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Kvinden bag #DropTheBase #kemikaliegate  #ChubbyBubblesGirl

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.
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(ansvarshavende@mok.dk)
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Anders Mo

Johan

Sofie

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
UAEM holder månedsmøde. Se side 5. 
Anders laver scorebog. 

Torsdag
SEXEX holder månedsmøde. Se side 5. 
Pi holder farvelmiddag - Mikkel skal ikke 
med. 
Alice bliver 23 år gammel! Tillykke! 

Fredag
FREBAR! Johan går på dødsdruk. 
Alice gør det samme til reunion. 
Tandlæge auktionsbar! Se side 5. 

Lørdag
Alle har tømmermænd. 
Mo arbejder semi-hårdt. 

Søndag
Andrea møder Jesus. 
Sofie ligger på langs.
Scorebogen smutter fra MOK. 
Johan er på Tour de Jagt. 

Mandag
MOK deadline 12.00
Anders ligger på langs. 

Tirsdag
FADL GF kl 16.00 i HOLST AUDITORIET. 
Gratis memokursus. Se side 7

Alice
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Din nye MOK’er

 Hej! Jeg hedder Alice. 
Og en masse efternavne. 
Bliver mest bare kaldt 
Alice. Jeg er ny i MOK, 
og her er en side om mig i 
MOK’s venindebog.

Opholdsted:   I hverdagene primært på panum, i klub-
ben. Fremover på MOK? I weekenden finder du mig i min 
sofa (helst)

Fødselsdag:   5 oktober woop! Det er på torsdag. Husk 
det <3 

Jeg har    1    søskende som hedder   Astor Pas-
tor. Min hypebeast lillebror <3

Nationalitet:    Svensk/dansk/fransk mix og min farmor 
er amerikaner.

 Mine fritidsinteresser:    at være sammen med mine 
veninder. 

Jeg samler på:     salt- og peberposer fra kantinen. 
Bare fordi man ikke må tage dem. Hehe.

Mit største ønske er:   at holde hundefødselsdag 
for min fremtidige hund. 

Jeg vil gerne være:   sej og også sej nok til at køre 
med cykelhjelm.

Min bedste tid på dagen: Når jeg kan spille back-
gammon i klub. (Ny hobby)

Min bedste bog: Self Blåhvalen <3 Den er endda med 
på mit pb <’3

Min bedste grammofonplade:     Så hipster er jeg 
ikke. Er faktisk slet ikke hipster :’(

Mit bedste fag:   Endokrinologi, REPRODUKTION 
og blod. 10hi

Min livret: Kaffe fra klubben (OneLove) og nachos. 

Og jeg kan lide…

At se: På scorebogsfyrene når de hårdtarbejdende skriver 
scorebog. Perfekt uge at starte i MOK på. Derhjemme på 
sofaen må jeg nøjes med dokumentarer.

At lave: Collager med mine yndlingsdyr

At klappe:   Hunde og får

Yndlings…

Skuespiller: Ham der spillede Barnaby. John.. et eller 
andet 

Minder på studiet: Da jeg næsten vandt i FADL 
banko!! Åh, og i dag <3 

Drink til frebar: Øl. OC. Små sure.

Tøj:  Sjove sokker. Kun sjove sokker. 

Ting jeg kunne lide engang, men ikke kan 
lide mere:
• Min computer. Den var så sød, men nu har den virus 

og en servicebesked med: ”batteri til service”

• Snapchat filtre. Nu er de yt

Ting jeg ikke kunne lide før, men nu godt 
kan lide: 
• At gå med briller. Man lærer det der med at man ikke 

kan se 180° rundt.
• Hospitalsuniformer. De der bukser med lynlås og knap 

til kvinder er not so bad. 

• Gin og Tonics. Jeg har lært det! Endelig!
 
Til sidst men ikke mindst… 3 andre ting om 
mig:
1. Jeg har set en UFO
2. Mit yndlingsslik er ”sega råttor”
3. Jeg glæder mig til at lave en masse MOK i fremtid- 
 en <3 <3 <3

Vi ses på Panum! 
Venindeknus fra mig <3
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Bamsehospitalet og Sund Krop

Velkommen til Panums hyggeligste basisgruppe! Her har 
du muligheden for at træne dine kommunikationsevner, 
samt lære en masse medstuderende at kende på tværs af 
semestrene. Vi holder Bamsehospitaler, hvor børn kan komme 
med deres syge bamser, og få dem undersøgt af trænede 
bamselæger. Derudover har vi undervisning på skoler i 
København, hvor vi underviser om kroppen og sundhed. Alt 
sammen for at gøre børn mere trygge og informerede om hvordan vores kroppe fungerer. 

