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Anders

Andrea

Mo Johan

SofieJaris

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Stetoskopet udkommer med en ny podcast
Mo skal rejse

Torsdag
SAMS weekend se s.11
Carmen kommer til byen
PLan beslutter sig for at gå ned med panten 

Fredag
Sofie skal IKKE på date

Lørdag
Anders spiller bunke-pool. Alle er inviteret.
Jaris går i de personlige arkiver. Hjælp søges.

Søndag
Hojan tager til mexico
Andrea skal i kirke
Vi stiller uret frem ligesom havestolene.

Mandag
MOK deadline 12.00
SPLAS se s. 6

Tirsdag
Studentermenigheden, se s. 9 
Det er en almindelig dag

Dennis

Hvad tæ
nker du på når du 

pille
r næse?

side 3: Redaktionelt
Side 4-5: Annoncer
side 6-7: Basisgrupper
side 8: FADL
side 9: Studentertilbud
Side 10: Basisgrupper
Side 11-12: Gøgl
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KLASSIKERE GENOPFØRT – SPIL UDVALGTE SCENER MED DIN LÆSEMAKKER 
ET DUKKEHJEM – originaltekst på norsk af Henrik Ibsen med MOKs kebabnorske tilføjelser
Du læste rigtigt. Vi serverer Henrik Ibsens version af SKAM før SKAM blev SKAM. 

(Nora og Torvald = Noora og William). 

Et ungt ægtepar, der fandt sammen efter en underskøn gymnasietid, Torvald Helmer 
(jurist i et ministerium for hestetransport) og hans kone Nora, der er opdraget til at værne 
om det gode borgerlige ægteskab og gnaveres løbe-/hviletider i hamsterhjul. Ambitiøst 
vælger Torvald at blive selvstændig sagfører og hestehealer, men overanstrenger sig livs-
farligt i forsøget på at helbrede sin suicidaltruede hest, Maxim, der kort efter galloperer ud over en klippeskrænt. 
Lægen tilråder et kurophold (også til den afdøde hest), noget det unge par slet ikke har midler til. Torvald ville heller aldrig drømme om at optage et lån. "Der kommer 
noget ufrit, og altså også noget uskønt, over det hjem, der grundes på lån og gæld, - undtagen når det gælder heste" hævder han. 

Men Nora indser alvoren i situationen og optager i hemmelighed endnu et (SU-)lån, der også kan finansiere hendes nyeste forretningsidé; el-drevne hamster-
hjul til protesekrævende gnavere. Overfor Torvald lyver hun og siger, at hun fik pengene af sin døende far, der har oprettet en fond til jurister med interesse 
for hestehealing, der ikke har råd til et lægeanbefalet kurophold. I virkeligheden har hun forfalsket sin fars underskrift som kaution/sikkerhed for lånet hos jurist 
Krogstad, der altid har hadet heste.

 Torvald kommer rask tilbage fra sit kurophold parat til en ny stilling som højtlønnet bankdirektør for den norske forløber til Unibank. Noras kreditor Krogstad har en 
underordnet stilling i den bank, som Torvald skal overtage ledelsen af. Torvald har besluttet at forny bankens image ved at skære hornet af enhjørninge-logoet, 
så det ligner en hest samt at afskedige Krogstad og hjælpe Noras veninde, der er arbejdsløs til Krogstads stilling. Men der er flere grunde til, at Torvald vil af med 
Krogstad: Han skrev og sang en gang falsk, skoede engang Helmers islænderpony forkert i rideskolen og ikke mindst var han og Torvald i sin tid dusbrødre: 
Det er generende, når han nu skal være Krogstads overordnede.
Krogstad presser Nora. Hvis hun ikke overtaler sin mand til at lade ham blive i banken, vil han afsløre, at han selv har en syg vane for at vikle sin krop ind i røget 
laks, og at Torvalds kurophold blev betalt, fordi hans kone skrev falsk.     Tæppet går:

NORA (om hans hals): Torvald, - god natt! God natt! Nej, la meg hooke din hals, mit hjertes hestehvisker! 
(hooker halsen)  
       TORVALD (kysser henne på pannen):  
       Du kan få lov å kline. God natt, du min lille sangfugl. Sov godt, Nora. nå leser jeg brevene   
       igjennom. Jeg håper det står noe koselig (han neighs/vrinsker høy og går med pakken   
       inn i sitt værelse og  lukker døren etter seg.) 
NORA (fortvilet:) Å, når det bare var over. - nå har han det; nå leser han det. Å nei, nei.  
Jeg håper han tror ikke jeg kødder med ham. (Hun vil styrte ut gjennem entréen; 
det samme river Torvald sin dør opp og står der med et åpnet brev i hånden.)
       TORVALD: Nora!
NORA (skriker høyt): Ah -! Ass...

 TORVALD: Hva er det? Vet du hva der står i dette brevet?  Serr!
NORA: Ja, jeg vet det. Det er ikke god S. La meg gå! Slipp meg ut!

       TORVALD (holder henne tilbake): Hvor vil du hen? Du skal ikke føkke med meg! 

NORA (prøver å rive seg løs):  
Du skal ikke redde meg, Torvald! Ditch mig bare! 
  TORVALD (tumler tilbake): Sant! Er det sant hva han skriver? Forferdelig! Nei, nei; det er jo  

 umulig at  dette kan være sant. Hva er det du har gjort ! Din drittsekk!
NORA: Slipp meg ut. Du skal ikke ta det på deg for min skyld.Alt er teit!

