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Andrea

Mo

Jaris

Simon

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

MOK udkommer.
Niller samt mange andre tog læge løftet i 
går!  PUFF foredrag se side 5. MR måneds-
møde se side 6. Akut obs tilmelding se side 7. 

Generalforsamling i PUC se side 6. 
Andrea skal til vandret pole. 

FINALEN I X-FAKTOR. 

Anders er sammen med Pelle og Nøben. 

Sommerkursus ansøgningsfrist se s. 5. 
SAKS kursus se side 5. 
CAMES kursus tilmelding se side 9. 

Andrea skal naturligvis i kirke. 
Mo skal til lodret pole. 

MOK deadline 12.00
SAKS ledundersøgelse se side 5. 

Tilmedlingsfrist for pædiatrisk kommunikation-
skursus se side 6. 
UAEM se side 7. 

En ting som er OK at politikerne fejrer med kage 
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Hvis man ikke har hørt podcastet fra Stetoskopet med Peter Geisling, op-
fordres man til det, før man læser videre. Hør hele podcastet kære læser 
- det er godt! 

Stærkt provokeret (på den gode måde) af Peter Geislings udtalelser i Ste-
toskopet, og med minderne om en spændende og produktiv weekend sam-
men med FADLs repræsentantskab, kribler det i fingrene for at sætte ord 
på de følelser, man fik i forbindelse med hr. Geislings udtalelse. 

Først og fremmest skal der en god portion selvindsigt til. Før man slynger 
ud og kritiserer, bør man analysere grundigt, hvilke forhold der er til grund 
for påstanden – det har man jo ressourcerne til. Og det er rigtigt svært at 
holde igen, hvis man mener, at man er studenter- og sundhedspolitisk ak-
tiv, engagerer sig i samfundet og synes man me-
ner en masse og endnu vigtigere – at man mener 
det rigtige. Vi er blevet sat på en piedestal som 
ressourcestærke, og vi skal løse alt ondt i verden. 
Måske er det et spørgsmål om, hvor mange vi er? 
Er der færre af os, der engagerer os i sundheds- 
og samfundsforhold end tidligere generationer 
har gjort? Måske er vi lige så orienterede og vel-
formulerede, som vi altid har været, men behovet 
for at råbe højt er blevet mindre? Eller også er 
det forholdene og rammerne vi uddanner os un-
der, der ikke tillader den samme kritiske tilgang 
til samfundet, vi tidligere har haft mulighed for 
at tage? Eller også aner Peter Geisling ikke, hvad 
han taler om? 

Hvis vi zoomer ud fra de medicinstuderendes 
perspektiv, og zoomer helt ind på (sagt med 
en ældre dames stemme) ungdommen i dag, er 
der ikke det helt store søgelys på, hvad den er 
blevet til.  Vores generation, ’The Millenials’ er 
den demografiske kohorte af mennesker født i 
sen-80’erne til start-00’erne. Altså en stor grup-
pe mennesker, der vil forme fremtiden de næste 
mange år. At nogle forskere har navngivet vores 
generation lidt fesent er en anden ting – f.eks. 
lyder Generation X væsentligt sejere. ’The Millenials’ er ofte blevet be-
skyldt for at føle sig berettiget til alt, være en shitty og egoistisk arbejds-
kraft, og alligevel får vi et trofæ for at trække vejret. Og så opfandt vi 
Instagram. Til gengæld er vi den mest veluddannede, hårdtarbejdende og 
toppræsterende generation nogensinde. Der er to problemer ved at under-
søge hele generationer. Det ene er, at man skærer folk over en kam, og 
generaliserer som var det dommedag – det er jo uhensigtsmæssigt, for vi 
er ikke alle ens, og vi er ikke alle opdraget ens. Det andet er, at man går 
opdragelsen efter i sømmene, og ender ud i en ’det er forældrenes skyld.’ 
Sagt med andre ord: For meget social arv og for lidt miljø. 

Det er inden for de sidste årtier, at begrebet ’curlingbørn’ har vundet ind-
pas. Og man tænker jo altid – det er IKKE mig. Men lad os se lidt på livet 
for det klassiske curlingbarn. Man har fået alt. Man har ret til alt. Og hvis 
ikke, så skal mor og far nok sørge for, at man får alt. Og det er jo ikke med 
dårlige intentioner, at éns forældre vil gøre det bedste for én. Problemet 
opstår bare, når man slipper fri fra den beskyttende sfære, og man rammer 
arbejdslivet eller en hård uddannelse. Der er ikke de samme beskyttende 
instanser, og ens selvtillid kan få et ordentligt dyk. Samtidig med det, er 

