kroner om året. Årsagen bag sygdommen 
er stadig ikke fuldt klarlagt. Forskergruppen ved det landsdækkende Dansk Hovedpine-
center, Glostrup Hospital, har i over 20 år forsket i migrænens mekanismer ved bl.a. at 
udløse hovedpine hos migrænepatienter med stoffer, der forekommer naturligt i kroppen.

Disse forsøg har givet os stor viden og har været med til at udvikle ny og bedre migræne-
medicin.

Sted og tidsforbrug
I alt ca. 10 timer fordelt på 3 besøg på Glostrup Hospital. Der gives godtgørelse på 200 
kr/time, i alt ca. 2000 kr.

Forsøgsbeskrivelse
Vi giver en indsprøjtning af PACAP38, et i kroppen naturligt forekommende stof. Du vil få 
målt puls og blodtryk under hele forsøget. Efter forsøget får du frokost og må efterfølgende 
tage hjem. Du vil få udleveret et spørgeskema til hjemmeregistrering af evt. hovedpine.

Kontakt-information
Er du interesseret eller vil vide mere om forsøget kontakt da læge, Ph.D.-studerendeLuise 
Vollesen på e-mail: DHCprojekt@gmail.com eller på telefon 25 73 22 84.
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Brænder du for at arbejde med rådgivning, sundhed og fore-
byggelse?
Prescriba vokser konstant, derfor søger vi en studentermedhjælper til et alsidigt job i vores 
sundhedsfaglige team.
Om dig
Vi forestiller os , at du studerer enten medicin, psykologi, folkesundhedsvidenskab, IT 
og sundhed, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + psykologi el. lign.  Vi søger en 
studerende på 5.-7. semester
Vi lægger vægt på, at du har en bred faglighed og en stor portion selvstændighed. Som 
studentermedhjælper skal du have lyst til både at rådgive inden for livsstil og trivsel, såvel 
som du ikke skal være bange for opgaver inden for IT/digital sundhed.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. være:
•   Coaching og samtaleforløb inden for livsstil, trivsel og sundhed
•   Kvalitetskontrol af data i Excel 
•   Koordinering i forbindelse med sundhedstjek på arbejdspladser
•   Testarbejde af forskellige digitale bruger-
flows
•  Sundhedsfaglig research og små skriveop-
gaver
•  Diverse ad-hoc opgaver
Kvalifikationer:
Du har erfaring med og/eller gode evner 
inden for:
•  Coaching eller telefonisk rådgivning inden 
for trivsel og sundhed
•  Excel og gerne statistik
•  Opgaver, der kræver koordinering og logisk 
tænkning
Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring 
med Den Motiverende Samtale eller lignende.
Som person er du:
• Åben og udadvendt
• Selvstændig og sætter en ære i at følge din 
opgaver til dørs
• Er god til at kommunikere med forskellige 
mennesker – og ikke bange for at snakke om 
”svære” emner.
• Fleksibel og løsningsorienteret
Vi tilbyder:
• 7-14 timers arbejde ugentligt – periodevis 
mere
• Arbejdsplads i Kbh. K
• Søde kollegaer i et uformelt og socialt 
arbejdsmiljø
• Stor fleksibilitet i forhold til dit studie
• Arbejdsopgaver, der udvikler din faglighed
Er du interesseret i jobbet?
Send ansøgning og CV til martha@prescriba.
com, skriv 'Job som studentermedhjælper' i emnefeltet.

Ansøgningsfrist d.14.09.2016 kl.12.00. Vi indkalder løbende til samtale.
Ansættelse: Hurtigst muligt
Hvis du har spørgsmål til jobbet, kan du kontakte martha@prescriba.com eller katrine@
prescriba.com eller tlf.: 39 17 89 87. 

