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Venstrehåndsnisser fra MOK-

redaktionen!

Glædelig jul allesammen!
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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

AKS
Cogita
DSS
Eorta
FORNIKS
GO

IMCC

MARS
META
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

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

Ansvarshavende redaktør: Anders Emil Schack (ansvarshavende@mok.dk)
- indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: redaktionen
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MOK UDKOMMER
16.15 SATS HOLDER MÅNEDSMØDE SE S. 9
ERIK SKAL NOGET DER IKKE KOMMER I 
AVISEN

DET ER 2 DAGE SIDEN JARIS, HAR LAVET 
JULEMEDISTER
SOFIE SKAL TIL FEST PÅ EN TORSDAG OG 
TAGE NAVNEFORANDRING

DENNIS SKAL PÅ SØLLERØD KRO
MO SENDER STADIGVÆK SØDE SNAPS TIL EN 
HEMMELIG PERSONA

JOHAN SKAL HAVE LUSEKUR
DET ER ADVENT
DET ER 9 MÅNEDER SIDEN JARIS SIDST 
FEJREDE NOGET

DET ER ADVENT.

MOK DEADLINE ER FINITO FOR I ÅR INGEN 
DEADLINE BARE SLAP VENNER. DEAL ELLER 
NO DEAL???

DET ER EN UGE SIDEN JARIS 
LAVEDE JULEMEDISTER
DET ER ADVENT

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

Jeg elsker umti umti musik!
Ses min ven.

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

Albin Andrea Mo

Anders  (ansv. red.)

Jaris

Sofie

Johan
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MOKs ønskeliste:
• En ny kopi af Jan Bitterman CD'en
• The og pik 
• En flowerstick og en devilstick (Anders)
• Bikermice fra Mars
• Fire stænger Skruf White Christmas
• Et professionelt redaktionshold til at lave vores 

arbejde i stedet for os
• Flere penge til øl og sjov
• Keramikkursus 
• En kaffemaskine
• Evnen til at se behovet for oprydning
• Dansk statsborgerskab (Albin)
• Et nyt forsøg på indfødsret-testen (Albin)
• Lyssværd og verdensfred ( Sebastian og Niller)
• Holland & Holland dobbeltriffel (Johan)

Så er det endelig december, månedernes konge!
Folk hygger, vinden hyler, forkølede hakker, tyve hug-
ger og julemanden  forbereder sig på gaveregn over det 
danske land.
Der er virkelig få ting, der er så smukke som vort fædrende 
land i december. Tager man på en drochetur gennem 
sneklædte dale, eller tager man en vogn gennem pyntede 
bydele i København (ikke Nørrebro), bliver man i et rigtigt 
dejligt, varmt, forbrugerisk humør.
Og dette er ved gud det mest vigtige aspekt af julen. Ikke 
så meget det strålende og næstekærlige humør, 
men snarere den brandvarme fornemmelse, 
du får lige der i hjertet. Under jakken. Speci-
fikt i dens inderlomme. Hvor din pung er.
For julen er kommerciel, og dyre gaver er 
det vigtigste. Hvis du nægter det, er du 
næppe rigtig dansk - eller klog. Så fat din 
tegnebog, tag de økonomiske skyklap-
per på og aktivér din tremor manum i en 
frem- og tilbagebevægelse gennem diverse 
dankortmaskiner i Magasin, Illum, Georg 
Jensen mv.
Og du kan du dy dig for at lave en eller anden 
hipsterjulefortolkning, hvor du understreger, at 
fællesskabet er i centrum, for du narrer jo ikke 
nogen, hr. Elbæk.

Julen er måske smuk og præget af hensynsfuldhed, 
men den er stadig primært en undskyldning for 
multinationale, amerikanske konglomerater for at få 
sorte tal på bundlinien i deres 4. kvartals regnskab ved 
at sætte deres lortevarer på tilbud til en pris, der får dig til 
at tænke: "Uha, det var knag'me billigt!" ... Men det var det 
ikke. Den vare var bare så latterligt overdyr i første omgang, 
at den stadig er det til 80 % rabat.
Men det er jo stadig godt nok, for det er jul, og vi er sammen 
om det.

Kærligst

Din MOK-redaktion

Til min kære mor
Dette har du da fortjent
Ødipuskompleks

En gave fra mig
Barnlig kreativitet
Skodaskebæger

Til den lille kat
Du er så sød og blød så
Toxoplasmose

Med kærlighed ren
Det er tanken der tæller
Ønsket om glæde

Ærede onkel
Må denne gave røre
Som du rørte mig

Til en far en ting
Han sled op på min barndom
Et sæt startkabler

MOkredationen har præfabrikeret nogle til-og-fra-kort, 
som vil spare dig mindst 30 minutter af din dyrebare 
tid i julemåneden. På trods af at være let kryptiske og 
indimellem temmeligt voldsomme dækker kortene de 
fleste gaveemner eller kan i hvert fald med lidt fantasi 
tolkes på en obskur måde, så de passer alligevel. Og så 
er de skrevet på Haiku. Lige til at klippe ud! Hej venner - kan I have en rigtig dejlig jul!Kærlige julehilsner fra MOK

Side juletræDET JUUUUUUL!!one :D

- Simon & Erik/MOKred
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Bliv frivillig rådgiver 
på Livslinien
- på vores telefonrådgivning eller net- og chatrådgivning 

Livslinien søger frivillige rådgivere til vores selvmordsforebyggen-
de rådgivning. Vi sørger for, at du som frivillig er klædt på til den 
selvmordsforebyggende og medmenneskelige kontakt, inden du 
starter som rådgiver, og vi giver dig løbende faglig support i hver-
dagen. Du vil træde ind i et velfungerende tværfagligt miljø, hvor 
kvalitet og empati er i fokus.

Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg gennem 
rådgivning varetaget af vores 230 frivillige rådgivere. Vi har kon-
takt med mere end 15.000 mennesker årligt, som enten kontakter 
os på vores telefonrådgivning eller net- og chatrådgivning. Som 
frivillig på Livslinien er du med til at gøre en positiv forskel for 
mennesker i krise.

Søg ind som frivillig rådgiver på enten vores telefonrådgivning 
eller net- og chatrådgivning. Du kan søge via vores hjemmeside  
www.livslinien.dk

Livslinien_MOK_180x131_sep16.indd   1 06-09-2016   10:02:59

 Center for Perioperativ Optimering søger to scholar-stipendiater til start d. 1. februar 2017 

Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejd-
sopgaverne er varierende og inkluderer blandt andet anmeldelse, godkendelse, opstart, koordinering og sammenskrivning af projekterne. Du 
vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). 

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. 
Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse på arbejdsproces og egne arbejdsopgaver. Man vil få tilknyttet et 
vejleder-team under ansættelsen, der sikrer at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs. 

Vi forventer at ansøgeren: 
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
- Er struktureret, dedikeret og flittig 
- Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
- Er medicinstuderende, gerne på kandidatdelen 

Vi tilbyder: 
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen 
- Garanteret løn i form af 10.000 kr. månedligt 
- 12 måneders ansættelse i en dynamisk og progressiv forskergruppe 

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode 
relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt 
og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO forventes man at skrive minimum tre artikler årligt under tæt vejledning og backup. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@regionh.dk inden: 
den 6. december 2016 
Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i starten af uge 50 efter nærmere aftale. 

Yderligere information: 
Stina Öberg, læge, ph.d.-studerende (karin.stina.oberg@regionh.dk) 
Siv Fonnes, læge, ph.d.-studerende (siv.fonnes@regionh.dk) 
Kristoffer Andresen, læge, ph.d.-studerende (KRIAND08@regionh.dk) 
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (Jacob.rosenberg@regionh.dk)
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299,95 KR

FADL-PRIS 
255,00 KR

329,95 KR

FADL-PRIS 
280,50 KR

KØB DINE JULEGAVER 
I ACADEMIC BOOKS 
MED FADL-RABAT

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

KANDIDATRECEPTION
Kom til FADLs kandidatreceptionen 

i FADL huset 
den 24. januar 2017 fra kl.13.00

Vi står for en lille gave 
(lægeskiltet), festligt indslag, 

bobler og kage. 
Tag gerne din familie og venner med!

Tilmelding til receptionen og 
lægeskiltet på mit.fadl.dk

JULEBANKO
Der bliver afholdt FADLs 
årlige Julebanko i Lunds-

gaard den 12. December 2016

1.-5. SEMESTER KL. 16.15
6.-12. SEMESTER KL. 18.00

Der er mange flotte gaver og 
hygge i klubben 
efterfølgende.



6 |  Annoncer
Friske folk søges til VM i fodbold for læger 2017 i Østrig.
Hvert år afholdes der VM i fodbold for læger, og Danmark deltog for første gang i sommeren 
2016 i Barcelona, sammen med 21 andre hold fra hele verden. Det var en suverænt sjov 
og hyggelig tur og med meget god fodbold i et seriøst stort anlagt sportsarrangement. 
I 2017 afholdes turneringen i Østrig 8. – 16. juli og vi kunne godt bruge et par friske fyre 
mere på holdet.  

Kravene for deltagelse i turneringen er enkle: Alder minimum 25 år og uddannet læge – 
begge på tidspunktet for turneringsstart. 

Kravene for at komme på det danske landshold er tilsvarende enkle: Man skal være klar 
på at bruge en uge af sommerferien på turneringen sammen med os andre og man skal 
helst være i en vis grundform, da vi spiller 6 kampe (2 x 40 minutter) på 7 dage. Det kan 
være ret anstrengende. Et andet krav er godt humør og lyst til at spille og have det sjovt.
Niveauet på holdet hvad fodboldkundskaber angår, er ganske blandet - nogle spiller 
rigtig godt, andre spiller mindre godt og vi er meget spredte med hensyn til alder. Det 
er en sportsbegivenhed, og vi tager selvfølgelig afsted for at vinde fodboldkampe, men 
udgangspunktet er altså socialt, så man skal acceptere det blandede fodboldmæssige 
niveau på holdet og de gode spillere skal gøre de mindre gode spillere bedre. Vi er glade 
når vi vinder og der er ingen sure miner hvis vi taber!

Skriv eller ring hvis du synes det lyder sjovt og kom som du er. 
Kenneth.Hofland@dadlnet.dk /  mobil 23374252

Interesseret i forskning på intensiv afdeling?

Rigshospitalets blodbank søger netop nu forskningsassistenter til et nyt randomiseret 
studie med opstart marts 2017 på Intensiv Terapiafsnit på Bispebjerg hospital. 
Studiet retter sig mod patienter med diagnosen sepsis shock, der betinget af deres akutte 
behandlingskrævende tilstand indlægges på intensiv afdeling.
Du indgår i et vagthold bestående af engagerede medicinstuderende, som i samarbejde 
med studiets læger og sygeplejerske står for den kliniske del af studiet. Vagtholdet er 
organisatorisk tilknyttet en større forskningsgruppe i Transfusionsmedicinsk Enhed på 
Rigshospitalet.
Dine primære arbejdsfunktioner vil bestå af at assistere ved inklusion af patienter, trække 
blodprøver på CVK og lign, lave mikrocirkulationsundersøgelser, opsætte enkelte analyser 
samt indhente fysiologiske data. 

Vagterne er tilrettelagt som 24 timers lønnet tilkaldevagt med timetillæg ved aktivering. 
Studiets vagthold dækker alle dage på året. Vi har fast weekend-rul og du kan forvente 
gennemsnitligt at få tildelt ca. 5 vagter om måneden.