det i denne periode, at man skal forme nye (arbejds)relationer, og man bli-
ver mere afhængig af sine venner. Det gælder jo for alle mennesker i alle 
tidsaldre, men en væsentlig forskel er, at vi kan få umiddelbar anerkendel-
se og et ordentligt selvtillidsboost via de sociale medier. Selvom man er 
deprimeret, ser man stadig godt ud med det rigtige insta-filter og en tilpas 
mængde selviscenesættelse. Vi behøver altså ikke at arbejde hårdt eller 
søge efter dybere forhold for at få en følelse af velvære og anerkendelse. 
Det er en form for social alkohol, og ligesom med alkohol er der nogle, 
der kan blive afhængige det. Især i stressende perioder. Vi har altså en 
let tilgængelig anerkendelsessubstitution for meningsfyldte relationer og 
gevinsten ved hårdt arbejde. Alt kan fås hurtigt. Sulten? Bum, Just-Eat. 
Nyt grej? Bum, Amazon. Nemt, nemt, nemt. Når man ikke kan få den 
hurtige anerkendelse, som oftest er tilfældet med længerevarende forhold 

og et givende arbejds- og uddannelsesliv, driver 
man igennem livet utilfredsstillet, og man bliver 
efterladt med en følelse af, at det er ’fint nok.’ 
Hvordan går det på arbejde? Fint nok. Hvad med 
din uddannelse? Tjo, det er vel også fint. 

Samtidig med hurtig opfyldelse af alle behov 
er vores uddannelsessystem nu også blevet en 
stressfaktor. Det er svært at trykke på bremsen, 
og kigge sig rigtigt godt omkring. Kigge sig om-
kring, og se på internationale og nationale pro-
blemstilinger – og måske endnu vigtigere – tale 
om det. Og det kan udefra godt se ud som om, at 
vi kun bruger tid på at pille os selv i navlen, uden 
at man har tænkt mere på de forudsætninger, som 
vi har at gøre godt med. 

I et MOK fra 1968, kunne man på forsiden se 
’Alle medicinere: Solidaritet med de Checkoslo-
vakiske Studenter!’ Det ville være meget mindre 
naturligt i dag at opfordre til en sådan aktivisme. 
ELLER HVAD? Er det fordi, der ikke er behov 
for denne aktivisme? Eller fordi vi ikke har an-
tennerne ude, og vi er for optagede af, at tage 
billeder af mad med hytteost og avokado? Og 
det er svært at sætte ord på hvorfor. Er det fordi 

man ikke vil træde nogen over tæerne? Er det for at være hyper-politisk 
korrekt? Om det er behovet for at engagere sig eller mulighederne for det, 
har jeg ikke svaret på.

Faktisk har jeg ikke svaret på særligt meget, kære læser, men jeg har svært 
ved at forestille mig, at Peter rammer hovedet på sømmet, når han siger, 
at vi ikke mener en skid. Måske mener han heller ikke selv en skid om 
meget, der bliver vurderet helt essentielt af andre. På den anden side, me-
ner vi andre ting, og man bør ikke lade en enkelt mand vurdere kvaliteten 
af det, vi mener. Det kræver, som nævnt, en god portion selvindsigt. Dan-
mark knækker sundhedsmæssigt. Men knækker vores generation socialt 
og uddannelsesmæssigt?  

Meningen med dette opslag har ikke været et endeligt svar, eller kritik af 
hr. Geislings udtalelser, men et oplæg til en forhåbentlig gunstig og lære-
rig debat. Har du en mening om dette emne? Skriv til mok@mok.dk, og 
kom med dit bud på, hvorfor vi bliver anklaget for ikke at mene en skid. 

           Andrea/MOKred. 

”(…) I er de mest ressourcestærke, de mest forkælede unge i hele Danmark. Jeres arbejdsliv er et tag-selv-bord. 
Så drop nu den der bekymrethed. Når det er sagt, med udgangspunkt i det, så fatter jeg ikke, at I ikke synes noget. 
I mener ikke en skid! Hvis du tager de 25% rigeste og sammenligner med de 25% fattigste for 25 år siden, der 
var der 5 års forskel. Der levede de rigeste 5 år længere end de fattige. I dag, 25 år efter, der er den forskel steget 
til 10 år. Danmark knækker sundhedsmæssigt. Hvad mener lægestuderende om det? Ikke en skid! Det eneste der 
kan hidse jer op, det er 4-årsreglen og forældrekøb og alt muligt snask og skrammel! Og det er simpelthen for 
uambitiøst (…)” 
                    Peter Qvortrup Geisling i  Stetoskopet.

Alle medicinere: 
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Hertoft-eftermiddage
 
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00 (dog afholdes arrangementet den 27. oktober kl. 18-20)
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sexologisk 
Forskningscenter, AAU
Kontakt:  www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk
Adgang: Gratis
 
30. marts: Annamaria Giraldi, Morten Frisch & Christian Graugaard

Spørg sexologiprofessorerne!
Inden for få år er der sket en markant oprustning af dansk sexologi, og efter næsten to 
årtier uden sexologisk lærestol er der på rekordtid blevet besat hele tre professorater 
med fokus på seksuel sundhed: Morten Frisch er blevet adjungeret professor i seksuel 
sundhedsepidemiologi, Annamaria Giraldi er blevet professor i klinisk sexologi, og Christian 
Graugaard er blevet professor i almen sexologi. Ved sæsonens sidste Hertoft-eftermiddag 
får de nyudnævnte professorer mulighed for at fortælle om deres kæpheste og faglige 
visioner, og publikum får lejlighed til at stille spørgsmål eller komme med gode råd til den 
akademiske sexologis tre frontfigurer.  
Dagens ordstyrer er generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen.

