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Regler for indlæg findes på mok.dk

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

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

Denne uges forside: AESchack på SC

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1500

Anders

Albin

Mo Johan

Simon

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
FORNIKS foredrag: Kræft i hjernen. Se side 8
Anders prøver sig med robotkræfter

Torsdag
Kursus i AKUT obstetrik. Se side 8
Pusterummets torsdagscafe. Se side 9

Fredag
Fastelavnsparade i klubben ca 15:50.

Lørdag
Nogen skal til konfirmation.
Simon skal kede sig

Søndag
Mo og Anders har tømmermænd
Simon har stadig ikke noget at lave
Andrea kommer hjem fra kirke

Mandag
MOK deadline 12.00
PUFFs kursus i SAS. Se side 9

Tirsdag
PUFFs kursus i SAS. Se side 9

Hvis du sympatiserer, kære MOK-læser, så smut ind på p3’s facebookside og gik 
Simon (og resten af MOK) et like med i vores kamp for ordentlig arbejdsmiljø!
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OVER 5 MILLIONER DANSKERE ER RAMT

D E  5  T E G N  PÅ  F O R Å R 
DU IKKE MÅ OVERSE
Forår rammer hvert år næsten alle danskere. MOK afslører hvilke 
sygdomtegn DU skal være opmærksom på hvis du vil slippe for at 
sidde i solen med en lunken øl på Dronning Louises bro, og sludre 
om pollental og kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård.

Blomsterhandleren på Blegdamsvej
Ikke et symptom men en ekstremt farlig smittekilde. På 
Blegdamsvej lige ved siden af FADL ligger blomsterhandleren. 
Og kære læser, forvild dig ikke derind hvis du resolut insisterer 
på ikke at få et boblende hjerte og et stort smil. Når du træder 
ind i den lune blomsterbutik, der dufter af kærlighed og forår 
begynder det at boble lidt, du ønsker straks at du havde en 
du kunne give blomster til (din mor ville elske det). MOK stod 
kort og observerede mens en glad kunde fik en flot plante.  
Øjeblikket efter stod vi foran den sødeste iraner du kan forestille 
dig. Det der gør denne blomsterhandler særligt farlig, er at han 
siger ting som: ”Nu er foråret kommet! Det gør mig så glad!”, 
”Jeg køber ekstra farverige blomster, selvom ingen køber dem, 
fordi jeg synes de er så flotte på gaden”, ”Jeg synes I studerende 
er så skønne!” eller ”Alle mennesker burde bare sidde sammen, 
spise mad sammen, og så ville der ikke være noget krig”.

2. Paranoia
Det symptom de fleste oplever 
først. En nagende følelse af 
at blive betravgtet af nogen 
træls typer. Et vigtigt skridt på 
vejen til sygdomserkendelse er 
et indse din paranoia skyldes 
alle de møgirriterende, flabede 
forårsramte der har valgt at 
tage spejlende solbriller på. 
Hvor kigger de hen? Ingen ved 
det, og man kan let komme til 
at tro det er en selv der burde 
anskaffe sig et par. Du må du 
ikke. Det er dem, der er syge.

1. Skyggesiden
Vrede, skuffelse, håbløshed og mørke 
er alle tegn på et af de mere specielle 
symptomer på forår. Sygdomsbilledet 
er  e l lers  domineret  af  muntre, 
lystige og livsbekræftende følelser, 
men depression er for nylig blevet 
anerkendt som et kardinalsymptom. 
Patofysiologien er endnu ikke klarlagt, 
men meget tyder på at det skyldes en 
stor kobberkonstruktion i nærheden 
af din uddannelsesinstitution. Hele 
vinteren har du glædet dig over 
den prisbelønnede arkitektur, og de 
elegante lysindfald, men første gang 
du forvilder dig udenfor for at få en 
smule varme ud af solen, opdager du at 
et kæmpe tårn skygger for din eneste 
kilde til D-vitamin. Du lunter slukøret 
ind på Tør igen.

3. Liderlighed
Det er en gammelkendt sandhed 
at forår gør dig opmærksom på 
det modsatte køn (eller dit eget, 
bevares). Som stadie 3 forårsramt 
vi l  du måske f inde dig selv 
siddende på en bænk med udsigt 
til en bronzeskulptur forestillende 
nøgne mennesker. Den pirrer dig, 
som en havtorn-/kørvel-/kiwigelé 
pirrer Mette Blomsterberg. Mange 
opdager først at de er forårsramte, 
når de indser at de snart burde 
få sig noget på den dumme. De 
bremses heldigvis af skam over 
deres blege kroppe.

4. Andre menneskers gode humør
En måde at diagnosticere dig selv på, 
er at betragte dine omgivelser. Forår 
er nemlig ekstremt smitsomt, så hvis 
mennesker omkring dig er inficeret, er 
der stor risiko for at du selv bliver syg. 
F.eks. kan det være du sidder og ser på 
en bronzeskulptur forestillende nøgne 
mennesker. Du vil gerne tage et billede 
som du kan tage med hjemme og se på 
mens du rører dig selv. Men folk bliver 
ved med at springe ind foran kameraet 
og lave fjollede ansigter. Bare fordi de er 
så skideglade og energiske. En effektiv 
måde at undgå smitte, er at søge hjem 
og gemme sig under dynen, mens du 
skammer dig over din stadigt blegere 
krop.

5. Fuglekvidder
Selv minimal eksponering kan sende dig 
direkte i uhelbredelig stadie 5 forår. For at 
undgå dette bør du lære dig selv følgende 
mantra: ”KLAMME LORTEPIPFUGLE! 
I SKAL IKKE SKIDE PÅ MIT HUS. HVIS I 
GØR, SÅ BLIVER I KRAFTFUCKINGEDEME 
SPIDDET... OG SPIST!” 
Brug mantraet flittigt, mens du sikrer 
dit  hjem med diverse fælder  og 
afskrækkelsestiltag (se billede).  Se 
”Fuglene” af Hitchcock og læs wikiartikler 
om fugleinfluenza.

Tårnet som menes at udløse  den 
forårsbetingede depression.

Afsløret af:

Sofie Kryger

Johan Platz
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Skolarstuderende med mod på 1/2 
– 1 års forskning og med interesse 
for diabetes søges!

Vi er to ph.d.-studerende på Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, der søger 
en studerende til et forskningsår gerne med start 15. august 2017 eller snarest herefter. 

