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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: Anders

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

Mo

Johan

Sofie

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Mo og Anders skal til vigtigt møde.  
VELKOMMEN TIL ALLE DE NYE STUD.MED’er!

Torsdag
TEKNOTORSDAG. Nice. 
Payday! Endelig. August er lang. MOK fejrer. 

Fredag
Anders starter nyt job. 
Det er tid til øl. Igen. 

Lørdag
Mo´s ven flytter til Tyskland. Guten Tag. 
Anders skal ikke til spejder. 
Sofie tager til “Den sidste Nadver” 

Søndag
Sofie skal til middag. 
Andrea starter i kirke. 

Mandag
MOK deadline 12.00
HG-INTRO kl 15. Se mere s.9. 
UAEM holder månedsmøde. Se mere s. 4 

Tirsdag
SØNHKS holder månedsmøde. Se mere s.4.
Mo skal spise hos sin familie. Mikkel H er ikke 
inviteret. 

Andreas
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Uret slår slut august og klokken ringer ind til skolestart. Stort tillykke og varmt velkommen til alle Panums nye, smukke creme-insmurte 
blomster! Hvor har vi bare glædet os til at tage jer med ind i vores vidunderlige universitetsverden. De næste (mindst) seks år af jeres 

liv vil med al sandsynlighed også blive de sjoveste/hårdeste/bedste/trætteste/mest almentdannende år. ...og de starter lige nu! 
Med dette MOK i hånden (eller på din skærm - #SoMe) kan du roligt ånde ud. Herunder følger nemlig din udførlige (men ikke 
overdrevne) guide til hvad Panum kan byde på ud over fagligheden. Se alt det nedenstående som tilbud til fri afbenyttelse 

og husk, at hvis Rom ikke kunne bygges på én dag – så er det også fair nok, at du ikke kan memorere Panums sociale 
anatomi på en weekend.

Studenterklubben

Dit lokale vandingshul. Her kan du 
få en kop gratis kaffe og hænge ud 
i løbet af dagen og feste amok på 
floor til fest om aftenen. Læs meget 
mere om klubben på side 9.

Allerede nu er der dog nogle vigtige 
datoer du kan skrive dig bag øret, i 
kalenderen, eller hvor du nu ellers 
noterer dig den slags:

TeknoTorsdag: torsdag den 31. august fra 20.00-02.00

Semesterets første fredagsbar: fredag den 8. september 
fra 11.00-23.45

HG-intro: mandag den 4. september og mandag den 11. 
september. Begge dage fra 15.15 til ca. 17.00 og derefter 
aftensmad og hygge.

Semesterstartsfest: lørdag den 30. september.

Årets event - 69timers bar: torsdag den 26. oktober kl 11.00 
til søndag den 29. oktober kl 07.00

Dit personlige velbefindende

Pusterummet SUND: Når bøgerne 
hænger dig ud af halsen og du har brug 
for at koble af, så er Pusterummet der 
for dig. Med et ønske om at forbedre 
trivslen, studiemiljøet og sammenholdet 
samt forebygge stress blandt studerende 
på SUND på KU, afholder pusterummet 
forskellige alkoholfrie sociale arrangementer. 
Læs meget mere på pusterummet-sund.dk

Mentorordning: Pusterummet har også fået stablet en 
mentorordning på benene. Her kan ældre og yngre studerende 
mødes tale om alt og intet, udfordringer og interesser - med 
mere fokus på det sociale og mindre fokus på det faglige.

Tutorer + tutorfest: Har du ikke mødt din tutor endnu, så 
kommer han/hun nok springende frem lige straks. Din tutor 
holder “klassens time“ et par gange i løbet af semesteret og 
stiller sig parat til at modtage alle de spørgsmål I må have 
om jeres studiestart - det værende sig alt fra bogkøb og 
eksamensformer til snak om studiestress og falden til på 
holdet. I løbet af semesteret afholder tutorerne også en fest 
for hele årgangen.
 
Studievejledning: Universitetets officielle rådgivningsorgan. 
Her kan du få studiespecifik vejledning om f.eks. studieplaner 
og dispensationer, men de kan også benyttes til mere generelle 
samtaler om motivation og stress. Der kan bookes individuelle 
samtaler, eller du kan kigge forbi deres “drop-in“ tider tirsdag-
fredag. Se fulde åbningstider og book tid på sund.ku.dk/
uddannelse/vejledning-information/

Studenterpræst: Nicolai Halvorsen er Panums go-to Gud-
guy og en af hans primære opgaver er at være til rådighed 
for samtaler. Disse kan dreje sig om alt fra sorg og angst til 
tro og bøn eller identitet og parforhold. Studenterpræsten 
er underlagt absolut tavshedspligt. Der føres ingen 
journaler og al henvendelse er gratis. Find 
ham (og hans “bønner“) på første sal 
og læs i øvrigt mere her i MOK 
under Stud.Bud.

Basisgrupper

En basisgruppe er en forsamling af medicinstuderende 
med særlig interesse inden for enten et bestemt medicinsk 
speciale eller, jaah - inden for noget andet. Basisgrupperne 
mødes typisk en gang om måneden og der er grupper for 
enhver smag. Kom til Basisgruppe-Bazar mandag den 18. 
september fra 15-17 i og omkring Jerne-auditoriet 
og lær alle grupperne at kende.

Studenterpolitik

Medicinerrådet: Fagrådet på medicin. 
De studerende der sidder med i diverse 
administrative og politiske organer på 
Panum er alle medlem af Medicinerrådet, 
hvor de er  med t i l  at  kval itetssik re 
uddannelsen. MR tager sig af det faglige indhold 
på medicinstudiet og stiller spørgsmålene: er eksamenerne 
gode nok? Er undervisningen god nok? Bliver vi undervist i 
det rigtige? Læs mere om Medicinerrådet i Rusbogen og kom 
gerne til deres månedsmøder. MRs arbejde kan følges på FB 
og her i MOK  - i denne uge på side 9.

Fadl: Vores fagforening, hvor vi har vores faglige fællesskab 
og hvorfra vi kæmper for vores rettigheder både på 
arbejdsmarkedet og på den store politiske scene. Husk 
at komme til fadl-intro i Fadl-huset, hvor I både vil blive 
introduceret for fagforeningen og for Vagtbureauet 
( to  forskel l ige  t ing! ) .  S e 
nærmere tid/dato på side 8.

Medicin - på tryk og i æteren

MOK – gode gamle
Du sidder med os netop nu. MOK er dit ugentlige tidsskrift, 
der holder dig opdateret på basisgrupperne, bringer dig 
alskens annoncer og (måske nok vigtigst af alt) bringer dig 
gøgl fra nær og fjern. Find det i din lokale MOK-stander eller 
på MOK.dk. ...og hvis du er rigtig sej - så følg os på facebook!