Annoncer og redaktionelt

 

Husk at se efter info om evaluering 
i dit Absalon grupperum, så du kan 
være med i processen. 
Resultater findes på: 
sund.ku.dk/ 
om-sund/uddannelseskvalitet/ 
evaluering-paa-sund/ 
 

Med venlig hilsen 
Evalueringsenheden 

Rejsebeskrivelse

Rigshospitalets afdeling for øre-næse-halskirurgi og audiologi ved professor Christian v. Bu-
chwald har i mange år haft et samarbejde med Massachusetts Eye and EarInfirmary (MEEI), 
Harvard Medical School i Boston. To gange om året tilbydes to-tre studerende én måneds 
ophold på MEEI, der for andet år i træk er blevet kåret som USA's bedste ØNH-hospital.
Under opholdet kan man besøge alle subspecialerne inden for øre-næse-hals, eller man 
kan bede om at blive placeret primært inden for ens interesseområde. Typisk tilbringer 
man to uger i diverse ambulatorier og to uger på operationsgangen. Der er rig mulighed 
for at blive klogere og hente inspiration med hjem.
Dagen starter omklædt til morgenstuegang klokken 06:00 på hoved-halsonkologisk 
sengeafsnit. ”Chief resident”, der er kursist på sidste år af hoveduddannelsen, gennemgår 
dagsplanen og fører derefter an til morgenstuegang. I hælene på ”chief resident” følger 
en procession af yngre læger i hoveduddannelse, medicinstuderende fra ind- og udland, 
samt studerende fra den amerikanske lægeassistentuddannelse. Som medicinstuderende 
står man klar med det nødvendige udstyr i kittellommen, når ”chief resident” skifter 
forbindinger på postoperative patienter og tjekker Doppler-signal i de indopererede 
transplantater.

Efter morning rounds er der morgenmad i kantinen på 7. sal, som har en fænomenal udsigt 
over Charles River. Dagen tilbringes herefter i ambulatoriet eller på operationsgangen, hvor 
man på nært hold kan overvære, hvordan toppen af amerikansk ØNH håndterer patienter, 
foretager komplicerede operationer, og oplærer kommende speciallæger. Dagen slutter 
typisk mellem klokken 16 og 20. Torsdage og fredage er der morgenundervisning. Torsdage 
i form af "grand rounds", hvor en senior læge underviser hele staben i et relevant emne 
angående forskning, behandling eller undervisning. Fredag morgen er der undervisning 
af yngre læger og studerende. Her er der tradition for, at de danske medicinstuderende 
sidst på opholdet fremlægger enten en case eller egen forskning.
Boston er en fantastisk flot og historierig by, som der er god mulighed for at opleve i 
weekenderne. Det kan anbefales at tage en tur i kajak på Charles River, eller en guidet tur 
til MIT eller Harvard University, hvor det er de studerende selv, der viser rundt. Afhængigt 
af årstiden er det også muligt at se basketball,baseball, ishockey elleramerikansk fodbold.
Opholdet kan varmt anbefales alle med interesse for ØNH- specialet. Det er travlt men 
utroligt lærerigt og inspirerende.

Klokken er 23.59 (altså, sådan symbolsk – i virkeligheden er den nok nærmere 17.46) og MOK bringer her en aller sidste opfordring 
til, at du tager dig selv i ørerne og sender den indsuppleringsansøgning afsted, som du har liggende derhjemme i "sokke"-skuffen. 
Ja, for hvorfor i alverden skulle du ikke have brændende lyst til at komme og være med?! Vi har jo både:

MOK INDSUPPLERER!

Alle ansøgere får svar per mail (sagde vi ikke godt, at vi er gode til mail?) i løbet af uge 37.
s e n e s t  MANDAG den 12. SEPTEMBER kl 11.59.59 

1) Et fabelagtigt motiverende soundtrack til arbejdsdagen
2) Søde med-MOK’ere
3) Uovertrufne email-tømnings-skills
4) ...og så får vi lov at se hinanden HVER MANDAG!

