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Regler for indlæg findes på mok.dk
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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!
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Anders

Andrea

Jaris

Simon

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

MOK udkommer.
PUFF, SAMS, PMS holder foredrag. se s. 7. 
Medicinerrådets månedsmøde, se s. 8. 

META foredrag og GO foredrag, se s. 6. 
Den dag Anders ikke skal noget.

Først er Jaris på arbejde, så skal han til fest, 
så tager han på weekendtur til Svendborg.

Tandlægefest i klubben. Anders skal noget. 

Andrea overvejer at tage i kirke, men det 
kommer an på dagen + hun skal forberede 
sin 1. Maj-tale i klubben kl. 9 næste dag.

MOK deadline en dag forsinket! 
1. Maj - Andrea holder tale i klubben kl. 9.
- KÆMP og DØ for FADL i Fælledparken

... Danmark vil ikke være det samme efter 
Arbejderne og Fadlvagternes Revolution! 
El Pueblo unido, jamás será vencido! 
MIRA GF se s 6. MOK deadline 12.00. 
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MOK’ere søges 

Hvorfor være MOK’er? 
Fordi det er skide hyggeligt. Du får venner for livet. Du kan lave en 
side med hvad der end falder dig ind (og Anders accepterer, men det 
gør han altid), og blive læst af 3000 medstuderende. Og så får du 
mad om mandagen! Og som medicinstuderende (og forhåbentligt 
senere læge), er du en del af en stolt tradition, der har eksisteret 
siden 1968. Og hvis du er typen der hænger dig i årstal, så har du 
måske allerede regnet ud, at MOK fylder 50 år næste. Så er der 
mulighed for gå jubilæumsamok med redaktionen - og tidligere 
redaktioner! 

Hvad kræves der? 
Ikke noget. Eller, du har ikke brug for nogle vanvittige computerskills. 
Hvis du har set en computer før, er det selvfølgeligt meget nice. Men 
redaktionen vil tage varmt imod dig og sætte dig ind i alt hvad der 
kræves, for at få skudt et super blad ud hver mandag. 
Vi laver MOK hver mandag. Vores deadline er som bekendt kl. 12, 
for der skal alt være sendt ind. Hvis man har klinik, SAU eller andet 
sjovt, er det helt ok hvis man kommer flyvende ind af døren senere. 

Hvad skal jeg nu? 
Sende en ansøgning for pokker! YOLO! Hvorfor ikke bare sende den 
afsted? Skriv lidt om dig, dit semestertrin, og hvorfor du vil være 
en del af redaktionen. Vi vil glæde os til at læse den.   

Send din ansøgning til mok@mok.dk - og få venner for livet. 

Du troede denne dag aldrig ville komme - men 

frygt ej, nu sker det! MOK indsupplerer. 
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Region Hovedstaden søger
Studentermedhjælper søges til CAMES - Herlev Hospital

Vil du have et studierelevant job? Synes du, at medicinsk simulation lyder spændende?  
Studentergruppen på CAMES Herlev mangler nye kollegaer, som kan starte per august 2017.
 
Om jobbet   
Jobbet indebærer blandt andet at være:   
• operatør på vores computerstyrede dukker under simulationerne. Det vil sige, at du 

taler for ”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan scenarierne 
udvikler sig 

• figurant under bl.a. ambulancebehandlernes uddannelse 
• praktisk assistent og problemløser 

Om dig  
Vi forventer, at du:  
• er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse 
• har lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke
• at du har en skuespiller gemt i maven 
• evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne 
Det er en fordel, hvis du er på 4.- 6. semester, men er ikke et absolut krav 
 
Det er obligatorisk, at du kan deltage: 
• ved en ansættelsessamtale på CAMES Herlev d. 6. eller 7. juni et sted mellem kl. 16 

og 21 – skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst 
• til introduktionsaften d. 29. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev 
• til undervisning i akut medicin d. 30. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev 
• på holdmøde d. 7. september kl. 17 på Panum 

Om os 
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på kurser 
for alt fra basislæger og ambulancebehandlere, til anæstesisygeplejersker og læger i 
hoveduddannelse.  
 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) samler Region 
Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og 
kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES´ aktiviteter er at øge kvaliteten og sikkerheden i 
patientbehandlingen. CAMES er organisatorisk en del af Center for HR. Læs mere om CAMES 
på www.regionh.dk/CAMES  
   
Løn- og ansættelsesvilkår 
Lønnen følger overenskomsten, og du får løn under al oplæring. Du skal kunne tage 
minimum 10 vagter per semester. Det kan sagtens blive til mange flere vagter, så vi anbefaler 
at have CAMES som dit primære fritidsjob.  
 
Arbejdet foregår primært inden for normal arbejdstid (8-16) på hverdage og primært på 
CAMES Herlev på 25. etage på Herlev Hospital, men vi dækker også vagter ude af huset 
bl.a. hos Falck i Farum. 
 
Yderligere oplysninger  
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte holdformand Jakob Ohm 
Oreskov på holdformanddims@gmail.com eller teamkoordinator på CAMES Eva Thomas, 
tlf.: 3868 2272 
 
Er du interesseret?  
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne sammen med CV. 
Upload en ansøgning på max 1 A4 side, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på 
studiet samt evt. andre jobs.
 