Alle er velkomne, vi har ingen krav om semestertrin. 

Kommende begivenheder: 
12. oktober – Månedsmøde med græskarudskæring og halloweentema
13. oktober - Kulturnat
21. oktober - Furesø bibliotek
8.-10. november - Bamsehospitalet på Panum
9. november – Filmeftermiddag og foredrag m. pædiater Tim Kristensen om arbejdet i 
Børnemodtagelsen
10. november - Årets bamsejulefrokost
25. november - Rødovre bibliotek 

Find os på facebook: “Bamsehospitalet & SundKrop, København”, tag din læsemakker under 
armen og tilmeld jer begivenhederne. 

Eortas Kursus i Nyrefysiologi
DATO: 5. oktober klokken 16:30 - 18:30
STED: 13.2.25 Mærsk Tårnet

Så er Eorta klar med semesterets første kursus og denne 
gang dykker vi ned i nyrefysiologien, hvor nefrolog og erfaren 
underviser Tobias Bomholt, der har sin daglige gang på Riget, 
lægger vejen forbi Panum og giver os et lynkursus i nogle af de 
vigtigste begreber inden for nyrefysiologien. 

Kurset er yderst relevant for 5. semester BA og kan bruges som et 
supplement til eksamenslæsningen samt for andre med interesse for nyrefysiologien. 
Emner der især vil lægges vægt på: 
•	 Calcium/fosfat/D-vit
•	 Vandregulering/ADH
•	 EPO
•	 Clearance
•	 Osmolaritet og natrium-regulering
•	 Renin-angiotensin-aldosteron-syst. 
•	 Case om blodprøverne hos en kronisk nyresyg, hvor disse forandringer ses. 
•	 Med meget mere eksamensrelevant guf!

Da vi godt ved, at man efter en lang dag på Panum bliver lidt lækkersulten, vil vi selvfølgelig 
som altid diske op med en masse lækkerier til ganen! Så tag din læsemakker under armen 
og bliv fortrolig med nyrefysiologien - vi lover, at du ikke bliver skuffet;)

Så skynd dig at få fat på din (gratis) billet, da der er et begrænset 
antal pladser! Deltagelse kræver medlemskab! 
Er du ikke medlem endnu? Så frygt ej! Det koster kun 49 kr 
at blive medlem, og det eneste du skal gøre er at overføre 
pengene til vores Nordea konto:
Reg. nr.: 5501 
Kontonr.: 6894309308
og derefter sende en mail til eortagruppen@gmail.com, hvori du 
gør opmærksom på dit nyerhvervet medlemskab og BUM - så er 
du medlem og kan frit benytte dig af vores mange kurser igennem 
hele 2 semestre!

Vi glæder os til at se dig,
EORTA

Infomøde om Eorta og AIDS-fondets samarbejde!
DATO: 24. oktober klokken 17:15 - 18:30
STED:13.1.80 Mærsk Tårnet
Eorta er stolte over at præsentere et nyt samarbejde med AIDS-Fondet. Dette samarbejde 
bygger en bro mellem stud.med'er med interesse for HIV/AIDS og AIDS-Fondet og giver 
gode muligheder for nogle helt vildt spændende oplevelser og læring om HIV/AIDS og 
andre kønssygdomme! 

Uden at afsløre for meget kan vi fortælle, at der vil være rig mulighed for gratis adgang til 
store danske festivaler såsom Roskilde, Tinderbox og Copenhell. 
Så hvis du er interesseret i HIV/AIDS, Infektionsmedicin, Frivilligt arbejde, intern medicin 
eller bare interesseret i gratis billetter så kom og vær med Tirsdag den 24/10 klokken 17.15 
(lokale følger), når vi løfter sløret for vores kommende planer! 
Som altid vil vi diske op med lidt lækkert til ganen så tag din læsemakker under armen og 
kom og vær med til at bygge noget nyt op og få indflydelse på et blomstrende samarbejde! 
Vi glæder os til at se jer
Eorta og AIDS-Fondet

Eortas Kursus i Objektiv Undersøgelse
DATO: 14. november klokken 16:15 - 20:00
STED: Panum Instituttet 
Eorta inviterer til vores efterspurgte kursus i objektiv undersøgelse, hvor vi her vil lære dig 
de basale færdigheder, som hører med til enhver god undersøgelse. Kurset er især oplagt 
for dig som skal i TKO til vinter/sommer, i klinik eller hvis du blot gerne vil lave noget andet 
end kun at have næsen i bøgerne.

