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Simon

 Det sker i ugen.

Ugens Case

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Marie skal lære et job
Anders skal handle

Torsdag
Børnekirurgi, se forsiden
Jaris handler fra 15.15.-17.15
Sofie er single og arrangerer fest i den 
anledning

Fredag
84 tosser tager på tur
Simon er i voksen-lalandia.
Albin køber grøntsagskaviar, han er ikke til at 
stoppe.

Lørdag
Holdningsdiskussion. Stemningen er euforisk 
Jaris er ved Victory Island-bay

Søndag
Andrea skal i kirke igen
Albin varmer op til at gå

Mandag
MOK deadline 12.00
Anders er intensivt rundtosset.

Tirsdag
Mo har månedsdag med livet

Hvad er diagnosen?

Kongenitalt melanocytisk nævus

Epidermalt nævus syndrom

Neurofibromatose

Ota’s nævus

Spitz nævus

Denne patient har et stort kongenit melanocytisk nævus, der involverer 
bryst, øvre ekstremiteter, hals og nedre ansigtshalvdel. Patienter med store 
kongenitale melanocytiske nævi har øget risiko for at udvikle melanom og 
neurokutan melanose. På grund af det maligne potentiale, skal man overveje 
kirurgisk revision af sådanne læsioner i barndommen. 
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MOK har taget en ældgammel og stadig kikset 
trend op – Planking. 

Men hvad er den (virkelig spændende) historie om 
planking? 

Planking (or the Lying Down Game) is an activity 
consisting of lying face down—sometimes in an 
unusual or incongruous location. Both hands 
must touch the sides of the body.[1] Some players 
compete to find the most unusual and original 
location in which to play (Wikipedia). 

Efter ivrig research fra pålidelige kilder som MTV, 
wikipedia og CNN, kan MOK redaktionen tilbyde 
et hurtigt oprids af plankingens historie:

1984: Tre drenge afbryder en baseball kamp 
i Edmonds, ved at planke midt på banen. De 
håbede på opmærksomhed, hvilket de også fik. 
Det blev dog ikke et globalt fænomen, da folk 
havde vigtigere ting at tage sig til i 1984. 

1994: Første planking optages på video. Og hvem 
kunne dog finde på at optage noget så kogt? Jo 
MTV selvfølgelig. Det var vist en der hed Tom 
Green, kendt for mange bedre pranks. 

2007-2009: Med facebooks spredning som en 
hurtig og dødelig virus, kunne folk nu danne 
mere eller mindre dumme grupper på tværs af 
landegrænser. Crazen startede i Australien, hvor 
folk havde konkurrencer om, hvor dumt de kunne 
planke. 

2009: Planking kommer i mediernes søgelys, efter 
syv læger og sygeplejerske på et britisk hospital 
bliver suspenderet efter at have planket i deres 
vagt. Det er ikke løgn, slå det selv op. 

Et bekræftet dødsfald pga. Planking: 2011, 20-
årig mand plankede på toppen af en 7. Etagers 
bygning i Australien. R.I.P. I det mindste vandt han 
en Darwin senere samme år.   

Efter 2012 døde planking, og er   
blevet overtaget af en række lige så   
dumme ting: dufnering, pratting,   
tebowing, gronking mv. 

MEN i 2017 en standard mandag eftermiddag, 
har MOK genoptaget den tabte perle af en trend, 
og giver dig nu eksklusive billeder, vi håber vil 
inspirere dig til videre PLANKING. 

Planking på Panum 
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GO TDC: FØTALKIRURGI/KIRURGI PÅ FOSTRE

Mandag d. 20-03-17 kl. 15.30-17.30 i lokale 29.01.30.

I samarbejde med Tour de Chirurgieer endnu et interessant foredrag nu stablet på benene. 
Denne gang skal vi høre om kirurgien som en gyn-obs'er kan beskæftige sig med. Vi har 
fornøjelsen af at have Karin Sundberg (overlæge, dr. med. på Center for Føtalmedicin og 
Gravide, RH) som foredragsholder. Hun vil fortælle om sit spændende subspeciale, hvor 
hun udfører kirurgi på fostre.

Tag din læsemakker i hånden og kom til et spændende foredrag. Du behøver hverken være 
medlem af SAKS eller GO for at deltage.

Der vil selvfølgelig blive serveret kage, snacks og drikkelse i forbindelse med foredraget. 

