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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
The Interdisciplinary Medical Technology Association
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.metascience.dk
www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com

www.portos.dk

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

freewebsite-service.com/sims

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

www.soenhks.dk
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KLUBBEN ÅBNER IGEN!

MOK -REDAKTIONEN TAGER PÅ TUR! HEJ HEJ!
GENERALFORSAMLING AKS, SE SIDE 4
MÅNEDSMØDE SEXEKSPRESSEN, SE SIDE 5
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LEDUNDERSØGELSE MED SAKS, SE SIDE 5

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
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I år stiltes urene en time tilbage til vintertid for ét-hundredende gang (no shit: første gang var i 1916) og oven i det afholdtes 
69 timers bar endnu en gang. Hvis du tilhører gruppen af stakkels sjæle, der ikke var nede i klubben til dette bangern brag 

af en epic weekend (ligesom Simon, der skulle til fætter/kusine-fest), så kommer her din gennemtænkte CHEAT-SHEET, så du 
kan tale med om beer-pong, HOMM3, Tour de France og (omg omg omg) Mo’s næsten-navnesøster + Diffe-diffe Dif!

69 timers bar 2016

OK Epic start på 69. Noget med flæsestegssandwiches, Panumkoret og mennesker, der endnu ikke havde defektet sig 
helt. Herligt. Jeg kom selv ned for at vinde beerpong-turneringen kl 1300. (Som desuden afholdes igen på fredag til 
frebar, en titel der ikke holder længere end en uge åbenbart.) NÅ! Men den vildeste battle stod jo selvfølgelig mellem 
team Pitbull (UT og Morten) og team Nelly (Mo og Callesen). Pitbull tabte (knap nok)... Øv. Det var dét for min beerpong-
karriere. Til sidst vandt de uoficielle panum-mestre, til alles store overraskelse. Heldigvis er titlen jo kun 1 uge lang. 

Revyen var nice. Som altid. Tak. Harald var alt for sej til at synge, jeg var solgt. Det var en kavalkade af godt gammelt 
og godt nyt, kæmpe vinger bagud. Bangeren. Jeg hang selv lidt ud ved ornitologernes bar, hvor jeg  spiste solsikkek-
erner og mariekiks og jeg fik sagt pænt goddag til Poppedreng og Karsten Ravn. Det hele var egenligt ret random, 3 
stjerner. (Nej 5) Hvis der er noget du skal være ked af at være gået glip af er det Scubar og Cociobar. En solid gruppe 
damer i hhv. våddragt og cociokjoler  - jeps... Det er jeg ked af jeg missede ihvertfald, jeg har hørt, at det var populært. 

MEN DET BEDSTE har du stadig ikke læst. One More Than Twelve kom og Martin Hermann (fra medicin – whaddup, 
”for han er én af vor eeeegne!”) var SINDSYG sej. De gjorde det kanon. Kæmpe thumbs up til at bandet bla. bestod af 
Panums lokalbefolkning.  Egenligt federe end Lucy Love, som det lykkedes mig at misse. Så det har jeg ikke meget at 
sige om, men som ejg hørte skulle have været mega fedt. 
Benson havde det desuden kedeligt, han kom ikke for han var ude og spise med sit arbejde. ggg. 

Hvis man først kom ned i klubben fredag ved 15.30-tiden kunne man meget hurtigt foranlediges til at tro, at 
der var ved at ske en offentlig massehenrettelse inde ved scenen – der var i hvert fald råb, skrig, tårer og opkast. 
Touren stillede tre hold i år – to gengangere i form af Scorebogen og Pondusdrengene, og så udfordrerne fra 
Fadl. De drak mange øl. De kastede op. Ja, og så gentog de ellers det i 2,5 timer. Det var lige præcis så dumt og 
så meningsløst som det plejer – men det er jo for pokker det, det skal være.

På et rimeligt ureglementeret tidspunkt træder feltets seedede bjergrytter op på scenen og kræver mikrofonen. 
Hun får den (lettere modvilligt) og musikken dæmpes idet hun begynder: ”Jeg er i klinik på gastrokirurgisk afde-
ling i øjeblikket – og der har jeg set mange perianale abscesser.” *folk griner og musikken bliver skruet op* ”Fuck 
nej! Skru ned! Jeg er ikke fucking færdig!” *musikken dæmpes igen* ”Ja, og på mange måder – så er Scorebogen 
meget ligesom perianale abscesser!” *crowd cheers* ”De er meeeeeeget tæt på at være røvhuller – men så er 
det de alligevel ikke helt. Til gengæld er de fucking klamme hele tiden!” *crowd explodes* Til trods for anale 
sammenligninger, så løb (cyklede, red.) Scorebogen med sejren med sølle 6 øl foran FADL og fejrede det med 
at sprøjte deres præmie ud over de forreste rækker tilskuere. Ja, det var i sandheden en begivenhedsrig tour. 

Om aftenen spillede Blau Blume klubben op til sit absolut fulde AV-potentiale. Vi kunne lige så vel have være 
til intim-koncert i Vega, som være nede i klubben – function1 + langsomt blinke-blinke lys + autentisk stemn-
ingsmusik gav i hvert fald UT sådan en ”young-love svaje-til-musikken kramme-koncert”. Det stod i skærende 
kontrast til at gå videre ud i atriumgården, hvor FULL MOON PARTY viste sig fra sin mest bas-arms pumpende 
og glow-in-the-dark neonfarvede side. Callesen og ATAM havde fundet alle de bedste dippe-dip traxx frem fra 
Thai-mappen og atriumgården lettede! 

Det var ikke kun da en million medicinere skrålede med på Million Voices, at atriumgårdens trommehinde var ved at 
nå bristepunktet  – forinden havde Chemise Bar (som vanligt) udøvet emotionelt betinget tvangsskrål, som kunne 
høres flere hundrede meter væk. Måske det kunne være en ide, at der lå en te-og-strepsil bar i forlængelse næste 
år. Det ville jeg da personligt have sat svært stor pris på, for dagen efter frygtede jeg for min laryngeus reccurens. 