     TORVALD: Ikke spill dum. (låser entrédøren av.) Her blir du og står til regnskap. Forstår du hva du har gjort?   
     Nå har du ødelagt alt for meg. Nå kan han der ondskaps-fulle Krogstad gjøre hva han vil med meg.    
     Han kan utpresse meg og kreve alt mulig av meg — jeg tør ikke si et pip i mot. Forstår du hva du har gjort imot   
     meg? Alt er dritt, og nu kan Krogstad be meg om å tørke seg i ræva med sine egne penge som dorull!

NORA (med kold ro): Ja. Nøyaktig.   

     TORVALD: Dette er så utrolig at jeg ikke kan fastholde det. Men vi må se å komme til rette.  Er du klar for noe   
     rart? Ta sjalet av. Ta det av, sier jeg! Jeg må se å tilfredsstille ham på en eller annen måte. Jeg må    
     være en del av hans squad. Saken må dysses ned for enhver pris. - Og vi må bare få det til å virke som om alt  
     var som før mellom oss. Men barna får du ikke lov til å oppdra; dem tør jeg ikke betro deg -. Å, å måtte si dette   
     til henne som jeg har elsket så høyt, og som jeg ennå ser som mit goal-! Heretter gjelder det bare å    
     redde restene, stumpene, skinnet. (det ringer på entréklokken.)

     TORVALD (farer sammen): Hva er det? Så sent. Skulle det forferdeligste -! Skulle han -! Gjem deg, Nora! Si du   
     er syk. Si du er klein!
(Nora blir stående ubevegelig.)   (Torvald går bort og åpner entrédøren.)

STUEPIKEN (halvt avkledd i entrédøren): Her kom et brev til kona di. Hils damen din. Hun er hyggelig nok! 

  TORVALD: Gi meg det. (griper brevet og lukker døren.) Og stå der ikke å lure på hvad som er lø! Eller   
   tæsjer du å tæsje brevet fra meg? Ja, det er fra ham. Du får det ikke; jeg vil selv lese det. Jeg tør nesten ikke.  
   Kanskje er vi fortapt, både du og jeg. Nei; jeg må vite det. (bryter brevet ilsomt; løper noen linjer igjennom; ser   
   på et innlagt papir; et gledesskrik:) Nora!

ER DU SPÆNDT PÅ, HVORDAN DET HELE ENDER? TAG I TEATERET! FIND UD AF DET! 

HOLD UD INDTIL NÆSTE GANG MOK TRYKKER ’KLASSIKERE GENOPFØRT. 

          Af Jaris/MOK-red. 

3. Akt - 3 roller;
NORA, TORVALD & STUEPIKEN (1 replik)
Bliv enige om, hvem der spiller hvem, og tag evt. et ekstra MOK-blad i brug, 
så I har hvert jeres manuskript og ekstra gulvplads til at udspille dramaet. 
Obs. MOK har koordineret med læsesale over hele København, 
at netop ’KLASSIKERE GENOPFØRT’ er tilladt på trods af stillekrav. 
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Timelønnede studerende til kurset, Basal Patologi

Vi søger 3 timelønnede studerende til en 1-årig stilling til kurset i basal patologi med henblik 
på administration, skemalægning og implementering af web-baseret undervisning. 

Arbejdesopgaver og profil
Opgaverne indebærer på én gang varetagelse og drift af kurset samtidig med at nye tiltag 
indføres. 
Arbejdsopgaverne omfatter: 
- Skemalægning, administrering af kurset, deltage i møder, tage referater og andet 
forefaldende kursusrelateret arbejde. 
- Samarbejde og administration i forbindelse med planlægning, udvikling og udførsel af 
web-baserede tiltag i undervisningen. 
- Praktiske opgaver, der hovedsageligt omfatter digitalisering af undervisningsmateriale 
Administrativ bistand til ansøgning af fondsmidler til udvikling af nye digitaliseringsformer 
i undervisningen. 

Der lægges vægt, at ansøger har indsigt i fagets indhold og formidling. 

Ansættelsesforhold
Stillingen er 1-årig og arbejdstiden er ca. 4 timer ugentligt. De studenteransatte vil indgå i 
et kollektiv på 3 studenter som deler opgaverne imellem sig og vikarierer for hinanden. Da 
arbejdsopgaverne er overlappende, er arbejdstiderne meget fleksible. 

Løn- og ansættelsesvilkår sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomst mellem 
Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) 
og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK med 
indplacering som studerende. Indplacering sker som studerende-HK med en timeløn på 
mellem 117,88-123,67 kr. afhængig af din lønanciennitet og hvor langt du er i dit studie.
 
For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en 
videregående uddannelsesinstitution.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne kan du kontakte: almenpatologi@yahoo.dk   

Ansøgning 
Send din ansøgning og CV elektronisk via Jobportalen (tryk på linket “SØG STILLINGEN” 
nederst i opslaget). (http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-
stillinger/studenterjobs/?show=893968)

Ansøgningsfristen er d.6. april 2017

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i midten af april, så du kan tiltræde hurtigst 
muligt herefter.
På Københavns Universitet ønsker vi at afspejle det omgivende samfund, og vi opfordrer 
alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Er du interesseret i pædiatri og klinisk forskning?

Forskningsår i Enheden for Overvægtige Børn og Unge.
Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger 
forskningsårsstuderende til ansættelse d. 01.08.17 og et halvt år frem. Forløbet er fuldt 
finansieret.

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

Ved interesse kontakt: 
Jens-Christian Holm 
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor, 
Forskningsleder Leder af Enheden for overvægtige børn og unge / Den danske biobank 
for overvægtige børn og unge
jhom@regionsjaelland.dk 

Medicinstuderende søges til forskningsophold (5. sem. 
forskerperspektivet) på Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet

Er du interesseret i infektionsmedicin og vil du gerne prøve kræfter med forskning på dit 5. 
kandidatsemester (forskerperspektivet)? 

Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet søger to 5.semesters (kandidat) medicinstuderende 
til halvårlig ansættelse på forskningsprojekt med mulighed for forlængelse i yderligere 6 
måneder. Copenhagen Co-morbidity in HIV (COCOMO) studiet er et forskningsprojekt, hvor 
incidens og prævalens af komorbiditet hos HIV-positive personer i Københavnsområdet 
undersøges. Projektet ligger i grænsefladen mellem infektionsmedicin og enten kardiologi 
eller metabolisme med mulighed for at forske og skrive inden for det fagområde, der 
interesserer dig. 

Vi kan tilbyde
- Oplæring i – og øvelse – af kliniske færdigheder som transient elastografi (Fibroscan), 
blodprøvetagning, EKG-måling, lungefunktionsundersøgelse mv.
- Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
- Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 PhD-studerende og 3 
medicinstuderende
- Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
- Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om en 
førsteforfatterpublikation / kandidatspeciale (25 ECTS) samt eventuelt medforfatterskaber 
i de projekter du tager del.
- Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår ’for studerende med akkumuleret 
studieaktivitet ved at kombinere opholdet med at tage semesterfri (særlige regler for 
studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016).

Vi forventer at
- Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt 
forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
- Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som integreret del 
af din hverdag.
- Du starter dit 5. semester på kandidaten eller har mulighed for semesterorlov fra efteråret 
2017. 

Studerende der ønsker at afsætte et helt år til forskning vil blive prioriteret, idet det er vores 
erfaring, at udbyttet for begge parter er størst herved. Hvis du har spørgsmål er du meget 
velkommen til at tage kontakt på nedenstående mail eller tlf.
Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV og 
karakterudskrift til 

Læge og PhD-studerende 
Andreas Dehlbæk Knudsen
Infektionsmedicinsk Klinik, 8632 
Hjertemedicinsk Klinik, 2014, Rigshospitalet
COCOMO.Rigshospitalet@regionh.dk
Tlf: +45 3545 7565 / +45 3545 7726
Frist for ansøgning er 2. april 2017. Vi forventer at holde samtaler i første uge af april 2017. 

Et-årigt forskningsår på Psykiatrisk Center København og Arbejds- 
og miljø-medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital

Vi søger en medicinstuderende med interesse for psykiatri og neurobiologi til et forskningsår. 
Vi forsker i biologien bag depression og stress. Der er tale om et basalvidenskabeligt 
studie hvor vi sammenligner HPA-akse forstyrrelser og oxidativt stress hos patienter med 
depression og mennesker med arbejdsbetinget stress. Projektet startede i 2016 og ca. 1/3 af 
patienterne er inkluderet. Vi skal sammen søge om scholarstipendium til et år, så inklusion 
kan færdiggøres og data kan bearbejdes. 
Under forskningsåret vil du have mulighed for samarbejde med læger og psykologer på 
hhv. Psykiatrisk Center København og Arbejds- og miljø-medicinsk afdeling på Bispebjerg 
Hospital. Udover viden om og erfaring med neurobiologisk forskning vil projektet vil give 
mulighed for erfaring med psykiatrisk diagnostik og ratings. Resultaterne vil kunne bruges 
som kandidatspeciale og vi forventer at du vil opnå mindst et medforfatterskab på en artikel 
i et internationalt tidsskrift. 

Forventet ansættelsesperiode:  Sommer 2017 og et år frem. 
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt. 
Ansøgning og CV sendes til professor overlæge dr.med. Martin Balslev Jørgensen. Martin.
balslev.joergensen@regionh.dk  eller overlæge ph.d Jeanett Bauer, jeanett.oesterby.bauer@
regionh.dk. Kontakt gerne for yderligere information: Martin Balslev, tlf: 23328669 eller 
Jeanett Bauer tlf: 22931513.

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, 
gynækologisk 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 
MedicinerRådet.
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4 lønnede figuranter til de praktiske øvelser under introduktion af 
IFAK (Individual First Aid Kit).

I forbindelse med uddannelse af beredskabsfaglig personel til udsendelse/udstationering 
i højrisiko områder/lande søger Beredskabsstyrelsen Specialenhed katastrofemedicin 6 
lønnede figuranter til de praktiske øvelser under introduktion af IFAK (Individual First Aid Kit).

Kurset foregår torsdag d. 30. marts på Beredskabsstyrelsens center i Hedehusene, 
Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Der vil være praktiske øvelser fra ca. kl. 10:00 - ca. 13:00, 
opgaven aflønnes for minimum 3 timer (DKK 170,00/t. + 12,5% feriepenge skattepligtigt 
indkomst) derudover vil Beredskabsstyrelsen være vært ved en frokost.

Det skal bemærkes at kursisterne vil have en meget blandet uddannelsesmæssig 
og erhvervsfaglig baggrund; befalingsmænd m/k, officerer, AC´ere/fuldmægtige og 
konsulenter, dog ingen sundhedsfaglig baggrund/klinisk erfaring!

Det er et krav at den enkelte figurant er “sund og rask”! Ikke er i behandling med 
blodfortyndende medicin, ikke lider af nogen kendt allergi OG IKKE LIDER AF KANYLESKRÆK 
eller “bange for at se sit eget blod”!

De praktiske øvelser hvor figuranterne skal indgå/lægge krop til, omhandler;

1.  anlæggelse af NPA (nasal airway) og
2.  anlæggelse af IV (intravenøs adgang i form af str. grøn, lyserød og/eller blåt venflon på 
håndryggen eller i albuen, hvorefter der skylles med maks. 10 ml. isot. NaCl. saltvand),

hvorfor den enkelte figurant skal være indstillet på at der anlægges ovenstående adgange, 
NPA maks 3 gange, IV maks 5 gange.