De to ph.d.’er omhandler hhv. inkretinbaseret behandling af arvelig diabetes og 
sammenhængen mellem type 2 diabetes og hjerterytmeforstyrelser. Du vil blive tilknyttet 
begge projekter. Vi tilbyder en god og bred indsigt i diabetes samt i videnskabelig metode 
og arbejde. Garanti for medforfatterskab på en publikation eller evt. egen publikation.  
Forskningsåret kan evt. kombineres med en bachelor- el. kandidatopgave. 

Center for Diabetesforskning er en stor og spændende forskningsafdeling bestående af 
mange post.doc’er, ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Afdelingen ledes af 
professor Tina Vilsbøll og professor Filip K. Knop.  Ansættelse gerne et helt år, men et halvt 
år kan også komme på tale. Løn 10.000 kr pr. måned. Ansøgningsfrist 18. april.

Kontakt endelig telefon 6167 1662 el. e-mail alexander.sidelmann.christensen@regionh.dk 
mhp. mere information og en rundvisning på stedet! 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Læge, ph.d.-studerende Andreas Andersen    
Læge, ph.d.-studerende Alexander S. Christensen

Course Assistant Position with DIS – Summer 2017
Session I: Monday May 22 – Thursday June 8
Session II: Tuesday June 13 – Friday June 30

For the summer semester 2017, the DIS-Study Abroad in Scandinavia is looking for 2-4 
course assistants for the course “Human Health & Disease: A Clinical Approach” for either 
or both session I and II.

This course is taken by second or third year undergraduate American University students 
who would like to attend medical school once receiving their bachelors. These students 
come to Copenhagen to study abroad for three weeks where they take Human Health and 
Disease:  A Clinical Approach with DIS. 
In the course, they learn about the most important human diseases, their diagnosis and 
treatment, and the clinical working methods of physicians.  One of the main goals of the 
program is for students to gain a perspective of the role of the physician.

The course itself is located in different hospitals surrounding the Copenhagen area and 
occurs every day for 2-3 hour time blocks. Most classes will occur in the late afternoon but 
some will be during the mornings as well. The class is taught by doctors and specialists that 
work at the hospital location. 
The course takes place within two sessions:
 Session I:  Monday May 22 – Thursday June 08
 Session II: Tuesday June 13 – Friday June 30 

Some of the Course Assistant’s responsibilities:
• Grading all student assignments. There are 20 students in the class.
• To be present in all of the classes throughout the three week course and to be the 
connecting link from one class to the next.
• Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course assistant’s 
responsibility to act as the main contact with students and assist with their questions.
• As a session II course assistant: you would be expected to be a tour leader for study tours that 
take place with this course. Study Tour is to Vienna or Berlin (Monday Jun 19 – Friday Jun 23).
You are expected to be reasonably good at English.
Salary is 150 per. hour + hourly to correct assignments. 
  
To apply send a letter of interest and your CV to scl@dis.dk.
For more information or to apply, please contact 
Science & Health Project Manager, Stephanie Clemente, scl@dis.dk  (tlf. 3376 5477). 

DIS is a non-profit, self-governing educational foundation that since 1959 has offered high 
quality study abroad programs, taught in English, in Copenhagen. The DIS students are American 
undergraduates (3rd or 4th year) from most or more selective U.S. universities. DIS has cooperation 
agreements with approximately 170 US universities. 900-1000 students enroll per semester. More 
than 160 challenging courses are offered within a diverse curriculum. Course integrated study 
tours throughout Europe and diverse housing options add experiential learning and cultural 
immersion to the program. 

Kirurgisk sommervikariat på Bornholm

Vi tilbyder ansættelse for 1 nyuddannet læge, der har lyst til ansættelse på kirurgisk afdeling 
i juli, august og september 2017, en god kirurgisk erfaring inden en evt. KBU.
Fagligt giver Bornholms Hospital en særlig mulighed for at erhverve sig de brede 
lægekompetencer og håndværk; herunder skadestuearbejde, traumemodtagelse, 
modtagelse af akutte kirurgiske tilstande, stuegangsfunktion samt praktiske kirurgiske 
kompetencer. Kirurgisk afdeling består af mave/tarmkirurgi, ortopædkirurgi samt 
gynækologi og obstetrik. 

Man arbejder selvstændigt, men altid enten med mulighed for eller under direkte supervision 
og masser af feedback. Man vil få en dedikeret vejledning, så man ikke skal føle sig alene 
i sin nye lægerolle. 

Bornholms Hospital er et akuthospital, der som det eneste i Region Hovedstaden har samlet 
de kirurgiske specialer under et kirurgisk afsnit, og på samme måde er de medicinske 
specialer samt onkologien ligeledes samlet i en medicinsk afdeling.
I slutningen af 2016 åbnede vores nye akutmodtagelse for alle akutte indlæggelser.  Her 
vil der være rig mulighed for læring og oparbejdelse af klinisk erfaring og kompetence.
Vi gik på sundhedsplatformen (SP) i marts og har man ikke allerede erfaring i SP, vil der være 
mulighed for at lære systemet inden sin KBU.

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

For yderligere information kan reservelæge på Bornholms Hospital, kirurgisk afdeling, Maria 
R. Adams kontaktes på tlf: 20 78 01 88.
Send en motiveret ansøgning pr. e-mail med evt. anbefalinger og et kort CV til:

Vagtplanlægger Maria R. Adams: maria.riisager.adams@regionh.dk

Der er ansøgningsfrist d. 15/5 2017
 

Forskningsår om symptomatisk trigeminusneuralgi på Dansk 
Hovedpinecenter 

Er du interesseret i neurologi og smerte så se her

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup, søger 
medicinstuderende til prægraduat forskningsår med start 1. august 2017. 

Baggrund: Trigeminusneuralgi (TN) er en meget smertefuld neurologisk lidelse, der er 
karakteriseret ved ultrakorte meget smertefulde jag i den ene side af ansigtet. Smerterne 
udløses oftest af hverdagsstimuli som berøring af ansigtet, tale eller tygning og er meget 
invaliderende fysisk, psykisk og socialt. 
Symptomatiske TN patienter er også blevet fulgt i udrednings- og behandlingsprogrammet 
på Dansk Hovedpinecenter, men er aldrig blevet beskrevet videnskabeligt af denne 
forskergruppe. Således har vi i dag højkvalitets data på symptomatiske TN patienter, der 
bare venter på at blive analyseret. 

Vi søger derfor en engageret stud.med der har lyst til at tage del i forskergruppens 
eksisterende forskning og især vil fordybe sig i beskrivelsen af patienter med symptomatisk 
TN. Det forventes, at projektet potentielt vil forbedre de nationale og internationale 
retningslinjer for klinisk behandling af symptomatisk TN og også at have en videnskabelig 
betydelig. 