Rusbogen
En bog skrevet af et udpluk af Rusvejledningen, rettet direkte 
til første semester. I år udleveres bogen af tutorerne. Genialt!

Stetoskopet
En podcast for og af medicinere. Her kan 
du høre om alt lige fra studenterpolitik 
til medicinsk cannabis. Udkommer hver 
14. dag og kan findes på iTunes og 
stetoskopet.nu.

Scorebogen
Den findes også.

Facebook 
Der findes uanede mængder facebooksider, der kunne tænkes at have relevans for dit kommende studieliv. Her nogle af de 
mest essentielle:

Bogsalg Medicinstudiet: Køb og salg af bøger til alle semestre. 

Medicin - Københavns Universitet: Alverdens info af generel relevans omkring studiet.

Boganmelderne - Medicin: En gruppe studerende, der hvert år tærsker al pensum igennem 
for at give dig brugbare anmeldelser af din faglitteratur.

Panum Glemmekasse: Har du glemt dine Han Kjøbenhavn solbriller til forelæsning? Tjek lige her før du går i panik.

Egen semestergruppe: “KU medicin E2017” Her kan hele semesteret have kontakt om alt fra aflyste forelæsninger til 
annoncering af eksamensfester. (Vinterstartere: jeres gruppe hedder KU medicin F2018)

MOK: Vi er naturligvis også med. 

Accessorius-undervisning
Omend studiet byder på et utal af forelæsninger og SAU-
timer, så skal der alligevel et supplement til nogle gange. 

Medilearner: Endnu et studenterdrevet tiltag! Medilearner 
hjælper dig med at terpe multiple choice spørgsmål inden 
eksamen og er uundværlig til 3. semesters spoteksamen - 
men spørg en ven om råd til det når du kommer dertil. Find 
dem på medilearner.dk

Youtube: Der findes et utal af youtube-kanaler, der kan 
hjælpe med at give et tiltrængt overblik over stoffet. Find 
din egen yndlingsformidler, men start eventuelt med disse 
klassikere:

- Crash Course
- Osmosis
- Khan Academy
- Armando Hasudungan
- Handwritten Tutorials

Som du kan læse, så er der ikke ligefrem mangel på nye indslag i dit liv. Det kan virke >EKSTREMT< overvældende at starte på et studie som vores, 
hvor det vrimler med mennesker, fester, tårne og sociale klubber i ét stort klosterfuck. Der er FOMO om hvert et hjørne og det kan virke lokkende 
at kaste sig over det hele på én gang. Men bror – bare rolig! Du har seks år til at aktivere dig selv. Step one er bare at finde ud af, hvor i alverden 
lokale 13.2.48 ligger. For Guds levende skyld: husk at tage det hele lidt ad gangen. …men vigtigst af alt – så tal med dine medstuderende! Dine 
holdkammerater, dine rusvejledere, din tutor, dem du møder i studenterklubben og dem du kommer til at gå ind i på gangen. Vi er alle i samme 
båd (ja, der er godt nok også nogle tandlæge-minions rundt omkring, men dem så fraset) og alle har været nye engang – selv dem, der virker 
som om de har været her for evigt. Et smil og et spørgsmål kommer man så ganske langt med, og jeg kan love jer – det er de færreste, der bider. 

Vi ses i klubben!
Af Mo //MOK-red

Russer i sidste uge - stud.med. i dag!



          4     |     B A S I S G R U P P E R

Sexekspressen byder nye studerende velkommen!
Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde 
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det 
sjovt undervejs.
Kom og vær’ med!:
Næste månedsmøde i 2017: Torsdag d. 7. september i Studenterhuset ved Panum kl 17.00. 
Efterfølgende vil der være mulighed for at spise sammen i sexekspressen
Husk også vores actiondag d. 
30. september, der vil være 
første mulighed for at blive 
uddannet Sexpert.
Vi glæder os til at se dig!

Fagligt indslag om ØNH specialet og månedsmøde 
i SØNHKS
SØNHKS holder månedsmøde tirsdag den 5. September kl. 17, hvor der vil være et 
spændende fagligt indslag om:
• specialevalg 
• selve ØNH-specialet
• hoveduddannelsens opbygning
• rekruttering/opnå hoveduddannelse

Der vil være snacks og kaffe.

Vi håber at se så mange som muligt – både nye og gamle medlemmer.

Forskningsårs-studerende til 
selvstændigt fuldt finansieret 
p r o j e k t  p å  R i g s h o s p i t a l e t s 
anæstesi- og operationsklinik, 
Abdominalcentret.

Vi søger en motiveret medicinstuderende til et forskningsprojekt omhandlende 
betydningen af at kontrollere inflammation efter stor abdominal kirurgi. Du vil få dit eget 
selvstændige projekt som del af et større forskningsprojekt (Ph D), som du også vil være 
involveret i.
Du bliver en aktiv del af forskningsgruppen, og får ansvaret for dit eget projekt, 
omhandlende komplikationer i opvågningsfasen, med en forventning om minimum et 
førsteforfatterskab, og flere medforfatterskaber.
Lønnen udgør 10.000 kr./måned (eftergældende aftale). Du skal have mulighed for at 
arbejde minimum 6 måneder (evt. som del af 5.semester kandidat), men 12 måneders 
ansættelse er også en mulighed.
Ansættelsesstart 01.09.17 eller efter aftale.
Ansøgning sendes til Kristin Steinthorsdottir, reservelæge, ph.d. stud. (kristin.julia.
steinthorsdottir.01@regionh.dk), tlf. 31666112 

UAEM månedsmøde den 4. september kl. 16.30 i 
studenterhuset ved Panum
Vil du gerne være med til at påvirke den politiske dagsorden på medicinområdet i Danmark? 
Vil du være med til at sætte fokus på et system for udvikling af medicin, der er kørt helt 
af sporet? 
Hvad enten du er til debatindlæg, flash-mobs, networking med forskere, møde med 
politikere eller grafisk design af plakater, så vil vi meget gerne have DIG som en del af 
UAEM i København. 
UAEM (Universities Allied for Essential Medicines) er en tværfaglig, international NGO med 
danske afdelinger i København og Aarhus. Vi er studerende fra jura, medicin, økonomi, 
statskundskab, global health og folkesundhedsvidenskab. Vi har eksisteret siden 2001, hvor 
vi kæmpede for global adgang til HIV-behandling. Vi arbejder med sundhedspolitik og med 
systemet for udvikling af medicin. 
Vi starter med 30 min introduktion for nye medlemmer :)
Hvis du har spørgsmål så skriv til uaem.denmark@gmail.com og læs evt. mere på www.
uaem.org.
Vi glæder os til at se dig, 
og der vil selvfølgelig være 
snacks.