Aktionsdag med BamseHospitalet og SundKrop! 
Så er der skud ud fra BamseHospitalet og SundKrop – d 22. Marts holder vi aktionsdag 
for alle jer nye (såvel gamle), som har lyst til at komme og erhverve jer lidt viden om, hvad 
BamseHospitalet og SundKrop egentlig er!
Desuden er der gratis pizza og vi skal helt klart nok få hygget en del! 
Vi håber at se så mange nye, og gamle, ansigter som muligt!
I  k an f inde akt ionsdagen på facebook her ;  https ://w w w.facebook .com/
events/1708216542822256/
I kan også finde vores Facebook gruppe; 
”Bamsehospitalet &SundKrop, Køben-
havn” på Facebook. Her er der løbende 
opdateringer om hvad vi går og laver 

Store Bamsekram fra
Styregruppen 

GO HOLDER SEMESTERETS FØRSTE MÅNEDSMØDE
Tirsdag den 7. marts kl. 16.30 inviterer GO til semestrets første månedsmøde omhandlende 
etnicitet og seksualitet.

Der vil først være en kort velkomst og introduktion til gruppen, hvorefter Amneh Hawwa 
-klinisk sexolog og speciallæge i både gynækologi/obstetrik og almen medicin - kommer og 
gør os klogere på gynækologien set i et interkulturelt perspektiv. Amneh har stor erfaring 
med at rådgive kvinder fra forskellige etniske minoriteter om gynækologiske problemstill-
inger, samlivsproblemer og prævention, og det vil hun derfor fortælle os mere om. Alle er 
velkomne, så kom forbi til en spændende eftermiddag, hvor der selvfølgelig også vil blive 
serveret te, kaffe og lidt lækkerier. Efter oplægget afholdes et kort månedsmøde. 

GO WEEKEND 2017 – 31. marts til 2. april 

GOP Aalborg inviterer alle GO foreninger til nationalt weekend seminar 
den 31. marts - 2. april 2017. Weekenden finder sted på Lejrgården 
Dollerup ved Farsø.

Weekenden vil byde på et spændende program med faglige foredrag, 
praktiske workshops og en masse sociale arrangementer. En weekend, du ikke vil gå glip af!

Det foreløbige program indeholder
• Foredrag om "FYGO/DSOG - hvem, hvad, hvorfor?" ved læge Malou Barbosa  
 fra FYGO og "Når sex gør ondt" ved sexolog Gitte Vittrup
• Praktiske workshops om bristninger, kliniske cases og genoplivning af nyfødte
• Sociale arrangementer med teambuilding, vaskeægte nordjysk fest og mu- 
 lighed for at ”networke”med en masse medicinstuderende, der interesserer  
 sig for det samme som dig

Din lokalforening vil sørge for transport.

Hele herligheden koster kun 250kr (inklusiv kost, logi, transport).

Tilmeldingen åbner den 12. februar 2017 kl 12.00.
Du tilmelder dig weekenden ved at reservere en billet på eventbrite (https://www.eventbrite.
com/e/gop-weekend-2017-tickets-31964862765). Husk at reservere en billet svarende til 
den by, som du studerer i samt skrive dit FULDE NAVN. Efterfølgende overfører du 250kr til 
registreringsnummer: 9163 konto: 3498498034 - og SÅ er du sikker på, at du kan deltage.
Der er plads til 15 medlemmer fra GO København. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-
princippet.Sidste tilmelding er den 1. marts 2017. 
OBS! Du skal være medlem af en af lokalforeningerne for at deltage.

Hvis du har nogle allergier eller særlige ting, vi skal tage hensyn til, så send en email til 
gopaalborg@gmail.com

Vi glæder os helt vildt til at se jer!

RESTPLADSER FOR EFTERÅRET OG SOMMER 2017

PIT har lige nu ledige pladser til efteråret og sommerpå flere af vores hospitaler!

• MpwapwaDistrict Hospital, Tanzania:   2 pladser i perioden sep-nov.
• SalvationArmy’sChikankata Mission Hospital, Zambia:  2 pladser i perioden sep-nov.
     OBS! Dyrt hospital
• Siaya Hospital, Kenya:    2 pladser i perioden sep-nov.
• Christian Hospital Mungeli, Indien   2 pladseri perioden juli-aug.
     2 pladser i perioden sep-nov.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse om 
hospitalet 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.

Ansøgning er først til mølle. For at kunne blive udsendt skal 
man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus 
som bliver afholdt i 29.-30. april i Odense.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@
gmail.com med emnefeltet ”Ansøgning til restplads” inde-
holdende dit fulde navn, telefonnummer, email-adresse og 
adresse samt angivelse af semestertrin. Hvis du har deltaget 
i PITs weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus, 
skal dette anføres. Motiveret ansøgning er ej nødvendig. 