Kurset består af 5 poster, hvor du lærer at lytte til lunger og hjertet, undersøge abdomen, 
tjekke halsen, mundhulen og øjne samt kigge på ekstremiteter.
Hver post tager ca. 30 minutter foruden en intro, så regn med ca. 4 timer. Men bare rolig, 
det bliver ikke kedeligt og gennemgående for vores kurser er, at folk blot efterlyser mere tid.
Da vi godt ved, at man efter en lang dag på Panum bliver lidt lækkersulten, vil vi selvfølgelig 
som altid diske op med en masse lækkerier til ganen! Så tag din læsemakker under armen 
og bliv klogere på et redskab som alle læger uanset speciale skal kunne. 

Billetten er gratis og kan 'købes' via følgende link: https://billetto.dk/e/kursus-i-objektiv-
undersogelse-billetter-215233 OBS! Selvom billetten er gratis, kræver det dog medlemskab 
af Eorta, og billetten er først adgangsgivende til eventet, når du har meldt dig ind i Eorta.
Er du ikke medlem endnu? Så frygt ej! Det koster kun 49 kr at blive medlem, og det eneste 
du skal gøre er at overføre pengene til vores Nordea konto:
Reg. nr.: 5501 
Kontonr.: 6894309308
og derefter sende en mail til eortagruppen@gmail.com, hvori du gør opmærksom på dit 
nyerhvervet medlemskab og BUM - så er du medlem og kan frit benytte dig af vores mange 
kurser igennem hele 2 semestre!
Vi glæder os til at se dig,

OBS-OBS-OBS-OBS!! Lokale følger.

Eortas Kursus i Røntgen af Thorax
DATO: 13. december klokken 17:15 - 19:15
STED: 13.1.83 Mærsk Tårnet
Vil du lære at aflæse et rtg af thorax? Eller skal du snart i klinik og vil gerne genopfriske din 
viden og den systematiske tilgang til røntgen-analyse?
Uanset hvad årsagen er, så kom med den 13. december kl. 17.15 (lokale følger) når vi i 
Eorta afholder et eksamensrelevant kursus i røntgen af thorax ved yngre radiolog Michael 
Brun Andersen.

Kurset vil bestå af en times teoretisk gennemgang efterfulgt af en times case-arbejde i 
grupper, hvorfor det kan anbefales, at man medbringer egen computer.

Kurset henvender sig til alle med interesse og er gratis for Eorta medlemmer, så hvis du 
endnu ikke er medlem af Eorta så fortvivl ej, for det tager kun 2 sek.! Det eneste du skal 
gøre er at betale kun 49 kr. på følgende Nordea konto:
Reg. nr.: 5501 
Kontonr.: 6894309308
hvor du angiver dit KU-bruger navn (eks. abc123) i beskeden til modtageren og derefter 
sender en e-mail til eortagruppen@gmail.com, hvor du blot gør opmærksom på din 
tilmelding.

Da der er et begrænset antal pladser på kurset, er det først-til-mølle princippet der gælder 
mht. tilmelding! Så skynd dig at få fat på din billet (gratis) her: 
https://billetto.dk/e/eortas-kursus-i-rtg-af-thorax-billetter-217825
Fordi vi jo er i december måned, vil vi sørge for lidt julehygge med varme æbleskiver og 
kaffe samt andet lækkert til ganen!

Vi glæder os til at se dig 

Eorta

Vil du med PIT til Afrika til foråret?
Så er du heldig! PIT har nemlig lige nu ledige pladser til foråret 2018 på flere af vores 
hospitaler!

•	  Mpwapwa District Hospital, Tanzania:   2 pladser i perioden feb-apr.
•	 Songea Regional Hospital, Tanzania:  2 pladser i perioden feb-apr.
•	 Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia:  2 pladser i perioden feb-apr. 

(OBS! Dyrt hospital)

Pladserne kan søges enkeltvis eller to og to. 

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse om 
hospitalerne og rapporter fra tidligere udsendte 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 blive udsendt skal man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus. Næste 
kursus bliver afholdt d. 25.-26. nov. 2017 i Århus. 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 et lignende kursus, skal dette anføres. 
Motiveret ansøgning ej nødvendig. 