- FØRSTEHJÆLP FOR FOLKESKOLERS NATIONALWEEKEND -
D. 15.-17. september 2017

Kære Alle.
Nu kommer eventen I alle har ventet på: Førstehjælp for Folkeskolers NATIONALWEEKEND.
I år bliver den fedeste NW hidtil. I skal lave rollespil, bestige et bjerg og blive bedre til at 
arbejde sammen. I skal høre om, hvordan det er at være sygehjælper og læge i forsvaret, 
hvordan man giver lægehjælp i ekstreme omgivelser - og selvfølgelig øve det og derefter 
prøve det i awesome scenarier! For hvad gør man, hvis hjælpen ikke er lige om hjørnet?
Og så er der selvfølgelig årsmødet, hvor I skal bruge jeres demokratiske ret!
Weekenden rundes af under mystiske omstændigheder - underholdningen vil i år være 
intens, skræmmende og vise jeres sande jeg!
Men hvad skal du have med på denne weekend?
• Viskestykke og karklud
• Håndklæde til dig selv
• Tøj (evt. bare FFF Jumsuit/t-shirt)
• Toiletsager
• Lagen
• Sovepose/pude/dyne
• Pænt tøj til fredag aften (FFF Odense har planlagt noget smukt!)
• Dit bedste superHELTEkostume (vi er åben for fortolkning)
• Sko man kan danse i!
• Sko man kan have på indenfor (det er fodkoldt)
• Badetøj
• Eventyrlyst
• Megagodt humør

Mad og transport (rød billet/carpooling) er inkluderet i prisen, og der er stregsystem for øl 
og simple drinks - men hvis man ønsker sig noget helt fancy, så må du selv tage det med!
Det præcise program følger.
Alt dette får du for kun 200 kr! Så skynd dig at tilmelde dig inde på din IMCC-profil.
Kærlig hilsen Førstehjælp for Folkeskoler
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Medicinstuderende søges til at indgå i vores 
forskningsenhed for avanceret hjertesvigt og 
hjertetransplantation
Til besættelse snarest søges medicinstuderende til Rigshospitalets enhed for avanceret 

hjertesvigt under Kardiologisk afdeling.  Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens læger 

og sygeplejersker med forskellige forskningsprojekter. Projekterne vil både være invasive 

studier med hjertekateterisation samt databasestudier. Afhængig af erfaring og evner, vil 

der være mulighed for at opnå forfatterskab på artikler.

Vi forventer at 

• du er engageret og vil lære at forske

• kan lægge 6-12 mdr. i dit forskningsophold

• kan starte snarest muligt, dette er dog ikke et krav

For yderligere information kan 

henvendelse rettes til;

Læge Emil Wolsk

Emil.wolsk@regionh.dk

BØRNELIV SØGER NYE MEDLEMMER NU!
Børneliv søger lige nu yngre læger og medicinstuderende på kandidatdelen af studiet til 

frivillig undervisning af børn og voksne.

Mød op til en uforpligtende og sjov dag på vores kontor på Dynamofabrikken (Hejrevej 

34D, KBH NV), hvor vi holder bootcamp LØRDAG d. 2. September kl. 15-17, og fortsætter 

med FEST om aftenen for vores medlemmer, hvor du er MERE end velkommen til også at 

deltage.  På dagen vil du høre mere om vores arbejde og blive lært op, så du er klædt godt 

på til at tage ud på besøg sammen med en erfaren Børneliv’er, måske allerede ugen efter!

Tilmeld dig ved at sende en mail til boernelivsemithjerte@gmail.com senest d. 31.8.17!

(Hvis ikke du kan komme den dag, så er du VELKOMMEN i Børneliv alligevel - skriv til os!).

Børneliv er en frivillig organisation bestående af engagerede yngre læger og 

medicinstuderende på kandidatdelen. Vi tager ud på skoler (primært 0.-5. klasser) og 

holder sjove interaktive workshops om kroppen for børn. Derudover underviser vi lærerne 

i førstehjælp til børn. Som medlem kan man være med til begge dele eller prioritere et af 

emnerne, hvis man fx mest brænder for undervisning i genoplivning. 

Børneliv lægger stor vægt på et stærkt sammenhold, og vi holder spændende, faglige 

aftener og sjove fester. Kom og vær med!

Tjek http://www.boerneliv.org/ for mere information.
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FORSKNINGSINTERESSERET?
Kan GLP-1-analoger kurere alkoholafhængighed? 

Prægraduat forskning, Psykiatrisk Center, Rigshospitalet.
Vi søger en kandidatstuderende i medicin til prægraduat forskning i 6 eller 12 måneder.
Du får:  Kendskab til flere specialer samt basal erfaring med forskning og derudover 
mulighed for både 1.forfatterskab og op til flere medforfatterskaber. Forskning og 
publikationer er smørelse på CV’et. Projektet: Vi laver et randomiseret dobbelt-blindet 
klinisk studie, der undersøger et nytmiddeltil behandlingen af alkoholafhængighed: GLP-
1-receptor-agonisten exenatid.Hypotesen er, at hjernens GLP-1-receptorer modulerer 
belønningssystemet og nedsætter lysten til at drikke. Vi vil se på ændringer i alkoholindtaget 
hos alkoholafhængige og foretage fMRI- og SPECT-scanninger, hvor vi vilkortlægge hvor 
og hvordan GLP-1-receptor-stimulationpåvirker hjernen.
Arbejdsopgaver: Dukomme til at interviewe, undersøge og scanne patienter. Du vil få et 
dybdegående kendskab til diverse kliniske undersøgelser, validerede spørgeteknikker og 
kognitiv testning, desuden vil du få et indgående kendskab til både SPECT og fMRI-scanning. 
Ved siden af, vil du få dit eget projekt, som kan blive din kandidatopgave og en artikel.
Os: Du vil blive en del af vores forskergruppe der består af ph.d. studerende Mette, Læge 
og forsker Mathias, medicinstuderende Nina samt projektets professor, Anders Fink-Jensen. 
Det er vigtigt for os, at have et hyggeligt arbejdsmiljø og et fællesskab, hvor vi supplerer, 
hjælper og vejleder hinanden. Vi arbejder dels på Novavìs alkoholambulatorier (Hvidovre og 
Lyngby), hvorfra vi rekrutterer vores patienter og dels på Rigshospitalet, hvor vi har kontor 
og hvor scanningerne foregår. 
Som forskningsårsstuderende aflønnes du med 10.000 kr./måned. 
Send en motiveret ansøgning sammen med dit CV til professor Anders Fink-Jensen: anders.
fink-jensen@regionh.dk.
Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte nuværende forskningsårsstuderende 
på projektet, Nina le Dous: nina.le.dous.01@regionh.dk

Hertoft-eftermiddage Sæson 2017-2018
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund, Dansk Forening for Klinisk Sexologi & Sexologisk 
Forskningscenter, AAU
Vært: Professor Christian Graugaard
Adgang: Gratis