Opgaver: Som fuldtids forskningsårsstuderende vil du blive involveret i; 
a) beskrivelse af kliniske karakteristika og neuroanatomiske forhold for symptomatiske 
trigeminusneuralgi patienter 
b) beskrivelse af effekten af medicinsk og kirurgisk behandling for symptomatisk 
trigeminusneuralgi patienter og i at
c) analysere sammenhængen mellem de kliniske karakteristika, neuroanatomiske forhold 
og effekt af medicinsk behandling for symptomatisk TN patienter. 

Sideløbende med projektet om symptomatisk TN forventes du også at tage del i et fase 
3 medicin forsøg, hvor du primært vil være med til screening og inklusion af patienter. 
Screeningen foregår typisk ved telefoninterviews, mens der ved inklusion ud over 
semistrukturerede interviews også bliver fortaget neurologiske undersøgelser. 

Du får således relevante og allerede indsamlede data, som kan bruges som kandidatopgave 
og sandsynligvis en videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter. Forskningsåret 
vil også give dig god erfaring med neurologisk undersøgelse, vurdering af MR skanninger 
og kliniske forskningsmetoder på højt internationalt niveau. 2 

Kvalifikationer: Du er stud.med på kandidatdelen, helst minimum på 8. semester. Du er 
engageret og arbejdsom og tager selv initiativ. Forskningserfaring er et plus, men ikke er 
krav. Det vil være at fortrække hvis du har mulighed for et helt års ansættelse, men ansøgere 
der har mulighed for ansættelse i kortere tid, dog minimum 6 måneder, vil også komme i 
betragtning. Tøv endelig ikke med at sende os din ansøgning. 

Hvornår: Tiltrædelse pr. 1. august 2017 eller efter aftale. Kan kombineres med 11. semester 
forskningsophold. Orlovsdelen er finansieret med løn iht. gældende standard: 10.000 kr. 
pr. md. 

Ansøgning: Send motiveret ansøgning (1 A4 side) samt karakterblad og et kort CV til ph.d. 
studerende, læge Tone Heinskou, mail tone.bruvik.heinskou@regionh.dk Ansøgningsfristen 
er den 5.maj 2017. 

Spørgsmål: Hvis du har konkrete spørgsmål til opslaget her, er du velkommen til at 
kontakte ph.d. studerende, læge Tone Bruvik Heinskou (tone.bruvik.heinskou@regionh.
dk, telefon 3863 3525.
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Raske forsøgspersoner søges 

Vi søger raske forsøgspersoner til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der 
undersøger effekten af probiotika i tarmen

I forsøget undersøger vi, om responset efter indtag af et klassisk probiotika på tarmvæggen 
ligner responset i isolerede tarmceller dyrket i laboratoriet. Formålet med forsøget er at 
forbedre de nuværende teknologier til identifikation af nye probiotika.

Forsøget strækker sig over 6 uger og omfatter 3 besøg på Herlev Hospital. Ved det første 
besøg vil der blive spurgt ind til din livsstil, tidligere sygdomme og uddelt information 
omkring forsøget. 
Ved de to efterfølgende besøg vil der blive foretaget en kikkertundersøgelse af tarmen 
under bedøvelse med samtidig udtagelse af små tarmbiopsier fra den øverste del af 
tarmen. Kikkertundersøgelsen foregår igennem munden og kræver, at du er fastende. Der 
vil desuden blive taget en blodprøve samtidig med kikkertundersøgelsen. To timer forud 
for den ene kikkertundersøgelse indtages en drik med probiotika, imens der to timer forud 
for den anden kikkertundersøgelse indtages en drik med placebo. 

Du skal blandt andet opfylde disse kriterier for at kunne deltage:
• Du er 18 - 35 år gammel.
• Du skal være helt rask (medicinfri)
• Ikke have gener fra tarmen
• Ikke have indtaget nogen form for medicin de sidste 4 måneder

Du skal kunne afsætte en dag i weekenderne d. 13/14 maj og d. 10/11 juni (8-16) til 
forsøget.
 
Alle forsøgsprodukter samt undersøgelser stilles til rådighed. 

Der ydes et vederlag som ulempegodtgørelse for deltagelse i forsøget på 4000 kr. 

Der dækkes ikke yderligere udgifter i forbindelse med forsøget, eksempelvis transport.

Undersøgelserne foregår under ledelse af overlæge Jakob Hendel og afdelingslæge Stine 
Sloth på Herlev Hospital, Gastroenheden, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. 
Hvis du er interesseret i at deltage og gerne vil høre mere om forsøget er du velkommen 
til at ringe på tlf. 27 11 15 35 mellem kl. 08.00 og 16.00 eller sende en e-mail til stine.
sloth@regionh.dk

Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden

Forskningsophold, 5.sem. forskerperspektivet, tilbydes i 
Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev.

Vi søger to til tre medicinstuderende på 5.semester kandidatdelen, der vil skrive deres 
kandidatopgave som en peer-reviewed artikel som 1. forfatter inden for klinisk anæstesi, 
intensiv medicin, præhospital medicin eller i smertebehandling. Vi kan tilbyde konkrete 
projekter, men også hjælpe med at udvikle ideer som du selv finder energi og interesse i.
Forlængelse af forskningsperspektivet med orlov (fx som scholarstipendiat) vil give mulighed 
for deltagelse i andre projekter efter evner og interesser.

Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group er lokaliseret i Anæstesiologisk 
Forskningsenhed, Herlev og enheden har derfor stor erfaring med systematiske 
oversigtartikler inden for anæstesiologi.

Fokus i forhold til din kandidatopgave vil derfor være tilegnelse af basale metodologiske 
værktøjer og færdigheder.

 Vi kan tilbyde:
1. Fokus på færdiggørelse af dit projekt/ din artikel.
2. Grundig planlægning, tidsplan og forventningsjustering.
3. Konstruktiv regelmæssig feedback.
4. Mulighed for arbejdsplads i vores enhed sammen med andre forskere.
5. Træning i projektstyring, præsentation og formidling.

Vi forventer til gengæld at du,
1. Kan arbejde selvstændigt
2. Overholder deadlines
3. Starter på 5. semester kandidat
4.Har energi og udviser interesse

Interesserede medicinstuderende der kan tage orlov i forlængelse af forskningsperspektivet 
vil blive foretrukket.

Send en kort motiveret ansøgning (max én side) samt dit CV. til nedenstående mail senest 
den 30/4-2017.
Samtaler afholdes 5/5-2017.