Hvis du er blevet endeligt overtalt, så send din ansøgning til MOK@mok.dk

#hype

laes om "indsaet tekst"

Per p p p 

Kys og møs og CTRL+V fra redaktionen <3
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GENERALFORSAMLING 
INFOMØDER
05.09.16 16-20 
13.09.16 16-20

KURSER TIL EFTERÅR
Kursus tilmeldingen er i fuld gang og 

den lukker på torsdag den 8. september. 
Derefter vil der blive trukket lod. Hold 

øje med restpladser og andre 
informationer på fadl.dk og facebook.

com/fadlkbh

Semesterstartskursus
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 Køben-
havn? Så kom til FADLs overlevelseskursus - 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

Hvorfor meldte du dig til FADLs 
repræsentantskab?

Jeg meldte mig til Repræsentant-
skabet, fordi jeg kunne rigtig godt 
tænke mig at være med til at skabe 
de bedst mulige læger i Danmark. 
Derudover er tanken om at gøre livet 
som medicinstuderende så attraktivt 
som muligt, noget der tiltaler mig, og 
som jeg gerne vil lægge timer i.   
                    - Katrine

Infomøder i FADLs 

kantine. Kom og hør 

om, hvad det vil sige at 

være repper!
KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk

FADL Kredsforeningen 



| 9 Bassistgrupper
TEMAMÅNEDSMØDE OM OVARIECANCER!

SÅ fik vi planlagt semesterets første månedsmøde! 

4.595 kvinder lever med diagnosen ovariecancer og i gennemsnit dør en af disse kvinder 
hver dag - dog er overlevelsen forbedret og incidensen faldende gennem de sidste 30-
40år. Hvad er årsagen til dette? Hvem rammes af sygdommen og hvad er behandlingen?

Det er nogle af de spørgsmål klinisk professer og læge Claus Kim Høgdall fra Rigshospitalet 
vil guide os gennem på denne tirsdag eftermiddag! 

Der er masser af plads til spørgsmål og vi håber selvfølgelig på at se så mange af jer 
som muligt!

Der vil som altid være kaffe, the og kage :-) 

Vi starter med en kort intro (cirka 15min) til basisgruppen GO for alle nye medlemmer, 
hvor formanden vil fortælle lidt om gruppen, hvad vi laver og hvordan du kan blive en 
del af vores fantastiske basisgruppe ;)

Efter foredraget holder vi et kort månedsmøde, her skal vi blandt andet brainstorme over 
temaer til semesterets foredrag OG vi har brug for DINE gode ideer! 

/GO København

Semesterplakat – EFTERÅR 16
 

September
Basisgruppebazar

20. september
Temamånedsmøde: 

Foredrag om ovariecancer
Intro til gruppen

Oktober
Debat-foredrag

13. oktober
Karrieredag m. FYGO

Quiz, placenta og kage

November
Kursus: Akut obstetrik

November
Temamånedsmøde

December
Temamånedsmøde

+ julehygge

Hold øje med plakater og facebookevents for præcise datoer
Vi glæder os til at se dig!

Find os på Facebook:
GO København - Medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik

Velkommen til semesteropstart i Kristne Medicinere Køben-
havn
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 planlægningen af semesterets 
større events.
Vi slutter af med at bestille pizza og hygge!
Alle er velkomne – kom og vær med!

Kære allesammen!
SÅ er vi klar med et dejligt nyt foredrag i PIPPI :)
Den 14. september vil der komme en børnelæge ud og fortælle om hvordan 
man bliver børnelæge og ikke mindst hvordan arbejdet er! Super spændende 
og relevant.
Det bliver skønt at starte semestret op i PIPPI med et hyggeligt foredrag. 
Som altid serverer vi te og kaffe og vi har 
også lidt godter til at holde blodsukkeret 
oppe efter en lang dag på læsesalen - det 
lover vi :D 
Alle er velkomne! Man behøver end ikke 
at sige, at man kommer – så tag din læse-
makker under armen og afsted.
Nærmere tid og sted kommer op snarest 
på facebook: https://www.facebook.
com/pippipaapanum/, på posters på 
Panum og her i MOK!