28. september:
Morten A. Skydsgaard
Hænderne over dynen! Onaniens historie 1700-1950.
Hvorfor løb Søren Kierkegaard ned og så sig i spejlet efter at have ført en samtale med sin 
far om kønsdriften? Kiggede han efter onanistens afslørende ansigtstræk? Menneskets 
seksualitet har altid været et ukontrollabelt, fejret og undertiden destruktivt træk, som 
man har forsøgt at regulere. Et af de fejlslagne, men lærerige eksempler på kontrol drejer 
sig om onani, som i 200 år blev
opfattet som en farlig beskæftigelse for især børn og unge. Onani kunne i værste fald være
dødeligt. I foredraget dykker vi ned i datidens onanioplysning for at forstå, hvordan det kunne 
gå så galt, førend onani blev erklæret naturligt i 1930’erne og i dag anbefales til personlig 
selvudvikling. Oplægsholderen er læge og museumsinspektør på Steno Museet i Aarhus. 
30. november:
Lone Hørslev
”Dyrets år – en roman om Marie Grubbe”. Oplæsning og diskussion
Historien om adelskvinden, der blev født ind i samfundets absolutte top, blev gift med 
kongens søn og endte på bunden som fattig og forarmet kromutter på Falster. Forfatteren 
Lone Hørslev læser uddrag af sin anmelderroste bog ”Dyrets år – en roman om Marie 
Grubbe”. Hun vil desuden diskutere teksten og dens skandaløst-fascinerende hovedperson 
med publikum.

25. januar:
Marie Bruvik Heinskou
Voldtægt i et sociologisk perspektiv – introduktion til en ny befolkningsundersøgelse
I oplægget præsenteres resultaterne fra en ny stor undersøgelse af omfanget og karakteren 
af seksuelle overgreb i Danmark. Vi kommer ind på forskellige typer seksuelle overgreb, fra 
juridiske gråzonesager til overfaldsvoldtægter, fra parvoldtægter til voldtægter med ukendt 
gerningsperson. For at forstå nuancerne inddrages en række sociologiske forklaringer, 
som peger på, at situationens omstændigheder og relationen til gerningspersonen har 
afgørende betydning for overgrebets karakter og efterfølgende konsekvenser for offeret. 
Oplægsholderen er lektor i sociologi ved Aalborg Universitet.

22. februar:
Bente Rosenbeck
En kønsforsker takker af – at se frem ved at se tilbage
Det var ikke kun kvindeforskningen, som så dagens lys i 1970’erne, også seksualitetsforskningen 
fik en opblomstring efter at have ligget i dvale siden 1930’erne. Især kvinders seksualitet 
og homoseksualitet var dengang i fokus. Men efterhånden er andre seksualitetsformer og 
seksuelle rettigheder kommet højt op på den aktivistiske og politiske dagsorden. Der tales 
således i dag om et seksuelt eller intimt ”medborgerskab”. Professor emerita Bente Rosenbeck 
har arbejdet med kvinde- og seksualitetsforskning i mere end tre årtier. Hun vil i sit oplæg 
beskrive udviklingen fra aktivisme til akademia.

22. marts:
Steen Schapiro
Shamanistiske kropsritualer og ”Conscious kink”
Det, som vi i moderne tider kalder for BDSM og fetichisme, kan ses som en nutidig variant af
kropsritualer, som mennesker altid har engageret sig i. Fra meditation og tantra til seksuelle
ritualer, dominans og brug af magiske feticher eller kropskunst som piercing, symbolsk 
dekoration, soldans og suspension. Oplægget handler om en spirituel tilgang til fetich, 
kropskunst og ekstatiske riter, som kaldes for ”Conscious kink”. Herved kan begreber som 
fetichisme og sadomasochisme løftes ud af den traditionelle forståelse som noget ”perverst” 
og betragtes i et nyt lys. Oplægsholderen er er filminstruktør, debattør og underviser.
Sex & Samfund * Dansk Forening for Klinisk Sexologi * SexologiskForskningscenter
V/ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

Frivillige søges til ”DropForbi” – besøgsvenner/
lektiehjælpere for børn og unge med kræft:
Vi søger nye medlemmer til vores team af frivillige, der hver mandag eftermiddag og onsdag 
aften besøger de børn og unge, der er indlagt med kræft. Mandag eftermiddag holder vi 
lektiecafe fra kl. 16-18.

Målgruppen er børn og unge i skolealderen. Onsdag aften er vi i “Kræftværket”, som er 
Rigshospitalets værested for unge med kræft i alderen 15-29 år. Her er det os selv og de 
unge, som finder på, hvad vi laver - det kan være at spille Playstation, brætspil, grine af 
Youtube eller noget helt fjerde. Derudover afholder vi i skolernes sommerferie sommerskole 
for børnene i folkeskolealderen.

Målet med vores aktiviteter er at skabe et frirum, som de unge kan vælge til. Da aktiviteterne i 
høj grad er afhængig af de indlagtes energiniveau, må det forventes, at der nogle gange ikke 
er unge, som har energi nok til at deltage. Disse dage møder du dog stadig din medfrivillige, 
da alle vores aktiviteter bemandes med to frivillige. Udover disse to er der en tredje frivillig, 
der er bagvagt, og kan træde til, hvis en af de to bliver syge på dagen.

Krav til dig som frivillig:
Du skal være god til samvær med børn og unge, samt udvise empati og forståelse for deres 
situation. I forhold til frivilliggruppen er det vigtigt, at du er pålidelig, engageret og har lyst 
til at bidrage positivt til aktivitetens videre udvikling.

Dit udbytte – de unges gevinst:
Du vil blive grundigt forberedt på rollen som frivillig.
Du bliver en del af et seriøst projekt, som gør en forskel i de unges hverdag.
Du bliver en del af et allerede velfungerende og hyggeligt team af andre frivillige unge, 
hvor vi jævnligt mødes til sociale og faglige arrangementer.
Du får indflydelse og medansvar og får stor mulighed for at sætte dit præg på projektets 
fremtid.

Det praktiske:
Du skal som frivillig kunne komme på afdelingen minimum to aftener, samt stå til rådighed 
som bagvagt én gang om måneden. Derudover vil du skulle deltage i enkelte gruppemøder 
og en halvårlig kursusdag.

Besøgstiderne er:
Mandag: kl. 16-18 og Onsdag: kl. 19-21
Vi forventer derfor selvfølgelig, at du kan være en del af aktiviteten i disse tidsrum.

Du vil desuden blive medansvarlig i en undergruppe, der varetager en mindre del af de 
fælles arbejdsopgaver, således aktiviteterne kører rundt. Eksempler på grupper er ”PR” og 
”Lektiecafé”.
Du skal være mellem 20 og 35 år. Du skal desuden kunne binde dig til projektet i minimum 
et år og helst længere. Du vil fungere som en del af vores team fra 1. oktober og vil blive 
inviteret til en obligatorisk introduktionsaften torsdag den 28. september kl. 19.00. 

Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning på max 1 A4-side og dit CV til 
aktivitetsansvarlige Charlotte, Oliver og Frederik via linket her på siden senest søndag den 
10. september kl. 12.00. Vi er åbne for ansøgere fra alle studier/med alle uddannelsesmæssige 
baggrunde. Samtaler bliver afholdt mandag den 18. september, tirsdag den 19. september 
og torsdag den 21. september.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til dropforbi@gmail.com

http://frivilligjob.jobbank.dk/job/79851/ungdommens-roede/frivillige-soeges-til-dropforbi
Vi glæder os til at høre fra dig.

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, 
søger nye lægevikarer med start i midt September
Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske 
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. Som holdmedlemdækkes 3-4 vagter pr. måned.
Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge.  Arbejdet er varieret 
og lærerigt, og du får prøvet kræfter af med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision af 
den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som lægevikar kan takle 
travle perioder, og arbejde selvstændigt.

Oplæringtilbydes ved:
• 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre lægevikarer.
• 3 korte vagter (hvorfor der vil være ca. 5-6 i vagter den første måned).
• Region Hovedstadens introduktionsforløb, 5 dage i starten af hver måned mellem 

9-16 og forventes afviklet i de kommende måneder.
Løn:Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.
Krav:
• Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og 

forventer at bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøderdenførste mandag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper 

hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) inden første vagt.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 08.09.2017, kl. 18.00
Samtaler afholdes i uge 37 enten mandag eller onsdag.
Send en motiveret ansøgning samt CV til mail:holdleder.bbh@gmail.com.
Rammer for ansøgning:
• Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
• Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
• Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.
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STUDIEOPHOLD I ENTEN NORDEN, EUROPA ELLER 
USA I FORÅRET 2018 HUS
Overvejer du at tage et semester i udlandet i foråret 2018 ved en af fakultets 

partneruniversiteter i Norden, Europa eller USA - så har du nu mulighed for at søge en 

restplads – ansøgningsfrist den 11. september 2017.

Hvornår på studiet:

Det er muligt at tage på et udvekslingsophold på hhv.  2. og 5. semester (International Perspektiv 

– Klinik i udlandet) på kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen. 

Hvortil:

Fakultetet råder over 34aftaler i 13 forskellige lande i Norden/Europa samt fem aftaleri hhv. 

Australien, Japan og USA.Vi har restpladser i Europa/Norden i hhv. Finland, Sverige, Belgien, 

Frankrig, Italien, Spanien og Østrig. 

Derudover har SUND indgået en ny aftale med University of Iowa (8 uger valgfrie kliniske 

kurser) som kombineres med Rigshospitalets aftale med MassachuttesEye and EarInfirmary 

(Harvard Medical School), Boston(4 ugers klinisk kursus i ØNH). Du kan læse mere om  

udvekslingsmuligheden til både University of Iowa og Harvard Medical School på KUnet: 

Kandidat i medicin/Udlandsophold/Hvordan gør jeg?/Ansøgningsprocedurer/SUNDs 

oversøiske partnere

Information om hvilke restpladser, du har mulighed for at søge, kan du finde i selve 

ansøgningsblanketten (https://intranet.ku.dk/medicin_ka/blanketter) på KUnet.

Ansøgningsfristen er den 11. september 2017.  

RÅD OG VEJLEDNING

Sektion for internationalisering

Spørgsmål om udveksling:

ExchangeOutgoing@sund.ku.dk

Træffetid for international vejledning er:

• Tirsdag: kl. 13-15

• Torsdag: kl. 11-13 

Lokale 21.1. på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Få venner og sparring på tværs af semestre og hold
Kære bachelorstuderende

Vi er en gruppe studerende, der gerne vil gøre en ekstra indsats for, at vi har et rigtig godt 

sammenhold og studiemiljø her på medicin. I den forbindelse satte vi os ned og tænkte over, 

hvad vi synes, vi selv har manglet under studiet. Vi fandt frem til, at vi alle sammen godt ville 

have haft muligheden for at have en ældre studerende i nærheden, der selv havde været 

igennem det hele, som vi kunne spørge til råds og sparre med undervejs. Derfor startede 

vi en mentorordning – så alle studerende netop kunne få denne mulighed.

Og nu har I også muligheden! I kan nemlig få en mentor allerede dette semester. En mentor 

er en ældre studerende, der gerne vil hjælpe jer med at gøre studielivet lidt nemmere. 

Mentorordningen er en rigtig god mulighed, hvis du har lyst til at:

• Lære nye mennesker at kende

• Få sparring på tværs af semestre og hold 

• Trække på erfaringer fra nogen der selv har været igennem studiet

• Få hjælp til tidsprioritering bl.a. i forhold til studie og fritid 

• Snakke om de oplevelser, man får på studiet

Over 140 studerende har fået en mentorgruppe i løbet af det sidste år, og har været rigtig 

glade for det. Kunne du også tænke dig en mentor?

Tilmeld dig her: 

https://goo.gl/forms/IcohaoHhQp0DANau1

Eller via www.pusterummet-sund.dk Frist d. 11/9

De bedste hilsner Pusterummet

Moderat fysisk aktive unge mænd søges til 
forskningsprojekt
Har du lyst til at deltage i et større videnskabeligt projekt der omhandler effekterne af 2-ugers 
immobilisering og 4-ugers genoptræning, samt giver et indgående kendskab til kredsløb- 
og muskelfysiologi og metoder relateret til forskning heri? Så er det måske dig vi mangler! 

I dette projekt forsøger vi at opnå en bedre forståelse af hvordan skeletmuskler- og blodkars 
funktionsevne forringes ved længerevarende immobilisering (gipsning i 2 uger), og hvilke 
faktorer der er afgørende for den efterfølgende genoptræning (4 uger). I forlængelse heraf 
vil vi gerne undersøge om træning under immobilisering kan forebygge / mindske tabet 
af funktionsevne i blodkar og muskler.

Vi søger derfor moderat aktive mænd i alderen 18 – 35 år, der har lyst til at deltage i dette 
spændende projekt. 
For at deltage skal du
• være sund og rask
• ikke lide af hjertekarsygdomme 
• være moderat / almindelig fysisk aktiv
• være ikke-ryger (de sidste 10 år)
• ikke være overvægtig (BMI < 25)
Som deltager skal du gennemgå én helbredsundersøgelse, seks hele forsøgsdage (5-7 timer) 
og én kort forsøgsdag (1time). Derudover vil du skulle deltage i træning på Københavns 
Universitet. 
Forsøget udføres på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, i samarbejde 
med ortopædkirurgisk afdeling på Herlev og Gentofte sygehus, og der ydes økonomisk 
kompensation for deltagelse.