Mvh.
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

Portos foredrag: Livet som ung ortopæd med Paul-Atle Le Fevre Roy

Nå, hvilken slags læge skal du så være?
Du ved det måske ikke endnu, men måske kan Paul, den unge ortopæd-aspirant, hjælpe dig 
med din beslutning. Han gæster med et spændende foredrag vedr. livet som ung ortopæd.

Paul er ortopæd helt ind til benet, og var med til at starte PORTOS i sin tid. Han er begyndt på 
introstillingen i ortopædkirurgi på Bispebjerg hospital, og har en masse han kan fortælle om. 
Kom og hør om de mange muligheder der findes inden for ortopædkirurgi, hvad stillingen 
kræver og hvordan man kan bygge et godt CV op.

PORTOS søger for kaffe og slik, og det eneste I skal gøre er at medbringe jeres gode humør. 

Vi ses forhåbentligt til foredraget!

Tid og sted: d. 7. marts kl. 16:30-19:30, lokale 13.1.83

Find begivenheden på vores fb-side: /portoskbh

PUC – PANUM UNDERWATER CLUB

Ligger du inde med et dykkercertifikat fra din rejse til Thailand i dit sabbatår, som du ikke 
har fået brugt siden, så læs her. 

HVEM ER PANUM UNDERWATERCLUB?
PUC er en fuldt udstyret dykkerklub for alle slags studerende (og ikke-studerende) og din 
mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Vi er årligt omkring 30 medlemmer, der 
tager ud og dykker i de danske farvande. I sommerferien plejer vi at tage på en weekendtur, 
der sidste år gik til Langeland. Her får vi dykket endnu mere, og så er der selvfølgelig hygge 
og gode dykkerhistorier om aftenen. 

Der er også mulighed for at tage dykkercertifikat (Open Water) gennem PUC, hvis du ikke 
har  et certifikat i forvejen og godt kunne tænke dig at dykke i Danmark.  Du kan også bygge 
videre på sit certifikat med et kursus i Advanced Open Water.  
Derudover har PUC en fast ugentlig tid i Hillerødgade Svømmehal, hvor vi tager en 
aftendukkert og nyder en tur i saunaen.  

GENERALFORSAMLING – KOM OG MØD OS!
PUC holder generalforsamling torsdag d. 30. MARTS 2017 kl. 18 i Studenterhuset, (Panum 
Nørre Allé 8, 2200). Det er en åben generalforsamling for alle som skulle være interesserede 
i at høre mere om PUC og møde medlemmerne. Vi laver en rundvisning til vores lokaler 
og faciliteter, så man kan se hvilke muligheder, I kan få hos PUC. Der vil selvfølgelig være 
gratis mad og drikke. Hvis det lyder som noget for dig, så tjek vores Facebook-side ud og 
deltag i vores event herinde.

Hvis du vil vide mere så gå ind på vores hjemmeside www.panumunderwaterclub.dk. 
Der kan du læse mere om indmeldelse og kontingent samt se billeder og fortællinger 
fra vores seneste dykkerture. 
Eller endnu bedre kom til vores 
generalforsamling!

Vi glæder os til at dykke med dig! 

Med venligste hilsner 
PUC

Velkommen i Sexekspressen!
Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse seksua-
lundervisning. 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 og vær’ med!:
Næste månedsmøde: torsdag d. 6. april i Studenterhuset ved Panum kl 17.00
Eller mød os til IMCC-infodag d. 22. marts.
Sæt også kryds i kalenderen d. 17.- 19. marts, hvor Sexekspressen tager på Vinterseminar. Her 
er der mulighed for nye at blive uddannet. Se facebookeventet ” Sexekspressen Københavns 
vinterseminar 2017” for mere info
Vi glæder os til at se dig!
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Kom til rigtig spændende 
arrangement om formidling af 
forskning til dagspressen:   
Viden forpligter! 

Alle forskere har brug for at fortælle verden om deres fund og forskningsresultater, men 
mange bryder sig ikke om at skulle formidle til medierne, fordi de føler, at journalisterne 
drejer deres historie i retninger, de slet ikke kan forlige sig med.

Er du (på vej til at blive) læge og føler dig skeptisk ved tanken om at en journalist kontakter 
dig?
Har du undret dig over, hvordan et interview med dig blev brugt i en artikel?
Er du interesseret i, hvordan man formidler forskning, i lægmandssprog til journalister?
Er du i tvivl om din historie er interessant for en journalist?

Så kom til vores arrangement med:
Læge og journalist, Charlotte Strøm, som kommer og fortæller hvordan man bedst muligt 
formidler forskningsresultater til medierne. Dette gør hun baseret ud fra sin nye bog; Forstå 
dog, hvad jeg mener – Guide til kommunikation og mediehåndtering for læger og forskere.
Hertil vil hun også komme ind på, hvordan man undgår at blive misforstået når man udtaler 
sig om sine helt nye og spændende resultater.