Instruktørgruppen - som varetager den forudgående undervisning og derefter supervisere 
de praktiske øvelser - består af aut. præhospitalspecialister, akutsygeplejersker og læger 
ved Beredskabsstyrelsen.

For tilmelding eller spørgsmål kontakt venligst Enhedsleder Specialenhed katastrofemedicin 
Sygeplejerske Wasim A. Zafar mobil tlf. 22 45 74 88 eller e-mail was@brs.dk

Søger frivillige til formidlingsprojekt om børn 
og sygdom

Vi er et mindre ungt team af læger, der har etableret foreningen 
Læger Formidler og startet et nyt digitalt oplysningsprojekt: 
”Projekt Trygge Forældre” der henvender sig til forældre med 
små børn der skal lære at håndtere børns sygdom. Vi har brug 
for en eller to frivillige til at hjælpe med praktiske aspekter af projektet, primært IT. Du vil 
kunne arbejde meget hjemmefra og arbejdet er meget fleksibelt.  Det drejer sig om nogle 
timer om ugen afhængig af dit eget engagement. Vi ser meget gerne, at du har erfaring 
med lydredigering (og/eller film), men det er ikke et krav. Du må meget gerne interessere 
dig for undervisning og formidling. 

Vi forventer:
At du har gode basale IT færdigheder (ikke nødvendigt at kunne programmere).
At du har gåpåmod, er stabil og arbejdsom.

Vi tilbyder:
Erfaring med digital formidling.
Frivilligt arbejde i et inspirerende og hyggeligt miljø.
At du bliver en del af et spændende projekt med gode perspektiver samt lærer en masse 
om børnesundhed og -sygdom.

Har ovenstående vagt interesse så send os en mail på mail@laegerformidler.dk hvor du 
beskriver dig selv samt dine erfaringer og motivation. 

Vi glæder os til at høre fra dig

Med Venlig Hilsen
 
Læger Formidler

Brænder du for at arbejde med sundhedsfremme i praksis? 
Så har vi studiejobbet til dig!

Virksomheden Prescriba søger netop nu medicinstuderende på min. 7. semester til at 
foretage sundhedstjek.

Om jobbet
Prescribas sundhedstjek er et tilbud til den enkelte medarbejder om at få viden og redskaber 
til egen sundhed. Som sundhedskonsulent for Prescriba laver du følgende målinger:

Taljeomkreds Blodtryk
Body Mass Index Kolesterol (total, HDL og LDL)
Fedtprocent  Triglycerid
Konditest  Blodsukker

Derudover har vi altid fokus på, at der skal være plads til en motiverende samtale med 
udgangspunkt i medarbejderens behov for vejledning inden for sundhed og trivsel. 

Om dig
• Stud.cand.med i medicin – min 7. semester
• Fleksibel, åben og udadvendt
• Gode kommunikationsegenskaber
• Arbejder selvstændigt
• Erfaring fra klinik
• Viden og interesse for forebyggelse og emner som kost, motion, stress og livsstil er en fordel. 

Vi kan tilbyde
Et fleksibelt job, hvor vi altid forsøger at lave en arbejdsplan ud fra, hvornår du kan arbejde. 
Arbejdsbyrden kan variere meget i perioder. Du vil få grundig oplæring, efteruddannelse i 
den motiverende samtale og løbende sparring. Alle sundhedskonsulenter er timelønnede.

Er du interesseret i jobbet?
Hvis du er interesseret i jobbet så fat pennen - og skriv en kort ansøgning og send dit 
CV senest 27. Marts 2017 kl. 09.00. Samtaler vil foregå 29. og 30. marts 2017 og oplæring 
4. eller 5. april. Sendes til stine@prescriba.com og jd@prescriba.com - skriv ‘Job som 
sundhedskonsulent’ i emnefeltet. Hvis du har nogle spørgsmål til jobbet kontakt stine@
prescriba.com på 61 78 26 38. 

Læs mere om Prescriba og vores sundhedstjek på www.prescriba.com 

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 behandlingsenheder 
i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver 
kirurgiske indgreb. 

Arbejdsopgaverne er hovedsagligt journalskrivning 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.

Har du lyst til at forske?
Medicin-stud. søges til forskningsår!

Vi har nogle psykiatriske forskningsprojekter som vil egne sig til forskningsårsstuderende– vi 
mangler blot med.stud.er som synes det kunne være spændende at være med. 

Projekterne omfatter selvmordsforskning og emnerne er:
1. Non-suicide self-injury and risk of suicide
2. Mental and social health of children of parents who self-harm
3. Physical disorder and risk of suicide

Studierne vil blive udført med danske registerdata. Kendskab til statistiske analyser og 
software (gerne SAS) er en fordel.
Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, 
fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at afslutte 
med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig som 
førsteforfatter. Du vil få kontorplads på Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København 
i et spændende psykiatrisk forskningsmiljø på Gentofte Hospital.

Vi vil i fælleskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden i løbet af marts-april 2017. Hvis 
bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til efteråret 2017 eller evt. januar 2018.

For yderligere information, kontakt venligst seniorforsker Annette Erlangsen PhD, Danish 
Research Institute for Suicide Prevention (annette.erlangsen@regionh.dk) 

Ugens ild-lusion: Dit MOK brænder
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Vil du gøre en forskel for kræftramte unge
og deres søskende?
Vi søger frivillige til to rehabiliterings-camps.
Og vi har brug for dig!

Må vi heart-hunte dig?
ExcaliCareChildren’s Organisation søger lige nu ca. 15 frivillige til Danmarks eneste 
aktivitetsbaserede rehabiliteringscamp - Cool Camp - for ca. 20 kræftramte unge. Vi søger 
også ca. 15 frivilige til Danmarks enesterehabiliteringscamp for ca. 20 unge, der er søskende 
til kræftramte børn.