Vi forventer, at du:
• Har bestået 2. semester
• Kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst
• Har en positiv tilgang til arbejdet og er god til at omgås andre
• Bopæl max. 30 min. fra Bispebjerg hospital

Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet på et hospital. Stikkererfaring er ikke 
nødvendig.
Ansøgningsfrist senest søndag d. 1. januar 2017.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i Blodbanken på Rigshospitalet i uge 3.  
Oplæring vil foregå, efter aftale, i februar og primo marts 2017.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV.
Transfusionsmedicinsk Enhed i Blodbanken på Rigshospitalet
Har du spørgsmål omkring stillingen, kontakt da: 

Mette Stabell (Forskningssygeplejerske). Mail: Mette.Stabell@regionh.dk

Interesseret i forskning på kritisk blødende patienter? 

Rigshospitalets blodbank søger netop nu forskningsassistenter til et randomiseret studie 
på Rigshospitalets traumecenter. Studiet retter sig mod patienter med diagnosen hæ-
moragisk shock, der betinget af deres akutte behandlingskrævende tilstand modtager 
transfusionspakker akut. 
Du indgår i et vagthold bestående af engagerede medicinstuderende, som i samarbejde 
med studiets læger og sygeplejerske står for den kliniske del af studiet. Vagtholdet er 
organisatorisk tilknyttet en større forskningsgruppe i Transfusionsmedicinsk Enhed på 
Rigshospitalet.
Dine primære arbejdsfunktioner vil bestå af at assistere ved inklusion af patienter, trække 
blodprøver på CVK og lign., opsætte enkelte analyser i laboratoriet samt indhente fysiolo-
giske data. Vi følger patienten fra ankomst til Traumecenteret og indtil patienten ender 
på intensivafdelingen. Du vil derfor blive oplært i at kunne begå dig på traumecenteret 
under en traumemodtagelse, på en operationstue samt intensivafdelingerne. 
Vagterne er tilrettelagt som 24 timers lønnet tilkaldevagt med timetillæg ved aktivering. 
Studiets vagthold dækker alle dage på året. Vi har fast weekend-rul og du kan forvente 
gennemsnitligt at få tildelt ca. 6 vagter om måneden.

Vi forventer, at du:
• Har bestået 2. semester
• Kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst
• Har en positiv tilgang til arbejdet og er god til at omgås andre
• Bopæl max. 30 min. fra Rigshospitalet 

Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet på et hospital. Stikkererfaring er ikke 
nødvendig.
Ansøgningsfrist senest søndag d. 1. januar 2017.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i Blodbanken på Rigshospitalet i uge 3.  
Oplæring vil foregå efter aftale.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV.
Transfusionsmedicinsk Enhed i Blodbanken på Rigshospitalet
Har du spørgsmål omkring stillingen, kontakt da: 

Hanne Hee Henriksen. Mail: Hanne.Hee.Henriksen@regionh.dk 

En medicinstuderende søges til lønnet databasearbejde indenfor 
Hæmatologi med mulighed for selvstændigt projekt. 

Vi søger en medicinstuderende til hjælp af registrering af CLL patienters behandlings-
forløb. Formålet med projektet er at få etableret en sammenhængende database for 
patienter med CLL.  

Arbejdet vil kunne lede til et selvstændigt projekt indenfor hæmatologi, som du vil kunne 
få hjælp til indenfor gruppens rammer. Her vil det videnskabelige udbytte være enten et 
første- eller medforfatterskab. Du forventes at kunne starte i starten af 2017.
Arbejdet vil foregå på Hæmatologisk afdeling 4041, arbejdstiden vil være fleksibel, og det 
vil være muligt at kunne arbejde i dagtiden eller om aftenen. Vi forventer at du mindst 
er her 4 timer om ugen. Stillingen lønnes med en timeløn på 130 kroner i timen. Der vil 
selvfølgelig også være mulighed for at planlægge uden om eksamener. 

Vi forventer at du er: 
• Interesseret i hæmatologi og forskning
• Er fleksibel og ansvarsfuld
• Systematisk og grundig
• Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe 

Vi kan tilbyde: 
• Deltagelse i aktivt forskningsmiljø 
• Lønnet arbejde som kan lede til eget forskningsprojekt

Der afholdes ansættelsessamtaler den 21/12. Du bedes sende en mail med en kort mo-
tiveret ansøgning inklusiv CV til michael.asger.andersen @regionh.dk Projektgruppen 
består af ph.d. overlæge Carsten Utoft Niemann, ph.d. Læge, Caspar da Cunha Bang, læge 
Christian Brieghel og læge Michael Asger Andersen.Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger nye lægevikarer med start 

i medio Januar. 
(Der vil tages hensyn til eksamensperioden)

Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske 
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. Som holdmedlem dækkes 3-4 vagter pr. 
måned. Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge. Arbej-
det er varieret og lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske 
problemstillinger, akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring 
og supervision af den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som 
lægevikar kan takle travle perioder, og arbejde selvstændigt.

Oplæring tilbydes ved 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de 
andre lægevikarer. Derudover vil man i sin første måned have 5-6 vagter. 
Endvidere skal Region Hovedstadens introduktionsforløb på 5 dage med bl.a. hjertes-
top- og brandkursus gennemføres. Dette forløb ligger i starten af hver måned og har en 
varighed på 4-5 dage. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 til ca. kl. 
16.00, og forventes afviklet i de kommende måneder.

Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
• Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og forventer 
at bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøder den første mandag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper 
hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) samt inden første vagt.

Ansøgningsfrist: Lørdag d. 07.01.2017, kl. 18.00 
Samtaler afholdes i perioden 11/01-13/01-2017 eller 18/01-20/01-2017.

Send en motiveret ansøgning samt CV til mail: holdleder.bbh@gmail.com. 
Rammer for ansøgning:
- Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
- Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
- Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.