INTERESSERET? – så kan du læse mere på vores hjemmeside, og / eller kontakte:
Nicolai Rytter, Ph.d. Studerende
I nst i tut  for  Idræt og 
Ernæring, Københavns 
Universitet
E-mail: gips@nexs.ku.dk / 
Tlf: +45 3533 1600
w w w.nexs.ku.dk/om_
nexs/forsogspersoner 

Medicinstuderende søges
Til pasning hjemme af dejlig og mild dreng på 8 år, der på grund af en genfejl er 
multihandicappet og har epilepsi. 
Frederik bliver udelukkende passet hjemme og vi har lavet en tilbygning til ham med alle 
nødvendige hjælpemidler.
Vi søger en kærlig og omsorgsfuld medicinstuderende, der vil være med til at give Frederik 
de bedst mulige betingelser for at trives godt. Vi vil gerne have, at du ikke er nået længere 
end 1-2 år på studiet, da vi gerne vil have dig tilknyttet vores søn en række år frem.
Vi bor ca. 2 km. fra Klampenborg Station og der er bus til døren. Vi bor i meget dejlige 
omgivelser og der er gode muligheder for gå-ture i Dyrehaven og ved vandet.  Når du har 
vagter, er der mad til din rådighed.
Du vil blive trænet op i pasning af vores søn, således at du først kommer til at passe ham 
alene, når du føler dig tryg hermed. I oplæringsperioden forestiller vi os, at du kommer hos 
os ca. 6 timer pr. uge.
Vi har brug for, at du passer vores søn:
• 1 X 3 timer pr. uge om eftermiddagen fra 15-18
• ca. 1 X nattevagt kl. 21-06 pr. uge (du sover ved siden af Frederik og er kun vågen, 

når han vågner)
• ca. 1 X 24 timers vagt pr. måned (enten kl. 15-15 fredag-lørdag eller 15-15 lørdag 

–søndag)
• Deling af 7 døgn pr. år med de 3 andre stud. med. eller stud. fys., der er hos os, når vi 

holder 1 uges ferie med vores yngste søn. 
• Vikar for Frederiks socialpædagog, der passer Frederik herhjemme  6 uger om året og 

ved sygdom  fra kl. 09-15 (vagterne fordeles blandt vores 4 hjælpere)

De 4 vi har til at passe Frederik, fordeler selv de fleste vagter (bortsat fra en fast eftermiddag 
om ugen) mellem sig og dækker af for hinanden under ferie og eksaminer mv.

Hvis du kunne tænke dig at passe vores dejlige dreng, bedes du kontakte:  
Pernille Fredslund; Mobil: 25 10 19 93

Quiz: Kan du bestemme 
hjertets akse?
Hvis du kan, har du mulighed 
for at vinde 2 biografbilletter 
ved at deltage i et projekt om 
hjertets akse. Løs opgavearket 
vedlagt dette nummer af MOK 
eller find det på QR-koden.
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Undervisningsassistenter søges til Øre-Næse-Hals-
undervisningen på Rigshospitalet-Gentofte

Har du interesse for ØNH og vil du gerne forbedre dine formidlingsevner, så se med her!

ØNH afdelingen på Rigshospitalet og Gentofte søger undervisningsassistenter til 

undervisningen af medicinstuderende på 3. og 5. semester kandidat som foregår fra 

d.30.01.17 til d.02.06.17.

Vi er et lille hold medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med 

afdelingens professorer og lektorer. Undervisningen foregår fra kl.8-15 mandag til torsdag 

på både Rigshospitalet og Gentofte hospital.

Vores opgaver er bl.a.:

• Finde relevante patienter til undervisningen

• Undervise i anamneseoptagelse, den objektive undersøgelse samt ØNH sygdomme

• Instruere i forskellige ØNH procedurer og indgreb

• Fungere figurant ved demonstration af ØNH undersøgelser

• Undervise i nødtracheotomi (simulation med fantomer)

• Assistere til operationer i tilfælde af aflyst undervisning

Krav:

• Bestået ØNH-kurset

• Interesse i ØNH herunder er motiveret i at dygtiggøre ifm. opgaven som 

undervisningsassistent

• Deltage til introduktionsmødet d.27.01.17 hvor oplæring finder sted

• Dække én (gerne to) fast dag om ugen, fra kl.8-15. 

Løn efter SUL overenskomsten.

Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til f.l.shahrestani@gmail.com

Send en motiveret ansøgning til:

 f.l.shahrestani@gmail.com med cc: christian.von.

buchwald@regionh.dk, Suzannah.Job@regionh.dk  

Frist: 02.12.16 kl.12.00

På vegne af Professor Christian von Buchwald

Fahd Al-Shahrestani

Vinterens	infektionspædiatriske	kursus	i	Nepal,	uge	46,	2017		
	
Enhed	for	Global	Sundhed,	Rigshospitalet,	arrangerer	infektionspædiatrisk	kursus	i	november	2017.	
Kurset	arrangeres	i	samarbejde	med	BørneUngeKlinikken,	Rigshospitalet,	Kanti	Children’s	Hospital	i	
Kathmandu,	United	Mission	Hospital	i	Tansen,	og	Dhulikhel	Hospital.			
	
Fokus	vil	være	på	TB	og	andre	luftvejssygdomme,	diarré	sygdomme,	rejsemedicin	inkl.	højdesyge,	
neonatal	sepsis,	underernæring	m.m.	Der	vil	dagligt	være	patientdemonstrationer	og	gruppearbejde.	
Herudover	er	der	planlagt	besøg	i	provinsbyen	Pokhara.		
	
Kurset	henvender	sig	især	til	læger,	sundhedspersonale	og	medicinstuderende	med	interesse	for	
pædiatri,	infektionsmedicin,	tropemedicin	og	epidemiologi.	Kurset	vil	foregå	på	engelsk,	og	der	kan	søges	om	
godkendelse	som	Ph.d.-kursus	ved	Københavns	Universitet.	
	
Arrangører	er	professor	Freddy	Karup	Pedersen,	overlæge	Anja	Poulsen	og	reservelæge	Kia	Dungu.		
	
Prisen	for	deltagelse	er	15.900	kr.	for	kursusafgift,	fly	(inkl.	to	indenrigsture),	hotel,	morgenmad,	frokost	og	lokal	
transport.	Pristillæg	for	enkeltværelse	følger.	Visum	(25	USD),	vaccinationer	og	forsikring	er	IKKE	inkluderet.		
	
Afrejse	fra	Kastrup	lufthavn	d.	10.	November	og	hjemkomst	d.	19.	november.		
	
Tilmelding	(og	betaling)	skal	ske	senest	d.	1.	September	2017	pr.	mail	globalhealth.rigshospitalet@regionh.dk.	
	
For	foreløbigt	detaljeret	program	og	info	om	gruppearbejde,	se	bilag.		

ENHED	FOR	GLOBAL	SUNDHED,	RIGSHOSPITALET	
Email:	globalhealth.rigshospitalet@regionh.dk	
Telefon:	+45	35	45	98	71	
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-
klinikker/julianemarie/enhed-for-global-
sundhed/Sider/default.aspx	

Forskningsårsstuderende søges til stor t og 
spændende klinisk projekt

Vi søger skolarer med interesse for endokrinologi, kardiologi,træning og metabolisk 

sundhed til et prægraduatforskningsår.