Mvh
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com
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META 
Synes du at fremtidens teknologiske løsninger indenfor medicin er spændende, og 
kunne du tænke dig at være med til at bestemme og planlægge META’s fremtidige 
events? 
I sidste sæson arrangerede vi bl.a. foredrag om Watson –den digitale 
læge, Robotkirurgi og IBM health corps samt en ekskursion til 
Robotkirurgisk Center på Herlev Hospital og et sommerkursus, hvor 
deltagerne byggede en EKG-amplifier. Nu er vi klar til at skyde en ny 
sæson i gang, og du har muligheden for at være med. Vi har 3 ledige 
bestyrelsesposter i foreningen samt poster i grupperne fundraising 
og PR. Som bestyrelsesmedlem er du bl.a. med til at planlægge og 
afholde events. Det er ikke vigtigt hvilket semester du går på, men at 
du har lyst til at engagere dig i bestyrelsens arbejde. 
Vil du høre mere, eller vil du melde dig som kandidat 
til en post, så skriv til Jakob på jas@metascience.
dk. Synes du i stedet bare, at det kunne være 
spændende at høre mere om META’s arbejde, og vil 
du have medindflydelse på de store beslutninger så 
kom til generalforsamlingen mandag d. 2 oktober kl 
19:00-20:30. Der vil som altid være lækre sandwichs 
og kaffe. 

Indkaldelse til generalforsamling
Bestyrelsen i SPLAS indkalder hermed til ordinær generalforsamling. Det afholdes torsdag 
d. 12. oktober i lokale 13.2.49. 

Dagsorden:
•	 Formalia
•	 Valg af dirigent
•	 Valg af referent
•	 Bestyrelsens beretning
•	 Forelæggelse af årsregnskab
•	 Fastlæggelse af næste års budget/kontingent
•	 Behandling af indkomne forslag
•	 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant(er)
•	 Eventuelt

Er du kirurgi interesseret?
Der er nu mulighed for at få indflydelse på SPLAS’ arbejde. Vi vil nemlig gerne have flere 
kolleger i bestyrelsen. Er du interesseret i foreningens arbejde, i plastik eller andet kirurgi, 
eller har du bare lyst til at bidrage til studielivet på panum? Så mød op til generalforsamlingen 
og hør mere om mulighederne hos Studerendes Plastikkirurgiske Selskab. 

Vi glæder os til at se jer.

Kom til månedsmøde i SØNHKS 
og hør Jakob fortælle om hans forskningsprojekt om oropharynx cancer tirsdag den 
3. okt. kl.17
HVAD: Jakob Schmidt Jensen vil komme og fortælle om sit forskningsprojekt der omhandler  
incidens og overlevelse af oropharynx cancer i perioden 1980-2014 for alle aldersgrupper. 
Derudover forklarer han om en age-period-cohort model, som han har lavet for at belyse 
om årstallet for fødsel har indflydelse på incidensen. Til sidst er 
der månedsmøde!

HVORNÅR: tirsdag den 3. okt. Kl. 17
HVOR: SØNHKS eget lokale i Studenterhuset på 1. sal
SNACKS: JA!
Vi glæder os til at se så mange som muligt!

UAEM månedsmøde 
den 4. oktober 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.

Auktionsbar!
Igen i år afholdes den traditionsrige auktionsbar på Københavns Tandlægeskole fredag 6/10 
kl. 16 ved reception 3 - Panum! I år har 9. semesters revyhold fået franske fornemmelser 
og tilbyder en aften i det franske med mulighed for at byde og spare penge på lækre 
auktionspakker sammensat af f.eks. lækre solbriller, powerbanks, tøj, oplevelser og gavekort 
til diverse caféer, restauranter og barer. 

Så tag din læsemakker under armen, køb en øl (eller ti) og  byd, byd, byd! Overskuddet fra 
auktionsbaren går til opsætning af Tandlægerevyen 2017.
Tjek eventet ”Auktionsbar 2017 – Franske fornemmelser” på Facebook for mere information 
og tilmelding til eventet.

”Den almindelige fødsel”
Gynækologisk og Obstetrisk basisgruppe inviterer d. 11/10 kl. 15 til foredrag

En fødsel er for mange én af de største oplevelser, vi kommer ud for. For at forbedre 
forståelsen af, hvordan nyt liv bringes til verden, er det spændende at høre om, hvordan 
en fødsel fungerer, når det hele sådan set går, som det skal. 

Fødsler kan tage mange former og have forskellige “sværhedsgrader” - og dog samtidig 
være normale, men hvordan kan man så beskrive “den 
almindelige fødsel”? 
GO har inviteret jordemor Runa Hvid til Panum, for netop 
at give os et indblik i den almindelige fødsel. Vi glæder 
os rigtig meget til at høre, hvad hun bringer med sig af 
spændende erfaring og sjove historier. 

Vi håber, at I har lyst til at komme og hygge sammen 
med os! 
Der vil selvfølgelig blive serveret diverse snacks og kaffe. 
Lokalet og begivenhed kan ses på Facebook

Vil du gerne lære at knække SAS-koden?
Så meld dig til et flyvende godt kursus i basal SAS-programmering!