Prægraduat forskningsår på
Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet.
Er du interesseret i kardiologi og vil du gerne prøve kræfter med forskning? Hjerte-CT-
enheden, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, søger to medicinstuderende til et fuldt 
finansieret forskningsår med start i august eller september.

Du vil blive involveret i Herlev-Østerbro-undersøgelsen, hvor raske forsøgspersoner 
undersøges med Hjerte-CT og EKG. Du vil indgå i forberedelsen af disse patienter i tæt 
samarbejde med andre medicinstuderende og ph.d.-studerende. Derudover vil du blive 
tildelt eget forskningsprojekt som kan bruges til specialeopgave og forventes publiceret i 
et peer-reviewed tidsskrift.

Vi tilbyder
- Oplæring i generelle forskningsprincipper.
- Selvstændigt forskningsprojekt
- Tæt samarbejde i engageret forskerteam.
- Klinisk erfaring indenfor kardiologi.

Vi forventer
- Du er selvstædig, engageret og ambitiøs.
- Du er åben og god til at kommunikere med patienter.
- Det vil være en fordel men ikke et krav at du har bestået 1. semester kandidat.

Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (maks. 1 side), CV, samt 
karakterudskrift. Hvis du har uddybende spørgsmål er du også velkommen til at kontakte 
os. Ansøgningsfrist d. 21/4-17. Samtaler vil blive afholdt i den efterfølgende uge.

Vi glæder os til at høre fra dig

Læge Per Sigvardsen
Kardiologisk afdeling 2142
Rigshospitalet
Tlf. 50 98 93 21
Mail: per.sigvardsen@gmail.com

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 forskningsprojektmed mulighed forforlængelse 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.

Introduktionsstipendier –2 ledige
Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse.
Ansøgningsfrist er den 8. august 2017.

De 2 introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2017 eller snarest derefter. 
Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. 
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via “Søg om støtte fra forskningsrådet” på www.
gigtforeningen.dk/forskere.  Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

Ansøgningsfrist er tirsdag den 8. august 2017 kl. 16.

Lægevikarhold på 
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet 
Vi søger nyt medlem til vores lægevikarhold med følgevagter i april måned og selvstændige 
vagter fra maj. Vi er et hold på seks medlemmer, der dækker alle hverdage. Jobbet består 
primært i at skrive elektive indlæggelsesjournaler dagen inden patienterne opereres. Hertil 
hører kontrol af blodprøver, at lægge relevante medicinpakker ind og hvad der ellers måtte 
være nødvendig for at gøre patienten klar til operation. Det vil oftest dreje sig om patienter, 
der skal opereres for kræft i pancreas, lever-galdeveje, distale øsofagus eller ventriklen. 
Arbejdstiden er fra 07:45 og indtil man er færdig med dagens journaler. Det varierer lidt, 
hvor travlt man har, men arbejdsdagen slutter typisk på et tidspunkt mellem kl. 13:00 og 
14:30. Man noterer, hvornår man går hjem og får løn efter det antal timer, man har været på 
arbejde. Der er ingen bagvagtsordning, så det forventes at alle medlemmer udviser en hvis 
fleksibilitet og hjælper hiannden i tilfælde af sygdom. Der vil være tre lønnede følgevagter 
inden, der tages selvstændige vagter.

Krav:
Du har bestået 8. semester. 
Du har mulighed for at tage ca. 4 vagter månedligt.
Ansøgningsfrist: 5. april 2017. 

Hvis du tænker at jobbet kunne være noget for dig, er du velkommen til at sende motiveret 
ansøgning (ca. ½ side) og CV til holdleder på christian.hunnicke.petersen.01@regionh.dk.  
Spørgsmål er også velkomne. 



A N N O N C E R     |     5            

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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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!

SAKS SØGER ARRANGØRER TIL 
SUTUR 2 OG LEDUNDERSØGELSE
SAKS har brug for DIG som arrangør til vores kurser! Du får selvfølgelig en garanteret plads 
og kurset gratis.
Vi mangler arrangører til følgende kurser i dette semester:

Sutur 2: 4/4 (kræver sutur 1)
Ledundersøgelseskursus: 3/4
Ledundersøgelseskursus: 4/4

Som arrangør for ledundersøgelseskursus skal du blot hente vin og sende et par mails. 
Som arrangør for sutur 2 hjælper du os med at stille op til kurserne, afholde selve kurset 
og pakke sammen igen.

Du vil samarbejde med en medarrangør og I vil få en trin-for-trin guide som I skal følge.
Som belønning sikrer I jer som sagt en plads på kurset, samt i deltager i kurset GRATIS!
Så lyder det som noget for dig?
Hvis ja, skriv en mail til kursusansvarlig:
Natachasw@hotmail.com
SAKS

KOM TIL KURUS I SKADESTUEKIRURGI MED 
SAKS d. 1-2 April
Kom med til en fed weekend med masser af hands on, håndgreb og fed undervisning om 
alt fra klassiske frakturer til sjældne insektstik. 