Ansøgningsfristen er mandag den 22. maj 2017 kl. 12.00.  

 Jobtype: Elever og studerende Arbejdssted: Koncerncentre
Arbejdstid: 5 - 9 t/u Jobnummer: 205243 Ansøgningsfrist: 22-05-2017

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.
You must have completed at least 6th semester of Medical School in order to be considered.
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.

Medicinstuderende søges ti l  spændende projekt med 
medicinoverforbrugs-hovedpine 

Vi søger en selvstændig, kvik og dygtig medicinstuderende, der er interesseret i neurologi 
og hovedpineforskning. 
Vi tilbyder ½ - 1 forsknings-år med mulighed for skrivning af kandidatopgave, der skal 
udmunde i en artikel. Vi vil søge penge til finansiering af løn i det første halve år, mens det 
andet halve år vil være på SU. Du skal minimum være på 4. sem. kandidat. 
Vi er i gang med et stort randomiseret klinisk behandlingsstudie, hvor vi sammenligner 3 
forskellige behandlinger og leder efter biomarkører for medicin-overforbrugshovedpine 
(MOH) i blodprøver. Der vil derfor være meget patientkontakt, og du vil få en stor klinisk 
erfaring med diagnosticering, opfølgning og behandling af patienter med nogle af de 
hyppigste hovedpineformer (MOH, spændingshovedpine og migræne) – alt sammen 
superviseret af vores specialiserede overlæger. Desuden vil du indgå i et tæt samarbejde 
med vores sygeplejersker, fysioterapeuter og psykologer. 
På Dansk Hovedpinecenter har vi et fantastisk miljø af unge ambitiøse forskere, hvor der 
både er tid til sparing men også til hygge og sociale arrangement, inkl. ugentlig morgenbrød 
og kageklub. 
Send ansøgning og CV til louise.ninett.carlsen@regionh.dk. 

Ansøgningsfrist tirsdag d. 2. maj 2017. 
Hvis du vil høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte os på louise.ninett.carlsen@
regionh.dk eller 30 70 33 28. 

Mange hilsner, 
Louise Carlsen, Læge og PhD-stud., Mette Bisgaard, Projektsygeplejerske og Rigmor Jensen, 
Professor 
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Ndr. Ringvej 69, 2600 Glostrup

Åbningstider for Mikroskopisk Studiesal

Mikroskopisk Studiesal er et tilbud til studerende på 2. semester om hjælp til histologi.

Vi har opsat spotprøver i form af billeder, så du kan teste dine færdigheder. 
Vi håber, du vil benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din læsemakker 
eller få afklaret spørgsmål hos demonstrator. Medbring din computer og få hjælp til 
tolkning af Virmik-præparater. Der er mulighed for benyttelse af mikroskoper for 
interesserede.

Op til eksamen sætter vi fokus på specifikke, udvalgte emner, som erfaringsmæssigt har 
voldt vanskeligheder.6 dage vil der være en kort gennemgang af disse emner. På grund 
af stor efterspørgsel og deraf følgende pladsmangel har vi reserveret et auditorium i 
nogle af åbningstimerne og nogle dage afholdes samme gennemgang 2 gange. Hvis der 
er pladsmangel eller du er forhindret en dag, hvor der gennemgås et emne, er du altid 
velkommen til at få demonstrator til at gennemgå dele af emnet i den øvrige åbningstid.
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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

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 7. 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

KONKURRENCE:

Medicinskecases.dk skyder eksamenslæsningen igang med 4 nye, spændende cases fra 
FADLs bog “Medicinske og kirurgiske cases”, som nu er gratis tilgængelige på hjemmesiden! 
I den anledning udlodder vi, i samarbejde med FADL, 4 eksemplarer af den fysiske bog 
til vores kære brugere! Alt du skal gøre for at være med i lodtrækningen, er at gå ind på 
vores Facebook-hjemmeside “MedicinskeCases.dk” og like vores konkurrence-opdatering. 
Vi trækker lod d. 1. Maj hvor navnene på de fire heldige vindere vil blive offentliggjort her 
på siden.
Vi håber, at I fortsat er glade for at løse cases online, og husk, at vi altid tager imod ros og 
tæsk med riset på kontakt@medicinskecases.dk eller via fejlrapportering på hjemmesiden. 

Hvis du gerne vil finde de fire cases frem, kan du søge på følgende titler under vores 
Case-indeks:
Infektionsmedicin: Icterus mavesmerter og feber
Nefrologi: Flankesmerter, natlig vandladning, haematuri
Reumatologi: Sinuit, blodig opspyt og paavirket almentilstand
Endokrinologi: Ung mand med nedsat maskulin udvikling

Forskningsprojekt i rehabilitering for børn med cancer på 
Rigshospitalet søger medicinstuderende til dataindsamling. 