SAS er et fremragende program til at bearbejde indsamlet data og lave statistiske analyser.
Desværre kræver SAS en del forståelse for at kunne benytte programmet korrekt. DERFOR 
er den perfekte start til at blive SAS-ekspert at deltage i PUFFs kursus i basal SAS-
programmering.

Kurset afholdes over tre dage:
•	 mandag den 30. oktober kl 16.15-19.00
•	 onsdag den 1. november kl 16.15-19.00
•	 torsdag den 2. november kl 16.15-19.00

Der forventes deltagelse alle tre dage ved tilmelding.

Der er 25 deltagerpladser. Man tilmelder sig ved at skrive en mail til kontakt@puffnet.dk. 
Tilmelding er først gyldig ved betaling af kursusgebyr:
•	 150 kr for ikke-medlemmer
•	 100 kr for medlemmer

Gebyret indbetales på reg. nr. 6610, konto nr. 0002830440 Jyske Bank. Husk at angive dit 
fulde navn ved pengeoverførsel.

Kurset finder sted på CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 2.2.18 (mandag og torsdag) og 
lokale 2.2.12 (onsdag).
Der vil være stationære computere tilrådighed, hvor SAS vil være installeret.
Undervisere: stud. med. Lauge Østergaard og Jawad Haider Butt, har begge brugt SAS dagligt 
igennem de sidste to år i deres forskning. Både 
Lauge og Jawad har taget flere PhD-kurser 
i SAS-programmering samt deltaget og 
gennemført kurser SAS programmering ved 
SAS' hovedkvarter i København.
Vi glæder os til et godt kursus!

Kom til månedsmøde med Sexekspressen!
Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for 
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt 
undervejs!
Kom forbi og hør mere til vores næste månedsmøde:
TORSDAG D. 5. OKTOBER KL. 17.00 i Studenterhuset ved Panum 
Se vores Facebook-event: "Månedsmøde i Sexekspressen!"

Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle 
semestertrin på medicin og andre studier. Efter 
mødet vil der som altid være fællesspisning for 
dem, der har lyst, så sæt gerne lidt tid af efter mødet. 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Kære medicinstuderende! 
D. 11. okt. Kl. 17 i Studenterklubben holder MedicinerRådet generalforsamling. Hvorfor 
er det vigtigt? Til generalforsamling vælger vi de studerende, der skal sidde i de politiske 
organer på Panum det næste år. De skal være med til at træffe politiske og administrative 
beslutninger, der får betydning for undervisning, eksamener og SUNDs økonomi – og dit 
liv som studerende. Vær med til at vælge de studerende, eller stil selv op til et udvalg, du 
synes er spændende. Vel mødt! 

Dit MedicinerRåd 
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Forskningsårsstuderende søges
Betydningen af Kolecystektomi for sekretionen af Inkretinhormoner
Center for Diabetesforskning, Gentofte hospital, søger en forskningsårsstuderende som 
kan hjælpe til på et spændende ph.d.-projekt om galdeblærens betydning for kroppens 
sukkeromsætning (diabetes). Vi undersøger dette ved at lave måltidstest før og efter 
elektivkolecystektomi.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a.være at:
•	 Screene forsøgsdeltagere
•	 tage blodprøver, anlægge venflons
•	 udføre måltidstest
•	 udføre kalorimetri
•	 håndtere biopsier fra galdeblæren
•	 Og mange andre spændende ting.
Derudover får du hos os mulighed for at:
•	 Indgå i et dynamisk og lærerigt miljø, med mange ph.d. - og forskningsårsstuderende
•	 Få dit eget spændende forskningsprojekt
•	 Publikation(er)
•	 12 mdrs. ansættelse (forskningsår).
Ansættelsesstart: hurtigst muligt, men vi er fleksible 
Hvis dette har fanget din interesse, så skriv til Christina Nexøe-Larsen på Christina.charlotte.
nexoee-larsen@regionh.dk.

Medicinstuderende med interesse i gynækologi/fer-
tilitetsmedicin søges som studentermedarbejder på 
Rigshospitalet.
Vi søger en medicinstuderende med interesse i gynækologi og fertilitetsmedicin til en 
studentermedhjælperansættelse i forbindelse med et ph.d. projekt om p-piller og æg-reserve 
på Fertilitetsafdelingen, Rigshospitalet.
Jobbeskrivelsen indeholder bl.a. tastearbejde af data indsamlet i forbindelse med ph.d. 
projektet, samt øvrigt forefaldende arbejde. Arbejdstiden er 10-15 timer om ugen i 
gennemsnit, men kan planlægges meget fleksibelt.

