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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.
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Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

Anders

Mo Johan

Sofie

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Finalen i den storebagedyst. 
Johan har altså fødselsdag. 

Torsdag
Sofie skal til møde. 
Revyfilmen 2017 er færdig! 
Foredrag ved hhv. Forniks og PMS se s. 4. 

Fredag
LAAANG FREBAR
Anders afasi sparker rigtig ind. 
Demonstration #DetKuHaVæretMig. se s. 5. 

Lørdag
Mo hader værktøj
Scorebogen og Scorekalenderen holder 
fælles julefrokost. 
4. semester holder fest i klubben!!!

Søndag
Andrea går i Vor Frue Kirke. 
Første søndag i advent. Gudstjeneste. 

Mandag
MOK deadline 12.00
Klubben er eksamenslukket. 

Tirsdag
Den første uheldige HG’er glemmer studie-
kort. 
SØNHKS GF og Julehygge. Se s. 4. 

Om overbelægning på sygehuse og patienter, der ligger i skyllerum
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DAG 1
Jeg bliver samlet op af min onkel på Aarhus Banegård. På bagsædet slumrer min 
onkels jagthund, mens vi sætter kursen mod hjertet af Jylland. Først et stop i Rema 
1000 for at skaffe forsyninger. Jeg køber savoykål og økologiske rodfrugter.
Vi kører ud af en lige landevej, da jeg ser en død fasan i vejkanten. En kort blikudvek-
sling med min onkel bekræfter, at han også har set den, og vi beslutter at det er værd 
at undersøge. Min onkel standser bilen, og begynder at bakke. Vi bakker næsten 
300 meter på landevejen. Det er okay. Her kommer alligevel ikke andre biler. Min 
onkel får til sidst øje på fasanen i bakspejlet, og jeg kan åbne bildøren og snuppe det 
påkørte kræ fra passagersædet. Jeg behøver ikke engang træde ud af bilen. Fasanen 
er stadig lun.
Min mor er i jagthytten, da vi ankommer. Hun har lavet en stor portion bolognese 
til mig, som jeg kan leve af de næste dage.  Min onkel og min mor kører hjem om 
aftenen, og efterlader mig alene med min onkels jagthund. Hunden hedder Kofi – Op-
kaldt efter Kofi Annan. Kofi er nemlig sort.

Jeg spiser smørstegt savoykål, spaghetti bolognese, og ovnbagte rodfrugter til aftens-
mad.

DAG 2
Jeg tager på tidlig andejagt. Jeg sidder skjult i høje siv ved en roligt strømmende å, 2 
timer før solopgang. Himlen er sortblå, og jeg ser et stjerneskud. Det lyser kraftigere 
end noget stjerneskud jeg har set før, og trækker en lang gul hale efter sig. 

Pis. Jeg har ikke mere hundemad til Kofi. Jeg parterer den trafikdræbte fasan og koger hundemad af kødet. Gemmer 
et fasanbryst til mig selv, og spiser det til frokost. Med smørstegt savoykål og ovnbagte rodfrugter.
Jeg finder bøger frem, og begynder at læse til eksamen. Der er ingen 3G-dækning, så jeg kan ikke google de ord jeg 
ikke forstår. Prøver at ræsonnere mig frem til hvad pruritus ani er. Kan godt regne ud at det har noget med røvhullet 
at gøre, men ellers er jeg blank. Der er 3G hvis man går ud på marken et stykke fra hytten, men så vigtigt tror jeg 
heller ikke pruritus ani er.

Jeg spiser smørsauteret savoykål, spaghetti bolognese og ovnbagte rodfrugter til aftensmad.
Kofi kan heldigvis godt lide min hjemmelavede hundemad.

DAG 3
Der har været nattefrost. Alt er dækket af rimfrost, og det knaser hver gang jeg tager et skridt. Jeg sidder skjult i de 
høje siv igen. En ræv kommer luntende hen ad stien langs åen i daggryets blålige tusmørke. Den standser og stirrer 
på mig. Og jeg på den. På et tidspunkt er jeg nødt til at vrikke lidt med mine forfrosne tæer. Ræven piler forskrækket 
af sted.