Forskningsprojektet ”RESPECT” søger medicinstuderende til at interviewe børn med cancer, 
deres forældre og søskende som led i et stort nationalt interventionsstudie vedrørende 
rehabilitering af børn med cancer.
Interviewene foregår telefonisk fra Rigshospitalets Børneonkologiske Laboratorium fra 
kl. 16 i hverdagene og i weekenderne hele dagen. Du kommer til at tale med mennesker 
i krise, hvorfor vi søger modne og kompetente medicinstuderende med forståelse for 
familiernes situation. 

Holdet består af  ti medicinstuderende fra flere semestre. Jobbet er fleksibelt og du 
bestemmer selv dine arbejdstider, dog minimum en gang om ugen. Til gengæld forventer 
vi, at du er selvstændig, pligtopfyldende og samvittighedsfuld i forhold til arbejdet, og at 
du hjælper til med at løfte den fælles opgave. Det vil blive prioriteret, at du er på et lavt 
semestertrin. 

Timelønnen er 167,43 inklusiv feriepenge og pensionsbidrag. Ansøgningsfrist: senest 
fredag d. 5 maj kl.12.00. Samtaler vil blive afholdt onsdag d. 17 maj  samt torsdag d. 
18. maj om aftenen på Rigshospitalet. Opstart 1. juni. Ansøgninger inkl. CV mailes til: 
respectrigshospitalet@gmail.com For nærmere information kontakt Anna Bolette Lund 
Nielsen på email respectrigshospitalet@gmail.com.

Forskningsår ved Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet 

Forskningsårsstipendiat med interesse for anæstesi søges til et klinisk projekt omhandlende 
anvendelse af GLP-1 agonist og restriktiv vs. liberal iltbehandling i forbindelse med 
hjertekirurgi. 
Ansættelsesperiode: 01.10.2017 – 30.09.2018. Såfremt man kun er interesseret i at 
gennemføre en kandidatopgave kan ansættelsen reduceres til 6 måneder. 
Løn: 10.000 kr./md. 

Kort projektbeskrivelse: 
Projektet er et 2 x 2 faktorielt designet randomiseret klinisk studie med det formål at 
fastlægge effekten af en GLP-1 agonist/placebo og restriktiv (FiO2=0.50)/liberal (FiO2=1.00) 
peroperativt iltbehandling hos hjertekirurgiske patienter. Det primære (kompositte) 
effektmål består af apopleksi, forværring i/nyopstået hjertesvigt, dialysekrævende nyresvigt 
og total mortalitet. 
Det igangværende projekt udføres i et tæt samarbejde mellem Kardiologisk, Thoraxkirurgisk 
og Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet. 
Forskningsårsstipendiaten tilbydes at arbejde i en klinisk forskningsenhed som en del af en 
større forskningsgruppe med flere forskningsårs- og ph.d. stipendiater. 
Udover deltagelse i det kliniske projekt, vil der være mulighed for at sammenskrive egne 
data til selvstændig kandidatopgave + evt publicering af selvstændig artikel. 

Ansøgningsfrist: 05-08-2017 
Ansøgningerne behandles løbende. 
Kontakt oplysninger: 
Jens Chr. Nilsson 
Klinisk lektor, overlæge, ph.d. 
Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet 
Tlf. nr: 35454141 
Email: jens.christian.nilsson@regionh.dk

Øjenlægepraksis i Hillerød søger medicinstuderende

Personalet består af en læge og to øvrige klinikpersonale. 

Der søges 2-3 studerende til at assistere med sekretærarbejde og foretage forskellige 
oftalmologiske forundersøgelser.
Fokus på udadvendthed, god patientkontakt, fleksibilitet og at man har lyst til at yde en 
indsats i en ofte travl hverdag.
Erfaring med oftalmologiske forundersøgelser inkl synsfeltundersøgelser foretrækkes. 
Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.

Ansøgning med kort beskrivelse af hvem du er og hvor du er i studiet til dr@melsom.dk

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!
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Kommende arrangementer i AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende. 
AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for 
det kardiologiske speciale. 
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste 
efterårets arrangementer. 

Forskerfrokost 
”Hvordan tænker en forsker?” 
- Er du nysgerrig og god til at undre dig!?

Forskerfrokost er et nyt koncept præsenteret af basisgruppen AKS.
Med afsæt i sin egen forskning indenfor iskæmisk hjertesygdom vil overlæge, 
dr.med., Thomas Engstrøm introducere os til forskningens mind-set: Hvordan 
tænker en forsker, hvorfor er det vigtigt med en kritisk tilgang og ikke mindst 
altid at være nysgerrig og undres?

Frokosten foregår i et mindre forum og der vil være lækre sandwich. Konceptet 
er målrettet bachelorstuderende men alle er dog velkomne! Tilmelding er 
nødvendig og foregår ved at sende en besked til AKS på facebook – NB. Kun 
15 pladser.

Vi glæder os meget til at se jer til en god afslappet dialog:

Torsdag den 4. maj kl. 12.00-13.00 i lokale 13.1.83 i 
Panumtårnet.

Medio Maj - Ekko-kardiografi kursus 

Tilmelding åbner i løbet af denne uge. Hold øje med 
facebooksiden!

Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på Gentofte 
hospital i samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik mulighed for 
hands-on erfaring. 
Kurset afholdes medio maj kl 16:30 til 20 på Gentofte hospital i ”Hjertemedicinsk 
forskning 2”, opgang 8, 3. Sal th. 
For at maksimerer hands-on tid, er der kun plads til 15 deltagere på kurset. 
Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.  Kurset kræver medlemskab af 
AKS,  se facebookgruppen ”AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende” for indmeldelse.

  Vi håber på at se dig!
          ♥ fra AKS

GO: ”På arbejde med forvagten”
GO inviterer til et spændende temamånedsmøde “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? 
 
For at gøre os klogere på ovenstående, får 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-obs’er og derudover 
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.

/GO KØBENHAVN

META
META- the interdisciplinary Medical Technology Association er en basisgruppe hørende 
hjemme på Panum. METAs ønske er at udbrede viden og kendskab til de mange interessante 
muligheder for behandling, der er muliggjort med moderne teknologi. Om du er upcoming 
læge, eller fremtidig Master of Science eller noget helt tredje er underordnet. META byder 
alle interesserede studerende velkommen!

Find os på: https://www.facebook.com/META.PANUM/

Exoskeletter: Behandling af rygmarvsskader.

Nu er der ikke lang tid til at de dygtige fysioterapeuter fra Klinik 
for Rygmarvskader viser deres exoskelet frem for os i Mærsk tårnet 
til endnu et spændende META-foredrag d. 27 april. Arrangementet er kommer til at foregå i 
Holst auditorie, og omhandler brugen af exoskeletter til genoptræning efter rygmarvsskader. 
Skulle man være nysgerrig om hvordan det føles, har klinik i rygmarvsskader været så søde 
at indvillige i at tage et exoskelet så man har mulighed for at prøve!

Programmet bliver som følger:
17:30 - 18:15. Gangrobotter - hvor startede vi, og hvor er vi på vej hen
18:15 - 18:35. Pause med servering af sandwich
18:35 - 19:30. Fremvisning af EKSO og demonstration med forsøgsperson.

Af hensyn til indkøb af maden, skal tilmelding ske senest d. 26 kl 12. Du tilmelder dig blot 
ved at trykke deltager på eventen på facebook.
Vi håber meget på at se så mange af jer som muligt, til dette spændende foredrag om 
robotters hjælp til genoptræning af rygmarvskader.

Vi ses på torsdag!

CALIS symposium 2017 
– Collaborative Association of Life Science Students

Background
Humans, animals, and the environment have shared 
the earth for many years and will continue to do so. 
This also means that they share pathogens, similar risk 
of disease, and impact from agents. To tackle these 
challenges, we need people with different educations 
and insights, to work together towards the common 
goals and protect both the earth and the living organisms that populate it.

Motivated by this, CALIS invites life science students to an interdisciplinary 
symposium. This day will be dedicated to looking at these issues though WHO’s 
five priorities concerning Neglected Tropical Diseases.
Together with leading Danish scientists we will acquire new knowledge and 
inspiration to tackle the issues such as zoonoses, human disease management, 
and how the environment plays a role in all of this.
Sign up
Participation is 50 DKK 
(incl. includes meals and refreshments during the day).
MobilePay: (+45) 30 56 57 04 
Remember to write ”CALIS [name] [area of study] and [dietary requirements]”, 
e.g. ”CALIS Anders Andersen stud.med./medicine, vegetarian/vegan”. 
If you can’t pay with MobilePay, please write an email to stud.calis@gmail.com
Where?
Frederiksberg Campus
Bülowsvej 17, Frederiksberg   How to find us!
Festauditoriet (A1-01.01)   Facebook group: 
06-05-2015   Collaborative Association 
9.30 am -15.00 pm   of Life Science Students (CALIS)
     Facebook event: 
     CALIS symposium 2017                          

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! 

Frivillige til Knæk Cancer løbet 2017
I forbindelse med Knæk cancer ugen i uge 43, arrangerer OSM Kbh (Onkologisk Selskab for 
Medicinstuderende) i samarbejde med Panumrunners et Knæk Cancer løb, hvor alt overskud 
går til Kræftens Bekæmpelse! Vi er blevet inspireret til dette af vores søsterforening i Aarhus 
(OSM Aarhus), der har haft et lignende arrangement nogle år i træk med over 600(!) løbere 
hvert år, og vi vil derfor meget gerne tage denne idé til os.
At stable sådan et event på benene kræver dog en masse friske frivillige, da der bl.a. skal 
søges sponsorater, laves løberute, søges tilladelser, arrangeres underholdning, laves en 
masse PR og meget meget mere. Så hvis du har lyst til at være medarrangør i den gode sags 
tjeneste så skriv en besked til OSM Kbh - Onkologisk Selskab for Medicinstuderende 
på Facebook, så du kan blive inviteret ind i arrangørgrupperummet på Facebook. 
Sammen kan vi knække cancer! J

Skal du naile eksamen i Diagnostiske fag? Eller OSCE? Skal du imponere overlægerne 
i klinikken? Eller har du bare svært ved det der røntgen, CT, og MR? I såfald er du 
slet ikke den eneste. For hvordan er det nu lige, at man genkender en patologisk 
lymfeknude? Og hvordan ser man forskel på hhv. en cyste og en tumor i  nyren? 