Torsdag var fed. Fredag var rigtig fed. …men lørdag var FUUUCKING FED! Hvis du ikke var med lørdag og du har grædt lidt 
over det – så kan jeg faktisk godt forstå dig, skat. Om aftenen blev serveret musikalsk tapas af fineste de fineste råvarer dette 
land har at byde på, men det skulle der lige varmes op til. Dagen startede roligt ud - først på dagen sås EM-finalen '92 på 
storskærm, alt imens ganerne kunne læskes i både Havtorn-brændevin, parisertoast og kaffedrinks. Dagen fortsatte i ro og 
mag for en kort stund med HOMM3, Jazz & Bourbon samt Kø-bar. Herefter begyndte dagen dog at tage fart; mens sønderjy-
der og prøjsere i køen genopførte Slaget ved Dybbølmølle, holdt Scorebogen release af årets bog med billige Aperol Spritz. 

Efter 1 times pause ved scenen, begyndte det dog igen at koge; den akustiske klub100 åbnede for +100 minutters stemning 
med fællessang og papirhatte - stemningen løftede sig videre over i Disney damebar til eventyrlig stemmeopvarmning for 
til sidst at rive stemmebåndene absolut itu til vild MGP-storebar. 
Lykkens gudinde og hendes kusine, halvguden for normalhørelse tilsmilte ikke enhver - festen blev nemlig hurtig efterfulgt 
af blandt andet af Pittbull og Backstreet bar, alt imens Gulddreng gik på scenen. 

Man kunne med det samme mærke, at folk var kommet for at se kunsteren bag nogle af de største hits fra 2016:  Sceneområdet 
blev fyldt til bristepunktet og stemningen var euforisk - grænsende til det vanvittige - i de 16 minutter han fyrede op for sine 
smashhits.  Bedst som man troede, at aftenen havde peaket, blev sløret løftet for en uventet gæsteoptræden, da surprise-
DJ'en, Mø trådte på scenen. Dagen efter at have spillet i et udsolgt Forum, overtog hun pultene fra Panums resident-DJs og 
gjorde Studenterklubben til Københavns mest hypede venue for en aften.
Efter Mø, gik Rene Dif på scenen og satte hurtigt stemningen med et brøl: "Hvem skal man sutte pik på, for at få en øl i den 
her klub!?" En stor skaldet mand i brede striber er ikke altid garanti for gode oplevelser, men Differen fik damerne ned på floor 
og alle til at synge med. Ikke mange kan have undgået "Come on, barbie - lets go party" på Snapchat den følgende morgen. 

Efter Rene Dif fortsatte festen med Basministeriet, fest og flæskestegssandwich til de få, der endnu var i live i den tidlige 
morgen efter 69 timers led fest. 

TORSDAG

Alt-alt var det once again en MOTHA-FUCKING perfect 69. Tilbage står du nu med gode minder, beskidte atriumgård-sko og – åh fuck – en akut mangel på din jakke. Det sidste er der heldigvis råd 
for! Tjek bare vores guide til at overkomme jakkeløshed på side 9!  Åh, men ææij – du sidder nok også derhjemme og sukker over hvor trist det er, at 69 er slut nu. Aber doch – igen kan MOK bringe 
dig løsningen: der er nemlig LANG FREDAGSBAR nu på fredag! Juuhuu! MOK er på efterårstur, så ingen af os kommer – men måske det bliver fedt alligevel? Tag du hellere bare derned og se det an... 
Ps. ”Ej MOK, altså! I har jo fotodokumeteret alt for lidt!” ... ”Nej, bare rolig min ven! Side 10+11 er spækket med  snapshots! Bladr du bare frem og se!”

Anders, Sofie og Mo //MOK-red

FREDAG

LØRDAG
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 Kommende arrangementer i AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale. 
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste efterårets arrangementer. 

Her er efterårets kommende arrangementer og kurser:

Torsdag den 3. November 17-19 - AKS generalforsamling 

Alle kardiologiinteresserede studerende bydes velkommen til AKS’s generalforsamling 
2016. Udover valg til bestyrelsen vil der være kage, rødvin og hyggelig stemning. 
Vi mødes i lokale 42.01.16 i pavillonen kl 17. 

Fredag den 25. November - Ekko-kardiografi kursus 

Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på Gentofte hospital 
i samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik mulighed for hands-on erfaring. 
Kurset afholden fredag den 25. November fra kl 16:30 til 20 på Gentofte hospital i ”Hjer-
temedicinsk forskning 2”, opgang 8, 3. Sal th. 
For at maksimerer hands-on tid, er der kun plads til 15 deltagere på kurset. Pladserne 
fordeles efter først til mølle princippet.  Kurset kræver medlemskab af AKS,  se facebook-
gruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.

Tirsdag den 6. December kl 16-19 - Kursus i Praktisk Kardiologi.

Dette kursus i praktisk kardiologi er for studerende der har lyst til at vide mere om akutte 
tilstande og behandling af disse.  Kurset vil bestå af en gennemgang af AKS, hjertesvigt 
og farlige arytmier, således yderst eksamensrelevant for både 7., 8. og 9. semester, samt 
andre der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!
 Kurset afholdes tirsdag den 6. December kl 16-19 i lokale 41.0.01 i pavillonen på Panum. 
Lokale oplyses senere.  Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - 
Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse. 
Se event på Facebook 

Intro til Hjerte Lunge – Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus. 

I december afholder vi vores gratis kursus for 1. Semester, som har til formål at klæde jer 
godt på, til spørgsmålene i Hjerte & Lunge pensum, ved jeres første eksamen her på Panum.  
Hold øje med MOK og vores Facebook gruppe. Kurset er gratis og kræver ikke 
medlemsskab. 
 

Onsdag den 4. Januar kl 17-20. EKG I - Lær at tolke et EKG! 

En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. i 
klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant for 
blandt andet 4. Semester og 7. Semester. Kurset afholdes onsdag den 4. Januar kl 17-20 i 
lokale 42.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse. 
Se event på Facebook 

Tirsdag den 10. Januar kl 17-20. EKG II – Kursus i avanceret EKG tolkning. 

Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG'er og er 
således yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til 
en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige! Kurset afholdes torsdag den 10. Januar kl 17-20 
i lokale 41.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  
se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" 
for indmeldelse. 
Se event på Facebook 

Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

”Døden Som Forestilling” + Fællesspisning
Onsdag 9. november kl 17, Panum 

Det er efterår, det er svært at holde sig varm, så til månedsmødet i november tænder 
Cogita først op for den gode diskussion, før vi bagefter tænder op under gryderne for 
alle interesserede. Den står på et diskussionsoplæg om ‘Døden Som Forestilling’ med 
efterfølgende fællesspisning. 

Døden er en af de få ting, alle mennesker kan siges at have til fælles. Som ‘The Great 
Equalizer’ er døden en uundgåelig del af alles skæbne, og i den seneste tid har der været 
stigende plads til at tale om døden offentligt, bl.a som del af diskussioner om aktiv død-
shjælp. Men noget helt centralt for døden er, at det i sidste ende er en størrelse, der er 
meget svær at gå til - for hvem har egentlig mandat til at udtale sig om døden, hvem har 
så at sige den rette erfaring?

Thomas Lacoppidan, ansvarlig for semestrets tema, vil forsøge at belyse nogle helt 
grundlæggende spørgsmål for vores forståelse af døden: 
Hvad betyder det for mennesker såvel som sundhedspersonale, at de måske handler i 
blinde i deres kamp for at holde døden på afstand. 
Hvordan vælger vi i vores samfund at gå til døden og behandlingen af den dødeligt syge?
Tager vi som samfund institutionalisering for givet som den mest forsvarlige måde at 
håndtere døden på?

Så kom med til månedsmødet i november og bliv udfordret på dine forestillinger om 
døden, når vi sammen først forsøger at tage fat på nogle store spørgsmål og også tillader 
plads til de små over en varm omgang mad tilberedt af Cogitas hænder. Vel mødt!
Tilmelding til fællesspisning på facebookeventet – se Cogita på FB

Dissektionsturen 2017 – skal du med?

Måske har du hørt om den – Dissektionsturen – og tænkt, at det da lyder mega fedt. Vi 
kan allerede nu afsløre, at det er det! Dissektionsturen har siden 1970’erne været en årlig 
sommertradition for medicinere i hele Danmark. Turen går til Tjekkiets næststørste by 
Brno og byder på dissektion, anatomiundervisning af danske studerende og tjekkiske 
professorer, øl, fest og farver; Det er en super hyggelig og social tur, hvor man lærer 
mange andre medicinstuderende at kende og oplever charmen ved det gamle Østeuropa.  

Hvis ikke du allerede er overbevist om, at du skal med, så kom til vores 
infomøde og bliv overbevist! Hvad enten du kunne tænke dig at blive 
arrangør, deltager eller underviser! Kom selv, eller tag din læsemakker 
under armen.

Infomødet bliver afholdt 7. November 2016 kl. 17-18 på Panum; lokale 
bliver slået op på facebooksiderne ”Infomøde dissektionsturen 2017” og 
”Dissektionsturen 2017”.  Hvorfor ikke allerede nu gå ind og melde sig 
ind i grupperne? Det er ganske uforpligtende  

Vi glæder os til at se jer? 

Stella, Michelle, Josefine og Sofie
- deltagere og undervisere på Dissektionsturen i hhv. 2015 og 2016

JULEFROKOST MED GO OG PUC!

Så er der blevet sat dato på - vi gentager successen fra sidste år og holder fælles julefrokost 
d. 3. december! :-) 

SÅ RESERVÉR DATOEN - for det bliver sjovt! 

Vi sørger for noget mad og underholdning - så du skal bare møde op! Vi glæder os til at 
se jer alle sammen!

Mere info, når vi nærmer os december, så indtil videre 
skal du bare sætte et kryds i kalenderen!

HOHOHO/Glædelig jul fra julefestudvalget!

PRÆMATURITET OG PRÆTERM FØDSEL 
– GO og PIPPI
GO og PIPPI inviterer til et spændende foredrag om 
præterm fødsel og præmaturitet. 
Vi får besøg af to eksperter inden for området, nemlig 
Gorm Greisen, professor i pædiatri og formand for Etisk 
Råd og Morten Hedegaard, obstetriker og klinikchef på Obstetrisk afdeling, RH, 
der vil fortælle os hvad præterm fødsel og præmaturitet er, og hvilke dilemmaer det kan 
medføre i den kliniske hverdag. Måske du har tænkt over hvilke udfordringer man står 
med som læge, når man både vil redde mor og barn – og hvordan tackler man disse i sit 
arbejde? Hvordan arbejder obstetrikeren og pædiateren sammen? Hvilken rolle spiller 
etikken i de enkelte situationer, og ultimativt hvor tidligt skal man forsøge at redde et 
barn, hvis man kan? Der er lagt op til spørgsmål og diskussion, så tøv endelig ikke med 
at komme på banen!

Alle er velkomne, og vi GLÆDER os til at se Jer! Der vil være varm kaffe og noget lækkert 
til ganen efter en lang dag på Panum.

Oplægget foregår på Panum, den 15. november kl. 16.30 til 18.30 i lokale 29.01.30

Knus, kram og de bedste hilsner fra GO og PIPPI

Har du interesse for radiologi?

Målgruppe: Medicinstuderende med interesse for radiologi
Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på kongres, møde nogle flinke 
radiologer og høre nogle spændende indlæg?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde 
i Aarhus 25.-27.-januar 2017. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 
1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning.
Krav: Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om, hvorfor vi 
skal vælge dig.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller kommer 
i vores medlemsblad
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december
Antal legater: 8 legater fordelt på landets 4 universiteter
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Kære alle Pipser!

Vi har endnu en dejlig nyhed om et foredrag her i november. 
Foreningen "Børneliv - Se Mit Hjerte" kommer og holder oplæg for os.
Børneliv er en forening, der underviser i sygdom, sundhed og sund livsstil til børn i 0. - 5. 
klasse og voksne, der arbejder med børn til daglig i akut førstehjælp til børn. 