Om aftenen går jeg på jagt i min onkels samling af VHS-bånd. Jeg finder ”Star Wars: Episode V – Imperiet slår igen”. 
Da jeg sætter filmen i afspilleren, og får spolet båndet tilbage, viser det sig at båndene er blevet forbyttet. Filmen jeg 
skal til at se, er i virkeligheden ”Star Wars: Episode II – Klonernes angreb”. Skuffelsen er næsten ikke til at bære. 
VHS er et elendigt format; Lyden er dårlig, billedet er dårligt og i dette tilfælde er filmen oven i købet også dårlig. Men 
Natalie Portman som Padmé, er da meget sød. 
Annakin Skywalkers kælenavn er Ani. Kan det være et clue til at løse gåden om pruritus ani? Tror det er en blindgyde.

Jeg spiser dampet savoykål, spaghetti bolognese og ovnbagte rodfrugter til aftensmad.

DAG 4
Er begyndt at snakke til Kofi. Han svarer ikke rigtig. Nok godt at jeg snart skal hjem.
Kort før solnedgang er jeg på jagt efter rådyr i skoven. Jeg får øje på et rådyr der sniger sig gennem den lave bevok-
sning i en lysning. Der er masser af grene mellem det og mig, så jeg kan ikke få et frit skud. Jeg nærstuderer rådyret 
i min kikkert, og ser at det er en han. Jeg kan akkurat ane de forhøjninger på panden, hvor hans gevir indtil for nylig 
har siddet. Man kunne nemt have taget ham for en hun. Uden geviret ligner en buk og rå hinanden til forveksling.
Han ligger trygt og gumler birkekviste. Han har åbenbart ikke opdaget, at jeg kigger med. 
Kl. 16 går solen ned, og jagttiden er ovre. Jeg aflader riflen, vinker farvel til ham, og trasker hjem til hytten.

Jeg spiser stuvet savoykål, spaghetti bolognese og ovnbagte rodfrugter til aftensmad.

DAG 5
Min onkel henter mig og kører mig til toget i Aarhus. Jagthytten er blevet solgt til et par styrtende rige IT-gutter der vil 
lave stedet om til et jagt-/fiske-/mindfullness-/meditations-/antistress-resort. Så det er nok sidste gang, jeg er her. 
Nu må jeg finde mig et andet sted, jeg kan være alene.

DAGBOG FRA INGENTING
En sandfærdig beretning 
fra det mørkeste Jylland

Hunden Kofi der, som navnet 
antyder, er sort.

Oplevet af: Johan
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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:
2.-3 + 9.-10. december - Kolding Storcenter
14. december - Månedsmøde + foredrag med Børneungdomspsykiater om tilknytning, 
leg og kommunikation
18. december - Åbent styregruppemøde
Find os på facebook: “Bamsehospitalet &SundKrop, København”, tag din læsemakker under 
armen og tilmeld jer begivenhederne.

Kursus i "Radiologiske undersøgelser v. den akutte 
neuropatient"
Skal du have et vikariat på en neurologisk afdeling? Skal du snart til 10. semesters 
eksamenen? Eller har du bare lyst til at dykke ned i neuroradiologien og blive skarp i akut 
neuroradiologisk diagnostik? 

FORNIKS inviterer til dette semesters "Kursus i avanceret neurologisk undersøgelse" 
onsdag d. 6. december kl. 17.15 - 20.00. Denne gang er der fokus på, hvilke radiologiske 
undersøgelser du skal bestille - hvornår, hvorfor og hos hvem - i mødet med den akutte 
neurologiske patient. Vi er glade for endnu en gang at få besøg af neuroradiolog Annika 
Reynberg Langkild, Rigshospitalet, som vil gøre sit til, at vi kan mestre de mange radiologiske 
tiltag. 
Der vil som altid være kaffe, te og kage til arrangementet, men medbring selv madpakke 
(hvis ikke kage kan gå som aftensmad). 