OSM (Onkologisk Selskab for Medicinstuderende) og MIRA (Medicinstuderende 
Interessegruppe for Riaologi) inviterer alle medicinstuderende til kursus i billeddiagnostik
MANDAG D. 8/5 kl. 17.00 i lokale 31.0148a
Vi får besøg af introlæge i radiologi Tobias Thostrup Andersen, som, udover en introduktion 
til de forskellige radiologiske modaliteter, der bruges indenfor onkologien, vil lære os 
at genkende de cancere, som er hyppigt forekomne og som hyppigst går til eksamen i 
Diagnostiske fag - herunder bl.a. lymfom, lunge-, nyre-, colon- og levercancer. Kurset varer 
ca. 2 x 45 min og vil tage udgangspunkt i en masse cases!
 
OBS! Tilmelding nødvendig (efter først til 
mølle princippet). Find link til din gratis billet 
via facebookeventet, 
eller besøg: https://billetto.dk/e/
eksamensrelevant-kursus-i-
billeddiagnostik-billetter-191519
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Restpladser for efteråret og sommer 2017 
 
PIT har lige nu ledige pladser til efteråret og sommer på flere af vores hospitaler!
Mpwapwa District Hospital, Tanzania:   2 pladser i perioden sep-nov.
Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia:  2 pladser i samme periode 
OBS! Dyrt hospital 
Siaya Hospital, Kenya:    2 pladser i samme periode
Christian Hospital Mungeli, Indien:                                                       2 pladser i perioden juli-aug.
     2 pladser i perioden sep-nov.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. 
Du kan læse om hospitalet på podio.com. For at få et login skal du sende 
en mail til podio.pit@gmail.com.
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have 
bestået 8. semester. Man betaler et gebyr til PIT på 1000 kr. hvoraf 
man får 500 kr. igen, når man efter hjemrejse udfylder en rapport om 
sit ophold.
    Ansøgning er først til mølle. 

For at kunne blive udsendt skal man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus 
som bliver afholdt i 29.-30. april i Odense. Har man deltaget i KUs Summer School in 
International Health er dette også tilstrækkeligt.

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

Mvh.
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

”PMS månedsmøde: BØRN OG UNGDOMSPSYKIATRI”
Kom til et spænende foredrag om børn- og ungdomspsykiatri, etterfulgt av 
månedsmøde. Tid: 26.april kl 17-19. Sted: Panum lokale 21.2.14  

Børne- og ungdomspsykiateren Erik Døssing kommer og fortæller om sit arbejde med børn 
og unge. Der kommer cases fra det virkelige liv med fokus på brug af tvang på psykisk syge 
børn. I tillæg fortæller han om hvilke udfordringer der er i psykiatrien. Der vil være tid til 
både spørgsmål og debat. Nye som gamle medlemmer er velkommen! Mer info på facebook: 
PMS - psykiatrigruppen for medicinstuderende.

Går du med en forsker i maven?
PUFF inviterer jer nemlig til oplægget: Intro til studenterforskning!
Oplægget vil handle om, hvordan det som medicinstuderende er at opleve forskerverdenen. 
Her vil der bl.a. gives gode råd om, hvilke forskningsmuligheder der overhoved er, og hvad 
man skal være opmærksom på, før man kaster sig ud i studenterforskning. 
Så kom og hør vores fantastiske bestyrelsesmedlemmer fortælle om deres spændende 
projekter!
Det vil være den 27. april kl 17.00-18.30 i tandlæge-auditorium, 29.01.30.
Vi glæder os rigtig meget til at se dig!
PUFF 

Maj måned med SAKS 
– Studerendes Almene 
                   Kirurgiske Selskab
Maj måned byder SAKS på forårsstemning og som altid masser 

af lækre arrangementer! Denne måned finder det sidste månedsmøde på semesteret sted, 
og det bliver en fest med masser af sjov, lækre snacks og nervepirrende konkurrencer! Tjek 
det ud nedenfor! 

9. maj: Semesterets sidste månedsmøde! Traditionen tro slutter vi semesteret af med med 
SAKS-GAMES!! Kom og konkurrer mod andre SAKS’ere og test vores nye lap-bokse (kikkert-
kirurgi-simulatorer). Vi har fået sponsoreret en masse fede præmier, så du kan blandt andet 
vinde Kirurgibogen fra FADL, afprøve din viden i medicinske- og kirurgiske cases, eller få 
overrakt en lækker T-shirt. Arrangementet er for alle, kom glad!! Vi glæder os!
17. maj: Vil du prøve kræfter med hvordan en laparoskopi operation foregår, så kom med til 
SAKS’s nye kursus i laparoskopi! En læge vil stå klar til at fortælle om brugen af laparoskopi 
ved operationer, og du vil lære hvordan du håndterer instrumenterne. Vi har i SAKS bygget 
lapbokse så du får fornæmmelsen af at være til en helt rigtig operation. Et kursus der bestemt 
skal prøves! NB. Kun 12 kursuspladser.
18. maj: Sutur 1 (vol. 3) – vi har mere end 10 års erfaring med dette kursus, hvor vores 
dygtige læger står klar til at instruere dig i at suturere (enkeltsting og fortløbende) på 
begynderniveau. Her kan du blive klædt ordentligt på til CEKU, og til TKO, der er lige om 
hjørnet! Desuden er dette kursus adgangsgivende til vores mere avancerede workshops. 
Hold øje med billetterne på facebookeventet.
24. maj: Intro til Plastik (suturkursus) – hvis du er interesseret i plastikkirurgi, så kom og vær 
med til vores komplette introduktion! Vi gennemgår intrakutane suturer og gentoftesutur, 
lap-plastikker og mange flere seje suturteknikker! Kræver gennemført Sutur 1 + 2 for at 
deltage.
FOR TILMELDING: Se SAKS’ Facebook begivenheder