Så søger Supku nye undervisere, så hvis du har en drøm om at 
undervise så er det her et opslag for dig!

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 tik følgende kurser: 
• 2. semester excitable cellers biofysik
• 3. semester ledundersøgelse
• 5. semester anatomi

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. december kl. 14. Jobsamtaler vil blive afholdt den 14. 
december. 

Vi er med stor succes begyndt at starte kurser op på andre studier. Har du en ven/veninde 
du tænker er en brandgod underviser, men studerer noget andet end medicin eller medicin 
ved en af de andre fakulteter må du meget gerne sprede budskabet og vi vil være glade 
for at høre fra vedkommende. 

Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig. 
Mvh. SupKu
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Summer Course in International Health
7. - 25. August 2017

Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed 
(tidl. ”Tropekurset”) 

Så meld dig som medarrangør!
Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke arbejde før og under kurset.

De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af ansøgere, 
planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal kunne deltage i 4 
planlægningsmøder (14/3, 4/4, 20/6 kl. 15.00 og 4/8 hele dagen) samt et opsamlingsmøde 
med middag efter kurset. Der vil derudover være ad hoc møder af kortere varighed.
Der vil være undervisning hver dag fra ca. 9-16 fra d. 7-25. august, hvor det forventes at 
du er til stede størstedelen af tiden. Desuden enkelte aftenarrangementer.

Du får en værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber 
og kontakter inden for feltet. 

Kurset er velorganiseret – har eksisteret siden 1967 og er fremover et krav, hvis man vælger 
International Study Exposure – Clinical Health på kandidat delen.

www.globalhealth.ku.dk/ssih  

Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommer kursus 
koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk 
inden 2. Februar kl. 12.00, 2017.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C på Rigshospitalet søger en 
stud. med. til 1 års kandidatspeciale med forskning med start i 
forårssemesteret 2017

Se ansøgningen på KU jobbank:
http://jobbank.ku.dk/job/939618/kirurgisk-gastroente/1-ars-ka-speciale-i-kirurgisk
Jvf. opslaget er forløbet i overensstemmelse med KU’s nye regler for kandidatspeciale 
med forskning, og ansøgeren skal opfylde kravene hertil. Se reglerne her: http://ikm.
ku.dk/uddannelse/projekt-speciale/vejleder/skal_du_vejlede/

Projektet 
Den studerende forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde 
med forskellige parter. Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med 
udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i 
processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af 
én eller flere artikler. 
Hovedopgaverne er, at man er medansvarlig for koordinering og drift af igangværende 
projekter samt indtastning i førnævnte database med henblik på indsamling af data til 
eget og andre projekter.

Forskergruppen og projektet 
Den medicinstuderende vil arbejde tæt sammen med én PhD-studerende, én postdoc og 
én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med 
et godt socialt netværk med andre unge forskere. Ydermere er gruppen del af et socialt 
netværk med andre studerende på afdelingen. Fokus for projektet er levertransplantation. 
Dataindsamling kan startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man 
vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under projektet, der vil sikre at projekterne udvikler 
sig hensigtsmæssigt og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.
Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger, og det er et krav, at man er 
medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at den medicinstuderende kan opnå 
to publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning 
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til e-mail inden d. 31/12-2016. Herefter 
foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale hurtigst muligt efter.
Du forventes at kunne starte 1. februar 2017.
Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.
dk)
Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)  
Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)

Bliver du færdig som læge denne vinter?

Simulationscenter Rigshospitalet (CAMES) tilbyder nu en intensiv heldags boot-camp 
med individuel hands-on træning af udvalgte procedurer. Alle procedurer afsluttes med 
en valideret test af kompetencer og ved bestået test udstedes “kørekort”.
Boot-campen er betalt af Region Hovedstaden og er således gratis for alle ny-uddannede 
læger fra Københavns Universitet (vinteren 2016/2017). På grund af det intensive format 
er antallet af pladser stærkt begrænsede (max 8 læger pr. dag).

Pladser fordeles efter “først-til-mølle” princippet og er bindende. Bootcampen tilbydes d. 
18., 19., 20., 24., 25. og 26. januar samt d. 3., 6., 7. og 8. februar 2017.

Link til tilmelding fås ved at skrive til e-mailen nedenfor
- først når datoen er valgt via linket er man sikret en
plads.

Tilmelding: camesbootcamp@gmail.com

Bliver du færdig som læge denne vinter? 
 
Simulationscenter Rigshospitalet (CAMES) tilbyder nu en intensiv 
heldags boot-camp med individuel hands-on træning af 
udvalgte procedurer. Alle procedurer afsluttes med en 
valideret test af kompetencer og ved bestået test 
udstedes “kørekort”. 

Boot-campen er betalt af Region 
Hovedstaden og er således gratis for alle 
ny-uddannede læger fra Københavns 
Universitet (vinteren 2016/2017). 
På grund af det intensive format er antallet 
af pladser stærkt begrænsede 
(max 8 læger pr. dag). 
Pladser fordeles efter “først-til-mølle” princippet og er 
bindende. Bootcampen tilbydes d. 18., 19., 20., 24., 25. og 26. januar samt d. 3., 6., 7. og 
8. februar 2017. 
 
Link til tilmelding fås ved at skrive til e-mailen nedenfor 
- først når datoen er valgt via linket er man sikret en 
plads. 

Tilmelding: camesbootcamp@gmail.com 

 

 

 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 vinterens arrangementer. 

AKS’s store Advents-Quiz

Kan du svaret på denne uges quiz, så send dit svar i en besked til AKS’s facebookside senest 
på lørdag kl 12. Vinderen udtrækkes 2. Søndag i advent og annonceres i næstes uges MOK. 
Vinderen af vores anden adventsgave blev Christian Møller som vandt bogen EKG-ATLAS 
af Poul Erik Bloch Thomsen. I denne uge kan du vinde bogen  Klinisk Elektrokardiografi af 
Bjarne Sigurd. Bøgerne er sponsoreret af Fadls forlag. 