Teorien vedrørende skadestue-kirurgi kommer til at foregå illustrativt og med praktiske 
eksempler fra skadestuen (billeder, røntgen, CT, MR, UL). Der lægges vægt på den kliniske 
vurdering af patienten især i differentialdiagnostisk øjemed. Ideen er et praktisk, case-
orienteret kursus, som giver kursisterne så meget hands-on arbejde som muligt. Den 
praktiske del af undervisningen demonstreres først af underviseren, og dernæst går 
deltagerne sammen to og to for at afprøve håndgreb.

- Der er 22 kursuspladser.
- Kursusafgift er 100 kr.
- Billetten købes via https://billetto.dk/da/events/kursus-i-skadestuekirurgi-56e730-e1c34d

Yderligere information om program: SE FACEBOOK

Vi glæder os til at se dig!
SAKS

SØHNKS Grisekursus
SØHNKS er glade for at kunne invitere jer alle til 
grisekursus den 21. april, hvor vi skal operere og øve 
operationsteknikker. 

Tilmeldingen starter 7. april, og man vil efter 4 dage 
få at vide, om man har fået en plads. Det koster 150 kr 
at deltage + medlemsskab af SØHNKS. Tilmelding og 
indmelding sker på vores hjemmeside (soehnks.dk).

Vi har udstyr, og vi sørger for at man får heldragter og 
andet relevant udstyr på ifbm. kurset
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PÆDIATRISK KOMMUNIKATIONSKURSUS
D. 29. og 30. april 2017, på CAMES Herlev, afholdes for anden gang et spændende kursus, 
hvor kommunikation med børn er i højsædet. 

Er du medicinstuderende og interesseret i at forbedre dine kommunikative evner med den 
pædiatriske patientgruppe? Så er følgende kursus lige noget for dig. 

På KU modtager vi, som medicinstuderende, undervisning i kommunikation med den voksne 
patient, men kun meget lidt undervisning omhandler kommunikation med børn. Vi mener, 
dette er en væsentlig mangel og har derfor sammensat et kursus, der i langt højere grad 
forbereder os på det kommende møde med børn/unge i klinikken. 

Kursets indhold vil blive sammensat af undervisning, foredrag og praktiske øvelser, ved 
eksterne undervisere og foredragsholdere. Bl.a. undervisning i tre-vejs-kommunikation, 
undervisning omkring kommunikation med børn i sorg, kronisk syge børn og unge samt 
børn og seksualitet m.m. Deltagerne vil løbende anvende deres nyerhvervede viden i 
casearbejde og simulationer. Afslutningsvis introduceres deltagerne til Bamsehospitalets 
koncept og opfordres til at deltage i et Bamsehospital, hvor I får mulighed for at afprøve og 
arbejde videre med jeres nytilegnede viden. 

Dato, tid og pris:
Lørdag d. 29/4 kl. 8.30- ca. 17.00 (tidspunkter er indtil videre vejledende)
Søndag d. 30/4 kl. 8.30- ca. 17.00 (tidspunkter er indtil videre vejledende)
Kursusgebyr: 100 kr 

OBS! Der er plads til 25 kursister på kurset. Tilmeldingen åbner d. 4/4 kl. 18.00, forløber 
efter først til mølle princippet, kræver IMCC-medlemskab og foregår via WINKAS. Når alle 
pladserne er optaget, vil det være muligt at skrive sig på en venteliste - også via WINKAS. 
Linket vil blive lagt op på Facebookeventet “Pædiatrisk Kommunikationskursus 2017.

 I samarbejde med

Eortas kursus i A-gas og syre-baseforstyrrelser!
Har du lyst til at få helt styr på syre-base-forstyrrelser, og hvordan man tolker en a-gas? 
Så se med her!

Anne Orholm Nielsen, ph.d.-studerende i Klinisk Biokemi, vil på to timer klæde dig på til 
at tolke en a-gas på et niveau som er godt at kunne for enhver skadestuelæge (og er en 
virkelig god forberedelse til især 5. semesters eksamen d. 5. april ;)).
Der vil som altid være snacks og drikkelse.

Kurset er arrangeret af Eorta, der er en basisgruppe for medicinstuderende med interesse 
i Intern medicin, og henvender sig til 4. sem og op efter. 

Kurset er gratis og KUN for medlemmer, så meld dig ind i Eorta i dag ved at betale kun 49 
kr. på følgende Nordea konto:

Reg. nr.: 5501
Konto nr: 6894309308

Husk: At angive dit KU-bruger navn(eks. abc123) i beskeden 
til modtageren og send en e-mail til eortagruppen@gmail.
com, hvor du blot gør opmærksom på din tilmelding.
Tid: tirsdag d. 28. marts kl. 16.15-18
Sted: lokale 13.1.41.
Vi glæder os til at se jer!
- Eorta

GENERALFORSAMLING – KOM OG MØD OS!
Så er det blevet tid til generalforsamling i PUC, der bliver afholdt:

Torsdag d. 30/3 kl. 18
Store Mødelokale i  Studenterhuset (Panum Nørre Allé 8, 2200)

Det er en åben generalforsamling for alle som er interesseret 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-gruppe ud og deltag i vores event herinde.