Projektet:

Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige 

konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk. 

Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både 

fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver 

især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk 

inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?

Periode

Opstart snarest muligt. Ansættelse med løn i op til 12 måneder, 37 timer om ugen. 

• Dine arbejdsopgaver

• inklusion af forsøgsdeltagere på Hvidovre Hospital

• udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi

• udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest)

• evt. stå for den strukturerede holdtræning

Vi tilbyder

• forfatterskab(er) på videnskabelige artikler

• indblik i forskningsverden samt at være en del af et større       forskningsteam

• selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder

• vejledning under hele forløbet

• mulighed for at skrive din kandidatopgave

Du har desuden mulighed for at deltage i nationale og internationale konferencer. 

For yderligere information kan du kontakte: 

LektorSigne Torekov, (torekov@sund.ku.dk eller tlf 22983827), 

Biomedicinsk Instiut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, 

Københavns Universitet
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Adgang til undervisningslokalerne i Mærsk Tårnet 
som forsøgsordning 
 Fra 9. juni vil undervisningslokalerne i Mærsk Tårnet ikke blive aflåst, når undervisningen 
slutter. I stedet får SUNDs studerende mulighed for at bruge lokalerne på linje med de 
øvrige læsepladser i Mærsk Tårnet og resten af Panum.

Når undervisningslokalerne hidtil er blevet låst af, så skyldes det, at der er skrøbeligt og 
værdifuldt udstyr i dem. Og virker tingene ikke næste morgen, er det til stor gene for 
både undervisere og studerende, som i værste fald ikke kan gennemføre den planlagte 
undervisning.

Mange studerende har udtrykt ønske om at kunne benytte undervisningslokalerne, når 
de ikke bruges til undervisning. SUND vil derfor i juni teste, om lokalerne ’kan tåle’ at stå 
ulåst. Oplever vi tyverier, hærværk, uforsigtig omgang med AV-udstyr eller manglende 
oprydning, så standser ordningen. Efter ’test-måneden’ vil vi vurdere, om adgangen til 
undervisningslokalerne skal være en permanent ordning.
Hvis alle SUNDs studerende hjælpes ad med at passe på lokalerne og deres udstyr, så kan 
det forhåbentligt komme mange til nytte med ekstra plads til at læse og til gruppearbejde.
 
Oplever du fejl eller mangler i lokalerne, så meld det elektronisk her: 
http://ejendom.sund.root.ku.dk/
(Du skal være koblet på SUND-netværket for at kunne logge på Facility Help Desk. Er du 
ikke det, kan du i stedet skrive til teknik@sund.ku.dk.)
Lokalerne kan ikke bookes, spisning er ikke tilladt i undervisningslokalerne, og AV-udstyret 
må kun benyttes af SUNDs undervisere. Og ellers så gælder bare sund fornuft: Affald skal i 
skraldespanden, service skal retur til kantinen, og der skal være plads til alle og rart at være.

Rejsebeskrivelse 
af Amalie, Tobias og Mads

Gennem flere år har Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk klinik haft et samarbejde 
med Massachusetts Eye and EarInfirmary (MEEI), der er et universitetshospital i Boston 
med tilknytning til Harvard Medical School. MEEI er et hospital hvor kun 2 specialer er 
repræsenteret: Øre-, næse- og halskirurgi samt oftalmologi. Hospitalet er dog på størrelse 
med et middelstort dansk hospital, og er højt specialiseret inden for de to ovennævnte 
specialer.

    MEEI er for andet år i træk blevet kåret til det bedste nationale hospital i Øre-, næse- og 
halskirurgi. Hospitalet er velrenommeret og tiltrækker toneangivende kirurger fra hele 
verden. Nogle patienter rejser langt (nationalt som internationalt) for at komme til en 
konsultation på hospitalet. 
   På hospitalet findes en stor diversitet af subspecialer indenfor Øre-, næse-, og halskirurgi, 
hvor flere læger er tilknyttet hvert subspeciale. Som studerende på afdelingen modtager 
man et ugeskema med, hvilken læge man skal følge. Skulle man have andre ønsker er det 
meget fleksibelt. Man er typisk 2 uger på operationsgangen og 2 uger i ambulatoriet. Såfremt 
man ønsker at opleve en skadestue kun med Øre-, næse- og halskirurgiske problemstillinger 
findes dette også på hospitalet. Der foregår meget forskning inden for hvert subspeciale, 
og der er rig mulighed for at udvide sin faglige horisont.

Samarbejdet med Rigshospitalet består i at 2-3 medicinstuderende fra Københavns 
Universitet 2 gange årligt får mulighed for at komme på et klinisk ophold af 4 ugers varighed 
på MEEI, og afslutningsvis holder en præsentation af relevant forskning eller en kasuistik. 

Vi var så heldige at blive udvalgt til at komme på et sådant klinisk ophold i juni 2017. 
Glade og forventningsfulde så vi frem til at deltage i det kliniske arbejde på et hospital 
med højt specialiseret funktion i Øre-, næse-, og halskirurgi samt opleve det amerikanske 
sundhedssystem indefra. 

Dagen starter kl. 6.00 med “morning rounds” hvor en 1. reservelæge sammen med 
afdelingens øvrige reservelæger tilser patienter indlagt i hoved-halsonkologisk regi. 
Til stede ved stuegang, og på afdelingen i øvrigt, vil der være medicinstuderende, 
internationale studerende og studerende under uddannelse til “physiciansassistant”. Som 
medicinstuderende forventes det at man deltager aktivt i stuegang og assisterer i skift af 
forbinding, og fjernelse af suturer m.m. På operationsgangen er der mulighed for at se og 
assistere til operationer inden for alle subspecialer. Der foregår typisk alt fra mindre indgreb 
af 30 minutters varighed til procedurer af op mod 8 timers varighed. I ambulatoriet er der 
mulighed for at opleve, hvordan førende kirurger oplærer yngre læger, medicinstuderende 
samt assistenter og samtidig ser patienter henvist med komplicerede problemstillinger. 
Dagen slutter typisk mellem kl. 17-19. Hver torsdag er der undervisning af alle lægerne i et 
relevant emne, og hver fredag case-undervisning af yngre læger. 

Det bliver til mange timer på hospitalet i løbet af ugen, men man har fri i weekenden. Her 
kan man opleve Boston som er en by med meget historie. Ligeledes kan man afhængigt 
af årstiden dyrke vandsport på Charles River, opleve en basketball, baseball, ishockey eller 
amerikansk fodboldkamp.

Har du interesse for det Øre-, næse- og halskirurgiske speciale, og lysten til at møde nogle 
af verdens førende kirurger kan opholdet på MEEI på det varmeste anbefales. 