En 35-årig mand kommer til traumemodtagelsen med voldsom hjertebanken der startede 
da han var ude og cykle mountainbike i skoven. I modtagelsen er hjertebanken gået over, 
men du vil gerne udrede patienten inden du sender ham hjem.

Du tager følgende EKG:

(1) Nævn mindst 2 patologiske fund i EKG’et?

Da du taler med pt. Beskriver han at han gennem det sidste halve år har haft nogle tilfælde 
hvor han er besvimet ved hård motion, men han har blot tilskrevet det dårlig form.

Du får nu følgende scanning.

(2) Nævn mindst 1 patologisk fund på billedet? 

Patienter fortæller at hans far døde som 37-årig i forbindelse med en fodboldkamp. 
Derudover findes i løbet af indlæggelsen perioder med ventrikulær takykardi, hvilket pt. 
beskriver som hjertegallop. 

(3) Hvad tror du patienten fejler?

 (Se EKG og scanningen i bedre kvalitet på Facebook-gruppen AKS – Aktiv Kardiologi 
for Studerende.) 

Intro til Hjerte Lunge – Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus. 
Stadig få pladser til kurset Mandag den 19. December
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. 
Kurset afholdes første gang, torsdag den 15. Dec kl 16-19, og igen mandag den 19. Dec. kl 
16-19. Tilmelding via facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende".  

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
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Kursus i Røntgen af Thorax 
Vil du lære at aflæse et rtg af thorax? Eller skal du snart i klinik og vil gerne genopfriske 
din viden og den systematiske tilgang til røntgen-analyse?

Uanset hvad årsagen er så kom med den 15. december kl. 17.00 (lokale 31.01.4a) når 
basisgrupperne Eorta og MIRA afholder et eksamensrelevant kursus i røntgen af thorax 
ved yngre radiolog Michael Brun Andersen.

Kurset vil bestå af en times teoretisk gennemgang efterfulgt af en times case-arbejde i 
grupper, hvorfor det kan anbefales, at man medbringer egen computer.

Kurset henvender sig til alle med interesse og er gratis for både MIRA samt Eorta medlem-
mer, så hvis du endnu ikke er medlem af Eorta så fortvivl ej, for det tager kun 2 sek.! Det 
eneste du skal gøre er at betale kun 49 kr. på følgende Nordea konto:
Reg. nr.: 2115
Konto nr: 8977979979

hvor du angiver dit KU-bruger navn (eks. abc123) i beskeden til modtageren og derefter 
sender en e-mail til eortagruppen@gmail.com, hvor du blot gør opmærksom på din 
tilmelding.

Da der er et begrænset antal pladser på kurset, er det først-til-mølle princippet der gælder 
mht. tilmelding! Så skynd dig at få fat på din billet (gratis) inde på fb-eventet! 

OBS: Når du køber din billet så husk at angive, hvilken basisgruppe du er medlem af ved 
siden af dit navn!

Vi vil som altid sørge for en masse frugt og lækkert til ganen. 

Vi glæder os til at se dig,
Eorta & MIRA

Kursus i ”Den bevidstløse patient” v. FORNIKS

Har du tilmeldt dig FORNIKS' kursus i basal neurologisk undersøgelse og vil bare have 
mere? Vil du være sikker på at være knivskarp til 10. semesters eksamen? Eller vil du bare 
gerne være en knivskarp læge? 

Så inviterer FORNIKS til kursus i avanceret neurologisk undersøgelse med fokus på den 
bevidstløse patient. Overlæge Daniel Kondziella, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet og 
afdelingslæge Jesper Kelsen, Neurokirugisk afdeling, Rigshospitalet, vil sørge for, at du 
ved hvordan man håndterer en bevidstløs patient. 

Programmet er:
Kl. 17.15 - 18: Gennemgang af den neurologisk undersøgelse af den bevidstløse patient 
samt anatomien bag - hvad kan fx patientens pupilforhold fortælle os?
Kl. 18.15 - 19: Cases - hvad er de hyppigste neurologiske årsager til bevidstløshed, og 
hvilke kliniske udfald ses?
Kl. 19.15 - 20: Cases - hvad er de hyppigste neurokirurgiske årsager, og hvilke kliniske 
udfald ses?

Som altid vil der være kaffe, te og kage. Der er plads til 25 personer på kurset, hvorefter 
tilmeldingen lukker og tilmeldte får eftersendt bekræftelse og lokaleinfo. Alle kan tilmelde 
sig. Det er dog primært rettet mod 10. semester studerende eller studerende med kom-
mende lægevikariat. 

Læs mere om hvordan du tilmelder dig på Facebook-begiven-
heden “Kursus om “Den bevidstløse patient” v. FORNIKS” eller 
på www.forniks.dk.

Vi glæder os til at se dig!
/FORNIKS

Pladsliste 2017/18

Her ses antallet af pladser, der kan søges for perioden April 2017 – Marts 2018 fordelt på 
denne sæsons kliniksteder.
Ansøgningsfrist 30/1-2017 kl. 12.

For alle pladser gælder: Logi 850 kr/måned**
*Uummannaq modtager kun én student i de 3 måneder. Besættes pladsen f.eks. i april, 
blokeres pladserne i maj og juni. 

Interesseret?
Find mere information og ansøgningsskema på imcc.dk.
Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer kliniske ophold på Grønland 
af 1 måneds varighed. 
Du skal have bestået til og med hele 8. semester for at komme afsted. 
**) Logi gælder kun for den udsendte studerende. Ønskes ekstra ledsagere i boligen, skal dette ske efter 

aftale med sygehuset/sundhedscentret, ellers skal der selv arrangeres bolig.

ER DU INTERESSERET I KRÆFTFORSKNING?