HVEM ER PUC - 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 kurset Advanced Open Water.  
Derudover har PUC en fast ugentlig tid i Hillerødgade Svømmehal, hvor vi tager en 
aftendukkert og nyder en tur i saunaen.  

Hvis du vil vide mere så gå ind på vores hjemmesidewww.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

MR Dagsorden
Onsdag d. 29. marts 2017
kl. 17.00 i Studenterhuset. 

1. Formalia og navnerunde. 
2. Valg til Startmeritudvalget – dato på møde i udvalget. 
3. Tilbagemelding fra semestrene.
4. Tilbagemelding fra udvalg/projekter.
     a. AMEE, MUK.  
     b. Mindful MR 2017.
5. Studienævnet: 
     a. Evalueringer af medicinstudiet. 
     b. 5. Sem. kandidat, eksamensplan. 
c. Nye principper for kommunikation med de studerende. 
6. PR-strategi. 
7. MR dag! 
8. Nyt fra StudenterRådet. 
9. Nyt fra SundRådet. 
10. Studenterhuset, stormøde. 
11. Nationalt MR. 
12. Evaluering af BG bazar. 
13. Eksterne repræsentanter til KU’s bestyrelse. 
14. Meddelelser.
15. Eventuelt.

Norsk medisinstudentforening, i samarbejde med 
ULTRABOX, arrangerer Ultralydkursus
22/4 kl. 9-17 samt 23/4 kl. 9-17

ULTRABOX drives af en gruppe norske læger og undervises på engelsk hvis ønskeligt. 

Kurset inkluderer:
• E-læring før kursus-start
• Praktisk maskinhåndtering
• Lungeultralyd (LUS) 
• Traumeultralyd (FAST)
• Hjerteultralyd (FATE)

Kurset passer for alle, man deles i grupper efter semester når man scanner!

Pris: 1250 NOK, ca. 1000 DKK
Tilmelding og info: www.deltager.no/ultrabox

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab)
inviterer til: AVANCERET SUTUR - KURSUS
Vores dygtige plastikkirurgere tager hul på et helt nyt kursus, der skal gøre det nemmere 
for alle med interesse for kirurgi, plastikkirurgi og suturering at indgå i arbejdet på en 
operationsstue! Alt for ofte står vi som studerende og aner absolut intet om, hvorfor kirurgen 
lukker patienten som vedkommende nu gør.. 
Er du interesseret i at vide, hvad lægerne kigger efter, og på hvilken baggrund de vælger 
netop dén suturtype, suturteknik og nålestørrelsen? Så udstyrer vores læger dig, med alt 
det nødvendige for, at træffe nogle eksekutive beslutninger, når det kommer til at lukke 
patienten sammen igen. 
På kurset vil du blive undervist i 4 nye suturteknikker samt en række redskaber, der skal 
hjælpe dig med at vælge netop dén sutur, som kirurgen også ville vælge i din situation.  

På det praktiske kursus vil du:
- Blive undervist i beslutningstagning af sårsuturering
- Lære 4 nye suturteknikker og deres brug
- Blive præsenteret for 4 billedecases, som du skal løse som læge, ved at foreslå 
   suturtype, -størrelse, og -teknik til. 
- Øve dine suturteknikker på kyllinger, med hjælp fra lægerne

Kurset egner sig til alle med interesse for OP, kirurgi, suturering, samt dem som vil være på 
forkant med et kommende klinisk ophold! 

Billetsalg åbner kl. 16, d 13/4! 
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen torsdag d 20/4. 

Læs og se mere om begivenheden på Facebook!
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Kursus i AKUT OBSTETRIK
Få et indblik i den akutte del af obstetrikken, og hvordan du håndterer forskellige situationer:

Torsdag d. 20. april
På Hvidovre hospital 
Kl. 16.15-ca. 20.30

Endnu engang afholder GO i samarbejde med Hvidovre Hospital kursus i akut obstetrik. 
Kurset er rettet mod medicinstuderende på 6. semester og opefter. 

Kursusgebyret er kr. 75,- og dækker forplejning (aftensmad, snacks, drikkevarer) 

Tilmelding kræver medlemskab af GO. Er du ikke medlem, så skynd dig at blive det nu; 
kontingentet skal være indbetalt senest 2 dage inden kursustilmeldingen, dvs. senest 
27. marts 2017! Du kan læse mere om medlemskab påhttp://gynobs.nu/koebenhavn/
bliv-medlem/

Tilmeldingen åbner tirsdag d. 29. marts kl. 12.00! Skulle der være flere tilmeldte end pladser 
i løbet af de første 12 timer, vil pladserne blive tildelt ved lodtrækning. Dog vil studerende 
på kandidatdelen blive prioriteret højest. Hvis der herefter skulle være flere ledige pladser, 
vil de blive fordelt efter ’først til mølle’.