Hvor: Lokale 31.01.48a
Hvornår: tirsdag d. 8. november kl. 16.30

Vi håber på, at I vil komme og høre om Børneliv - særligt hvis I er interesserede i sund-
hedsfremme hos børn og i at vide hvordan man kan skabe en umiddelbar glæde, 
interesse og forståelse hos børn af deres egen krop, sundhed og velvære. Det er super 
spændende og sjovt!

Alle er velkomne :) Man må endelig medbringe sin læsemakker. Og vi byder, som altid, på 
dejlige varme drikke og noget lækkert til at holde blodsukkeret oppe.

For de interesserede er der kort møde efter oplægget, hvor vi skal snakke om den kom-
mende generalforsamling hos PIPPI og eventuelle emner, der skal på planen for dette. 
Man er meget velkommen til at smutte efter Børnelivs oplæg, men man må også gerne 
hænge ud, hvis man vil høre lidt mere om PIPPI og hvad vi laver :) 

De kærligste hilsner fra PIPPI

Vil du ud med PIT i 2017?
PIT har lige nu flere ledige restpladser til forår, sommer og efterår på flere af vores hospitaler. 
Pladserne kan søges enkeltvis eller to og to.
Til foråret 2017:
• Christian Hospital Mungeli, Indien:  1 plads i perioden feb-apr.
• Buliisa General Hospital, Uganda:  1 plads i perioden feb-apr. 

Forårspladserne søges først til mølle! Se nedenfor.
Til sommer og efterår 2017: 
• Mpwapwa District Hospital, Tanzania:                2 pladser i perioden sep-nov.
• Songea Regional Hospital, Tanzania:                2 pladser i perioden sep-nov.
• Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia:  2 pladser i perioden sep-nov.
OBS! Dyrt hospital
• Siaya Hospital, Kenya:                 2 pladser i perioden sep-nov.
• Buliisa General Hospital, Uganda                2 pladser i perioden juni-jul    
                                          2 pladser i perioden sep-nov.
• Christian Hospital Mungeli, Indien                2 pladser i perioden juni-juli.
                                                                                                               2 pladser i perioden sep-nov.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse hospitals-
beskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal du 
sende en mail til podio.pit@gmail.com.

For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.

Forårspladser søges først til mølle. Frist for ansøgning til sommer og efterår er d. 31. no-
vember 2016. Ansøgere bliver prioriteret efter evt. aktivbevis fra PIT samt højt semstertrin.
For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.
com med emnefeltet ”Ansøgning til restplads” indeholdende dit 
fulde navn, telefonnummer, emailadresse og adresse samt angiv-
else af semestertrin. Desuden skal du angive prioriteret rækkefølge 
af de restpladser, du søger. Hvis du har aktivbevis fra PIT, bedes 
du vedhæfte dette. Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus i 
tropemedin eller et lignende kursus, skal dette anføres. Motiveret 
ansøgning er ej nødvendig. 

SAKS events

Kalender
SAKS November 2016

Kursus i Skadestuekirurgi (5. november – 6. november)
Kom med til en fed weekend med masser af hands on, håndgreb og fed undervisning om 
alt fra klassiske frakturer til sjældne insektstik. 
Krav: Minimum 6. semester.

Ledundersøgelseskursus (8. november)
Grundlæggende kursus i ledundersøgelse. Kurset er super relevant for 3. semesterstuder-
ende der vil finpudse deres færdigheder frem mod den mundtlige eksamen under kyndig 
vejledning af veluddannede undervisere.  

Sutur 1 (vol. 2) (9. november) 
Vi afholder endnu et Sutur 1 kursus – vores mest populære kursus, der er adgangsgivende 
til en række avancerede suturkurser. Kurset har yderligere begrænset pladser, da det er 
et erstatningskursus grundet tidligere aflysning. 

Ledundersøgelseskursus (10. november)
Grundlæggende kursus i ledundersøgelse. Kurset er super relevant for 3. semesterstuder-
ende der vil finpudse deres færdigheder frem mod den mundtlige eksamen under kyndig 
vejledning af veluddannede undervisere.  

Sutur 1 (vol. 3) (16. november) 
Vi afholder endnu et Sutur 1 kursus – vores mest populære kursus, der er adgangsgivende 
til en række avancerede suturkurser.

Intro Til Plastikkirurgi (23. november)
Er du interesseret i plastikkirurgi? Nu får du chancen for at lære mere om specialet samt 
nogle af suturteknikkerne inden for dette! Krav: Tidligere suturerfaring (f.eks. Sutur 2).

Yderligere information vedrørende de specifikke events, tilmelding og tidpunkter findes 
på vores facebookside: SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab.

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER

Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin og børn eller bare i tvivl om, hvordan 
du skal klare de pædiatriske procedurer i modtagelsen?
- Så er dette uden tvivl et kursus for dig!
Akutte pædiatriske procedurer bliver afholdt d. 21. November  kl. 16-21.00 på CAMES 
Herlev, der ligger på 25. Etage af Herlev Hospital.

Der vil være teoretisk og ikke mindst praktisk træning af emner samt relevante cases i 
relation med algoritmer inden for:
• Den akutte luftvej
• Intraossøs adgang samt neonatal 
• Pædiatrisk genoplivning

Der udbydes blot 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-medlemmer på kandidat-
delen. 12. Semesters studerende har førsteret på tilmelding. 
Pris for deltagelse er 50kr. 

Skynd dig at booke kalenderen og tilmeld dig fra den 12. November og læs mere på 
www.sats-kbh.dk 

Vi glæder os til at se dig til kurset.

Med venlige hilsner
Jeres kursusansvarlige og undervisere

		
21.	November	2016							Intraossøs	adgang		 Luftvejshåndtering		
16.00-21.00		 								 	

CAMES	(Herlev	hospital)								Neonatal	genoplivning							 Pædiatrisk	BLS	
www.sats-kbh.dk	 	 	

Tilmelding	d.	12/10	kl.	12						Eksamensrelevant	case-gennemgang	

BLIV UDDANNET SEXPERT hos Sexekspressen!

Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde 
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det 
sjovt undervejs! 

Kom også forbi til vores næste MÅNEDSMØDE:

TORSDAG D. 3. NOVEMBER KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 

Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle 
semestertrin. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst. 

Og

BLIV UDDANNET på vores Actiondag:

LØRDAG D. 19. NOVEMBER KL. 09.30
i Studenterhuset på Panum, event på Facebook: Sexekspressen KBH's Actiondag.

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
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SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab) inviterer til: Spændende oplæg om 

ANSIGTSKIRURGI
Kunne du godt tænke dig, at høre mere om hvad en plastikkirurg laver? Går du og drømmer 

om at blive plastikkirurg? Eller vil du bare gerne høre et super fedt foredrag? 

Så kom forbi tirsdag d 1/11 og hør Magnus Avnstorp, læge fra plastikkirurgisk afd. på 

Roskilde Sygehus, fortælle om, hvad han laver i sin hverdag som plastikkirurg! Ikke nok 

med, at Magnus er læge på Roskilde Sygehus, så er han også tidligere øre-næse-hals 

læge fra Rigshospitalet. 

Han vil fortælle alle Jer om de fantastiske indgreb, der er lapplastikker i ansigtet. 

Uden at afsløre for meget på forhånd, så drejer det sig om, at man forskyder en lap i et 

naboliggende område på en bestemt måde, så man opnår den mest optimale dækning 

af hud efter udskæring. Vil du høre mere? Så kom til foredraget!

Desuden vil Magnus Avnstorp fortælle om livsvigtige operationer hos cancerpatienter. 

Der kan være tale om modermærkekræft, som der også findes forskellige typer af. Magnus 

vil berøre dette, og fortælle Jer, hvad en plastikkirurgs rolle er i denne type operationer. 

Kom og hør mere!

Hos SPLAS lægger vi ud med at snakke lidt om, hvad vi planlægger af kurser og foredrag 

i den nærmeste fremtid. Vi håber og ønsker som altid, at I kommer forbi til lidt lækkerier 

til ganen og forhåbentlig bliver klogere på plastikkirurgi!

Oplægget løber af stablen i lokale 29.01.30 auditorium 

(ved tandlægerne) kl. 16.30-17.45, 

ALLEREDE PÅ TIRSDAG d 1/11. 

Vi glæder os til at se dig, SPLAS.

ARE YOU READY FOR THIS YEAR
ACCESS TO MEDICINES WEEK
den 14.-21. november
Tackling antimicrobial resistance 
- Develop new drugs or die tryin’

Gratis bæredygtig fællesspisning og dokumentar - UAEM x Den alternative Madklub
Antibiotikaresistens er et voksende problem og udfordrer vores evne til at nedkæmpe 
infektioner og underminerer udviklingen af moderne medicin.

Hvis du er interesseret i at vide mere om denne problematik og få et gratis bæredygtigt 
måltid, så kom fællesspisning og dokumentar aften mandag d. 14. november kl. 17.30 
i uKirken.

Hele herligheden er gratis og er arrangeret af Universities Allied for Essential Medicines 
(UAEM) i samarbejde med Den alternative Madklub.

Mandag den 14. november kl. 17.30
Ukirken, Dannebrogsgade 53, 1660 København V.

Lecture and debate 
Heard about drug resistance? Do you want to know more about one of the most threaten-
ing health challenges of our time? 
Deaths from drug-resistant infections will increase from currently 700,000 to 10 million 
annually and cost 100 trillion US Dollar worldwide by 2050.
 
Join us for a public lecture and discussion with the following speakers:
• Professor Morten Sodemann (Global and Migrant Health at the Center for Global Health, 
Clinical Institute, University of Southern Denmark
• Professor Niels Frimodt-Møller (Senior consultant and MD at the Department of Clinical 
Microbiology at Hvidovre Hospital in Copenhagen and cofounder of the Danish monitor-
ing system, DANMAP)

Thursday the 17th of November at 5pm, 
CSS room 18.01.11

We are serving coffee

Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en international studenterorgani-
sation, der arbejder for lige adgang til livsnødvendig medicin.

Basisgrupper / Vagtbureauet

Vagtbureauet ”går live” med Sundhedsplatformen !

Kære FADL-vagt

Den næste store milepæl for Sundhedsplatformen ligger fast. Platformen rulles ud på Rigshospitalet (Blegdamsvej og Glostrup 
matriklen) natten til den 5. november 2016, hvorved Sundhedsplatformen følger den oprindelige tidsplan, hvor Herlev og Gentofte 
hospitaler allerede har benyttet Sundhedsplatformen siden den 21. maj.

FADL-vagten bliver nu også en del af Sundhedsplatformen, og Vagtbureauet er allerede gået ”live”. 

FADLs Vagtbureau har sammen med Region Hovedstaden sammensat et forløb, hvor du som FADL-vagt vil blive certificeret til at 
bruge Sundhedsplatformen ved at gennemføre et e-learningskursus i regionens Kursusportal. Kurset tager ca. to timer at gennem-
føre og kan også tages ”i bidder”, da der er flere delelementer i forløbet. E-learning kurset kan gennemføres på en pc, en Mac, en 
tablet, en smartphone.

På din profil i Vagtopskrivningen under fanen AKKREDITERING kan du nu finde dit brugernavn til Kursusportalen samt vejledning 
og hjælp til, hvordan du logger dig ind første gang, og hvordan du tilmelder dig e-learningskurset til Sundhedsplatformen for 
FADL-vagter.

Vi håber, at du inden alt for længe vil gå ind på Kursusportalen og tage dette e-learningskursus, da det fremover vil blive et krav 
for at kunne tage vagter på de hospitaler, hvor Sundhedsplatformen allerede er eller vil blive implementeret.

Hvis du er på et FADL vagthold, vil du også blive informeret af din holdleder om Sundhedsplatformen og hvis du er på et af de 
aktuelle SPV-uddannelses hold, vil du ligeledes også blive informeret direkte.