Emil Fosbøl, Læge, ph.d., supplerer med sine erfaringer omkring håndtering af medier i 
forbindelse med sine forskningsresultater.
Endeligt vil Emil præsentere et abstract på videnskabelig vis, hvorefter Charlotte vil give en 
fortolkning af, hvordan dagspressen kunne præsentere dette.

Det hele løber af stablen 29. marts kl. 16-18 i Tandlægeauditoriet 29.01.32. 
Vi glæder os til at se jer til et rigtig spændende og relevant arrangement!
PUFF

KOM TIL BØRNEKIRURGIFOREDRAG TORSDAG D. 9 MARTS FRA 
17:00-20:00
Hvordan adskiller børn sig fra voksne patienter? Hvilke hyppige kongenitte misdannelser 
er der og hvordan behandles de? Hvordan harmonerer børn med de traditionelle kirurgiske 
indgreb?

Hvis du nogensinde har undret dig over et af ovenstående spørgsmål, så kom med til dette 
super spændende foredrag om børnekirurgi!

Følgende kirurger præsenterer deres indfaldsvinkel på børnekirurgi i relation til deres 
eget speciale:

- Morten Smerup, Thoraxkirurg
- Marianne Juhler, Neurokirurg
- Marguerite Benedikte Ellekvist, Børneanæstesiolog

HUSK:
Foredraget er gratis for alle medicinstuderende (du behøver hverken at være medlem af 
SAKS, SATS eller PIPPI) og der vil blive serveret sandwiches og drikkelse.

Foreløbigt program:
- 16.30-17.00: Dørene åbner.
- 17.00-17.10: Velkomst og præsentation af dagens program.
- 17.10-17.20: Intro til neurokirurgens opgaver
- 17.20-17.45: Neurokirurgens egne historier og billeder
- 17.45-18.05: Intro til Børneanæstesiologens opgaver. 
- 18.05 - 18.30: PAUSE MED SANDWICHES
- 18.30-18.55: Børneanæstesiologens egne historier og billeder
- 18.55-19.15: Intro til thoraxkirurgens opgaver
- 19.15-19.40: Thoraxkirurgens egne historier og billeder.
- 19.40-20.00: Afslutning med evt. spørgsmål

- Se mere på facebook - 

Foredraget er afholdt af SAKS, SATS og PIPPI. Det bliver sponsoreret af Lægernes Pensions-
bank og FADL

Journalholdet, Neurokirurgisk klinik, Rigshospitalet

Vi søger to nye kolleger til vores journalhold med start i foråret 2017. 
Vi er et lille socialt hold med et godt samarbejde, og vi søger nye kolleger, der har lyst til at 
være en del af dette inklusiv holdmøde og spisning cirka én gang om måneden.

Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er en af de største neurokirurgiske behandlingsen-
heder i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der 
kræver kirurgiske indgreb. 

Arbejdsopgaverne er hovedsagligtjournalskrivning af indlæggelses- og elektive journaler 
i afdelingens ambulatorie, men vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og hvis 
man har lyst, er der mulighed for at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Der er ingen aften-, weekend- 
eller helligdagsvagter og heller ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL overenskomst. 
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.

Krav: 
- Du afslutter neurologisk klinikophold senest sommer 2017. 
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden. 
- Du skal kunne blive i stillingen i minimum et år. 

Det forventes,at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er syv personer 
på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og udviser 
fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen.
Det er en fordel hvis du har erfaring med at håndtere patienter i krise, og du skal være 
forberedt på at være tovholder på tværs af faggrupper og specialer. 

Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til holdleder Anne-Sophie Fenger på 
gpw469@alumni.ku.dk senest den 14. marts.
Du er velkommen til at kontakte Anne-Sophie på ovenstående mail for mere information.

PUSTERUMMETS TORSDAGSCAFÉ

Kan du godt lide at holde pause? Kan du godt lide gratis kaffe? Og kan du godt lide brætspil?

Så tag med til PUSTERUMMETS ALKOHOLFRI TORSDAGSCAFÉ

Torsdag d. 16. marts afholder Pusterummet årets første torsdagscafe - en eftermiddag 
med hygge og brætspil. 
Vi starter kl. 15 og spiller og hygger indtil folk ikke har lyst mere, eller senest kl. 20.

Hele herligheden foregår i det nye Panum-tårn ved området med de runde borde lige 
over kantinen. 