Vel mødt!
Tusind knus fra PIPPI

PORTOS FLYTTER!!!
Vi forlader facebookGRUPPEN og lukker hjemmesiden, men fortvivl ikke. Al fremtidig 
information og alle fremtidige begivenheder vil blive formidlet via vores nye facebookSIDE.
FacebookGRUPPEN lukkes ikke lige med det samme, men gruppens dage er talte. Så 
hvis du i fremtiden fortsat vil følge med i hvad der sker i PORTOS, skal du LIKE den nye 
facebookSIDE.
https://www.facebook.com/Portos-Panums-Ortopædkirurgiske-S…/
Som om det ikke var nok, har vi også fået ny e-mailadresse. I fremtiden kan du skrive til 
os på portoskbh@gmail.com
Ses!

VIL DU OGSÅ VÆRE PsykOBS’ER?

Vi i PsykOBS KBH er klar til at uddanne nye og videreuddanne gamle undervisere. Hvis 
du kunne tænke dig at være med til at undervise gymnasieelever og nedbryde tabuer 
om psykisk sygdom så se her:

PsykOBSholder undervisningsdag Lørdag d. 1. oktober kl. 13. 
Det er den perfekte mulighed for, at få de evner, der kræves af en PsykOBS underviser! 

I løbet af dagen vil der være oplæring i brug af vores eget undervisningsmateriale. 
Derudover kommer opus panelet og psykolog Anne Rom forbi.

Hvis du synes det lyder spændende, så skynd dig at tilmelde dig! 
(frist 30/09-16kl 12)

Find facebookeventet ”PsykOBS intern undervisningsdag, E16” for mere 
information.

Du kan også finde os på vores facebook fanpage: ”PsykOBS”
Vi holder også månedsmøde den 2. torsdag i måneden kl. 17 i 

studenterhuset, hvis du gerne bare vil høre mere om hvad vi laver!

Tro (mindre) på dig selv - preshowUAEM 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/ 

CRA
ZY SKA

LA
KEDELIGT?

Hvor 
og hvornår er 

det?
Alle taler om det...
 Jeg vil SÅ gerne 

med...!
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Stetoskopet: 
Podcast for medicinstuderende

Vi har sat os for at skabe en podcast, der er rettet direkte mod jer, med interesse for 
sundhed og det danske sundhedssystem. Vi er en gruppe på cirka 10 medicinstu-
derende, der synes at der mangler en god mediciner podcast i iTunes butikken, en 
mulighed for at lægge bøgerne og tidsskrifterne på hylden, men stadig bliver oplyst 
og underholdt.

Stetoskopet vil hver anden uge levere en 
halv til en hel times radio om medicin, 
sundhed, studenterpolitik, sundhedspolitik 
og forskning. Vores første program udkom-
mer torsdag d. 15. september og sætter 
fokus på den turbulente periode FADLs 
vagtbureau netop har været i gennem. 
Det kan du læse meget mere om i næste 
uges MOK.

Vi lyttes ved (meget snart),

Stetoskopet

SAKS events
Studerendes Almene Kirurgiske Selskab byder hjerteligt velkommen til de nye studer-
ende! Denne måned er sprængfyldt med spændende arrangementer, hvor vi håber at 
se en masse af jer!

Kalender
SAKS september 2016

13. september: Vi lægger ud med vores månedsmøde, der som altid afholdes 2. tirsdag 
i måneden. Denne gang fungerer som en introduktion til basisgruppen og er særligt 
henvendt til nye studerende. Det bliver hyggeligt! Husk at månedsmøder er for alle, 
medlemmer som ik- ke-medlemmer. Find eventet på vores facebookside.

19. september: SAKS 
besøger basisgrup-
pebazaren! En fantas-
tisk mulighed for at se, 
hvad Panum har at byde 
på, så husk at lægge vejen 
forbi vores stand.