SAMS inviterer til:
Månedsmøde med foredraget:

Antibiotika i Almen Praksis: 
 Hvad betyder læge-patient  
            forholdet?
Problemet og debatten om praksis for udskrivning af antibiotika i det danske 
sundhedsvæsen er et varmt emne, og utrolig relevant for alle kommende læger, særligt 
almen medicinere. 
Kom til månedsmøde og hør psykolog, professor mm., Mads Bank, fortælle om mødet 
mellem almen praktiserende læger og deres patienter, og betydningen af dette for 
udskrivning af antibiotika. 
Kom og få et mere affektivt perspektiv på problemet sammen med os fra SAMS 
København.  
Som til alle vores månedsmøder serveres snacks, kaffe, sodavand m.m. til selve 
foredraget, samt gratis pizza til dem der har lyst til at blive og hygge bagefter.  
 
Alle er velkomne! 
Vi glæder os til at se dig og dine studiekammerater.

Sted: Loungen i Studenterhuset
Tidspunkt:Onsdag d. 26 april kl. 17.00
Pris: GRATIS!

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. 4. maj i 
Studenterhuset ved Panum kl 17.00. Efterfølgende 
griller vi med resten af gul gruppe.
Husk også vores actiondag d. 29. april med oplæg 
af Tamara Lund fra Klinik for kønssygdomme (BBH). FB-event Sexekspressens actiondag.
Vi glæder os til at se dig!

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab) 
inviterer til: 

BASIC SUTUR - KURSUS

KOM og vær med på endnu et fedt sutur-kursus dette semester! 
Meld dig til dette semesters populære basic sutur-kursus, der 
foregår Onsdag d 3/5.

Underviserne er super dygtige og har meget erfaring med sutur! 
Alle os i bestyrelsen vil hjælpe til, og gøre dig fantastisk god til at håndtere suturredskaber. 
Du bliver en haj til sutur med SPLAS!

Til dette kursus fokuseres der på at lære helt simpel sutur. Så hvis du endnu ikke har prøvet 
det så kom og vær med! Der er også rig mulighed for at deltage, hvis du allerede har stiftet 
bekendtskab med sutur. Kom og vær med! 

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

Billetsalg åbner kl. 16, d 26/4!
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen onsdag, d 3/5.      Læs og se mere om begivenheden på Facebook!

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 13.1.36 I Mærsk-bygningen.

Vi glæder os til at se Jer

Vel mødt!
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Søges assistent til neuroforskning

Vi søger en medicinstuderende til at assistere til forsknings- og udviklings-opgaver på Klinik 
for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.
Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive 
isotoper. Vi råder over 6 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 
2 cyklotroner og en stor radiokemienhed.  Arbejdspladsen er meget tværfaglig med 
nuklearmedicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Vi udfører ca 
8000 kliniske PET-skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og udvikling. 
Du kan læse mere om afdelingen her: http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/
Diagnostisk+center/Klinisk+Fysiologisk+og+Nuklearmedicinsk+Klinik/Forskning/
Se Årsberetninger.
Du skal knyttes specielt til neuroområdet med fokus på neuroonkologi og demens.
Arbejdet består af billedbehandling, dataopgørelser, database-indtastning og –søgning, 
og forskellige administrative opgaver, i alt ca. 10 timer ugentligt ved siden af studierne. 
Arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel og efter aftale. Løn efter gældende overenskomst.
Vi foretrækker en kandidat, der:
• Er sidst på 1. del/begyndelsen af 2. del
• Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende
• Interesseret i neurofagene, onkologi og billeddannelse
• Interesseret i fysik, datalogi, statistik, matematik og farmakokinetik.
• Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle hjemme med en computer 
på et avanceret niveau.
• Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en forudsætning
Send venligst en 1 sides CV med angivelse af foreløbige karakterer og andre kvalifikationer, 
og 1 sides motivation på e-mail til lægesekretær tina.vikmann.nielsen@regionh.dk.