Kim Wildgaard, MD., Ph.d
Herlev Hospital
Anæstesiologisk afdeling I
og Forskningsenheden
Email: Kim.Wildgaard@regionh.dk
Tlf.: 3868 2170 

Skolarstuderende søges til forskningsophold på Center for 
Diabetesforskning

Har du valgt forskerperspektivet på det kommende 11. semester i efteråret 2017? Eller har du 
tænkt dig at holde forskningsorlov? Så kan det være, at det er dig, vi søger til et spændende 
tværfagligt forskningsprojekt på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital.

Vi er i øjeblikket i gang med et spændende projekt, hvor vi undersøger helkropsmetabolisme 
og insulinsekretion hos personer med psoriasis. Det drejer sig om et fuldstændig køreklart 
projekt, der har været i gang siden efteråret 2016 og forventes afsluttet inden sommeren 
2018. Det skal du være med til at sørge for.

Projektet foregår på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital. Vi er en stor 
forskningsafdeling, hvor du dagligt vil arbejde side om side med mange andre unge, 
kompetente og imødekommende forskere og læger. Da der er tale om et fælles 
endokrinologisk og dermatologisk projekt vil du udvide din horisont indenfor begge 
specialer.

Du er naturligvis medforfatter på de videnskabelige artikler, der publiceres om projektet, 
og kan også benytte det til din kandidatopgave. Derudover er der gode muligheder for et 
fremtidigt ph.d.-projekt.

Hovedansvarlig for projektet er stud.med. Nikolaj Ulrik Friis. Han vil introducere dig til 
projektet og være din medvejleder.

Din hovedvejleder er overlæge, ph.d., og seniorforsker, Heidi Storgaard.

Du skal kunne starte til sommer, og skal helst kunne forlænge din forskning med et 
halvt år (dvs. frem til sommeren 2018). 

Hvis du er interesseret, så send en mail til nikolaj.ulrik.friis.01@regionh.dk med et CV og en 
halv side om dig selv, og hvorfor du tror, du passer godt til projektet.
Du er også velkommen til at ringe på tlf.: 22 94 73 74, hvis du vil høre nærmere om projektet.

Vi ser frem til at høre fra dig!

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

Se ansøgningen på KU jobbank:
https://karriere.ku.dk/da/project/18087098/13

Jvf. opslaget er forløbet i overensstemmelse med KU’s nye regler for kandidatspeciale med 
forskning, og ansøgeren skal opfylde kravene hertil. Se reglerne her: http://ikm.ku.dk/
uddannelse/projekt-speciale/vejleder/skal_du_vejlede/

Projektet 
Den studerende forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde 
med forskellige parter. Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med 
udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i 
processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af 
én eller flere artikler. 

Hovedopgaverne er, at man er medansvarlig for koordinering og drift af igangværende 
projekter samt indtastning i førnævnte database med henblik på indsamling af data til 
eget og andre projekter.

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

Ansøgning 
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til e-mail inden d. 15/5-2017. Herefter 
foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale hurtigst muligt efter.
Du forventes at kunne starte 1. september 2017.

Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)
Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)  
Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)
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Er du nysgerrig for at lære mere om psykiatri og har du bestået 
10 semester?

Psykiatrisk Center Amager søger medicinstuderende til vores forvagtshold pr. 1. juni 2017 
eller snarest muligt.
Vi tilbyder en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en lægegruppe 
med fokus på faglig udvikling og undervisning. Som stud.med. på PC Amager kommer du 
til at varetage forvagtsarbejde primært i vores døgnåbne skadestue.

Vi forventer, at du:
                             Har bestået eller er ved at færdiggøre 10. semester
                             Har lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale
                             Er åben, fleksibel og nysgerrig
                             Har interesse for tværfagligt samarbejde
 
Vi tilbyder:
     Et godt kollegialt netværk i lægegruppen
     En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved
     fast lægefaglig undervisning
     En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode
      læringsmuligheder
                              
Løn- og ansættelsesforhold
Vagter fordeles i et 18 ugers rul med vagtforpligtigelse således at alle vagter skal dækkes 
kollektivt af holdet. Man skal præstere 180 timer i de 18 uger – men de kan ligge fleksibelt 
og afvikles både som dagvagter og aften-nattevagter. Overenskomsten indgået mellem 
Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke tilknyttet FADL ’s 
vagtbureau.

Ansøgninger og spørgsmål vedr. stilling sendes til ansættelsesudvalget på: 

rhp-amh-studenterholdpca@regionh.dk

Frist for ansøgning: 1/5
Med venlig hilsen
Ansættelsesudvalget

Stillingsopslag - PhD studerende

Ved Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, 
Bonkolab, opslås et 3-årigt ph.d.-studie til besættelse 1. august 2017 med en læge.

Projektet har til formål at videreføre Bonkolabs forskning indenfor bivirkninger til behandling 
af akut lymfoblastær leukæmi – med primært fokus på alvorlige bivirkninger der kan relateres 
til asparaginase behandling. 

Asparaginase benyttes i behandlingen af såvel akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og Non-
Hodgkins Lymfom. Størstedelen af børn med ALL behandles kontinuerligt med asparaginase 
i sammenlagt 30 uger. 

Blandt de alvorligste toksiciteter når man behandler med asparaginase er allergiske 
reaktioner, akut pancreatitis (AAP), hepatotoxicitet (VOD), svær hyperlipidæmi, Osteonekrose 
(ON) og tromboser. 

AAP er en af de hyppigste årsager til at standse behandling med asparaginase, mens ON er 
en af de alvorligste senfølger til ALL behandlingen. 

Den Ph.D-studerende vil primært beskæftige sig med ON samt AAP og følger heraf. Den Ph.D 
studerende vil bl.a. få kendskab til statistik, spørgeskema-undersøgelser, klinisk forskning etc.

Den Ph.D-studerende vil indgå i en større forskergruppe med mangeårig erfaring indenfor 
klinisk forskning i bivirkninger til leukæmibehandling af børn – herunder asparagainase-
bivirkninger. Dele af studiet gennemføres i samarbejde med andre af laboratoriets 
forskere, der er involveret i toxicitet. Desuden gennemføres studiet i samarbejde med 
børnekræftlæger i de nordiske og baltiske lande. 

Løn i henhold til overenskomst – der er midler til opstart af PhD (½ år), men der skal ansøges 
om midler til fuldt Ph.D stipendiat til efterårets ansøgningsrunder. Skriftlig ansøgning med 
C.V. senest mandag d. 1. maj 2017 kl. 24.00 til thomas.leth.frandsen@regionh.dk. 

Ansættelsessamtaler afholdes efter ansøgningsfristen og påtænkes afsluttet senest ultimo 
uge 19. 