Du kendetegnes ved at:
•	 Have en meget god sans for orden og struktur.
•	 Være grundig og pligtopfyldende.
•	 Have interesse i gynækologi og fertilitet.
•	 Have en god forståelse for Excel og have let ved at lære/benytte forskellige IT-

programmer. 

Vi tilbyder:
•	 Fleksible arbejdstider, der let kan passes ind i studieliv.
•	 Mulighed for – ved interesse herom – at få eget forskningsprojekt som f.eks. kunne 

bruges som kandidatspeciale. 
•	 Mulighed for at få kendskab til fertilitetsmedicin på en højtspecialiseret og dynamisk 

afdeling.

Stillingen vil eventuelt kunne kombineres med et forskningsår.

Frist for ansøgning: 18.10-2017 på nedenstående mailadresse.
Alle spørgsmål om stillingen kan stiles til
Selma Kløve Landersø, ph.d. studerende
Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet.
Mail: selma.kloeve.landersoe.01@regionh.dk
Tlf. 35450861
Lønefter HK-overenskomst.

Scholarstipendiat søges til Dansk Hovedpinecenter, 
Neurologisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup 
Vi søger en medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt.
Du kommer til at arbejde med et forsøg, hvor vi skal fremprovokerer migræneanfald hos 
forsøgspersoner, hvorefter at behandle dem med indsprøjtning af sumatriptan og placebo. 
Forsøget er en del af et projekt der stiler mod at udvikle en human model der kan bruges 
til at afprøve nye migræne-midler med. Du vil blive medforfatter på artiklen samt kunne 
skrive din kandidatopgave. 

Arbejdet består af:
•	 Rekruttering	af	patienter
•	 Udførsel	af	selve	forsøget
•	 Litteratursøgning	og	opgaveskrivning

Arbejdssted: Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling på Rigshospitalet Glostrup
Arbejdsperiode: Start hurtigst muligt med få timer om ugen. Derefter fuldtid fra februar 
2018-sommer 2018

Vi vil gerne have at du
•	 Er	interesseret	i	forskning	og	neurologi
•	 Er	fleksibel,	pligtopfyldende	og	engageret
•	 Helst	er	på	kandidatdelen	af	studiet

Vi kan tilbyde
•	 Medforfatterskab
•	 Kandidatopgave
•	 Klinisk	forskningserfaring	samt	deltagelse	i	et	stort	og	aktivt	forskningsmiljø
•	 Du	er	garanteret	et	stipendiat	på	10.000kr	om	måneden	fra	februar	2018

Forskningsgruppen består af: Jes Olesen (Professor, Dr.med.) Katrine Falkenberg (læge, 
ph.d.-studerende)

Ansøgning (max en side), CV inkl. karakterudskrift sendes tilKatrine Falkenberg
Email: katrine.falkenberg@regionh.dk
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup

Der kan også kontaktes for eventuelle spørgsmål.
Ansøgningsfrist er d. 1. november 2017

Lider du af migræne med synsforstyrrelser (aura)?
Så kan du måske være med i dette forsøg:

Undersøgelse af migræneprovokerende effekt af endothelin-1 hos patienter med migræne 
med aura samt raske forsøgspersoner.

Krav:
•	 Du har migræne med aura ca. en gang om måneden i gennemsnit
•	 Du skal ellers være sund og rask og mellem 18 og 40 år gammel
•	 Du må ikke fejle noget med blodtrykket, hjertesygdom eller andre væsentlige 

sygdomme. 

Baggrund:

Migræne er en udbredt sygdom, der er kendetegnet ved kraftig hovedpine. Mange personer 
der lider af migræne oplever andre symptomer som synsforstyrrelser, føleforstyrrelser eller 
taleforstyrrelser før hovedpinen. Den slags symptomer kalder man for migræne-aura. Man 
ved endnu ikke hvordan disse symptomer opstår eller hvordan de hænger sammen med 
hovedpinen ved migræne. Ud fra tidligere studier af mennesker og dyr, tror vi at aura-
symptomer måske udløses ved, at et stof frigøres fra blodkarrene i kroppen. Dette stof hedder 
endothelin-1 og findes naturligt i kroppen, hvor det bl.a. virker ved at regulere blodtrykket.  
I dette forsøg vil vi undersøge om endothelin-1 er i stand til at fremkalde migræne-aura. Vi 
vil derfor give dig en indsprøjtning med endothelin-1 for at se om det vil fremkalde aura 
hos dig. Forsøget består af en forundersøgelse samt to forsøgsdage. På den ene forsøgsdag 
gives endothelin-1 og på den anden gives indsprøjtning med saltvand (placebo).