Cool Camp for kræftramte unge løber af stablen den 30. juni til 7. juli 2017 på Skovly nær 
Ribe.
Cool Camp for søskende finder sted den 28. juli til 4. august 2017samme sted.

De to camps bliver realiseret på baggrund af den tredje generøse donation fra 
Børnecancerfonden. Projektet er bakket op af læger og sygeplejersker på landets fire 
børnekræftafdelinger.

Tjek den korte video om Cool Camp
www.excalicare.dk/coolcamp

Kort om det frivillige arbejde
Som frivillig på campene vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt team bestående 
af sundheds-professionelle (læger og sygeplejersker med stor erfaring inden for 
børnekræftområdet), aktivitets-ansvarlige og Rasmus og Heidi, som er hovedansvarlige 
for gennemførslen af campen. Du vil få mulighed for at oparbejde dine kompetencer 
i at kommunikere med alvorligt syge unge og deres søskende samt få et grundigt 
indblik i den vigtige og stadig mere prioriterede del af et behandlingsforløb – nemlig 
rehabiliteringsindsatsen, som ikke kun omfatter det syge barn, men hele den kræftramte 
familie. Og selvfølgelig venter der også en masse udfordrende, sjove og personligt 
udviklende oplevelser sammen med de unge og det øvrige team.

Omkostningsfrit for dig
Alle omkostninger til kost og logi i forbindelse med campen vil blive dækket. Alle frivillige 
skal deltage i en obligatorisk træningsweekend, hvor bl.a. principperne bag Terapeutisk 
Rekreation, som campene er opbygget efter, vil blive gennemgået. Træningsweekenden 
vil blive afholdt på campen i Ribe og vil bl.a. indeholde oplæg fra relevant fagpersonale. 
Datoen for træningsweekenden fremgår af hjemmesiden. Også træningsweekenden er 
uden omkostninger for dig som frivillig.

Kære alle 

Så er det snart tid til generalforsamling i GO. Generalforsamlingen vil blive afholdt:

TORSDAG D. 23.03.17 kl. 17
     Mini auditorium 29.01.30

Til generalforsamlingen skal vi høre lidt fra formanden og bestyrelsen om hvordan 2016 
er gået, kassereren vil fortælle om økonomien, og så skal vi selvfølgelig have valgt en ny 
bestyrelse. 

Det kræver ingen særlige evner eller kontakter at stille op til bestyrelsen. Det vigtigste er, at 
man har lysten og motivationen til at lægge kræfter og tid i GO. For jer der vil vide mere om 
hvad bestyrelsesarbejdet indeholder, kan i læse mere på facebookeventet.

Såfremt man har lyst til at blive en del af den nye bestyrelse i GO, må man meget gerne 
skrive til bestyrelsen på bestyrelse@gynobs.nu,så vi har en idé om, hvor mange der stiller 
op. Man er dog også velkommen til at stille op på selve dagen. Til generalforsamlingen 
skal man fortælle lidt om sig selv, og hvorfor man gerne vil være en del af bestyrelsen. 
Efter generalforsamlingen konstituerer den nye bestyrelse sig selv, og så begynder alt det 
sjoveAlle betalende medlemmer af forening kan stemme.

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper
4) Godkendelse af foregående års regnskab, budget for næste regnskabsår
5) Fastlæggelse af kontingent
6) Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
7) Valg af bestyrelse, suppleanter og eksterne revisorer
8) Eventuelt

Indkomne forslag til dagordnen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden 
generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være annonceret skriftligt med 
minimum 2 ugers varsel.

Vi glæder os til at se så mange er jer!
Mange hilsner 
Bestyrelsen i GO

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab) inviterer til:
LAPPLASTIK-KURSUS
Lapplastik bruges flittigt inden for plastikkirurgien til rekonstruktion af læsioner i huden efter 
fx cancer eller traumer, hvor den eksisterende hud ikke er tilstrækkelig til lukning af læsionen. 

Hvis du vil være knivskarp til plastikkirurgi eller have det ultimative udbytte af et suturkursus, 
så meld dig til dette semesters populære LAPPLASTIKKURSUS, der foregår Mandag d 27/3.
 
Der undervises af læger med meget erfaringinden for lapplastik fra bl.a. Roskilde og 
Rigshospitalets plastikkirurgiske afdelinger.  Du er derfor garanteret undervisning af 
højkvalitet! 

Du får undervisningi ALT hvad der er værd at vide om lapplastik, og hvordan behandlingen 
udføres kirurgisk. 

Kursetsforløb:
- Afhentning af kursister
- Teoretisk gennemgang af 4 forskellige lapper: 
1. Limberg-lap
2. V-Y
3. Z-plastik
4. Hatchet-lap
- Snacks ogkaffe
- Påklædning og klargøring til operation
- Udførelse på grise på operationsstuerne

Deter en fordel at have haft et suturkursus før dette kursus, men det er ikke et krav.
Billetsalg åbner kl. 16, d 20/3!
Der er 12 billetter til salg, så det handler om at være hurtig på tasterne, hvis man gerne 
vil med!
Kurset løber af stablen på operations stuerne i bygning 16 på Panum mandag, d 27/3!
Afhentningen af deltagere foregår foran receptionen ved indgangen kl. 16.00 sharp!

Læs og se mere om begivenheden på Facebook!

RYG- OG NEUROKIRURGI MED RACHID BECH-AZEDDINE

Kom og hør om det fascinerende arbejde som Rygkirurg!
Overlæge og klinisk lektor i neurokirurgi, Rachid Bech-Azeddinekommer og fortæller om 
vejen til og livet som rygkirurg.