Alle medicinstuderende er velkomne, men kurset er dog primært rettet mod 10. semester 
eller medicinstuderende, som skal have vikariat indenfor neurologi, neurokirurgi eller 
psykiatri.

SÅDAN TILMELDER DU DIG:
Deltagelse forudsætter medlemskab af FORNIKS (50 kr). Sådan gør du:
•	 Jeg er endnu ikke medlem:
Meld dig ind via link nr. 1 og tilmeld dig derefter kurset via link nr. 2.
•	 Jeg er allerede medlem:
Spring direkte til link nr. 2 og tilmeld dig kurset.

Link nr. 1: 
http://billetfix.dk/da/forniks-medlemskab-2/
Link nr. 2: 
http://billetfix.dk/da/avanceret-neurologisk-undersgelse-1/

Tilmeldingen lukker ved 20 tilmeldte, hvorved link nr. 2 deaktiveres. Får du plads på kurset, 
sender vi dig en mail med bekræftelse samt oplysninger om lokale.
Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS

Epilepsi i klinikken samt månedsmøde i Forniks
Er du på 10. semester eller er du interesseret i neurologi – mere præcist epilepsi, så kom til 
forbi til semesterets anden sidste månedsmøde ved FORNIKS. 

Foredraget bliver holdt af overlæge i neurologi Jesper Erdal, fra Herlev Hospital, som i flere 
årrækker har interesseret sig for epilepsi. Han vil med udgangspunkt i videooptagelser af 
anfald gennemgå de forskellige typer af epileptiske anfald, deres typiske præsentationer, 
årsag, udredning, behandling og differentialdiagnoser. 
Så kom forbi og få en ekstraordinær mulighed for at få styrer på det med epilepsi på blot 
45 min. d. 30. november fra kl. 17.15 i 13.1.36.
Til oplægget vil der selvfølgelig være kaffe/the, kage og snacks, så tag alle dine venner under 
armen og kom forbi til en epilepsifyldt aften. 
Efter oplægget afholdes månedsmøde i FORNIKS, hvor alle selvfølgelig er velkomne til at 
blive – nye som gamle. 

Vi glæder os til at se jer og blive klogere på epilepsi! 

Vil du med PIT til Afrika til efteråret 2018?
Så er du heldig! PIT har nemlig lige nu ledige restpladser til efteråret 2018 på 2 af vores 
hospitaler!
•				Songea	Regional	Hospital,	Tanzania:		 	 1	plads	i	perioden	sep.-nov.
•				Salvation	Army’s	Chikankata	Mission	Hospital,	Zambia:		 2	pladser	i	perioden	sep.-nov.	
(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.

Ansøgningsfrist er d. 07.01.2018. Ansøgere vil blive prioriteret efter evt. aktivbevis fra 
PIT samt højt semestertrin.  

For at blive udsendt skal man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus. Næste 
kursus bliver afholdt i foråret 2018 i København (nærmere dato følger). 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. Desuden skal du angive prioriteret rækkefølge af 
de restpladser du søger. Hvis du har aktivbevis fra PIT, bedes du vedhæfte dette. Hvis du har 
deltaget i PITs weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus, skal dette anføres. 
Motiveret ansøgning ej nødvendig. 

Drømmer du om at blive Psykiater,  
men er bange for at glemme din anatomi?
Frygt ej, du kan få både og, og vi viser dig hvordan, hvis du kommer med til PMS – 
Psykiatrigruppen for Medicinstuderendes næste månedsmøde: Somatikken i Psykiatrien, 
torsdag d. 30. november kl. 17.

Vi har valgt at holde et oplæg om dette emne, da der virker til at være en udbredt 
misforståelse, om at det at uddanne sig som psykiater, betyder at alle de fine ting vi lærer 
gennem medicin studiet, er spildt arbejde hvis man bliver psykiater. 