Ved behov for yderligere information – (se bonkolabs hjemmeside –fremsøges i Google) 
eller ret henvendelse til overlæge, Ph.D. Thomas Frandsen 35458364/ 35455051.

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 20.000 raske forsøgspersoner 
undersøges med Hjerte-CT og EKG. Du vil indgå i undersøgelsen af disse patienter i tæt 
samarbejde med andre medicinstuderende og ph.d.-studerende. Derudover vil du i 
forbindelse med Herlev-Østerbro Hjerte-CT-undersøgelsen få tildelt dit eget projekt hvor 
du indgår i hele processen lige fra hypoteseformulering, indsamling af data, statistisk 
analyse til skrivning af færdig artikel – alt sammen under vejledning fra ph.d.-studerende og 
seniorforskere. Dit forskningsprojekt kan bruges til specialeopgave og forventes publiceret 
i et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift.

Vi tilbyder
- Selvstændigt forskningsprojekt.
- Oplæring i generelle forskningsprincipper.
- Daglig supervision og 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.
- Du skal have bestået 5. semester bachelordelen.
 
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. 28/4-17. Samtaler vil blive afholdt i den efterfølgende uge.

Vi glæder os til at høre fra dig

Læge Per Ejlstrup Sigvardsen
Kardiologisk afdeling 2012
Rigshospitalet
Tlf. 50 98 93 21
Mail: per.sigvardsen@gmail.com



For dig, der har en FADL-vagtprofil (på Fadlvagt.
dk), har vi nu gjort det nemmere for dig at få 
overblik over og planlægge dine kommende 
vagter.

Næste gang, du logger dig ind på din vagtprofil, vil 
du nemlig op dage,  at vi har lavet et et nyt tiltag, 
der sammenholder din personlige studieplan (dit 
KU-skema) med status for udbuddet af FADL-
vagter 30 dage frem i tiden. 

VAR DET NOGET MED EN  

FADL-VAGT
I DE KOMMENDE UGER?

SÅDAN GØR DU: 
• Log ind på din vagtprofil på Fadlvagt.dk. 
• Gå til punktet ”KU-skema og vagtstatus de næste 

30 dage”, og indtast dit seks cifrede KU-bruger-
navn i feltet. 

Når du har gjort det, vises et skema over din 
daglige aktivitet på dit studie for de næste 30 dage 
samt status for ledige FADL-vagter fordelt på dag-, 
aften- og nattevagter.

TJEK DIN VAGTPROFIL: NYT TILTAG TIL AT PLANLÆGGE DINE NÆSTE FADL-VAGTER

Herefter er det en smal sag at kombinere studietider og studiefridage med mulighederne for at skrive 
dig op til vagter – både i form af faste opskrivninger og chanceopskrivninger.

Der er rigtig mange ledige FADL-vagter i øjeblikket! Så tjek dit KU-skema på din vagtprofil (fadlvagt.dk), 
og se mulighederne!

KONTAKT
FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200  København  N
Telefon: 35 37 88 00

VAGTAFDELINGEN
Kan kontaktes alle dage, døgnet rundt 
– dog kun akutte opkald fra kl. 22.00. 
Telefon: 35 37 88 00, tast 1

RECEPTIONEN
Personlig henvendelse:
Man.-tors. kl. 8-17, fre. kl. 8-14

KURSUSAFDELINGEN
Man.-ons. kl. 8.30-12 og 12.30-15, tors. kl. 
8.30-12 og 12.30-17, fre. lukket.
Tina Berthou Jepsen, kursuskoordinator:  
tj@fadl.dk, telefon 35 24 54 04

Astrid Rosenkrantz Bruun, admini stra-
tiv     sygeplejerske: ab@fadl.dk, telefon 
35 24 54 08
Gry Orkelbog-Andresen, ledende syge-
plejerske: go@fadl.dk, telefon 35 24 
54 02
Dorte Mønsted, administrativ syge-
plejer ske: dbm@fadl.dk, telefon: 35 24 
54 09

Vores håb er, at det vil give dig et bedre overblik over, hvilke dage du har mulighed for tage en FADL-vagt.
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Den 4. maj kl. 16.30 inviterer SØNHKS til en eftermiddag om hørelse 
og høretest.  

I forbindelse med vores månedsmøde får vi besøg af øre-næse-halslæge Hassan Eskandarani 
fra RH, der vil fortælle om audiogrammer og hørenedsættelse fra et klinisk perspektiv. Der 
vil være kaffe og lidt sødt til ganen. 

Hvor: lokale følger – find eventet på facebook. 

Vi glæder os til at se Jer

Vel mødt!

KURSUS I AKUT OBSTETRIK
 – stadig er par ledige pladser

Få et indblik i den akutte del af obstetrikken, og 
hvordan du håndterer forskellige situationer:

Torsdag d. 20. April 
kl. 16.15-ca. 20.30
Hvidovre hospital

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) 

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

Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.  Du vil modtage en svarmail, om du er 
tildelt end plads og i så fald nærmere info om betalingen. 

Tilmelding kræver medlemskab af GO. Er du ikke medlem, så skynd dig at blive det nu. Du 
kan læse mere om medlemskab på http://gynobs.nu/koebenhavn/bliv-medlem/ 

De bedste hilsner fra AO-udvalget

På arbejde med forvagten 

GO inviterer til et spændende temamånedsmøde 
med titlen “på arbejde med forvagten”.

Torsdag d. 27. April kl. 16.30-17.30

Oplægget handler om at være ny læge i gynækologien og obstetrikken. For hvad laver 
man egentlig, når man som færdig uddannet læge får en stilling inden for gyn-obs? Hvilke 
patienter ser man? Er man både i gynækologien og obstetrikken? Hvordan er det at arbejde 
på en travl fødegang? Står man og opererer hele natten? Og hvad sker der ellers i vagten?

Til at gøre os klogere på ovenstående, for vi besøg af PhD studerende Mette Noer, som 
har haft både intro- og uklassificeret stilling i Gyn-Obs på Rigshospitalet. Mette vil fortælle 
om livet som ung gyn-obser og derudover også gennemgå nogle typiske forvagtscases!

Vi håber på at se, så mange af jer som muligt! Alle er velkommen, og der vil som altid være 
kaffe, te og kage :-) 

Efter oplægget vil der være et kort månedsmøde.

Kh. GO

GENERALFORSAMLING I FORNIKS

Kom til Generalforsamling I FORNIKS, Foreningen af Neurointeresserede Københavnske 
Studerende, torsdag d. 27. april 2017. 
Vi starter som altid med et fagligt oplæg kl 17:15, hvorefter vi afholder generalforsamling 
ca. kl. 18:00

Alle medlemmer kan stille op til poster i bestyrelsen, hvor vi ud over formand og 
næstformand har op til 9 medlemmer samt 2 suppleanter. 