Ansøgningsfrist 14. maj 2017

Ian Law, Professor, Overlæge, ph.d, dr.med.
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET
Rigshospitalet
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Nyt fra studenterpræsten og Studentermenigheden i København - SMiK 

I anledning af 500 året for reformationen afholder studentermenigheden
BORDSAMTALER 2017
- er nutidig variant af Martin Luthers ”Tischreden”, bordsamtaler der blev holdt omkring 
middagsbordet i hjemmet i Wittenberg. Over tre tirsdagsaftener er det tanken at mødes 
om et måltid mad og en samtale om begreber som ”indre og ydre frihed”, "det nationale 
og staten", "økonomi og arbejde" - og reformationens betydning for, hvordan begreberne 
opfattes i dag. Hvert møde indledes med et kort oplæg (ca. 20 min.) om aftenenes emne.

Tirsdag den 25. april, kl. 18-20
Studentermenighedens lokaler, Store Kannikestræde 8,1.
"Indre og ydre frihed"
Aftenens emne introduceres af studenterpræst Nicolai Halvorsen.
Tirsdag den 9. maj, kl. 18-20
Studentermenighedens lokaler, Store Kannikestræde 8,1.
"Politik, det nationale og staten"
Aftenens emne introduceres af studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen.
Tirsdag den 23. maj, kl. 18-20
Studentermenighedens lokaler, Store Kannikestræde 8,1.
"Økonomi og arbejde"
Aftenens emne introduceres af studenterpræst Inger Lundager Knudsen.

F Filosofisk Fugle- og botaniktur til Hellebæk 
Tid: Lørdag d.6. maj  kl. 10.15
Mødested. Hellebæk station 
Der vil være fælles afgang med regionaltog til Helsingør fra Nørreport station kl. 9.00
Torget kører 9.04. 
Pris: det er gratis at deltage, tilmelding er nødvendig til praest@sund.ku.dk 
Lektor Claus Emmeche, lektor Flemming Ekelund og Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – studentermenigheden i København

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

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 

Studenterpræst - Nørre Campus

 

Kære Medstuderende! 

MedicinerRådet inviterer til månedsmøde på 
onsdag d. 26. April, og til medicinerrådsdag d. 6. 
Maj. Til medicinerrådsdag går vi i dybden med 
studenterpolitiske emner, samt får en hyggelig aften 
sammen. Kom og hør mere på onsdag kl. 17! Der vil 
være aftensmad, hvis man melder sig til på facebook.   

Onsdag D. 26. April 2017 kl. 17.00 i Studenterhuset. 

1. Formalia og navnerunde.    
2. Tilbagemelding fra semestrene. 
3. Tilbagemelding fra udvalg/projekter.
a. AMEE – Abstracts!   
b. Mindful MR 2017 – Mindfulness Eksamenscafé d. 
7. Juni kl. 16-18.   
4. Studienævnet:  
        a. Klinisk rejsehold. 
        b. Flere punkter følger evt.  
5. MR dag! Program, deltagelse og inputs. 
6. Erfaringer med hospitaler i Region Sjælland.  
7. Nyt fra StudenterRådet. 
8. Nyt fra SundRådet. 
9. Studenterhuset, opdatering fra møde med 
basisgrupperepræsentanter.        
1 0 .  D e n n e  m å n e d s  P R . 
Planlagte opslag og ansvarlige. 
11. Meddelelser. 
12. Eventuelt + næste mødes 
madansvarlig.
 

Studenterklubben
Den er bare pissefed. 

Der er lige blevet gjort rent, det kan I se omkring 
på gulvet og væggene. Der er også toiletpapir på 
toiletterne.

Nu skal I høre venner: 

Der er 1. maj i klubben den første maj! - det er er 
FADL der arrangerer dette arrangement.

Så er der generalforsamling i studenterklubben d. 
8.maj, det er for alle, man kan eventuelt få lidt slik. 
eventuelt hører lidt mix om hvordan det står til. 

Vi er forresten ikke langt fra fredagsbar, det bliver d. 
5/5. Jeg tror umiddelbart 
den bliver ret god. 

D e s v æ r r e  s k e r  d e r 
ef ter følgende det,  at 
studenterklubben holder 
eksamenslukket. Det er 
bare synd for os alle 

Venligst os alle
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Horoskoper
af Jaris "Verup" Genus og Anders "2002 AW197" 
Schack

Horoskoper er en vigtig ting her i skolebladet, 
Det er kommet os for øre, at de som oftest 
taler sandt, og at det for mange er den mest 
toneangivende faktor i deres liv. Det forstår 
vi ganske udemærket, da vi har rørt vand og 
lyttet til naturen i denne omgang

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.

Hvis du har overvejet at købe en bil, skal 
du umiddelbart gøre det. Med vædderen 
i ascendanten er det et godt tidspunkt 
at foretage en større investering. Evt. en 
guldfisk, hvis du lever på den vilde side.

Fisken
19. feb. - 19. marts

Har du kunne mærke det i den seneste 
tid? Du er begyndt at få øget hårvækst. Vi 
anbefaler at du tager hånd om denne. Vi 
kan anbefale sugaring. FADL er ved at lave 
en samarbejdsaftale med et firma, så tag at 
vente til slutningen af ugen

Vædderen
20. marts - 19. april

Hvad var der før big bang?

Tyren
20. april - 20. maj

Prøv at se dig i spejlet og ind i øjene. Helt 
derinde, bag dine nethinder, forenden af 
N.Opticus, sker der omtrent lige så meget 
som i den næste uge for dig.