21. september: Vi holder 
første kursus dette semes-
ter, nemlig vores populære Sutur 1, d. 21/9 kl. 17.15-19.30. Sutur 1 er adgangsgivende 
til flere af vores andre kursur og lærer dig de mest basale suturteknikker, som du fx kan 
bruge på TKO. Kurset kommer til at foregå på Panum, og vi har 24 pladser, og prisen er 50 
kr. Husk at du skal være medlem af SAKS for at deltage på vores kurser. Billetter kommer i 
salg en uge før, og eventet bliver snart offentliggjort på vores facebookside.

Månedsmøde i SAMS
Er du interesseret i at høre, hvad man kan med et speciale i almen medicin udover at sidde 
i almen praksis? Kom til månedsmøde i SAMS torsdag d. 15. september kl. 17:00 i mini 
aud. 29.01.30. Her kommer Søren Brix fra Læger uden Grænser og holder oplæg. Du kan 
også få en forsmag på, hvad resten af semestret byder på.
Der vil som altid være pizza og hygge bagefter. Tag endelig din nye holdkammerat 
under armen!

SØNHKS byder velkommen til et nyt semester fuldt af øre-næse-hals-relaterede 
events og kurser. Kom med!

Kære ØNH-interesserede studerende,

Vi i SØNHKS glæder os over at kunne byde nye og gamle medlemmer og 
ikke-medlemmer velkomne til et nyt semester. Vi afholder vores velkendte 
og yderst pouplære kurser i blandt andet hoved-hals-kirugi og basle 
ØNH-undersøgelsesteknik- ker. Hold dig opdateret 
på vores facebook- side og på vores egen 
hjemmeside, www. soenhks.dk, eller kom 
til månedsmøde den første tirsdag 
h v e r  m å n e d , hvor du også kan 
møde andre søde ØNH-entusiaster!

De bedste hilsner fra
Bestyrelsen

 Kapitel 1: Engang i den gamle studenterklub 
var der nogle mennesker, der valgte at kalde 
sig selv for HG'ere. De har siden den gang 
hersket og regeret over en kælder. HVEM 
FANDEN gider at herske i en kælder, måske 
lige ud over ham psykologen fra Riget? Han 
var åbenbart ikke den eneste. Nå tilbage til 
emnet. De lavede altså den her forening, 
kaldet HG eller Husgruppen. Den findes 
ikke mere, hvilket er en hel anden historie. 
Til gengæld findes HG'erne stadig, og det er 
det, vi gerne ville frem til. De her HG'ere, de 
laver alt muligt fedt nede i Studenterklubben. 
Mest kaffe og fester. Både korte fester såsom 
semesterstartsfest og fredagsbar og længere fester som 
fx niogtrestimersbaren i den sidste weekend i oktober. 
HG'erne er et særligt socialt anlagt og vil altid gerne være 
flere. Derfor har du nu muligheden for at være en del af 
"slænget". Så kan du lave gadedrengeløb eller måske drikke 
en kop kaffe, der liiiiiige har stået og kølet lidt af, så ville 
det måske være en ide at overveje, om du skulle dukke 
op i Klubben på mandag kl 15:15:00 og høre, hvad de 
lige præcis kræver. Måske er det meget, måske er det 
lidt mindre - det vil tiden jo vise.

Kapitel 2: Den førnævnte gruppe kaldet HG'erne, har 
faktisk allerede lagt i støbeskeen til en fest. Det er 
ikke en af de der kedelige fester hos din tante, 
lørdag formiddag, hvor de røde pølser for længst er 
flækket i  den simrede gryde på hendes gaskomfur. Nej 
nej nej, det her er, hvad HG'erne selv ville betragte som et 
såkaldt "brag" af en fest. Det er en gammel tradition, at 

den første fredagsbar ligger ved semesterstart, o g 
at semesterstartsfesten, som i dette tilfælde er den omtalte 
fest, ligger en måneds 
t i d inde i 