Sådan tilmelder du dig kurset:
Send en mail til gotilmelding@gmail.com med • fulde navn • semestertrin • telefonnummer
• mail • orientering om særlig diæt (fx vegetar)

Du vil dagen efter modtage en svarmail om, om du er tildelt plads på kurset, og i så fald 
nærmere information om betalingen.

De bedste hilsner fra AO-udvalget

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.

Tak for besøget til basisgruppebazaren. Vi glæder os til at jer alle!

Kom og vær’ med!
Næste månedsmøde i 2017: torsdag d. 2. marts i Studenterhuset ved Panum kl 17.00
Vi glæder os til at se dig!

Bliv en del af UAEM
(Universities Allied for Essential Medicines) 
Vil du gerne være med til at påvirke den politiske dagsorden på medicinområdet i Danmark? 
Vil du være med til at sætte fokus på et system for udvikling af medicin, der er kørt helt af 
sporet? Synes du det ville være fedt at mingle med internationale stakeholders til World 
Health Assembly, eller vil du bare gerne være med til at arrangere nogle fede oplysende 
arrangementer for dine medstuderende her i København? 

Hvad enten du er til flash-mobs, debatindlæg, networking med forskere eller grafisk design 
af plakater, så vil vi meget gerne have DIG som en del af UAEM i København. 

UAEM er en tværfaglig, international NGO med danske afdelinger i København og 
Aarhus. Vi er studerende fra jura, medicin, økonomi, statskundskab, global health og 
folkesundhedsvidenskab. Vi har eksisteret siden 2001, hvor vi kæmpede for global adgang til 
HIV-behandling. Vi arbejder med sundhedspolitik og med systemet for udviklling af medicin.
Kom til vores næste månedsmøde og hør mere om vores arbejde og alle vores spændende 
planer for foråret. Vi starter med en halv times uformel introduktion til nye interesserede og 
går derefter i gang med månedsmødet. Vi byder på snacks, kaffe samt aftensmad til dem 
der bliver hængende til mødet. 

UAEM månedsmøde den 4. april klokken 16.30 i Loungen i studenterhuset ved Panum.
Læs evt. mere på www.uaem.org eller skriv til uaem.denmark@gmail.com
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STUDENTERKLUBBEN HAR EN 
VIGTIG BESKED 

Man kan IKKE bruge mobilepay 
i dagligdagen 

DOG er dine kontanter som 
altid meget brugbare og 
vores dankortterminaler 
venter bare paa dit kort 

Tak for en  super  fed 
semesterstartsfest 

Kh
Studenterklubben 
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Vidste du at du har ret til 
fuld løn under sygdom, 
hvis du er funktionær?

Kontakt TR på tillid@fadl.dk - de har tavshedspligt.

TILLID
i udlandet 

FADL-udland dækker

klinik

KLINIK I UDLANDET
Den er god nok. Efter en hel del forhand-
linger kan FADL nu (som de eneste i 
Danmark) tilbyde en ansvarsforsikring, når 
du er på klinik i udlandet.

Vi har naturligvis sørget for, at den er 
billig, fleksibel og dækker i hele verden.

Du kan læse mere om forsikringen på 
FADL.dk/klinik
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FOREDRAGS-

UDVALGET

Hvis du har nogle gode ideer til, 
hvordan vi kan gøre FADL-

arrangementerne bedre eller har 
en fed ide til et nyt event, er du 

mere end 
velkommen til at deltage i vores 

møder eller 
skrive en mail til os. 

De bedste hilsner AFU

kkf-afu@fadl.dk

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Summer Course: Practical Introduction to Surgery
 

Get surgical experience and improve your surgical skills with innovative hands-on simulation, classes facilitated by 
experienced surgeons and rotations at surgical departments.

 
The new international summer course in surgery is a collaboration between University of Copenhagen and 

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES). 
CAMES is a world leading training center in surgical simulation and will provide state of the art simulation experiences 

including virtual reality simulators, phantoms, and operations on live pigs.
 

The summer course is in Copenhagen 7-25 August 2017 and consists of two modules:
 

• Introduction to surgery with hands on simulation training (2,5 ECTS) (7-14 August 2017)
• Introduction to surgery with simulated team-training and clinical experiences (2,5 ECTS) (15-25 August 2017)

 
 

Who can apply?
International and Danish medical students who have obtained a bachelor’s degree and have completed a minimum of 

three terms of medical studies at master’s level.
 

Further information and application 
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/surgery-simulation/

 
Copenhagen Health Innovation offers a scholarship for medical students enrolled at the University of Copenhagen to 

cover the tuition fee for one course.
 

Fill out the online application form at the summer course website.
 

Application deadline
1 April 2017

Vidste du at du har ret til 
fuld løn under sygdom, 
hvis du er funktionær?

Kontakt TR på tillid@fadl.dk - de har tavshedspligt.

TILLID
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FADL-udland dækker

klinik

KLINIK I UDLANDET
Den er god nok. Efter en hel del forhand-
linger kan FADL nu (som de eneste i 
Danmark) tilbyde en ansvarsforsikring, når 
du er på klinik i udlandet.

Vi har naturligvis sørget for, at den er 
billig, fleksibel og dækker i hele verden.