Vi håber på at se mange af vores nye som gamle medlemmer

Til det faglige oplæg får vi denne gang besøg af Jesper Mogensen, professor i neurovidenskab 
ved Københavns Universitet. Han vil fortælle om hjernes evne til at omstille samt genskabe 
sig selv efter en hjerneskade. Foredraget fokuserer på forskningen i de neurale og kognitive 
mekanismer, der muliggør en funktionel genopretning og dermed rehabilitering efter 
hjerneskader, og der fokuseres på REF (Reorganization of Elementary Functions) modellen 
for hjernens neurocognitive organisering og dynamiske reorganisering – herunder 
reorganisering efter hjerneskade.

Der vil være masser af kage, snacks, kaffe og the til mødet. Og hvem ved, måske en lille 
ekstra overraskelse! 

Følg os på Facebook for mere information!

GENERALFORSAMLING I MIRA

MIRA holder sin årlige ordinære generalforsamling 
d. 2. maj 2017 kl. 17.00 i den nye kantine i Panum 
Tårnet.

MIRA er en lille og hyggelig basisgruppe for 
studerende med interesse for radiologi. Radiologi er et alsidigt speciale med mange 
muligheder, udfordringer, gode kollegaer og spændende medicinske problemstillinger. 
Interesserer du dig for radiologi, og har du lyst til at møde andre, som også har interessen? 
Vil du være med til at planlægge og deltage i spændende og klinisk relevante oplæg om 
fx tolkning af rtg thorax, CT af abdomen og CT af cerebrum? Så meld dig ind i bestyrelsen. 
Du kan også bare komme og høre lidt om MIRA.

Vi glæder os til at se dig!
Mange hilsner MIRA

KLINIKEREN, FORSKEREN OG PATIENTEN – KRÆFT I HJERNEN

Som medicinstuderende lærer vi ofte kun om sygdomme ud fra lærebøgerne. Af og til kan 
det være rart at sætte sig ud over dette og lære om en sygdom fra alle dens perspektiver 
gennem de mennesker, som har den tæt ind på livet - hvad end man lider af den, behandler 
den eller forsker i den til daglig. 

Derfor inviterer FORNIKS til foredrag om Kræft i Hjernen med en kliniker, en patient og en 
forsker onsdag d. 19. april. 

Program: 
17:00: Severing af kaffe, kage og snacks

17:15: Jannick Brennum, Klinikchef Neurokirurgisk Afd, Rigshospitalet. Hvordan ser de 
forskellige kræftformer ud i hjernen og hvilke symptomer giver det? Hvordan fanger man 
disse patienter ude i almen praksis - hvad er de røde flag? Disse spørgsmål og mange flere 
vil Jannick besvare, så vi får et overblik og forståelse for sygdommene. 

18:00: Kort pause m. konkurrence - her vil der være mulighed for deltagelse i lodtrækning om 
en reflekshammer samt deltagelse i en konkurrence om “Klinisk Neurologi og Neurokirurgi” 
fra FADL. Vinderen bliver annonceret efter det sidste oplæg. 

18:10: Patient med glioblastom fortæller om personlig beretning. Hvordan har forløbet 
været fra hans side? Hvordan reagerer man, når man modtager diagnosen - kræft i hjernen? 

18:30: Elisabeth Obara, ph.D, Kræftens Bekæmpelse. Hvad indeværer fremtiden i forhold til 
behandling af kræft med stamceller? Det er et forskningsområde i rygende fart med kæmpe 
potentiale. Vi er så heldige at få en ung, talentfuld forsker ud fra Kræftens Bekæmpelse, til 
at berige os om dette sindssyge spændende emne.

19:00: Annoncering af vinder af lodtrækning og konkurrence

PORTOS og PIPPI foredrag: Børneortopædi

Overlæge på Rigshospitalet, Klaus Hindsø, kommer og fortæller om børneortopædi.

Det kommer til at omhandle de klassiske børneortopædiske sygdomme bl.a. Calve-Legg 
Perthes, Hoftedysplasi, Klumpfod mm. 

Er du interesseret i at blive klogere på dette, så mød op d. 18. april!

Vi står for kaffe og kage

PORTOS og PIPPI

Tid og sted: 18. april kl. 16:30 - lokale 13.1.83  
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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!

PUFF OBS!
Mulighed for 
fuldtidsforskning – 
nye orlovsregler og 
studieaktivitetskrav

Kom til PUFFs oplæg: Intro til studenterforskning
Den 27. april kl. 17.00 - 18.30 i auditorium 29.01.30
Oplægget vil omhandle, hvilke områder PUFF mener man bør være opmærksomme på før 
man kaster sig ud i studenterforskning. 

Bestyrelsesmedlemmer fra PUFF vil fortælle om, hvordan de kom i gang med forskning.
Oplægget vil suppleres af studievejledningen, der vil fortælle om mulighederne for 
fuldtidsforskning undervejs i studiet.

(Pr. april 2017)
Studiefremdriftsreformen blev revideret pr. 1. september 2016. Det betød bl.a. at KU 
ændrede orlovsreglerne og indførte et studieaktivitetskrav. Det er dog stadig muligt at lave 
fuldtidsforskning under studiet selvom orlovsreglerne er ændret.

For at beskrive mulighederne efter regelændringen har PUFF i samarbejde med SUND 
Studie- og Karrierevejledning lavet denne oversigt over, hvornår og hvordan du kan få 
mulighed for at lave fuldtidsforskning undervejs i studiet.

Husk altid at tjekke din Uddannelsesside på KUnet for de præcise regler samt til- og 
afmeldingsfrister.
Kontakt SUND Studie- og Karrierevejledning, hvis du er det mindste i tvivl!

Studieaktivitetskrav
Det nye krav betyder, at man skal bestå min. 45 ECTS pr. studieår gældende fra 1. september 
2016. Kravet er akkumulativt – dvs. at man kan ‘spare op’ af ECTS.
Fx kan man tage 30 ECTS i løbet af 3 semestre, så man består 90 ECTS. Derved kan man 
undlade at bestå ECTS på et senere semester. 
Man må også gerne holde ’semesterfri’ inden man har sparet op og på den måde komme 
til at skylde ECTS, så længe man minimum får indhentet det man skylder i løbet af det 
efterfølgende studieår.