Så kom forbi, når OSM København og PUFF i fællesskab inviterer alle nysgerrige medicinere 
til en hyggelig eftermiddag i kræftforskningens tegn
Onsdag d. 6/12 kl. 17

Vi får nemlig besøg af Magnus Pedersen og Malene Martini Clausen, som begge er læger og 
ph.d. studerende. De vil bl.a. introducere os til, hvad der sker af spændende ting indenfor 
det onkologiske forskningsområde, samt dele ud af deres gode råd til, hvordan man selv 
kan komme i gang med at forske.

Vi glæder os til at se jer!

OSM København og PUFF

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab) inviterer til: 
AVANCERET SUTUR - KURSUS
SÅ er det absolut sidste chance til at være med på et fedt sutur-kursus dette semester! 
Meld dig til dette semesters populære avanceret sutur-kursus, der foregår Torsdag d 8/12.

Der undervises af en læge med meget erfaring fra Rigshospitalets plastikkirurgiske afde-
ling! Hun er super dygtig, og vi vil hjælpe til, og gøre dig fantastisk god til at håndtere 
suturredskaber!

Du får erfaring med og lærer om gentofte-, intradermal-, locked stitch (dvs. fortløbende, 
men låst teknik) og madrassuturer!

Det er en fordel at have haft et tidligere sutur-kursus, men det er ikke et krav. 

Vi håber og ønsker selvfølgelig, at I melder Jer til og får lidt lækkerier til ganen og en varm 
kop kaffe i vinterkulden samtidig med, at I bliver dygtigere til og klogere på plastikkirurgi!

Billetsalg åbner kl. 16, d 1/12!
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen torsdag, d 8/12 i lokale 31.01.60a!

Stetoskopet søger nye stetoskopører.

Glædelig jul Panum. Stetoskopet har haft et første semester der er gået over alt forvent-
ning. I lytter trofast med, når vi udsender nye udsendelser og Århus, Odense og Aalborg 
er ved at hoppe med på vognen. Vi har rundet alverdens sjove og spændende emner 
og nu drømmer vi om at udvide redaktionen. Vi er en broget flok medicinere, spredt ud 
over 5. til 12. semester og langt de fleste af os, kendte ikke hinanden før vi gik igang. Det 
tekniske kan man lære, så det vigtigste for os, er at du er en sød nok type, der har idéer til 
spændende programmer og har lyst til at tage i sommerhus og skændes om brætspil med 
os en gang i mellem. Går du med en drøm om at lave podcasts med os? Og har du tid og 
lyst til at lære? Så vent ikke, men send en sjov og kreativ og kort og lang og uddybende 
og alvorlig og overfladisk ansøgning til os på info@stetoskopet.nu.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Venlig hilsen

Stetoskopet

I torsdags d. 1. december kom stetoskopet 
på banen med et nyt program. 

Det er Ida og Camilla, som sidder bag mikrofonerne og programmet kommer til at 
handle om den gode klinik. Neurologisk afdeling på Herlev sygehus får topkarakterer 
for deres klinikophold. Derfor har vi været ude og interviewe deres ledende overlæge 
Jesper Erdal, samt overlæge og klinisk lektor Mette Lindelof. De fortæller om hvordan de 
motiverer deres yngre læger til at supervisere, hvordan du som læge selv bliver bedre til 
at have studerende med rundt og hvordan man får uddannelse og supervision integreret 
i en hel afdeling. Som altid er vi selvfølgelig også klar med noget forskernyt, hvor vi har 
taget sci-fi brillerne på og kigger på fremtidens muligheder. I overlægens bord snakker 
Anæstesiologisk overlæge Egon Godthaab Hansen om ressourcer i sundhedsvæsenet 
og evidensbaseret forskning. 
Vi håber i lytter med!

Venlig hilsen Stetoskopet

HEY! TjEk ligE dEn HEr HjEmmEsidE;
 WWW.WATErWEAsEl.COm
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Stud.med. søges til prægraduat forskningsår om tuberkulose ved 
Nordsjællands Hospital – Hillerød. 

Vi søger en stud.med. som del af forskningsprojektet ”Tuberkulose blandt asylansøgere i 
Danmark” til et 6 eller 12 måneders forskningsprojekt med start jan 2017 ved Lunge- og 
Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital. 

Du vil arbejde sammen med den projektansvarlige, få ansvar for inklusion af deltagere 
i asylcentre, dataindsamling og -behandling. Du vil få ansvar for dit eget projekt, som 
kan bruges som kandidatopgave og stiles mod videnskabelig publikation med dig som 
førsteforfatter. 

Lyder det som noget for dig? Eller har du spørgsmål?
Vi ser frem til at høre fra dig!

Projektansvarlig
Kristina Langholz Kristensen, læge, ph.d. studerende
kristina.langholz.kristensen@regionh.dk  tlf: +45 24426970 
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital
Nationalt Ref. Laboratorium for TB og Mykobakterier, Statens Serum Institut

Overordnet projektansvarlig
Pernille Ravn, overlæge, ph.d., klinisk lektor
Pernille.ravn@regionh.dk
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

PUFF afholder mini-kongres – præsenter din forskning!
Vil du gerne blive bedre til at præsentere din forskning?
Så prøv kræfter med PUFF’s mini-kongres.
Arrangement vil foregå d. 8. februar fra kl 16 – 19 på Panum.
Vi har fundet 4 fremragende chair-men til at bedømme præsentationerne, heriblandt Britt 
Wray der skriver Ph.d i scientific communication. 
Du har 4 min til at præsentere din forskning, hvorefter der vil være 4 min til dialog. Under 
dialogen vil chair-men, en kommunikationsekspert og publikum spørge ind til dit projekt 
og komme med fremadrettede råd.
For at deltage:
- Indsend abstract på engelsk (max 250 ord) inden den 30. januar til kontakt@puffnet.
dk med opbygningen:
 o Background
 o Methods
 o Results
 o Conclusions
- Der er 16 pladser til arrangementet. 
- Man vil få besked pr. mail om man er udtaget til at deltage d. 1. februar. 
- Abstracts med forskningsresultater vil blive prioriteret, men er IKKE et krav.
- Medbring min. én ledsager d. 8. februar til arrangementet