semestret. Faktisk tæt på fredagsbar nr. 2, som 
ligger fredagen efter. Nå, men tilbage til emnet, 

semesterstartsfesten, eller ved i hvad? Lad os 
bare kalde den for "Braget". Det klinger ret 
godt. Braget, som vi nu kalder festen, 
kommer til at løbe af stablen den første dag 
i oktober måned, og nærmere info følger. 
Summa summarum, skal du altså sætte kryds 
i din kalender d. 1. oktober det herrens år 
2016, hvor Braget løber af stablen. Spørger 

du HG'erne omkring nærmere information 
om dette arrangement, får du nok bare svaret 

"Nærmere info kan du læse om i næste uges MOK". 
Det synes MOK-redaktionen faktisk er ret fint.

Kapitel 3: Man kan fremad se, at de har været udset til at 
læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der 
afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af 
at formidles stort uden brug fra presse. I en kant af landet 
går der blandt om, at de vil sætte den over forbehold for 

tiden. Vi flotter med et hold, der vil rundt og se sig om i 
byen. Det gør heller ikke mere. Men hvor vi nu overbringer 

denne størrelse til det den handler om, så kan der fortælles 
op til 3 gange. Hvis det er træet til dit bord der får dig op, 
er det snarere varmen over de andre. Selv om hun har sat 

alt mere frem, og derfor ikke længere kan betragtes 
som den glade giver, er det en nem sammenstilling, 
som bærer ved i lang tid. Det går der så nogle timer 

ud, hvor det er indlysende, at virkeligheden bliver tydelig 
istandsættelse. Det er opmuntrende og anderledes, at det 
er dampet af kurset i morgen. Der indgives hvert år enorme 
strenge af blade af større eller mindre tilsnit.

STUDENTERKLUBBEN

For at opsummere: Der er HG-intro på mandag kl 15:15 i klubben og semesterstartsfest d. 1. oktober - nærmere info følger
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HENAD

2. Når man har mistet evnen til normal relation til virkeligheden gennem almindelig 
realitetstestning
4. Denne type nekrose er almindelig i hjernevæv
8. Dette præparat bruges især ved en særlig affektiv lidelse. Bivirkninger omfatter bl.a. 
nefrogen diabetes insipidus og stærk teratogenicitet i form af Ebstein's anomali hos et 
eventuelt foster.
9. Dette protein forhindrer almindeligvis cellen i at gå fra G1- til S-fasen i cellecyklus
12. Pulmonalstenose, ventrikelseptumdefekt, højre ventrikelhypertrofi og overridende aorta
13. En atypisk og aggressiv lungeinfektion, som klassisk spredes via aircondition og lukkede 
vandsystemer og ledsages af voldsomme gastrointestinelle symptomer
14. Dette organ har sit embryologiske ophav i tyndtarmskrøset
15. Corynebacterium difteriae produceres et AB-toxin, som fungerer meget lig de toksiner, 
som produceres af denne bakteriespecies
18. Mangel på dette B-vitamin ses ofte ifm eksempelvis kronisk gastritis og resektion af distale 
ileum, og fører til makrocytær anæmi m. perifere neurologiske udfald
19. Dette protein virker antitrombotisk ved at øge antitrombins affinitet for faktor Xa og 
trombin
22. Dette protein er muteret i Friedrich's ataxi
24. Disse celler er deriveret fra neuralvoldene og indeholder høje koncentrationer af tyrosin 
hydroxylase
27. Vinkristin og vinblastin hæmmer celledelingen i denne fase
28. Den centrale molekylære defekt i dette syndrom er en mutation i genet, som koder 
for fibrillin
29. Dette hormon produceres i koglekirtlen og er vigtigt ifm døgncyklusregulering
30. Dette præparat hæmmer lymfocytaktivering gennem inhibering af mTOR