Orlovsregler
- Bachelorstuderende kan få ét semesters orlov uden begrundelse.
- Kandidatstuderende, der er startet på kandidaten inden 1. september 2016 er på en 
overgangsordning og kan få ét semesters orlov efter 1. februar 2017, med mindre de allerede 
har holdt de 2 semestres orlov, som man tidligere kunne holde.
- Kandidatstuderende, der starter på kandidaten 1. september 2016 eller senere kan ikke 
få orlov uden begrundelse.

For alle gælder det, at orlovsperioden tæller med i den maksimale studietid.
Af din studieordning fremgår det, hvad den maksimale studietid er for dig.

Hvornår under bacheloren?
På bacheloruddannelsen kan du fx gennemføre 3 semestre på hver 30 ECTS. Derefter kan 
du holde ét semester fri til fx forskning. Derudover kan du holde ét semesters orlov og 
således forske i sammenlagt ét år.
HUSK at dette år vil tælle med i den maksimale studietid, og du vil derfor have ét år mindre 
til at bestå de resterende dele af din uddannelse.
Tjek din maksimale studietid og hvor meget du mangler for at blive færdig inden for 
denne tid.

Hvornår under kandidaten?
På kandidatdelen kan studerende, der er optaget på en kandidatuddannelse pr. 1. september 
2016 ikke tage ubegrundet orlov. I stedet kan man spare op og gennemføre 3 semestre på 
hver 30 ECTS, og derved have et efterfølgende semester uden ECTS.
Dette kan fx. kombineres med det 5. semester på 2015-ordningen, hvor man kan vælge 
forskningsperspektivets mulighed for at have et semester med et forskningsophold og 
skrive speciale. På denne måde kan man få et år under kandidaten til at lave forskning. 
Studerende der er startet på kandidaten før 1. september 2016 har mulighed for ét semesters 
orlov pr. 1. februar 2017, hvis man ikke tidligere har holdt to semestres orlov. 

HUSK at semestre hvor man enten holder orlov eller fri pga. opsparede ECTS tæller med i 
den maksimale studietid, og du vil derfor have mindre tid til at bestå de resterende dele 
af din uddannelse.
Tjek din maksimale studietid og hvor meget du mangler for at blive færdig inden for 
denne tid.

Tjek af studieaktivitet
Hvis man ikke tager min. 45 ECTS på et studieår, vil man modtage en advarsel fra universitetet 
på sin KU-mail. Heri vil der stå, hvor mange ECTS man skylder, samt hvornår de senest skal 
tages. 

Man får normalt ét studieår til at indhente det, som man skylder. Hvis man ikke består de 
manglende ECTS efter dette år, vil man blive udskrevet af uddannelsen.

Kontakt SUND Studie- og Karrierevejledning for mere information og vejledning: 
www.sund.ku.dk/studievejledning 

PUSTERUMMETS TORSDAGSCAFÉ D. 20/4
VI GENTAGER SUCCESEN!
 
Kan du godt lide at holde pause? Kan du godt lide gratis 
kaffe? Og kan du godt lide brætspil?

S å  t a g  m e d  t i l  P U S T E RU M M E TS  A L KO H O L F R I 
TORSDAGSCAFÉ

Torsdag d. 20. april afholder Pusterummet årets anden 
torsdagscafe - en eftermiddag med hygge og brætspil. 
Vi starter kl. 15 og spiller og hygger indtil folk ikke har lyst mere, eller senest kl. 19.30.

Hele herligheden foregår i det nye Panum-tårn ved området lige over kantinen. 

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

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

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

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

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

PUFF afholder kursus i basal SAS-programmering.

Kurset vil foregå på CSS, lokale 2.2.12 fra kl. 16-19 og det strækker sig over tre dage: den 
24. april, 25. april og den 2. maj.

Kurset vil give et indblik i dataimport, bearbejdning af data samt analyser. Der er 25 
pladser på kurset og det er først til mølle. Det koster 100 kr. for ikke-medlemmer og 50 kr. 
for medlemmer.

Køb din billet her: https://billetto.dk/e/kursus-i-basal-sas-programmering-billetter-189705
Som medlem betaler du 100 kr. for billetten, hvorefter du vil få 50 kr. refunderet ved at 
skrive til kontakt@puffnet.dk
Underviserne vil være medicinstuderende, der har arbejdet med SAS i forbindelse med 
deres forskning.

Vi glæder os til at se jer!
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GLANSHOLDET - EN DEL AF NOGET STØRRE!

Position Navn Semester Point

Angriber Isak Augestad 5. 2

Angriber Jimmi Krøyer 10. 1

Midtbane Johan Bundgaard 5. 0

Midtbane Philip Fink-Jensen Orlov efter 5. 0

Midtbane Mathias Dahl 11. 0

Midtbane Mathias Gramskov Forskning 0

Forsvar Kristoffer Cold 6. 0

Forsvar Hannibal T. 9. 0

Forsvar Kristian Jeppesen 8. 0

Forsvar Frederik Palshof 5. 0

Keeper Claas Johannsen 6. 0

Reserve Kasper Gasbjerg Meget højt. 0

Reserve Nicolai Bjerregaard 5. 0

Reserve Johan Korsholm 6. 0

Kampens spiler:

Claas Johannsen

KAMP:
Glansholdet - Fælledens BK

1,5

Næste kamp: Glansholdet – ABC, Valby Idrætspark, 15.04 kl. 13:20 

Valby Idrætspark. 08.04.2017 kl. 11.30 
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I år fejrer Glansholdet 25. års jubilæum og det fejres ved, at læseren kan følge Glansholdets 
kampe, inklusive statistikker, op- og nedture i MOK. Følg med. FORZA GLANS!

Følg med i denne uges udgave af Panums eneste basisgruppe dedikeret til glansbilleder i deres kamp for at blive 
nr. 1 i den danske liga af uddøde hobbyer, som indskolingspiger dyrker. I denne uge gjaldt det om at få de flotteste 
engleklistermærker, og kampen foregik mod ærkefjenden Fælledens BilledKompagni i deres eget hjemsted, Valby.

Det var Glansholdets hårde kerne, som lørdag eftermiddag tog imod Fælledens BK i Valby Idrætspark. Modsat 
Glansholdet, som havde et pinefuldt 0:4 nederlag i bagagen fra sidste weekend og en solid hovedpine fra 
fredagsbaren, var Fælledens BK rejst tilGlansens fodboldtempel ved Julius Andersens vej med selvtilliden i orden, 
efter et solidt 2:2 i sidste weekend.