Placering:
Forsøget foregår i Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet – Glostrup. Nordre Ringvej 
57, 2600 Glostrup.

Tid:
Forsøget strækker sig over 3 separate dage, hvoraf den første er en forundersøgelse på ca. 
45 min og de to andre dage er forsøgsdage der varer ca. 2 timer pr. gang.

Ubehag/risici:
Endothelin-1 er et stof der findes naturligt i kroppen. Indsprøjtning af endothelin-1 giver 
normalt ingen bivirkninger. I sjældne tilfælde forekommer kortvarig kvalme og øget 
svedtendens, men man har aldrig set alvorligere bivirkninger af endothelin-1 ved forsøg 
på mennesker.

Desuden skal der lægges et tyndt plastikrør ind i en blodåre i armen, hvilket kan give ubehag 
på indstiksstedet og eventuelt en lille blødning (blåt mærke).
Der gives ulempegodtgørelse på 150,00 DKK pr time.

Forsøget er godkendt af den videnskabsetisk komité for Region Hovedstaden, nr.H-16022143

Kontakt:
Hvis ovenstående har interesse kontakt da venligst:

Anders Hougaard, læge, ph.d., Hovedpineforskningen Neurologisk Klinik Rigshospitalet 
– Glostrup.

E-mail: anders.hougaard@regionh.dk
Tlf: 38 63 27 13

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at 
lære at lave forskning og ekkokardiografi?
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduatforskningsår i 
projektet med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D EchocardiographyBefore 
and AfterCoronaryArteryBypassGraftSurgery and/or Aortic Stenosis”. Projektet går ud 
på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi før, 4-6 dage og 3 måneder 
efter åben hjertekirurgi (koronarbypass med eller uden samtidig hjerteklapkirurgi). 
Den prægraduateforskningsårsstuderende vil blive lært op i ekkokardiografi og kliniske 
kardiologiske undersøgelsesmetoder. 

Selvom den studerende får sit eget selvstændige projekt som skal afsluttes med minimum 
1 artikel vil den studerende blive en del af et større dobbeltblindet randomiseret 
forskningsprojekt med intervention på mere end 1.000 hjertepatienter sammen med andre 
prægraduateforskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, seniorforskere og professorer. 

Ansættelsesperioden forløber fra 01.02.18 - 31.01.19 og kan kombineres med 11. semester 
forskningsophold (kan der startes før med henblik på oplæring i ekkokardiografi, vil det 
kun være en fordel). Lønnen under et prægraduatforskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Der 
foreligger lønmidler, men det forventes at der søges om stipendium. Der skal fremsendes 
motiveret ansøgning svarende til ½ A4 side, CV og karakterbevis til nedenstående 
mailadresser.

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2017
Ved yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte læge, ph.d.-studerende, 
Frederik Grund.

Kontakt:
Læge, ph.d.-studerende, Frederik Grund
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: frederikgrund@gmail.com

Overlæge, ph.d., Rasmus Møgelvang
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: rasmus.moegelvang.01@regionh.dk

Husk at behandle 
glaucomer i tide.. 
 :)
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GRATIS MEMO KURSUS! 
HVORNÅR?
Tirsdag d. 10. Oktober kl. 17:15-19. 
HVOR?
Lundsgaard Auditoriet, Panum
HVAD?
Deltag i det populære MEMO kursus med medicinstuderende 
Sebastian Schmidt og hukommelseseksperten Oddbjørn By, 
der sammen har skrevet bogen ”Memo Medicin”.

Du vil lære teknikker, så du bl.a. kan huske anatomi, biokemi, 
farmakologi og mikrobiologi meget mere effektivt! 
Med disse teknikker har Sebastian gået fra fortvivlelse over 
pensummængde til at blive anklaget for at have fotografisk 
hukommelse. 
Formålet er at give dig overskud til at forbedre din nysgerrighed, indlæring, resultater og 
have tid til helt andre ting.

HVORDAN?
Tilmeld dig gerne på FB (Søg på: Memo kursus!)  og hiv dine venner med – det er ganske 
gratis og åbent for alle!
Husk at tage pen og papir med

HVEM?
Oddbjørn er tidligere verdensrekordholder i hukommelse og forfatter af de kendte Memo-
bøger.
Sebastian er medicinstuderende på 8. semester på KU, forfatter og ekstern forelæser på 
Syddansk Universitet.
Læs mere om vores projekt på FB - @MemoMed
Vi glæder os til at se dig!