Rygkirurgi omfatter al kirurgi involverende hele rygsøjlen. Det kan både inkludere store 
skolioseoperationer, hvor ryggen bliver flækket på langs– eller delikate finmotoriske 
udfordrende operationer med mikroskop, hvor man skal bortoperere en tumor fra midten 
af medulla, uden at påføre patienter yderligere lammelser. 
Foredraget kommer til at indeholde cases fra hans ansættelser på både Rygkirurgisk Sektion, 
Ortopædkirurgisk afdeling, Rigshospitalet og fra Rygkirurgisk Sektion på Videncenter for 
Reumatologi og Rygsygdomme, Glostrup Hospital.

Kaffe og kage vil blive serveret.

Vi håber på at se en masse af jer!

Tid og sted: d. 23. marts kl. 16:30-18:00, lokale 13.2.25

Find begivenheden på vores fb-side: /portoskbh

PsykOBS har til formål at bryde tabuer omkring det at have en 
psykisk lidelse og psykiatrien, ved at målrette opmærksomheden 
på unge, så de tidligt får en mere åben og fordomsfri tilgang til 
emnet. Det gør vi gennem oplysning, dialog og gruppeleg for 
gymnasieklasser, når vores frivillige er ude og undervise. Vi har 
årligt to undervisningsworkshops, hvor man kan høre om PsykOBS 
og lære vores materiale at kende, så man kan være frivillig i 
PsykOBS. Vi har næste undervisningsworkshop lørdag den 22. 
april! Der vil være en ekstern foredragsholder, der beskæftiger sig 
med psykiatrien og så en masser af mad, snacks og hygge. 

Så find PsykOBS på Facebook, eller duk op til vores månedsmøder, der ligger den 2. torsdag 
i måneden i Studenterhuset. Vi glæder os til at se jer <3

Velkommen i 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 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.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i 
Sexekspressen!
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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 
mangebryder 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 formidlerforskning, 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 sinehelt 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!

MEDICINSTUDERENDE SØGES TIL TIMELØNNET FORSKNINGSARBEJDE 

Vi søger 2-3 medicinstuderende med interesse for forskning til timelønnet forskningsarbejde 
på Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital. Det drejer sig om ca. 10 timer 
ugentligt pr. studerende, med start snarest muligt.

Om Lungemedicinsk Forskningsenhed
Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma og KOL. Vi har tætte 
internationale kontakter, og vi har tilknyttet 10 ph.d.-studerende, 4-5 prægraduate forskere, 
2 post-doc forskere, læger og 5-10 timeansatte stud.med.'er. 

Om Studiet:
I vores projekt, kaldet PEACE (=Prognose of EosinophilicAsthma and COPD Excerbation), 
undersøger vi om forværring af KOL og astma hos patienter med forhøjet eosinofile i 
blodet er associeret med en øget risiko for genindlæggelser og mortalitet. Du vil sammen 
med andre stud.med.’er tage del i dataindsamlingen ved at indhente data fra patienternes 
journaler og indtaste det i SPSS. Dataindtastning forventes at være færdigt 31. april 2017.  

Dine arbejdsopgaver:  
- Fleksibelt arbejde med daglig mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30. Andre mødetid og/eller 
arbejdsdage kan også planlægges i fællesskab.
- Indtastning af oplysninger, så som svar på blodprøver m.m. fra journaler i databasen. 

Vi søger medicinstuderende:
- som er ansvarlige og er glade for praktisk arbejde
- som kan arbejde i et team med flere medicinstuderende 

Det er en fordel at have kendskab til dataindtastning, fx i Excel eller SPSS, men ikke et krav. 
Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest.

Interesserede bedes rette henvendelse til
Ajmal Jabarkhil
Klinisk Assistent, MD, MSc.PH

Mail: ajmal.jabarkhil@regionh.dk
Mobil: 53 33 33 36

Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital 

ER DU INTERESSERET I PÆDIATRI OG ASTMA? 
Prægraduat forskningsår i astma hos børn. 
Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) 
ved Gentofte Hospital. 
Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood” 
COPSAC fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data og 
biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt primært 
for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og www.
copsac.com. 
Et prægraduat forskningssår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for 
medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del 
i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. 
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, 
skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og 
mulighed for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt 
klinisk forskningsteam, der består af post docs, Ph.d. studerende forskningsassistenter og 
datamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT support og administratorer, samt vores 
professor Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter foruden din egen forskning 
deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorter. 
  
Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske 
modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene 
fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt blindt randomiseret studie, der viste en 
mulig 25% reduktion af astma i 3 års alderen. Indeværende projekts formål er at undersøge 
om denne effekt kan tilskrives en ændring af barnets immunprofil i luftvejene ved hhv. 1 
måned og 2 år. 
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. august 2017. 
Ansøgningsfrist er d. 28. marts 2017 
Kontakt: Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: job@dbac.dk 

Det var da godt nok sent at der 
var semestartsfest hva? 

-  JA for helvede,  men nu 
er den der i  det mindste. 
JUHHHHHHUUUUU hvor du 
kan glæde dig. 

Du kan købe billetter 
tirsdag 21/03 mellem kl. 16-17 
og onsdag 22/03 kl. 12-16. Man 
må gerne købe billetter til sine 
venner - de skal dog alle have 
SUNDstudiekort. 

Vi glæder os lolleren meget til 
at se dig med fjer på hovedet. 
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Vidste du at hvis du har 
været ansat på et hold i 

over 6 måneder så har du 
3 måneders opsigelse, i 

stedet for 2?

TILLID

Aftalerne for FADL-vagter og Lægevika-
rer skal FADL og Regionerne genforhandle 
straks i det nye år - 2018. Det er en hoved-
opgave for FADL - alle lægestuderendes 
fagforening. FADL har behov for at høre 
medlemmernes ønsker til løn og 
arbejdsvilkår. 