Men, sandheden ligger på grønsværen, som man siger. Og sandheden var glansformet og azurblåt på denne 
overskyede lørdag. Fælledens BK, klædt i orange, gav bolden op, kun for at spille en håbløs, lang bold mod deres 

egen angriber. Frederik Palshof, som fik taget sin Glans-mødom i centerforsvaret ved siden af kaptajn Kristoffer 
Cold clearede suverænt. Det første kvarter var Glansen på dupperne. Mangeårig glanserfaring på backs i person af 
Kristian Jeppesen og Hannibal Troensegaard lukkede fuldstændig ned for Fælledens kummerlige angrebsforsøg. 
Tværtimod viste Kristian og Hannibal, at de kunne spille fodbold og gang på gang fandt bolden vejen til Glansens 
hjerte, midtbanen, hvor Philip Fink og Johan Bundgaard fordelte boldene. Og det var da også her at glansens 
første seriøse angreb blev sat i gang. Der var ikke spillet mere end ti minutter da Johan Bundgaard dukker op i 
modstanderens felt. Kropsfinte højre, forbi på venstre, stod han alene til venstre for målet – et hurtigt blik og en 
hård, præcis, flad tværaflevering til Isak Augestad senere står det 1:0 til Glansholdet! Stor jubel for Glansens første 
mål i denne sæson og stor jubel for glansens norske angriberjuvel – Isak Augestad. Et kraftigt ryk gik gennem 
Glansen og frigjorde ny energi og spillelyst. De azurblå sad tungt på kampen i denne periode, Fælledens havde 
hverken ideer eller personale til at tvinge Glansen til fejl. Cold erobrer bolden dybt nede i egen banehalvdel, ser 
op og slår en lang bold mod Glansens spids. Og som så ofte er Isak lige præcis der, hvor bolden falder ned. I en 
elegant bevægelse runder Isak en forsvarsspiller, som aldersmæssigt kunne være hans far, for at afslutte tørt til 
2:0. Av, av, av – sikke en start for Glansholdet! Men en 2:0 føring er ingen grund til at slappe af for Glansholdet. Der 
blev spillet underholdende fodbold og flere farlige angreb førte ikke til noget. 30 Minutter inde i første halvleg, 
Augestad bliver sendt med lang bold fra Fink, ser ud til at drible sig fast i Fælledens forsvar. Prikker bolden over 
mod højre kant af feltet til sin angriberkollega, Jimmi siriuspatruljen Krøyer, som kvitterer for venligheden med et 
ydersidehug fra 20 meters distance. Bolden susede gennem luften og blev lang, længere, længere – 3:0 til Glansen! 
Kæmpestort comeback for Jimmi Krøyer, som efter tripple-OP på højre storetå er tilbage i Glansens rækker. Normalt 
en spiller, som vinder på fysik, men i dagens anledning med en finurlig, ja, elegant detalje. De sidste to aktioner i 
første halvleg tilhørte Fælledens. Besynderlig situation ved Fælledens bænk: Bolden triller mod bænken efter en 
duel på midtbanen, et barn på godt 6 år løber ind på banen, for at sparke til bolden. ”For helvede!!! Lad bolden 
ligge og skrid af banen!” udbryder Fælledens sølvræv med rygnummer 8. I de efterfølgende minutter kunne de 
hyperventilerende Fælledens BK spiller ikke aflastes med udskiftning, da den voksne del af bænken var optaget 
med at yde akut krisehjælp til de fremmødte børn. Kort før pause kommer Fælledens BK alligevel på tavlen. Efter 
et slattent udspark fra Glanskeeper Johannsen, ryger bolden med blot to berøringer fra midtbanen, dybt, dybt, 
bag Glansens forsvarskæde. Afslutning 4-5 meter fra målet mod det lange hjørne, keeper Johannsen strækker sig 
alt hvad han kan, får fingerspidserne på bolden, men ikke nok til at rette den af – 3:1 – halvleg. 

Fælledens havde tydeligvis fået medvind af at skælde børn ud og score heldigt og højst ufortjent. Det der åbnede 
anden halvleg kan dog kun svært forklares på baggrund af dette. Måske skyldtes det, at glansveteran Kasper 
Gasbjerg, nu introlæge i anæstesi var stødt til truppen i mellemtid, for Glansens keeper virkede svært ved siden 
af sig selv, ja nærmest sederet, efter blot 5 minutter i anden halvleg. Et langt, krumt og ikke særlig stramt skud, en 
sund sidevind og vupti – 3:2. Og det efter at han var blevet kåret som kampens spiller i sidste uge, pinligt. Sådan 
skal en halvleg ikke starte. Men Glansen beviste morale og rystede den dårlige oplevelse af sig. Johan Korsholm, 
tilbage fra karantæne efter et tvivlsomt rødt kort i slutningen af sidste sæson, var med til at forhindre større uheld 
i bagkæden. Med ny energi fra Gasbjerg og Bjerregaard var der potentiale for at komme ovenpå igen, men de få 
chancer, som Glansen producerede blev brændt. Gramkow og Dahl på deres kanter fik ikke de rigtige bolde og 
i det hele taget hobede de tekniske fejl sig op hos Glansen i anden halvleg. Det var en forløsning da dommeren 
fløjtede kampen af efter 90 minutter. Tumult: Kaptajn Cold, som var blevet savet af Fælledens BKs børnehader i 
løbet af anden halvleg står næsetip mod næsetip med selvsamme oldie efter kampen. Fælledens BK beviste dårlig 
situationsfornemmelse til sidst og Glansholdet beviste, at en arbejdssejr også indbringer 3 point. 
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MENSA - men sejere.

1. Johan ville gerne drikke øl

2. Anders skrev ikke kultursektionen

3. Ham, der ville have kødboller, 
ville også gerne drikke tequila

4. Simon skrev sportssektionen, 
men havde ikke lyst til durum

5. Ham, der skrev MOKs reportage, 
havde lyst til thaimad

6. Ham, der helst ville drikke 
CH4N2O, lavede forsiden

7. Albin havde ikke lyst til Cola 
ZERO, men han ville gerne spise 
kødboller

Det var en mandag som alle de andre, og på MOK-redaktionen var chef-grafiker Mo og hendes trofaste team af 
redaktører samlet for at lave skoleblad. Slænget delte sig ud på de forskellige opgaver og gik straks til værks. Da 
middagstid nærmede sig, så skete det igen denne mandag som det sker hver mandag: redaktionen splittedes over 
valget af aftensmad. Alle drengene havde lyst til noget forskelligt både at drikke og spise.

Kan du regne ud hvad hver af redaktionens drenge havde lyst til at 
spise og drikke samt hvilken opgave de hver især stod for ud fra de 

syv nedenstående ledetråde?

Send din besvarelse til MOK@mok.dk senest mandag den 24. april kl 12.00 Af Mo //MOK.red

MOK-opgave Madønske Drikke-ønske
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