Center for Perioperativ Optimering søger en medi-
cinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2018
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde 
såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og 
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen 
med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). 
Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil 
emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men 
der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et 
vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med 
problemer, der måtte opstå undervejs. 
Vi søger en medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et halvt til et helt år, 
eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder studerende på forskningssemester (½ år):
•	 Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
•	 Minimum et førsteforfatterskab samt et medforfatterskab
•	 Din artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
•	 Deltagelse i et skrive-retreaten uge i Tyrkiet i maj 2018
•	 Erfaring med klinisk forskning

Vi tilbyder til forskningsårsstuderende (1 år): 
•	 Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
•	 Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i 

Tyrkiet i maj 2018
•	 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe 
•	 Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet 

af ansættelsen
•	 Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
•	 Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren: 
•	 Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
•	 Er struktureret, dedikeret og flittig 
•	 Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
•	 Er medicinstuderendepå kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16, men i perioder med intens data-indsamling vil der 
være behov for yderligere tilstedeværelse

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital 
(www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger 
i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, 
hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com 
inden:  den 1. november 2017
Herefter foretages samtaler i starten af uge 45 efter nærmere aftale.

Yderligere information: 
Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi 
på Bonkolab, Rigshospitalet
Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation hos børn

Vi søger en medicinstuderendepå kandidatdelen til et prægraduatforskningsår til 
ovenstående projekt med start 1. februar 2018.

Projektet indebærer: 
•	 Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
•	 Oplæring i transplantations-relateret immunologi
•	 Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
•	 Opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
•	 Udarbejdelse af videnskabelig artikel

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive 
kandidatspeciale og få forfatterskab på en videnskabelig publikation. Forskningsåret kan 
være en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt.Løn (10.000 kr./
måned) søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller. Det er for os vigtigt med 
fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentlig erhvervsarbejde parallelt med 
dette eller at tage kurser på studiet.

Ansøgningsfrist er d. 13/10, og samtaler vil 
blive afholdt i uge 42. Motiveret ansøgning, 
inkl. CV og karakterudskrift, sendes til 
ph.d.studerende Maria Ebbesen på maria.
schou.ebbesen@regionh.dk.

Vil du være med til at udvikle en biomarkør til at 
forbedre behandlingen af type 2 diabetes?
Helkrops oxideret RNA målt ved udskillelsen i urin har vist sig at være prognostisk for total- 
og diabetes relateret dødelighed hos patienter med type 2 diabetes. Derfor undersøger vi, 
hvordan oxideret RNA påvirkes af lægemidler, kost og træning. 

Vi søger en medicinstuderende til at være ansvarlig for et projekt, der undersøger, hvordan 
akut fysisk aktivitet i form af Copenhagen Marathon2018 påvirker oxideret RNA hos raske 
individer. Projektet er et samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet 
og Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet. 
Det er en unik mulighed for at stå for et klinisk forskningsprojekt og lære procedurer som 
DXA og indirekte kalometri med hjælp fra læger, medicinstuderende og bioanalytikere.
Det er muligt at blive involveret i flere forskningsprojekter efter eget ønske.

Vi søger en flittig og ansvarsfuld medicinstuderende, som gerne skal på 11. semester i foråret 
2018. Tidligere forskningserfaring er ikke et krav. Du vil få grundig oplæring og supervision.

Vi er i gang med at skrive protokollen til projektet, men kontakt os hurtigst muligt, så du 
kan blive en del af opstartsprocessen og få mere indflydelse på udformning af protokollen.

Kontakt for spørgsmål eller send kort ansøgning inkl. CV:
Tlf.: +45 3545 7525
Mail: emil.list.larsen.01@regionh.dk

Med venlig hilsen

Henrik Enghusen Poulsen   
Professor, overlæge, dr.med.   . 
Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet 

Kristian Karstoft
Læge, Ph.D.
Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Klinisk farmakologisk afdeling, BispebjergHospital STUDKLUB INVITERER TIL 

FREDAGSBAR OG BEERPONG 
MESTERSKABERNE 

FEDT. 

OG SAMME NUMMER SYSTEM 
SOM SIDST. 
OGSÅ RET FEDT. 
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VALG til repræsentantskabet 
for FADL København

Fra og med mandag den 2.10.17 og frem til tirsdag den 
10.10.17 kan du stemme på de kandidater, der stiller op til 

det kommende repræsentantskab for FADL.

LOG IND PÅ 
www.mit.fadl.dk

OG STEM! 

Du kan stemme på 
op til 10 kandidater. 

Se opstillingsteksterne 
på fadl.dk eller i sidste uges MOK. 

AFSTEMNINGEN 

STARTER 

DEN 2.10 INDE PÅ 

MIT.FADL.DK

Generalforsamlingen finder sted i 
Holst auditoriet tirsdag d. 10. 
oktober 2017 kl. 16.00.