Da FADL sidst forhandlede de læge-
studerendes arbejdsvilkår - i 2015 - 

lykkedes det FADL at få et nyt løntillæg ved 
FADL-vagter med patienter i isolations-
behandling. 

Når vi står sammen som lægestuderende 
via FADL medlemsskab, så kan vi hjælpe 
hinanden med at opnå endnu bedre løn-
vilkår og efterfølgende forsvare vore rettig-
heder gennem FADLs juridiske rådgivning 
og forhandlingsindsats.  

FADL SKAL SNART FORHANDLE LØN

Målgruppe: Fortrinsvis kandidatstuderende 
fra KU, AU, SDU og AAU. 

Er du i tvivl om hvilken specialeretning du skal vælge 
når du bliver færdiguddannet? I tvivl om hvilke op-
gaver som vil motivere dig mest og skabe dit opti-

male arbejdsliv? Så kom til workshop og bliv skarpe-
re på dine kompetencer og din motivation.

22. marts 2017 kl. 16-19 
hos Akademikernes A-kasse 

Vi byder på Kaffe/the/vand + sandwich og 
en sodavand undervejs.

DIT KOMMENDE LÆGELIV 
– BLIV SKARP PÅ DINE KOMPETENCER OG DIN MOTIVATION.

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Internationalt kursusophold i Polen

I efterårssemestret 2017 vil der for første gang være mulighed for at deltage på et 
internationalt kursusophold i Polen for 5. semester kandidatstuderende på medicin-
studiet. Kursets formål er at give deltagerne et aktuelt folkesundhedsperspektiv i forhold 
til sundhedssystemet i et Central/Østeuropæisk land, der tidligere har været underlagt et 
kommunistisk styre. Den lokale vært under de fire ugers ophold i Polen vil være Jagiellonian 
Universitetet i Krakow. Kurset tilbyder:

• 4 ugers ophold i Krakow med 2 ugers forberedelse på Københavns Universitet
• Undervisning i folkesundhed af polske og danske akademikere
• Møde med polske læger, der arbejder i Danmark
• En tværfaglig tilgang til sundhed og sygdom
• Det polske sundhedssystems rolle og forvaltning af folkesundheden
• Institutionsbesøg i Krakow (hospitaler, klinikker, NGOer mv.)

Kurset påbegyndes i København d. 6. november og afsluttes i Krakow d. 15. december. 
Deltagelse i sommerskole Global Health Challenges en forudsætning. Deadline for tilmelding 
1. april. Undervisningssprog er engelsk. Henvendelse til lektor Dirk Lund Christensen, 
Afdeling for Global Sundhed, på 21 42 68 46 for nærmere oplysninger.

Nyt fra studenterpræsten og Studentermenigheden i København 
- SMiK 

Tirsdag d. 14. marts kl. 16.30 Studentergudstjeneste i Trinitatis kirke (ved Rundetårn), 
prædikant er Stud. Teol. Mia Geisler. 

Efter gudstjenesten kl. ca. 17.30 er der fælles spisning for alle interesserede i 
Studentermenighedens lokaler i St. Kannikestræde 8, 1. sal.  

Tirsdag d. 14. marts Kl. 19.30 

Foredrag
Reformation og nationalisme ved Forfatter og historiker Henrik Jensen 
Luther banede med sin oversættelse af biblen til modersmålet, sine salmer og indflydelse 
på udviklingen af et skolevæsen for almuen vejen for en national identitet. Hvordan ser 
nationalismen ud i dag og findes en legitim måde at tale om fædrelandskærlighed på i en 
tid, hvor der ofte sættes lighedstegn mellem nationalisme og højre-populisme? 
Sted: STUDENTERHUSET, Købmagergade 52
Fri entré

Tirsdag d. 21. marts er der studentergudstjeneste i Trinitatis kirke, prædikant er stud. Teol. 
Nicolai Røge

Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedste 
på mail, telefon, eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også 
være heldig at møde mig på kontoret lokale 15.2.1 

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

Læsesal på Panum lukker midlertidigt 

Fra 27. marts til slut juni er der adgang til to læsesale på Teilum
Mens SUND bygger om til ny læsesal på 21.2 og makroskopisk samling på 14.1 og 14.01, er 
der ikke adgang til en læsesal på Panum fra 27. marts til slutningen af juni.

I den periode har SUND indrettet to læsesale i Teilum i Auditorium C og i Makroskopisk 
studiesamling 02-1-12-01. 
Læsepladserne i Auditorium C kan bruges på hverdage (undtagen 1. maj og 5. juni) kl. 
7.45-18.
Læsesalen i Makroskopisk studiesamling 02-1-12-01 er åben døgnet rundt alle dage.

Adgangsvejen til læsesalene er lidt kringlet, så det anbefales at kaste et blik på 
rutevejledningen.
Studiepladser på Panum kan også findes i Mærsk Tårnets base, på vandregangene og i 
Studenterhuset.

De to printere fra læsesalen vil under ombygningen være placeret ved studiepladserne i 
15.1 og 21.1.

Læs mere om byggeprojektet her: https://intranet.ku.dk/sund/Nyheder/campusnyheder/
panum/Sider/Forbedringaflaesepladser.aspx

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, gruppearbejde 
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-studieordningen 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 
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Hvad	

Forårsweekend	2017	
Med	temaet	fra	vugge	til	grav!		
Tilmeldingsfrist	torsdag	d.	16.	marts	kl.	16	
	

Hvor	
Spejderhytten	Oruphøj,	Orupvej	6	A	4330	Hvalsø	
	

Hvornår	
Fredag	d.	31.	marts	kl.	17:00	til	søndag	d.	2.	april	kl.	13:00	
	

Hvem	
Medlemmer	af	SAMS	i	hele	landet	-	efter	først-til-mølle		
	

Hvordan	
Tilmelding	via	Mobilpay	med	depositum	på	100	kr.	Angiv	
navn	og	by	og	overfør	pengene	til	Kamille	på	tlf:	5072	6802	
	

	
VI	GLÆDER	OS!	