I Pusterummet kunne vi godt tænke os et sted på Panum, hvor man laver noget andet end 
at snakke om læsning og eksaminer, og hvor man også kan møde nye mennesker, uden at 
der er alkohol involveret. Så vi har sørget for: 

- Masser af gratis kaffe, the og snacks
- Masser af brætspil
- Masser af god stemning

Du er hjertens velkommen til at invitere alle de venner, du har lyst til - også dem der ikke 
læser medicin. Så tag en ven, læsemakker eller hende du lige mødte på gangen med, snup 
et spil Bezzerwizzer eller Hint og gør din torsdag lidt sjovere.

Har du nogle gamle brætspil derhjemme, som du godt kunne tænke dig at donere til 
torsdagscaféen? Så bare tag dem med. 

Psst… kan du af uransagelige grunde ikke komme med til Torsdagscafé i marts, så kan du 
bare tage med næste gang. Fremover holder vi nemlig Torsdagscafé den tredje torsdag i 
hver måned.

Er du god til at organisere og vil du være med til at sikre medicinsk nødhjælp til de mest 
udsatte i verden?  

Læger uden Grænser holder landsindsamling søndag d. 28. maj, hvor de indsamlede midler 
går til organisationens arbejde med at sikre medicinsk nødhjælp til ofre for krig, konflikt og 
katastrofer – uanset deres køn, religion eller politiske tilhørsforhold. 
Vi har brug for din hjælp for at sikre, at landsindsamlingen bliver en succes og at vi kan 
fortsætte med at redde liv – derfor søger vi indsamlingsledere til landsindsamlingen.
Indsamlingslederens opgave er at organisere indsamlingen i sit lokal område; finde lokaler 
til indsamlingsdagen, rekruttere indsamlere samt at sikre at selve indsamlingsdagen 
forløber glat. 
Så hvis du er god til at holde overblik og organisere, er det lige dig vi leder efter. 
Se mere på http://indsamling.msf.dk/indsamlingsleder/

//Stud. med. MSF

Kære alle deltagere i fredagsbaren på Panum.

Vi beklager den uheldige slutning på en ellers fed aften. Der 
blev spildt et ætsende kemikalie (kraftigt rengøringsmiddel 
til rensning af fadølsanlægget) på gulvet. Efter samtale med 
Giftlinjen og 1813 valgte vi at afslutte fredagsbaren, så vi 
ikke øgede risikoen for at folk kom til skade. Der er få der 
har haft fysisk kontakt med kemikalierne, og så vidt vi ved 
er ingen kommet alvorligt til skade. Vi holder os dog fortsat 
underrettede.

Hvis du oplever problemer med vejrtrækningen 
skal du kontakte 1813. Hvis du ikke oplever 
symptomer, er der ingen grund til uro.

De bedste hilsner, 
Studenterklubben på Panum

drop the base
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Fortæl, forsker, fortæl

Viden forpligter. Alle forskere har brug for at fortælle verden om deres fund og forskning, 
men mange bryder sig ikke om at skulle formidle til medierne, fordi de føler, at journalisterne 
drejer deres historie i retninger, de slet ikke kan forlige sig med. 

• Er du (på vej til at blive)lægeeller forsker og føler dig skeptisk, når en journalist kontakter dig?
• Har du undret dig over, hvordan et interview med dig blev brugt i en artikel?
• Vil du gerne fortælle omverdenen om din forskning, men ved ikke hvordan? 
• Er du i tvivl om din historie er interessant for en journalist? 

Så læs bogen Forstå dog, hvad jeg mener– Guide til kommunikation og mediehåndter-
ing for læger og forskere. Bogen klæder dig på til at forstå og agere efter de journalistiske 
spilleregler. Du får de basale principper for kommunikation og mediehåndtering og indblik 
i, hvad der afgør, hvornår en historie er en stor nyhed. I bogen finder du eksempler på, 
hvordan to vinkler af en nyhed efterlader helt forskellige indtryk af den samme historie. 
Du får konkrete redskaber til at blive skarp på dit budskab og definere dine målgrupper. 
Derudover giver bogen dig fif og forslag til at skrive en pressemeddelelse, så du lykkes med 
at fortælle om din forskning i medierne.
Jeg er læge, har lavet en ph.d. og siden uddannet mig til journalist. Bogens titel, Forstå dog, 
hvad jeg mener, henviser til dén frustration og frygt for misforståelser, som jeg ved, mange 
læger og forskere oplever, når de skal indgå i en mediesammenhæng, hvor journalistens 
perspektiv er grundlæggende forskelligt fra deres eget. Jeg har mange års erfaring med 
forskningsformidling og viser dig på en meget håndgribelig måde, hvordan du lykkes med 
at kommunikere med og gennem journalister.   