Tvillingen
21. maj - 20. juni

Efter du har vundet i lotto, går det kun frem. 
Supermodellerne i VS kommer i tanke om dit 
navn, efter du liker deres billeder på insta. 
Invitationen til Bilderberg-mødet kommer 
også endeligt ind ad brevsprækken, så du 
kan godt bruge det første af ugen på, at 
tænke over den dagsorden du vil sætte for 
verden

Krebsen
21. juni - 21. juli

Der er potentiale i rejepillebranchen for 
en pilfinger som dig. Pil af, find plads i 
fabrikshallen og pågynd, pillearbjedet. Køb 
desuden bue og pil. Og piller. Og en bil 
sammen med vandmanden.

Løven
22. juli - 22. aug.

Det er essentielt i denne uge at du husker 
at gå i kirke. Primært det. Du skal også 
være velkommen til at gå lidt omkring den 
varme grød, lige som en kat. Men primært 
kirkegang.  

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.

Hvis du læser det første bogstav i hver 
sætning, finder du navnet på din udkårne. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.

I en hel uge giver dine venner dig lov til at 
være ond. Byg en dommedagsmaskine og 
lær at spille orgel i en forladt landsbykirke. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.

Se så og få en bod til Reptil- og terrariemesse 
i Rødovrehallen i starten af maj. Du vil blive 
en publikumfavorit med dine vandrende 
pinde, som du har dresseret til at være 
levende tandstikkere. Og du er rig.

Skytten
22. nov. - 20. dec.

Skyd ikke skylden på andre, når du godt 
ved, at det er din skyld. Anerkendelse fra 
en uventet side, venter dig i det øjeblik, du 
tager skylden for, at Akuttelefonen 1813 ikke 
virker optimalt. De vil ringe til dig og sige tak.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.

Hold op, hvor har du flotte hænder i denne 
uge, hold dem højt over hovedet, og vis fem 
fremmede mennesker, hvor heldig du er. 
Der er 95% chance for, at de vil give en blød 
handske på og 5% risiko for, at de hugger 
hele hånden af, og giver dig en lussing med 
den.



Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de vare-
tager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der ar-
bejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og 
kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden 
• Du kan komme på dit første vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 
400 SPV-timer • Du har mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; 
dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – 
både i somatik og psykiatri • På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieske-
ma på KU med udbuddet af vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og spe-
cialeerfaring • Du opnår gennem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion 
mellem mennesker • Du introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en 
stor og værdifuld indsigt i patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studer-
ende er en værdifuld tilgang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetence-
trappen”, hvor du undervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du 
en del af de 2.400 lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de 
bedste vagtmuligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står 
vagtbureauets sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt 
komme i gang igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan 
skrive dig op til vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver 
dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funk-
tioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på 
vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-
vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første 
vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har 
mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nat-
tevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri 
• På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af 
vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gen-
nem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du 
introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i 
patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld til-
gang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du un-
dervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400 
lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de bedste vagt-
muligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står vagtbureauets 
sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt komme i gang 
igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan skrive dig op til 
vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) •   Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierel-
evant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere 
vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor 
opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i 
gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første vagthold al-
lerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har mulighed for at 
komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er 
ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri • På din on-
line-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af vagter • 
Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den 
brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du introduc-
eres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i patient-
kontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at 
høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan 
komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400 lægestuderen-
de, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de bedste vagtmuligheder • Hvis du 
har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står vagtbureauets sygeplejersker klar til 
at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt komme i gang igen • På din vagtprofil 
kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan skrive dig op til vagter med vagtgaranti 
(den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste 
FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en 
praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne 
spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om 

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

UDDANNELSE OG HR
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

117 TING, 
DU IKKE VIDSTE 

OM ARBEJDET 
SOM FADL-VAGT

Nr. 22:
En FADL-vagt tjener i 

gennemsnit ca. 50.000 kr. 
om året ved vagtarbejdet 

og tager 3-4 vagter om 
måneden.

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

Foreningen af Danske Lægestuderende

FADLs Vagtbureau
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Lægestudiet er under forandring i disse år. Det bliver fx påvirket af 
fremdriftsreformen og femårsreglen.

KU og FADL har brug for din mening og erfaringer med nogle af 
disse forandringer. På den måde tager vi sammen et skridt mod at 

få løst nogle af de problemer, der opstår.

Det sker ved, at du svarer på studieundersøgelsen på 
fadl.dk/studieundersøgelsen. 

Din besvarelse er anonym, og resultatet af undersøgelsen får du 
på mail.

Vi håber, du vil være med!

STUDIEUNDERSØGELSEN 2017

STUDIEUNDER-
SØGELSEN 2017

FADL.DK/STUDIEUNDERSØGELSEN

BRUG 5 MINUTTER PÅ DIT STUDIE:
FADL.DK/STUDIEUNDERSØGELSEN

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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KOM TIL 1. MAJ
Kl. 9 til morgenmad i Studenter- 
klubben med efterfølgende march 
mod Fælledparken.