Se mere på Puffnet.dk

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til etablering 
af hjernesvulst biobank på Kræftens Bekæmpelse

Brain Tumor Biology Group fra Kræftens Bekæmpelse søger en engageret studerende 
med interesse for grundforskning til etablering af en hjernesvulst biobank. Projektet er 
et samarbejde mellem neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse 
og har til formål at kortlægge DNA reparationsmekanismer involveret i udviklingen af 
hjernesvulster med Group Leader Petra Hamerlik i spidsen. 

Den studerende vil primært have følgende opgaver: 
- Afhentning af biopsier fra operationsgangen. 
- Processering af biopsierne
- Indtastning af data
- Diverse andre opgaver

Vi tilbyder et prægraduat forskningsår med grundig oplæring i tilknyttede laboratoriet-
eknikker samt foden ind i et institut med et aktivt forskningsmiljø og mange muligheder. 
Midler søges i fællesskab. Oplæring hurtigst muligt.
Kontakt Petra Hamerlik pkn@cancer.dk med ansøgning, CV samt evt. publikationsliste 
senest d. 12 dec.

SATS I.V. Kursus
14. December afholder SATS I.V. Kursus. På kurset får man teoretisk og praktisk undervisn-
ing i, hvordan man anlægger og anvender et PVK samt de komplikationer, der kan opstå i 
anlæggelse og brug. Anlæggelse af PVK er en færdighed enhver læge skal kunne. Denne 
færdighed kan ikke øves nok, og træning i det kan ikke komme for tidligt på studiet.
I den praktiske del anvender vi en specielt designet arm, som kan stikkes, i så teknikken 
kan indøves. Dernæst vil der være mulighed for, at kursisterne øver på hinanden. Dette 
giver den bedste oplevelse af, hvordan det føles at stikke i en rigtig vene.
Der serveres kaffe og snacks på kurset.

Tilmeldingen starter d. 6 December kl. 17:00 og sker via SATS-KBH.DK - Det koster 50 kr. 
at deltage.

SATS Julefrokost
SATS vil gerne byde alle interesserede til julefrokost. Er du medlem af SATS-bestyrelsen? 
Er du SATS-kursusarrangør? Er du trofast SATS-medlem? Er du engang i mellem til et 
SATS-arrangement? Har du aldrig været til et SATS-arrangement? Har du aldrig så meget 
som hørt om SATS? 

Hvis du kan svare ja, til en af ovenstående spørgsmål, SÅ er du kommet til den rigtige 
julefrokost! Den 16. december holder SATS nemlig julefrokost! Det bliver en aften fyldt med 
lækker mad, øl og underholdning, hvor vi allesammen lærer hinanden lidt bedre at kende! 
Vi er ikke sikre på venue endnu, men vi er sikre på datoen, så sæt KÆMPE kryds i kalenderen. 

Hvis du kunne tænke dig at være med til at arrangere aftenen, må du meget gerne skrive 
en besked til medlemsansvarlig, Anne Mielke - her er alle også velkomne. :-)

Hvis du har allergier, præferencer indenfor mad eller lignende må du meget gerne skrive 
det ved tilmelding til eventet! Tilmelding sker via eventet på Facebook.

Vi glæder os så meget til at se jer.
kontakt:
Anne Mielke: kommunikation@sats-kbh.dk

SATS Månedsmøde & julehygge
SATS holder semesterets sidste månedsmøde onsdag d. 7. December! Så kom og få akut 
julestemning, når SATS byder op til julehygge og den årlige tip-en-13'er julequiz. – Klarer du 
dig bedst, har du mulighed for at vinde 4. Udgave af bogen “Anæstesi” sponsoreret af FADL!

Vi lover god stemning, bunker af julegodter og masser af hygge!

Alle er velkomne, nye som gamle, medlemmer som ikke-medlemmer.

Tid og sted:
7. Demcember kl. 16.15 i lokale 21.2.26

Dagsorden:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 
2. Siden sidst
-Kursus i Akutte Pædiatriske Procedurer 21/11
-Kursus i Akutmedicinsk Ultralyd 22/11
3. Kommende arrangementer 
-EMSS17
-SATS Julefrokost 16/12
4. Eventuelt
-Kursusarrangører (Akutte Procedurer, Akut Ultralyd, Luftvejshåndtering)
5. Julequiz + hygge

Kære medstuderende 

Kursus i basal ØNH
Vi åbner for tilmeldinger til vores populære kursus den 8. decem-
ber. Kurset er den 19. december fra kl. 17.00 – 21.00. Nærmere 
informationer kan findes på vores Facebookside.
Pladserne ryger hurtigt, så kom du hellere ud af starthullerne, 
før det er for sent :)
HUSK HUSK HUSK
SØNHKS tilbyder igen vores populære hands-on kursus i både hoved-hals- og plastik-
kirurgiske færdigheder på grise den 7. december! Det er en oplagt mulighed for at prøve 
kræfter med hoved- og halskirurgi og almene kirurgiske færdigheder. Undervisningen 
varetages af dygtige kirurger fra Rigshospitalets ØNH og plastikkirurgiske afdelinger. 

Kom også til månedsmøde med julehygge i SØHNKS den 6. december. Vi afholder ved 
samme lejlighed prægraduat journalclub, hvor Tobias, Nicklas og Christina hhv. præsen-
terer deres forskningsprojekter og kandidatopgave fra Rigshospitalets ØNH-afdeling. 
Som sædvanligt mødes vi i vores SØHNKS lokaler i Studenterhuset kl. 17.00 til ca. 18.30
Jule-high 5 fra SØHNKS

Studenter klubben siger tak for i år 
og holder Eksamens-lukket.