Det	er	gratis	at	deltage,	og	vi	sørger	for	god	mad	og	drikke,	så	vi	er	klar	
til	en	fed	weekend!	

	
TRANSPORT	

Hvis	kvittering/billet	medbringes,	kan	transporten	dækkes.	Vi	
opfordrer	selvfølgelig	til,	at	man	finder	den	billigste	mulighed.		
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Zorroskoper
af Señorita Maier

OI! Las estrellas han hablado y hay mucho 
bueno cosas pasarañ en el tiempo de el week 
ahendo.  a hay a ha! Mas tequila por favor. 
Sisisi. Hasta manana. 

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Et mand klædt i sort læder møder dig foran 
tør. Han holder en lang pisk. Den smælder, og 
på væggen bag dig står bogstavet ‘J.’ Bagefter 
bliver du spurgt om armens karforsyning, og 
om hvorvidt du kunne tænke dig at tisse på 
klinkegulvet. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du kan ikke finde ud af at skrive ‘Z’ rigtigt. Det 
er særligt svært for dig, at vende det ordentligt. 
Stjernerne forstår. 

Vædderen
20. marts - 19. april 
Zzzzzz....  

Tyren
20. april - 20. maj
Hidsig, prustende og helt absurd muskuløs, 
prøver du at finde en hingst der passer til netop 
dit temperament. Efter at have læst de sidste ti 
numre af Wendy, beslutter du dig for en kulsort 
hingst. Godt valg, siger stjernerne. 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du får (desværre?) den mest vanvittige tequila 
brandert du i dit liv har oplevet. Du skriver til 
din ven, at han ikke skal komme og hente dig 
fra festen alligevel, fordi du på en eller anden 
måde er kommet hjem. Din ven bliver sur, fordi 
de rent faktisk var ham, der kørte dig hjem. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du kan ikke rejse ind i USA. Stjernerne råder 
dig til at affinde dig med det, og at det nok 
bliver lige meget i fremtiden. 

Løven
22. juli - 22. aug.
Du kaster dig ud i at prøve det nye sort: Den 
sorte peel-of maske der fjerner hudorme som 
var det dommedag. Din hud kommer til at 
føles ren og forfrisket, og i de 30 min. den 
skal tørre, ligner du den maskerede hævner. 
GOGOGO siger stjernerne!  

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Din spanske ven informerer dig om, at Zorro 
oversat på spansk faktisk betyder røv. Hvis du 
tvivler på stjernerne, kan du jo passende slå 
det op på google translate, møde en skæbne i 
brændende helvede, og måske undre dig lidt. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du gør oprør mod den skandinaviske mode. 
I stedet for det klassiske sorte outfit med et 
subtilt hint af grå, smadrer du igennem med 
pink, neongul og en kæmpe sombrero i bæ-
brun. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du er lige så lækker som Catherine Zeta-Jones. 
Jesus kristus, du kommer til at vende hoveder 
i denne uge. Typisk. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du har så mange hudorme, at din hud ligner en 
sort maske. Du er en klam, maskeret hævner. 
Stjernerne kan anbefale den nye sorte peel-of 
maske. Husk at skylle efter med koldt vand, 
så porerne lukker sig igen. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Igennem en ring af ild, med dramatisk musik, 
pistolskud, hujen og råben i baggrunden, kaster 
du din atletiske og lækre krop ind i netto. Du 
havde akut brud for avocado til din guaca. 
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Se det hele og mere til i høj opløsning: https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en /Anders og Andrea, MOK-red

Hieronimus Bosch, 1450-1516, havde meget fantasi. Det har MOK-redaktionen stadigvæk ikke. Derfor 
bringer vi det andet panel af hans alterstykke, Lysternes Have ca. 1504. Det er et smukt potpourri af en 
masse symbolik og en god bunke fucked up shit.  

Mens du stener til forelæsning, kan 
du lede efter: 

To makro-ører spiddet af et spyd, 
hvor imellem en gigantisk kniv 
stikker ud. 

En blå menneskefugl, der spiser 
en mand. Ud af denne mands røv 
flyver sorte fugle. Fuglen skider 
selv en kæmpe blå bobbel med 
mennesker i. Disse mennesker 
falder ned i et rundt hul, hvori en 
anden mand skider mønter.

Tre grønne hunde og tre hvide 
hunde spiser en soldat i rustning, 
der ligger på en stor, lyserød kiks. 
Under kiksen kan du finde endnu 
en kæmpe kniv. Og en røv.   

Et gråt menneske, hængt op i en 
stor ring med en nøgle. Dvs. en 
slags menneskelig nøglering. 
Aggregatet hænger på en pind, der 
stikker ud af et dyrekranie. 

En mennskeand der står på skøjter, 
med bue og pil. 

En lyserød menneske-frø-slange, 
der kaster noder op i en lang 
strimmel, der bliver tatoveret på 
en røv. 

En mand på en skøjte-båd prøver 
at komme fremad ved at trække 
i en snor mellem hans ben, der 
hæfter bag på skøjte-båden. 

En gris klædt ud som nonne slikker 
en mand i øret, mens den skriver 
et brev. 

Ly s e r ø d  g a l d e b l æ r e f o r m e t 
sækkepibe, der spiller musik for 
en blå blommemand og en fugl i 
mennesketøj, der byder en nøgen 
mand op til dans. 

Sidst, men ikke mindst, det kæmpe 
hule menneskertorso med grene 
som arme, hvori der sidder et 
middagsselskab og en kone, der 
tapper vin fra et vinfad. 