Du kan læse mere om forsikringen på 
FADL.dk/klinik
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Hvis du har nogle gode ideer til, 
hvordan vi kan gøre FADL-

arrangementerne bedre eller har 
en fed ide til et nyt event, er du 

mere end 
velkommen til at deltage i vores 

møder eller 
skrive en mail til os. 

De bedste hilsner AFU

kkf-afu@fadl.dk

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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I dag var der super-særligt besøg på MOK. Tidligere MOK-Cheff Mille “Enhjørning” Andrea kom forbi med sin (og Rasmus’) mini-dino Ida. Ida holdt 
skarpt øje med redaktionen mens hun spiste havregrød med bærmos  og ytrede til sidst ønske om lige at få sagt en ting eller to. Nu er Ida så godt 
nok kun 6 måneder gammel og på trods af to akademiker-forældre, så er hendes danske ordforråd omtrent så imponerende som flyvekraften hos 
en ørn uden vinger. På det skrevne sprog til gengæld - der er hun flydende i babysprog. Hermed Ida’s tanker råt for usødet:

Baby-besøg

UGENS MOK-DALA

A
f: 

M
o/

M
O

K-
re

d.

I denne uge med temaet HESTDu har ventet længe

MOK glæder sig allerede til næste besøg fra Ida + mor (+ far). Nogle af os er nemlig ved at blive lidt skruk’e!

endelig er den her!
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Hvis du har en cykel og bor i København, har du givetvis bevæget dig over Langebro. Hvis 
du desuden er studerende (en ikke urimelig antagelse, taget i betragtning, at du læser 
vores beskedne udgivelse), har du måske endda været på Diamanten i det ene eller andet 
henseende.

Hvis du kan sige ja til hele eller dele af ovenstående, har du måske set den nye, futuristisk 
udseende konstruktion, der ligger lige mellem Diamanten og Langebro, benævnt ”Zublin 
BLOX”, som omkring 4.000 skilte på den begyndende bygning proklamerer. På MOK har vi 
været heldige at få et interview med chefarkitekten på projektet, Niels Arhat (herefter kaldt 
N. Arhat), som tidligere har arbejdet som læge.

MOKs udsendte bliver lukket ind af en opsynsmand på pladsen og fulgt op til et flot kontor 
med en betagende udsigt over Københavns kanal og de utallige, klassiske bygninger på 
den anden side. Kontoret er topmoderne med møbler fra Norman og PH, og der er fyldt 
med tjekkede modeller af nærværende bygning, så både konceptet og den fuldendte 
bygning kan ses.

N. Arhat: ”Velkommen til min ydmyge hybel!”

Simon: ”Mange tak, og tak fordi du kan sætte tid af til at ses med os. Det må være meget 
travlt at organisere sådan et stort og vigtigt byggeprojekt.”

N. Arhat: ”Haha, ja det skulle man tro, ikke!”

Der er en pause, da MOKs udsendte forventer en uddybning af kommentaren. Den kommer 
ikke.

S: ”Øh… ja. Jo, det skulle man tro. Men sådan er det måske ikke?”

N. Arhat: ”Haha, nej, slet ikke! Byggerier er jo en dynamisk proces! Man kan ikke lave for 
meget micromanagement uden at slå flowet ihjel, og det er ikke specielt proaktivt, er det 
vel? Man skal ligesom være i momentet og aldrig tabe Line of Sight.”

S: ”Det lyder umiddelbart som nogle meningsløse buzzwords. Kan du prøve at formulere 
det på en måde, der vil give mere mening for vores læsere?”

N. Arhat: ”Ja da! Vores håndværkere er alle sammen fra østeuropa uden hverken 
overenskomst eller danskfærdigheder, så det nytter ikke rigtigt noget at forsøge at dirigere 
projektets retning, fordi de alligevel ikke forstår vores anvisninger.”

S: ”Nå ja, det er til at forholde sig til. Men fortæl mig grundlæggende om bygningen her: 
Hvad er visionen? Hvad er inspirationen?”

N. Arhat: ”Lige til kernen, det kan jeg lide! Altså, en del af bygningens udseende var 
givet på forhånd, for den skal jo showcase konceptet med BLOX – som er de her kubiske 
bygningssegmenter, man hurtigt og æstetisk kan sammensætte i bymiljøet. Det er 
moderne funktionalisme i al sin kosteffektive elegance. Men det er jo selvfølgelig kun en 
del af helheden, for jeg havde jo selv en del indflydelse på designet i kraft af min rolle som 
chefarkitekt – og her må jeg indrømme, at min forkærlighed for det funktionelle samt min 
baggrund som læge har præget mine valg.”

S: ”Begge dele lyder enormt spændende, men lad mig lige dvæle ved det første: Du siger 
moderne funktionalisme? Det lyder næsten kunstnerisk. Kan du uddybe det?”

N. Arhat: ”Haha, ja, det er sgu da perfekt, ikke? Jeg siger moderne funktionalisme, og så 
lyder det tjekket, ikke? Men altså, hvis man virkelig skal kalde det noget, så er 
det futuriske brutalisme: Hårde kanter, et kompromisløst fokus på 
brugbarhed og et totalt fravær af hensyn til samspil med resten af 
bymiljøet! Haha!”