NEDAD

1. En G-proteinkoblet receptor har så mange transmembrane domæner
2. CML involverer i 95% af tilfældene en translokation mellem kromosom 9 og 22, resulter-
ende i dette kromosom
3. Mikroskopi af pus fra en god gammeldags dryppert viser intracellulært lejrede gramnega-
tive diplokokker på mikroskopi. Mest sandsynlige diagnose?
5. Neurotransmitter, hvis lokale effekt i iris bl.a. fører til pupilkonstriktion
6. Denne del af cerebellum er vigtig for sammenkoblingen af vestibulært og visuelt input, 
og læsion af denne medfører typisk nystagmus
7. Dette kan tilsyneladende trigge en hel rusvejledning. Vorherre bevares.
10. Denne kranienerve er deriveret fra anden brankiebue
11. Epitelet, som dækker indersiden af trommehinden hører til dette kimblad
16. Denne proteintype findes fx i zonula adherens og er afhængig af Ca++ for at fungere
17. Dette organ udgår fra tredie brankiefure
20. Dette syndrom ses hos fænotypiske piger og medfører bl.a.: infertilitet, primær amenorré, 
tyrenakke, coarctatio aortae og diabetes.
21. En autoimmun inflammation af skjoldbruskkirtlen, som medfører hypothyroidisme og 
fibrose af vævet. Mikroskopisk kan ses veludviklede germinalcentre.
23. Hvis du får en ung kvinde ind med toksisk shock syndrom, så er det rimeligt ok vigtig 
at tjekke efter dette...
24. Den mest almindelige intrakranielle malignitet
25. Pentosefosfatvejen er essentiel for produktionen af dette molekyle, som blandt andet 
indgår ved fedtsyreproduktion og gluthationreaktioner
26. Regio mentalis

Af Peter "Det' sejt at sige nej!" James /MOK-red
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”Øh.. Tak. Men jeg hedder nu Simon...” mumlede jeg og fandt 
en plads for enden af bordet.

Bente smilte, ”Ja, det er fint, Silas. Hvad er dit telefonnummer?”

Jeg nævnte mit telefonnummer, og Bente hev sin telefon 
frem. Et øjeblik efter lød et bip fra min telefon. Jeg kiggede på 
displayet. Det var en anmodning om 150 kroner på MobilePay. 
’Dummebøde for at komme for sent.’ stod der. Jeg accepterede 
anmodningen uden tøven, for jeg ville jo gerne være Populært 
Specialolog.

Jeg sad i stilhed, mens dagens tjanser blev fordelt. Jeg 
prøvede at følge lidt med, men jeg havde også travlt med 
damage control over min konto. Der gik et sæt gennem mig, 
da jeg mærkede en venlig hånd på min skulder.

”Vil du have en kop kaffe, Severin?”, spurgte en yngre kvindelig 
Populært specialolog. Jeg takkede opgivende ja, og fyldte min 
plastikkop med halvlunken kaffe.

”Hov husk lige, at smide de 25 kr i kassen, Severin”, opfordrede 
hun mig, hvilket jeg indså, jeg nok var tvunget til, eftersom jeg 
allerede have drukket af de 200 mL. Den halvvarme kaffe røg 
hurtigt ned, og jeg tømte det sidste af den røde termokande 
med det sidste grumsede kaffe. 

”Hov, det bliver lige 25 mere, min ven” hørte jeg den  kvindelige 
Populært specialolog hvisle mellem sine sammebidte tænder. 
”Man må vel holde sig på god fod med dem alle” tænkte jeg 
og hev min pung op for at tømme den for de sidste skærver. 

”Når du ellers er blevet færdig med det her lille projekt kan du 
ellers gå ind på stue 3, så må vi se om vi har noget vi kan bruge 
dig til”, sagde hun afsluttende, inden hun smækkede døren 
bag sig og efterlod mig i ensomhed i konferencerummet. 