Der udbydes to-tre pladser i januar 2018. Følg med i MOK ang. hvornår der kan ansøges til 
Professor, overlæge Christian von Buchwald på Rigshospitalets Øre-, Næse- og Halskirurgiske 
og Audiologisk Klinik.

Der vil være mulighed for at høre yderligere om opholdet på SØHNKS møde tirsdag d. 5. 
september. 

MOK ELSK
ER BARE DYR DYR ER SØDE!! 
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MOK ELSK
ER BARE DYR 

HA’ SVAR 
PÅ REDE 

HÅND

Ortopædkirurgi – i klinisk praksis
Som læge vil du ofte blive mødt med 
problemstillinger, der kræver øjeblikkelige 
svar. Med Ortopædkirurgi – i klinisk 
praksis får du både en lærebog om 
det ortopædkirurgiske speciale og et 
opslagsværk, du kan bruge i klinikken, 
når du skal stille en diagnose. Bogen 
er fyldt med kliniske billeder, tegninger, 
tabeller og faktabokse, der gør de kliniske 
tilstande meget håndgribelige. Køb dine 

studiebøger på 
munksgaard.dk 

Kære nye og gamle studerende!
MedicinerRådet (MR) siger velkommen 
til et nyt semester og velkommen 
til medicinstudiet. Er du interesset i 
medicinuddannelsen og/eller kunne 
du tænke dig at lære mere om den? 
Vi l  du forbedre uddannelsen og 
være med til at skabe den fremtidige 
medicinuddannelse?  
MR holder månedsmøde D. 6. Sept. Kl. 17 i 
Studenterhusets lokaler (Nørre Allé 8, 1. Sal).
Alle er velkomne - nye som gamle!
Der vil være mad til mødet - vel mødt!
På vegne af MR,
Andrea Maier, formand 

“Medicinerrådet har sendt en delegation afsted til Helsinki, Finland til årets 
AMEE konference.
AMEE (The Association for Medical Education in Europe) afholder årligt en 
konference med fokus på medicinsk uddannelse. De næste par dage vil vi 
sammen med 3.900 andre deltagere fra 92 forskellige lande tale om bl.a. 
studieordninger, feedback, kliniske færdigheder, stress hos studerende, 
diversitet, empati, læringsprocesser og meget mere.”

Velkommen til Studiet og dit nye hjem:
STUDENTERKLUBBEN.

Stedet hvor alt der er godt kan opspores.
Heriblandt; din morgenkaffe, din læsemakker og 
Fredagsbar (vigtigt). #Epic2themax.  
Så hvad sker der af ting i klubben?

• Kaffe
• Kaffe
• Kaffe
• Fredagsbar
• 69 timersbar
• Semesterstartsfester
• Eksamensfest
• Teknotorsdag
• Brætspil 
• HG Weekend! 
• Der er også øl og toiletter.

Like os på facebook "Studenterklubben på Panum 
(officiel)" for at følge med i alle de sjove ting! 
Har du lyst til at være med?  Det er Panums hyggeligste 
fælleskab så kom til HG intro og hør om HusGruppen 
der står det hele! Mandag d. 4/9 og 11/9 kl 15.00 er 
der intro, derfter mandasgsmøde og rundvisning. 
Du vil desunden blive budt på middag. Herligheden 
afsluttes med klub 100! 
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1. Semester: 
30/8  kl.10-12   Tutor 

2. Semester:  
29/8  kl. 13-14   LU 
 
3. Semester: 
6/9  kl. 13-14   LU 
 
4. semester:  
1/9  kl. 11-12   Jerne 
 
5. Semester: 
28/8  kl. 13-15   Jerne 
 
6. Semester:  
RH  7/9  kl. 9-11   RH2 
HVH  1/9  kl.10   Holst 
HER  5/9 kl. 11-12  Holst  
 
7. Semester: 
  Mere info følger 
 
8. semester:  
4/9   kl. 12-13   HA  
 
9. Semester:  
8/9  kl. 9-12   Jerne 
  
10. semester:  
Neuro  31/8 kl. 10-12  Dam 
Børnepsyk  31/8 kl. 10-12  NN 
Voksenpsyk   Mere info følger 
 
11. Semester:  
Send selv billede til info@scorebogen.com, grundet sen studiestart 
 
12. Semester: 
  Mere info følger 
 
Basisgrupper:  
Send et billede på info@scorebogen.com eller på facebook inden 
den 30.september 2017 
Semesterfri eller de der ikke er til stede ved billedtagning af deres 
hold, kan få taget billeder ved: 

Fredagsbar   d. 8/9          kl. 15-17 

Fredagsbar    d. 6/9           kl. 15-18 

 

 

SCOREBOGEN 
2017 

Husk en 50'er og et smil! 
 
Betal med MobilePay ved 

fotografering til 

Rasmus Alder   22546091 
 
Vi beder om lidt af jeres tid til at 
få taget billeder, tak for det. Det 
bliver til gengæld nogle sprøde 
fotografier! 
 
Vi undskylder for evt. ventetid 
og forsinkelser! 
 
Alle opgivne tider er cirka-
tidspunkt, der vil komme 
yderligere informationer på 
dagen. Som udgangspunkt 
tager vi billederne i successiv 
rækkefølge, startende med det 
laveste nummer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du ikke nåede at få 
taget billedet med dit hold 
eller på anden måde er 
forhindret i at deltage i 
fotograferingen, kan du 
også sende et billede til os 
på facebook, insta eller: 
info@scorebogen.com 

Husk dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. SU. 1/10. 

Hvis I ser fejl i jeres tider, 
eller der bliver rettet i jeres 
skema, vil vi meget gerne 
vide det. Skriv venligst til os 
på facebook. 

Afsluttende kommentar: 

Vi i scorebogsredaktionen 
vil i år bestræbe os på at få 
bogen hurtigere færdig. 
Dette kan kun lade sig gøre 
ved at vi presser os selv og 
sætter meget tid af i 
september. Vi håber, at I 
støtter op om projektet 
igen i år. Fuldt pensum. 

Vi glæder os til en ny og 
endnu bedre udgave af 
medicinstudiets 
kernepensum. Scorebogen! 

Scorebogshilsner 

Scorebogsredaktionen 
anno 2017 

PS: Fik du ikke hentet 
bogen fra sidste år kan 
dette gøres ved 
ovenstående fototider. 

www.Scorebogen.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fototider 
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siger tak for 7 fænomenale rusture!

...og tak for en brager russerfest!
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TEKNO TORSDAG 
TORSDAG  

31/08 

KL. 20.00 – 02.00 

STUDENTERKLUBBEN 

FRI ENTRE  

2 VENNER PR. 

STUDIEKORT 

INDGANG: DISKOTÅRNET 

ELEKTRONISK MUSIK, CLUB MATE OG KOLDE ØL 
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