N. Arhat holder en pause, fordi han klukker uhæmmet med skælmsk moro.

N. Arhat: ”Altså, prøv lige at se de omkringliggende bygninger! På den ene 
side har vi ikonet Langebro, det er det nærmeste, KBH kommer Golden Gate. 
Ved siden af Langebro ligger en gammel ministeriumsbygning med tårne, 
kanneleringer, ornamenteringer og flotte, gamle lamper. På den anden side 
af vores bygning ligger der statelige museer, en flot kanal, velholdte gamle 
pakhuse og så Diamanten – en objektivt smuk bygning, der er funktionel, råt 
betagende og sart på samme tid. Og i midten ligger Zublin BLOX, et kantet 
monster, der ligner en fremtidsudgave af sådan en Maya-pyramide, hvor mægtige 
folk slagtede mindre mægtige for ’The Greater Good’ – hahaha!”

S: ”Jeg er ikke sikker på, jeg forstår humoren i dit udsagn.”

N. Arhat: ”Jamen det er jo den perfekte metafor for korporatisme og mammons 
magt! København er en smuk og gammel by og midt i den mest uforstyrrede del af 
herligheden smasker vi denne her effektive hyldest til kapitalismen ned og giver en fuck 
for resten! Her skal være kontorer, og vi har tonet ruderne, så ingen af medarbejderne 
får lys, når de sidder her fra otte om morgenen til halv ti om aftenen – hahaha!”

Der er en lille pause, som N. Arhat bruger til at tilbyde MOKs udsendte en kop kaffe. Jeg 
er studerende og erklæret Mocca-Maniac, så jeg takker naturligvis ja. Arhat ringer på en 
lille klokke, og kort efter kommer en tjener ind med to kopper ekstremt velduftende kaffe 
på et lille keramikfad.

N. Arhat: ”Kan du gætte, hvilken slags kaffe det her er? Den er dyr.”

Mit repertoire over dyre kaffer er begrænset, og jeg gætter det bedste, jeg kan.

S: ”Er det Blue Mountain Java?”

N. Arhat griner.

N. Arhat: “Haha, nej! Det er Sido-Indonesisk Kabbalah. Sådan en kop koster mere, end den 
stakkel, der plukker bønnerne, kan nå at tjene på en livstid. Det er selvfølgelig ikke kun, fordi 
kaffen er dyr, men også fordi arbejdernes forhold er umenneskelige.”

S: ”Ja, det er unægteligt morsomt. Hør, en af mine medredaktører var opmærksom på, at 
bygningens design var sådan lidt 8-bit, Space Invader-agtigt. Er det en tiltænkt, kulturel 
reference?”

N. Arhat: ”Haha! Nej, slet ikke, men det er godt observeret. Det skyldes, at vores 
3d-illustrationsprogram i starten af forløbet havde en masse problemer og slet ikke kunne 
lave de figurer, vi ville. Men i stedet for at finde et andet program, kørte vi bare videre med 
det kantede look og kaldte det ”Innovativt” og ’Konfrontatorisk revolutionerende’ – både 
bestyrelsen og investorerne elskede det, og vi slap for at arbejde.”

S: ”Forståeligt nok. Men heldigt sammentræf, hvis folk tænker på det populære, gamle spil 
og ikke designsjusk. Men nyt spørgsmål; du har jo været læge, hvordan passer det ind i dit 
design af bygningen? Er der et ekstra fokus på det dynamiske og funktionelle, som kroppen 
jo i særdeleshed er udgjort af?”

N. Arhat: ”Ja, det skulle man tro, ikke? Jeg er jo godt inde i menneskekroppens elegante 
samvirke, men jeg plejede at være onkolog. Så min inspiration har faktisk været en tumor: 
Dens brutale men effektive måde at sprede sig i sine omgivelser med deres undergang til 
resultat. Hvis BLOX skulle være en bestemt tumor, ville jeg kalde den et lavt differentieret 
teratom; den hænger ikke sammen og er komplet hensynsløs, og den repræsenterer en 
overordnet tendens til at knuse det bestående af hensyn, man slet ikke kan gennemskue.”

S: ”Nå ja, det blev lidt af en overordnet metafor, hva’?”

N. Arhat: ”Jeps, det må man sige. Men nu skal jeg tage vigtige eksekutivbeslutninger, så vi 
må hellere stoppe mødet.”

S: ”Tak for din tid.”

MOKs udsendte forlader bygningen og summer over samtalen.

Vi giver bygningen:
5 METASTASER UD AF 5 MULIGE
Og så håber vi, at der ikke bygges flere så hæslige bygninger i vores smukke København. 
Skam jer, bagmænd bag Zublin BLOX.

MOKITEKTUR: MOK ANMELDER ZUBLIN BLOX
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MOKs GIGA-ENORME PRIKTEST!
Vi ved ikke selv hvad den skal forestille, så send os gerne et billede af løsningen på MOK@MOK.dk