”Nå, men jeg kommer jo heller ikke sovende til tops”, tænkte 
jeg, og efterlod det sidste af mit brune pulvervand på 
konferencebordet, inden jeg gik ud for at lede efter stue 3.  
Den tomme gang gav mig ikke mange andre muligheder end 
at spadsere alene rundt på må og få, indtil jeg en time senere 
tilfældigvis fandt stue 3. Herinde fandt jeg til min lettelse 
Sebastian Kruppelløs, der var i fuld gang med at tilse patienter. 

”Han må kunne huske mig”, tænkte jeg, og henvendte mig 
hos ham. 

”Uha, er du sikker på at du skulle være på stue 3, Stinus?”, 
spurgte han mig tydeligvis irriteret. ”Simon... Ja, det sagde 
hende din kollega” svarede jeg, og undrede mig ikke over at 
han naturligtvis var så stresset. Man må jo have travlt som 
Populært specialolog. 

”Hun hedder altså Pernille Erfid - du kan ligeså godt vænne 
dig til at kalde dine kollegaer ved navn, lille du. Men okay - der 
er jo ikke så meget at gøre. Kan du ikke bare lige se mig over 
skulderen, så ser vi på det. Du kan bare sætte dig derovre.”, 
sagde Sebastian. 

Jeg satte mig gladeligt på den lille skammel i det fjerneste 
hjørne. ”Endelig, noget der kan komme på mit CV” tænkte 
jeg for mig selv og kiggede på Sebastian, ventende på at han 
kaldte mig op, så jeg kunne lave noget. 

CV

 Efter 90 minutter kaldte han endeligt: ”Øhm, Stefano - kan 
du ikke lige lave bund- og bleskifte her? Patienten har vidst 
dummet sig”. 

”Men det er jo ikke derfor jeg er kommet her?” spurgte jeg 
forvirret.

Sebastian nøjedes med at smile hans evindelige skælmske 
smil: ”Men du vil jo gerne være Populært specialolog, ikke? Så 
må du jo hjælpe hvor du kan.” 

At han havde ret, kunne jeg ikke undsige, og jeg gik ellers 
alene igang. Da jeg var færdig, var Sebastian hastigt på vej ud 
af døren: ”Kan du ikke lige sikre dig at der ikke er nogle af de 
her 6 patienter, der laver nogle ”problemer”, mens jeg er væk?”

”Altså, når vi er på arbejde må vi vidst kun have en patient af 
gangen?” undrede jeg mig, og fik prompte et svar: ”Jamen det 
her er jo ikke arbejde, Sonni - det er jo frivilligt?” 

Da Sebastian kom tilbage var han både glad og mæt. Han 
havde brugt pausen i kantinen: ”Er der sket noget mens jeg 
har været væk, Stanislaw?”

”Altså det var nu Simon... Men nej ikke rigtigt” svarede jeg 
efter en times rolige forhold. 

”Nåe, men hvis du bare sætter dig i hjørnet igen, så er det vidst 
også snart på tide, jeg får fri,” sagde Sebastian selvtilfreds. 

Da dagen var ved at rinde ud, henvendte Sebastian sig 
endeligt til mig igen: ”Nåe, nu må det også være en dag, hva’ 
Steve?”

”Jae, det var det vel” svarede jeg og forsøgte at skjule min 
umiddelbare skuffelse - det er jo svært arbejde, det man laver 
som Populært specialolog

”Men inden du smutter; nu har du jo set hvad vi laver. Så jeg 
sender dig lige et girokort på 1600 kr, her en af de næste dage, 
for - ja, hvad skal vi kalde det? Konsulentarbejde måske?”

”Okay” sagde jeg samtykkende og håbede på at jeg kunne få 
nogle nattevagter i næste weekend.

“You got to pay, if you want to play,” smilede Sebastian.

Forberedt på en lettere portemonnae den næste 
måned, drog jeg i Sebastians forsvindende slipvind mod 
konferencerummet. Her ventede Bente Lodsuger mig, med et 
diabolsk smil: 

”Jeg håber, vi ser dig igen i næste uge, Silvio”

SES