Hvad: Forstå dog, hvad jeg mener – Guide til kommunikation og medie-
håndtering for læger og forskere
Hvornår: Udkommer 1/3 2017
ISBN-13 er 978-87-994812-1-7
Hvem: Forfatter Charlotte Strøm(cs@sharpen.dk)Læs mere om bogen 
og forfatteren på www.sharpen.dk 
Hvor meget: 160 sider
Pris: DKK 199,-

Konference i Barcelona med AMEE
Kære Medstuderende,
Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med andre medicinstuderende, 
læger og personer med en sundhedsvidenskabelig uddannelse? Og i den forbindelse 
komme til Helsinki? 

Så er AMEE-konferencen lige noget for dig. Konferencen byder på en masse forskellige 
oplæg med forskellige målgrupper, og man kan for eksempel lære, at Finland mangler 
flere ansøgere til stillinger i pædiatri, at man kan tegne kropsdele på sig selv som en del af 
anatomiundervisningen, hvordan folk reagerer i akutte situationer eller hvordan man kan 
forbedre udvælgelsen af nye medicinstuderende og få flest mulige studerende igennem 
studiet på bedste vis. Man kan selv vælge imellem de flere hundrede forskellige oplæg, 
foredrag og workshops eller man kan tage ind i hallen, hvor udstillerne viser modeller af 
dukker og andet computerbaseret ”legetøj” til blandt andet scanning af babyer, gynækol-
ogisk undersøgelse, anlæggelse af dræn, intubation, suturering etc. etc.

Hovedformålet med denne tur er deltagelse i selve konferencen d. 26.-30. aug. 2017. Der 
vil ligeledes være sociale, turistede arrangementer, hvor vi blandt andet lærer de andre 
studerende at kende samt ser lidt af byen.
Selve konferencen, fly samt hotel er hovedsageligt finansieret af fakultetet, men man skal 
regne med, at der kommer en egenbetaling alt efter hvor mange vi bliver. Vi forbeholder os 
retten til et depositum på 1500 kr., som også er loftet for, hvor stor egenbetalingen kommer 
til at blive. Bliver rejsen billigere, vil man naturligvis få overskydende penge tilbagebetalt 
umiddelbart efter konferencen. Lyder dette som noget for dig skal du:
 
• Skrive en ansøgning på max 250 ord om dig selv.
• Du må gerne skrive om undervisningsmiljøet på SUND.
• Du skal fortælle os, hvad du regner med at kunne tage med hjem fra AMEE.
• Navn, semestertrin, KU-mailadresse, mobilnr., skal ligeledes stå i ansøgningen. •
 
Ansøgningen skal sendes til ameeudvalg@gmail.com senest torsdag d. 16. marts 2017. 
Man vil få endelig besked om deltagelse senest d. 31. marts 2016. Turen her er arrangeret 
af MedicinerRådet, men alle medicinstuderende 
kan søge.
I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på 
at man blandt andet har sat sig ind i hvad
AMEE er.
 
Yderligere oplysninger kan findes på www.
amee.org.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Kærligste hilsner, AMEE-udvalget under Medi-
cinerRådet.

Forskningsår på Biomedicinsk Institut
Stort tværfagligt forskningsprojekt søger 2 medicinstuderende til 6 måneders forskning-
sansættelse. Projektet handler om, hvordan kolesterolsænkende medicin (statiner) påvirker 
dagligdagen for de mange patienter, der er i primær forebyggelse med dette præparat. På 
Biomedicinsk Institut fokuserer vi på de hyppige bivirkninger som muskelsmerter, mus-
kelkramper og kraftesløshed. Vi gennemfører et træningsstudie på patienter, der skal til at 
begynde i behandling med Simvastatin.

Vi kan bl.a. tilbyde:
 o Øvelse i kliniske færdigheder, som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og ekg-måling.
 o Oplæring i fysiologiske testmetoder på mennesker (fx konditest m.m.).
 o Oplæring i basale laboratoriefærdigheder (pipettering m.m.).
 o Mulighed for at lære at håndtere muskelbiopsier.
 o Mulighed for publicering.
 o Mulighed for at skrive bachelor el. kandidatopgave.
 o Et spændende forskningsmiljø med mange andre speciale- og forskningsårsstuderende.

Vi forventer:
 o At du kan starte 1. august 2017. 
 o At du kan afsætte 6 måneder til projektet.
Løn: 10.000 kr/mdr. 

Ansøgningsfrist: d. 24. marts kl. 12:00. 