 Vi ses på den anden side. 
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HENAD

3. Hvilket land dragede Josef, Maria og lillebitte Jesus mod, da de forlod Betlehem?
4. Hvor mange "arme" har et snefnug?
8. Nøddeknækkeren er komponeret af denne russiske komponist. Fordi fuck jer.
9. Misteltenbær har denne farve
11. Dorothys hunds navn i Troldmanden fra Oz
12. Hvad kaldes nytårsaften i Skotland?
13. Dette bibelske bynavn betyder "brødets hus" på hebraisk
15. Hvis du har fødselsdag på jule- eller nytårsaften er du født i dette stjernetegn
17. St Nikolaus' fødested ligger i dette land
19. Denne engelske leder forbød julen i 1647
22. I dette land har julemanden sit eget postnummer, nemlig "HOH OHO"
23. Årets første måned er opkaldt efter denne romerske gud
24. I dette land anser man spindelvæv som passende pynt til et juletræ
25. Dette land donerer hvert år det juletræ, som skal pryde Trafalgar Square i 
London

NEDAD

1. "Shana tova" betyder "godt nytår" på dette sprog
2. Frelsens Hær blev grundlagt i denne by i 1865
5. Nytårsaften år 2000 faldt på denne ugedag
6. Juleøen hører til dette land
7. Denne meget julede plante hedder "viscum album" på latin
10. Italienerne spiser denne tørre, tørre kage til jul
14. Nytårsvisen "Auld Lang Syne" stammer fra dette land
16. Efternavnet på forfatteren, som har skrevet en julehistorie, hvor stakkels Jacob 
Marley har en totalt streng chef
18. I dette land kaldes jul for "bada din"
20. Dette evangelium er det eneste, der nævner de tre vise mænd
21. I Norge er de så forfærdeligt bange for hekse, at de juleaften gemmer alle 
husstandens eksemplarer af disse, i frygt for at heksene ellers ville stjæle dem

Af Peter James/MOK-red
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Af Peter James/MOK-red

Et

Rent

Idol

Kan

Heldigvis

Aldrig

Compromitteres

Helt

Med

Alene

Negative

Noveller

Den

Eneste

Nuværende

Nødvendige,

Ikke

Sukker

Zøde

Endog

Temmeligt

Neandertalsafstammende

Elskede

Redaktør

PT

Er

Tolv

Ekstra

Redaktører

Jævnt

Adfærdsvanskelige

Men

Ekstremt

Sammenhængende

Kan være noget der lokker 

Men har du det der skal til? 

Eller er du bare en kedelig blogger?

MOKrolog

At være MOK'er

Og tag den gode Erik 
som ofte siger mit tøj er grimt 
Hans lunefulde sind som en labyrint 
at smile og at være glad er hans domæne 
men før du ved af det 
Har han sat ild til sin egen græsplæne 
Og når Erik bliver fuld gælder det om løbe 
fordi han bliver den sygeste hærge-amøbe 
Når han ikke er på rampage-rov 
er han en rar mand med grim sweater 
der nogle gange kan være ret sjov 
med sømandsminder og lækkert hjemmestrik 
sætter han altid pris på en god omgang the og pik

I studiets lange og dunkle nat,
brænder en blinkende ginger.
I Eriks sommerhus ses en klat,
hvor lorten fryser og stinker.
Her lyser din vildsomme Tinder
Med game gennem tågede nætter,
og dem som du siden matched og fik
har Grænser som PJ sætter

Klart som en stjerne en vårlig nat
brændte din rødlige isse,
du søgte en kvinde, men fik kun fat
i en flakkende fåre-fisse.
Den tog du med dig, en kærlig ged,
for den ku' du trøste og fiste,
nu står den og bræger i mørket et sted,
med en VD den aldrig kan miste.

Se bare på Dennis 
Hver mandag klokken tolv 
Starter han med at spille lol 
Men trofast mailen han tjekker 
selvom vi tror han bare pjækker  
Dennis er vores klippe 
og når han går kold 
er han ikke til at vippe 
På trods af hans eksplosive aggression 
sætter han side 3 op med smuk præcision 
en pligtopfyldende MOK'er 
hvis plads ingen kan bestride 
når der skal bræk på vores bagside 

Dette er semestrets sidste MOK. For 3 trofaste MOK'ere er det også 
deres sidste MOK, inden de bliver læger. 
Erik "amøbe" Hachmann: MOK'er 2010-2016. Gøgler af Guds nåde. Har leveret dit ugentlige grin 217 mandage. 
(Wow!) Har sejlet på de syv have og sagt fuck imens. 

Dennis "er-der-mere-Fernet" Zetner: MOK'er 2011-2016. For meget... LOVE. Har samlet sat 460 siders basisgrup-
per op OG BLIVER FUCKING TRÆT AF AT DU IKKE SENDER DEN FILTYPE DU SKAL, AAAAAARGH! Vi elsker Dennis 
som han elsker wordfiler. 

Peter "exactly 1 shit given" James: MOK'er 2011-2016. Har stået for din evige grublen over de trofaste krydsord, 
der kombinerer top-tunet medicinsk viden med lol. Hvad skal du nu lave til forelæsning? Yes, we will miss PJ. 

Sammenlagt har de 527 MOK sessions bag sig (nej du skal ikke tælle efter Jonas O. - og aflever den nøgle!). I løbet 
af deres trofaste timer har de leveret kvalitetsgøgl, skarp journalistisk, bræk på bagsiden og en helvedes masse 
krydsord. MOK bliver aldrig det samme uden jer. MOK i fred. 

No rhythm and no rhyme - I am doing the word crime

Bitter
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