Hvis du skulle have spørgsmål vedrørende din certificering som FADL-vagt i Sundhedsplatformen, er du altid velkommen til at 
kontakte os på akkreditering@fadl.dk

Mange venlige hilsner
Vagtbureauet
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På mandag den 7. november 2016, afholder FADL, Yngre 
Læger og Akademikernes A-kasse i fællesskab works-
hoppen ”dit kommende Lægeliv.”

Er du i tvivl om hvilkEn rEtning du skal 
vælgE når du blivEr færdiguddannEt? 

i tvivl om hvilkE opgavEr som vil motivErE dig 
mEst og skabE dit optimalE arbEjdsliv? 

Så kom til workshop og bliv skarpere på dine 
kompetencer og din motivation.

Alle workshops afholdes i tidsrummet kl. 16-19.
Sted: hos Akademikernes A-kasse, Vester Farimagsgade 
13 (v. Vesterport Station) København

Vi byder på Kaffe/the/vand + Sandwich og en øl/soda-
vand undervejs.
Undervisere vil være konsulenter fra Yngre Lægers 
Efteruddannelse og Akademikernes A-kasse.

tilmelding via facebook

I forbindelse med tilmelding vil vi bede dig afkrydse 
om du allerede er medlem af FADL, samt notere hvilket 
semestertrin du er på. 

FADL har indgået et samarbejde med 
Medicinerladen i Aarhus. Nu kan medlemmerne i 
København købe stetoskoper til den fordelagtige 
pris de har i Aarhus!  

For at bestille et stetoskop, skal du sende følgende 
oplysninger i en mail til 8878@bogpost.dk:

Navn
Adresse
Medlemsnummer

Du kan finde dit medlemsnummer på mit.FADL.dk

privatØkonomi 
kursus
Kom til FADLs

15. november 2016 kl.17-20
hos Lægernes Bank

dit kommEndE lægEliv

mEdlEmsrabat på stEtoskopEr

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

Kom til oplæg om privat-
økonomi hos Lægernes 
Bank, Dirch Passers Alle 76, 
2000 Frederiksberg (lige 
ved Flintholm station) 

tilmeld dig på mit.fadl.dk
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Copenhagen Baby Heart 

I forbindelse med projektet Copenhagen Baby Heart søges et antal medicinstuderende 
til at lave ekkokardiografier på nyfødte (baby-heart.dk). Copenhagen Baby Heart er et 
stort forskningsprojekt ledet af en styregruppe, der består af professorer og overlæger 
fra de involverede hospitaler.
Arbejdsopgaven vil være at scanne i dagtiden i hverdage samt enkelte aftenvagter og 
weekendvagter. Lønnen vil svare til arbejde gennem FADL. Du vil skulle lave scanningerne 
på Rigshospitalet, Herlev Hospital eller Hvidovre Hospital.
Du vil blive oplært i ekkokardiografi samt have god mulighed for at deltage i forskning 
og eventuelt få dit eget forskningsprojekt.
Du skal kunne arbejde og forske fuld tid og binde dig for minimum 6 måneder. Efter 
fuldtidsansættelsen vil der være mulighed for at fortsætte i projektet.
Ansættelserne starter fra 1/1 eller 1/2 2017. Har du kun mulighed senere hører vi også 
gerne fra dig.
Ansøgningsfrist 9/11.
Din ansøgning skal mailes til kasper.karmark.iversen@regionh.dk senest den 9/11 2016.
For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Mvh
Kasper Iversen
Lektor, overlæge, dr.med
Kardiologisk afdeling Herlev Hospital
Telefon 28712753

Åbningstider for Mikroskopisk Studiesal 
 
 
November Emne samt tidspunkt for 

gennemgang(e) 

Demonstrator 

8. 17.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18 Ingen emnegennemgang Jakob Bank Kodal 

9. 17.00 – 19.00 i auditorium 29.1.30 
19.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18 

Muskelvæv: 17.30 – ca. 18.30 
+ 19.30 – ca. 20.30 

Jakob Bank Kodal 

16. 17.00 – 19.00 i auditorium 29.1.30 
19.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18 

Blodkar: 17.30 – ca. 18.30 
+ 19.30 – ca. 20.30 

Jakob Bank Kodal 

17. 17.00 – 22.00 i 15.2.10 og 15.2.18 Ingen emnegennemgang Jakob Bank Kodal 

21. 17.00 – 20.00 i auditorium 29.1.30 
20.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18 

Nervevæv: 17.30 – ca. 18.30  
Bindevæv 19.00 – ca. 20.00 

Thomas Hadberg Lynge 

22. 16.00 – 18.00 i auditorium 29.1.32 
18.00 – 20.00 i 15.2.10 og 15.2.18 

Knogledannelse: 16.30 – ca. 17.30  
 + 18.30 – ca. 19.30 

Thomas Hadberg Lynge 

23. 17.00 – 19.00 i auditorium 29.1.30 
19.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18 

Kirtelvæv 17.30 – ca. 18.30  
+ 19.30 – ca. 20.30 

Thomas Hadberg Lynge 

24. 18.00 – 20.00 i auditorium 29.1.30 
20.00 – 22.00 i 15.2.10 og 15.2.18 

Bloddannelse og knoglemarv 18.30 – ca. 
19.30 + 20.30-21.30 

Thomas Hadberg Lynge 

28. Eksamen, 2. semester   

 
 

 

Mikroskopisk Studiesal er et tilbud til studerende på 2. semester om hjælp til histologi. 
 

Vi har opsat spotprøver i form af billeder, så du kan teste dine færdigheder.  
Vi håber, du vil benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din læsemakker eller få 

afklaret spørgsmål hos demonstrator. Medbring din computer og få hjælp til tolkning af Virmik-
præparater. Der er mulighed for benyttelse af mikroskoper for interesserede. 