Motiveret ansøgning (max 1 side) + CV sendes til Læge og PhD-studerende Anja Birk Ku-
hlman, Xlab, Center for Sund Aldring, Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N., 
E-mail: anjabk@sund.ku.dk.

Har du en begrænset erfaring med at gå til klassiske koncerter – men måske lysten? Er du 
mellem 20 og 50 år og kunne du godt tænke dig at komme ind og høre koncert med DR 
SymfoniOrkestret gratis, mod at teste en ny app til koncertbrug? Så læs her!

DR’s Kor og Orkestre (særligt DR SymfoniOrkestret) skal i første halvår 2017 teste nogle nye 
digitale services for publikum, bl.a. en smartphone-app. 
Din opgave vil være at gøre brug af vores app og teste den i forbindelse med koncerten. 
Vi forventer at du ikke har særlig stor erfaring med at gå til klassiske koncerter, men godt 
kunne tænke dig at prøve det. 
 
Koncerterne er:
• 23-03-2017, Mahler: Symfoni nr. 1
• 21-04-2017, Beethoven: Symfoni nr. 4
• 27-04-2017, Rakhmaninov: Symfoniske Danse 
• 18-05-2017, Mahler: Symfoni nr. 6

Som tak for hjælpen, får du koncertbilletten gratis. For mere information, send en mail med 
navn og alder til clic@dr.dk – og husk at skrive TESTPERSON i emnefeltet

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på Københavns Universitet

Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
  
Kursus 1: 24. juli - 4. august 2017
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og hæmatologi
 
Kursus 2: 7. august - 18. august 2017
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi
 
Københavns Universitet tilbyder for fjerde år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, 
som vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
 
Kurset består af to intensive kurser af hver to ugers varighed, og du kan deltage i ét 
eller begge kurser. Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern 
medicinske sygdomme,samtidig med at gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste 
forskning inden for blandt andet demens, hjertesygdomme, transplantation og nyeste 
onkologiske behandlinger.

På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra 
hele verden og opbygge et internationalt netværk.
 
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppear-
bejde og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse 
og dialog. Underviserne er læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende, og 
gæsteforelæserne er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  
 
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2009-studie-
ordningen er kurset godkendt til VKO hvorimod på 2015-studieordningen er kurset 
godkendt som valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5. semester 
af kandidaten. 
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2017. Online ansøgning og yderligere information 
findes på:
 
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/

Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi 
Kontaktperson: Kathrine Rasmussen, Studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk 

Vidste du at, hvis du har 
været ansat på et hold i 

over 3 måneder, så opnår 
du funktionærstatus?

TILLID

Du skal have grundig, skriftlig instruktion ved 
studiejobs i sundhedssektoren.
I en ny afgørelse har Sundhedsvæsenets 
Disciplinærnævn kritiseret, at en overlæge 
ikke har givet tilstrækkelig opgaveinstruktion 
til en lægestuderende.
Med afgørelsen slog Disciplinærnævnet sam-
tidig fast, at nævnet ikke kan kritisere dine 
handlinger eller undladelser under dit studie-
arbejde i sundhedssektoren, når du ikke har 
selvstændig autorisation. Dette er vigtigt, 
fordi du herved beskyttes mod at få et ”hak” i 
karrieren inden den er startet.
De typiske relevante jobområder er: FADL-
vagter, lægevikariater og jobs i private læge-
klinikker.

I samme sag understregede Disciplinærnæv-
net, at instruksen til en lægestuderende skal 
være skriftligt og have et sådant omfang og 
indhold, at den studerende ikke er i tvivl om 
bemyndigelsens omfang. Nævnet mente ikke, 
at regionens vejledning levede op til dette 
krav, fordi instruksen hverken indeholdt op-
lysninger om hvilke opgaver studerende må 
udføre eller havde oplysninger om, hvornår 
studerende skal kontakte en læge i afdelingen.
Det er altså ikke tilstrækkeligt, at din arbejds-
giver blot giver dig generel mundtlig vejled-
ning.
Husk at kontakte FADLs juridiske rådgivning, 
hvis du bliver inddraget i en klagesag på dit 
arbejde!

NY VIGTIG AFGØRELSE OM DIT JOBANSVAR

Vidste du, at du som noget nyt får en 
gratis lægeansvarsforsikring, når du 
er medlem af FADL? 

Forsikringen dækker dig, hvis du 
bliver gjort ansvarlig for lægelig 
rådgivning eller behandling, og den 
dækker både i din fritid og i dit 
arbejde som FADL-vagt.  

Det er Lægeforeningen og FADL, der 
tilbyder forsikringen som led i 
samarbejdet mellem foreningerne.

Du kan læse mere om forsikringen på 
fadl.dk/laegeansvar

GRATIS LÆGEANSVARSFORSIKRING

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

Læs mere på sellmerdiers.dk

GIV DEN STØRSTE  

– BLIV SÆDDONOR!
GØR EN GOD GERNING 
OG HJÆLP ANDRE MED 

AT OPFYLDE DERES 
HØJESTE ØNSKE

STUDIEJOB
ET NEMT OG FLEKSIBELT 

STUDIEJOB
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MOK ANMELDER: PANUM-TÅRNET
(også kaldet Mærsktårnet. Faktisk officielt kaldet Mærsktårnet, men altså... Panum-tårnet)

Kalenderen skriver 2017. Det er næsten ildevarslende. Det er et stort år, for der 
er sket en stor ting. Større, vil nogen mene, end da jorden ikke gik under i 2012, 
som Maya-indanerne og MOKs redaktion dengang forudsagde.

PANUM-TÅRNET er åbnet!

Københavns skyline er permanent ændret. For det bedre. Tydeligvis. Som et andet 
Freedom Tower står der nu, i den tidligere beskedne Bermudatrekant for 

læring (omkranset af Blegdamsvej, Nørre Alle og Tagensvej), en monstrøs 
bronzemonolit, der synes at gøre Burj Khalifas 828 meter til skamme.

Dette skyldes måske i virkeligheden primært den beskedne højde 
af de omkringliggende bygninger, for Panum-tårnet er faktisk 

”kun” 75 meter højt, hvilket Googles lommeregner fortæller UT 
svarer til 9 % af Burj Khalifas højde. Imidlertid kan MOKs udsendte 

anmelder rapportere, at virkeligheden ikke afspejles bedst med fakta 
men med følelser, og Panum-tårnet føles altså noget højere end alle andre 

skyskrabere i verden.
Derfor har vi illustrativt kreeret nedenstående oversigt over højden af diverse 

internationale bygninger, hvis deres højde udgøres af deres ånd snarere end deres 
... højde:

Det er svært ikke øjeblikkeligt at blive imponeret, når man som studerende kommer cyklende 
hen ad Blegdamsvej og drejer mod højre (eller venstre, det afhænger af, hvilken retning, 
man kommer fra, red.), følger man den kunstige dalsænkning med mange sjove sving, til 
man ender direkte i den atomsikrede bunker, der gør det ud for en cykelparkering. Den er 
flot, rummelig, der er læ for vinden, og så er der sådan nogle seje striber på betongulvet, så 
man dels ved, hvor man skal cykle hen og dels kan lade som om, man er en bil.
Fra cykelkælderen scanner man sig vej med sit studiekort igennem en elektrisk svingdør, 
der foruden at sikre, der kun er adgang for studerende, også fungerer som en slags IQ-test, 
så det kun er kløgtige medicinstuderende, der kan komme ind: Døren drejer skiftevis den 
ene og den anden vej, og det tog denne MOK-redaktør tre forsøg at komme ind.

Men wow hvor var det dog den Indiana Jones-agtige udfordring værd! Fra det øjeblik, man 
træder ind i foyeren til dette 1.5 mia. dyre skattefradrag fra firmaet, der også gav os både 
Operaen og rejsninger til enhver nationalistisk finansliberal galning, bliver man imponeret!
Lyden er suveræn og dæmpet, der er lækkert træ på gulvet, der givetvis er mahogni eller 
laminat. Der er masser af praktiske siddepladser over det hele, og lyset er så flot og oplivende. 
Der er desuden en Shabaz kaffepusher, hvor man kan få sig en gang sort filtermokka til 34 
kroner, hvis den da altså ikke er gået konkurs i tiden fra skrivende stund og til MOKs udgivelse.
De nye auditorier er også enormt lækre, specielt det største, som er navngivet efter MOKs 
forslag: Dr. Pjuskebusk Auditoriet; røde plyssæder og masser benplads sørger for optimale 
fysiske rammer for den vidensbegærlige medicinstuderende.

Imidlertid er der kun adgang til fire af de lovede femten etager, hvilket vi på redaktionen 
synes er lidt synd, for det betyder jo et netto arealtab på 31.300 kvadratmeter af de 42.700, der 
var blevet lovet. Hvad der i stedet er i det 11 etagers hulrum, ved vi ikke, men vi forestiller os, 
at det måske er et akvarium for udvalgte forskere eller måske et lagerrum til Rusvejledningen.

Vi er dog, alt i alt, enormt tilfredse med det nye Panum-tårn, og vi giver det:

5 milliarder i skattely ud af 5 mulige.

MOK / SG