 

Op til eksamen sætter vi fokus på specifikke, udvalgte emner, som erfaringsmæssigt har voldt 
vanskeligheder. 6 dage vil der være en kort gennemgang af disse emner. På grund af stor 

efterspørgsel og deraf følg ende pladsmangel har vi reserveret et auditorium i nogle af 
åbningstimerne og nogle dage afholdes samme gennemgang 2 gange. Hvis der er pladsmangel eller 
du er forhindret en dag, hvor der gennemgås et emne, er du altid velkommen til at få demonstrator 

til at gennemgå dele af emnet i den øvrige åbningstid.  
 

 
 

Forskningsinteresseret studerende søges
Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC2000)

CCC2000 er et prospektivt kohortestudie, som undersøger indikatorer for psykisk sygdom 
mhp forebyggelse og tidlig intervention.

Kohorten er blevet fulgt siden fødslen, og børnene er tidligere undersøgt da de var 0-1, 
5-7, og 11-12 år gamle. Aktuelt er vi i gang med 16-års opfølgningen. 
Der er allerede gennemført 5 PhD-studier og 1 doktordisputats på kohorten og publiceret 
adskillige artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter. 
Du kan læse mere om kohorten og resultaterne derfra på vores hjemmeside www.
CCC2000.dk

Aktuelt har vi fået fondsmidler til at undersøge:
• Om ADHD symptomer i førskole-alderen er en risikofaktor for udvikling af Forstyrret 
Spiseadfærd og Overvægt i 11-12-års alderen. 

Vi søger derfor:
En medicinstuderende som har lyst til at bruge ½ år på ovenstående projekt (data er al-
lerede indsamlet og ligger klar til analyse) og samtidig hjælpe os med dataindsamlingen 
i forbindelse med den aktuelle 16-års follow-up af kohorten på Glostrup Hospital. 
Din opgave bliver at: 
• Medvirke til ovenstående projekt under kyndig vejledning, herunder foretage littera-
tursøgning, analyse og tolkning af resultater, 
samt udarbejde en videnskabelig artikel, som du har mulighed for at blive første-forfatter 
på.
• Foretage kliniske undersøgelser af vores deltagere i 16-års opfølgningen inkl. måling 
af blodtryk, vægt, højde, talje og hoftemål, hårprøver til måling af kortisol, og kognitiv 
testning af set-shifting og social kognition.
Projektet vil kunne bruges som bachelor / kandidat-speciale
Vi kan tilbyde
- Mulighed for at blive en del af en dynamisk og voksende forskergruppe bestående af 
børne- og ungdomspsykiatere, psykologer, øjenlæger og epidemiologer.
- Hjælp til at planlægge og gennemføre dit forskningsprojekt med henblik på publikation 
i internationalt videnska¬beligt tidsskrift. 
Ansættelse 
Snarest muligt og ½ år frem. Lønnen vil være 10.000kr/mdr., som er standardløn for 
forskningsårs-stu¬derende på fuld tid.
Ansøgningsfrist:  Hurtigst muligt og senest d. 18. november 2016. 
Indkomne ansøgninger vil blive vurderet løbende. 
Motiveret ansøgning med CV og karakterudskrift, samt tlf nr. & email sendes til: 
Projektleder, PhD, Else Marie Olsen  
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri  Lektor v. Afdeling for Social medicin  
Institut for Folkesundhedsvidenskab    Københavns Universitet  
emol@sund.ku.dk   

PhD skolarstipendiat
Dansk Hovedpinecenter
Der søges en læge til et tre årigt klinisk ph.d. projekt ved Dansk Hovedpinecenter med 
forventet start 1. februar 2017.
Projektet omhandler udvikling og undersøgelse af diagnostiske tests til hovedpinepa-
tienter. Ud over projektet forventes også deltagelse i kliniske drug-trials.
Ansøgeren skal have en kandidatgrad i Lægevidenskab og gerne have forskningserfaring. 
Ansøgere skal i deres ansøgning vedlægge CV, karakterblad og reference til person med 
kendskab til ansøgeren.
Ansøgningsdeadline er 1. December 2016
For yderligere information kontakt Klinisk lektor, afdelingslæge dr.med. Henrik Schytz på 
mail Henrik.winther.schytz.01@regionh.dk

Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg

Forsøgets titel:
”Sensorisk udbredelse af nervus cutaneus femoris lateralis blokade - Et randomiseret, 
blindet, parret studie på raske forsøgspersoner” 
Et lodtrækningsforsøg hvor udbredelsen af en nerveblokade undersøges hos raske 
forsøgspersoner.
Til forsøg på Anæstesiologisk Afdeling, Køge Sygehus søges 20 raske forsøgspersoner. 
Formålet med dette forsøg er primært at undersøge udbredelsen af en nerveblokade på 
låret (nervus cutaneus femoris lateralis-bloakde, NCFL-blokade).

Forsøget kræver fremmøde på forsøgsdagen og forventes at vare 6 timer.
Du skal være rask, over 18 gammel, BMI mellem 18 og 30.
Du må IKKE:
• Drikke >21 genstande alkohol om ugen
• Have medicinmisbrug
• Indtage receptpligtig smertestillende medicin indenfor 4 uger inden forsøgsdagen
• Have neuromuskulære defekter, tidligere kirurgi eller andet traume på underekstrem-
iteterne.
• Have diabetes. 
• Hvis du er kvinde, kan du kun indgå i forsøget, hvis du bruger sikker antikonception, og 
vi vil inden forsøget går i gang tage en graviditetstest.

Du vil blive undersøgt af den forsøgsansvarlige læge og få målt dit blodtryk og puls samt 
blive vejet og målt. Derefter vil du få anlagt et NCFL-blokade i hvert ben, det ene med 
lokalbedøvende middel, ropivacain, og det andet placebo (saltvand). 
Honorering vil være 150 kr. per time. Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité 
(journal nr: SJ-562). Forsøget er ikke sponsoreret.
 
Henvendelse til: Forskningsårsstuderende Mariam Nersesjan
Anæstesiologisk afdeling Køge Sygehus
Email: maner@regionsjaelland.dk

Forskningsår i KOL og Astma på Bispebjerg Hospital 

Vi søger to medicinstuderende til 6 måneders prægraduat forskning med orlov fra 
studiet og start 1. februar 2017. Fuldt finansieret med en løn på 10.000 kr/mdr. 

Om projektet: 
I det aktuelle projekt undersøger vi om forværring af KOL og astma hos patienter med 
forhøjet eosinofile i blodet er associeret med en højere risiko for genindlæggelser sam-
menlignet med patienter der ikke har forhøjet eosinofil tal. Datamaterialet kommer fra 
registre, journaler og databaser, hvor du vil tage del i dataindsamlingen. Der er således 
tale om et retrospektivt studie, med stor klinisk relevans, hvor dataindtastning forven-
tes at være færdigt 31. april 2017. 

Herefter følger artikelskrivning.    
Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række forskellige forsk-
ningsmetoder, herunder registerforskning og retrospektive kohorte studier. Du vil 
få dit eget emne at arbejde med indenfor projektet med mål om publikation og 
førsteforfatterskab. Artiklen vil også kunne anvendes til dit kandidatspeciale. Desuden 
mulighed for deltagelse i videnskabelige kongresser og forberedelse til evt. senere 
ph.d.

Projektansvarlig: Ajmal Jabarkhil, MD, MSPH, Lun gemed. Forskningsenhed, Bispebjerg 
Hospital, ajmal.jabarkhil.04@regionh.dk, 53 33 33 36 
Overordnet projektansvarlig: Celeste Porsbjerg, 

klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d. 
 
Ansøgningsfrist 15. november 2016. Efterfølgende samtaler.
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Kirurgisk/medicinsk Turnus på Bornholm 
Fire et-årige Præ-KBU ansættelser tilbydes 

Vi tilbyder ansættelse for 3 nyuddannede læger, der har lyst til i alt 12 måneders 
ansættelse bestående af 6 måneders almen kirurgi og 6 måneders bred intern medicin 
(svarende til tidligere turnus uddannelse). Ansættelsen er således intenderet til at være 
inden start på den kliniske basisuddannelse (og 5 års reglen). 

Ansættelserne er påtænkt at starte primo februar eller primo marts 2017

Fagligt giver Bornholms Hospital en særlig mulighed for at erhverve sig de brede 
lægekompetencer og -håndværk inden for både medicin og kirurgi, herunder 
skadestuearbejde, traumemodtagelse, modtagelse af akutte kirurgiske og medicinske 
tilstande, stuegangsfunktion samt praktiske medicinske og kirurgiske kompetencer 
samt pædiatri, gynækologi og obstetrik, eller med andre ord: "god gammeldags 
lægekunst"  Man arbejder selvstændigt, men altid enten med mulighed for eller under 
direkte supervision og masser af feedback. 

Stillingerne vil få samme tilgang til uddannelse og supervision som afdelingens 
klassificerede stillinger, og man vil få en dedikeret vejledning, så man ikke skal føle sig 
alene i sin nye lægerolle. 

Bornholms Hospital er et akuthospital, der som det eneste i Region Hovedstaden, har 
samlet både de kirurgiske specialer under et kirurgisk afsnit og på samme måde er de 
medicinske specialer samt onkologien ligeledes samlet i en medicinsk afdeling. 
I slutningen af 2016 åbner vores nye akutmodtagelse for alle akutte indlæggelser.  Her 
vil der være rig mulighed for læring og oparbejdelse af klinisk erfaring og kompetence.

Vi går på sundhedsplatformen til marts, og vi påtænker at stillingen også kunne 
indeholde en superbrugeruddannelse i systemet, hvor man får mulighed for at 
supervisere de ældre læger den anden vej i de uger vi går på.

Vi vil have en positiv tilgang til, hvis man ønsker at starte et projekt eller gerne vil have 
mulighed for at videreføre allerede påbegyndt forskning andre steder. 
Der aflønnes i henhold til gældende overenskomst med FAYL.

Bornholm ligger kun en halv time fra København med fly. Da stillingerne er 
tidsbegrænset, er der fradragsmuligheder både på transport og dobbelt husførelse. Vi 
tilbyder bolig og der er en tradition for et hyggeligt fællesskab, da de fleste yngre læger 
bor i boliger på sygehusets område.

For yderligere information kan ledende overlæge Anders Rothe, kirurgisk afdeling, (Tel: 
25 30 97 07) eller ledende overlæge Finn Thomsen Nielsen, medicinsk afdeling (Tel: 
38 67 18 78) kontaktes. Endvidere for at vide mere om erfaringen med at være/blive 
præ - KBU'er på Bornholm kan Nikolai Juul, der aktuelt er i en sådan stilling kontaktes 
(28 15 20 34).

Send en motiveret ansøgning pr. e-mail med evt. 
anbefalinger og et kort CV til: 
Ledende overlæge Anders Løppenthin Rothe, Kirurgisk/
Anæstesiologisk Afdeling

e-mail: anders.rothe@regionh.dk

Der er ansøgningsfrist d.15. november.

Sådan finder du din jakke efter 69
Du har muligvis frosset i de sidste par dage. Derhjemme hænger et stykke overtøj, du ikke ejede før 
69 timersbar gik i gang og ikke kan bruge af frygt for det akavede møde med den sande ejermand. 
Samtidig savner du nok din grå-blå Cos-jakke med sorte læderærmer, 3 brune knapper, 2 lommer, 
sort fór, 17 vilkårlige nøgler i lommen og lynlås og/eller knapper. 

Vi, i MOK-redaktionen, føler med alle jer forfrosne studerende,  og har derfor besluttet at komme 
med en guide til at finde sin jakke: 

How-to: finde sin jakke 

1: Gå ned i Studenterklubben

2: Kig og led

                        Den var der, Hurra!!              Øv! Ingen jakke - Kig igen senere

How-not-to: finde sin jakke

1. Græd

2. Skriv på Facebook i frustration (uden nogensinde at lede i Studenterklubben)

3. Græd mere, når der ikke er nogen, der har din forpulede jakke.

Kh og held og lykke
Anders /mok
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Turkis: CMYK: 85/0/40/0
Grå: CMYK: 0/0/0/85

Bliver du læge til vinter?

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

På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger

Kittel_vinter.indd   1 29/09/16   15.07

Annoncer