I virkeligheden er psykiatrien, ligesom så mange andre medicinske specialer, fyldt med 
mange og forskelligartede somatiske problemstillinger, og det kræver stor medicinsk 
faglighed at kunne arbejde med psykiatriske patienter.

Derfor har vi i PMS inviteret psykiater Simon Ploug Gartner til at komme og fortælle lidt om 
alle de somatiske problemstillinger han som psykiater hele tiden arbejder med, ud fra sine 
erfaringer som afdelingslæge i psykiatrien. 
Til oplægget vil der være lidt lækkert og bagefter 
er der møde hvor alle er velkommen til at deltage.

Find og tilmeld jer begivenheden på: https://
www.facebook.com/events/128917664494136/
Vi glæder os til at se jer!

MÅNEDSMØDE MED FOREDRAG OM LIVET SOM UNG 
ANÆSTESILÆGE

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab

Kom til foredrag efterfulgt af 'hands-on' workshop og månedsmøde i SATS. Alle er velkomne, 
medlemmer som ikke-medlemmer! Så tag din læsemakker under armen og kom til et 
spændende foredrag.
Hvordan immobiliserer man en person på skadesstedet? Hvor dybe var det nu ens 
kompressioner skal være ved hjerte-lunge-redning? Og hvordan er det lige man sikrer 
truede lufteveje?

På dette månedsmøde vil du kunne høre om livet som ung anæstesilæge og lære teorien 
bag nogle af de praktiske færdigheder, som man kommer ud for at skulle bruge. Der vil 
også være mulighed for selv at afprøve færdigheder i luftvejshåndtering, IV-anlæggelse, 
HLR og brug af spineboard.

Som altid i december vil SATS have lidt jule-godt til ganen.
Allemed interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er 
velkomne	til	at	deltage	i	SATS’	månedsmøder	og	høre	mere	om	hvad	vi	laver	i	foreningen.	
Se mere på www.sats-kbh.dk eller Facebook.com/satskbh

Mødet afholdes onsdag d. 6. december kl. 16.15 på Panum i lokale 31.01.38a

Generalforsamling og julehygge i SØNHKS
SØNHKS afholder ordinær generalforsamling samt julehygge tirsdag den 5. december kl. 
17 i Studenterhuset i SØNHKS lokale på 1. Sal.

Forslag til punkter på dagsordenen og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.  Send mail til formand@
soenhks.dk
Vi håber, at så mange som muligt kommer og støtter op og stiller op til bestyrelsen!

Der vil være kaffe og en masse julegodter.
Vel mødt!
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Træt af lange, mørke, 
kolde dage? 
DRØM DIG VÆK med MIKS! Vi tager dig 
med på rejsen rundt i verden med tre 
af årtiets bedste kitesurfere. 
Vi	 skal	 forbi	Chile,	San	Blas	øerne	og	
Nitro	City	i	Panama	og	nyde	vilde	tricks,	smukke	spots	og	drengerøvsdumheder	i	kortfilmene	
HIDDEN LINES. 
Der vil imellem spotsne blive serveret gratis mad og drikkelse. 

Sæt kryds i kalenderen d.11. November kl 17.30 så du kan drømme dig væk fra bøgerne i 
nogle timer. Meld dig til på Facebook og hold dig opdateret om lokation! 

Make medicines for people not for profit!!
UAEM holder månedsmøde den 6. december kl. 17 på Studentergården, Tagensvej
Undrer du dig over, hvorfor medicinpriserne er så ekstremt høje, at vi som samfund ikke 
har råd til at behandle alle?
Vil du gerne være med til at påvirke den politiske dagsorden på medicinområdet i Danmark 
og sætte fokus på et system for udvikling af medicin, der er kørt helt af sporet så kom til 
UAEMs månedsmøde. 

UAEM (Universities Allied for EssentialMedicines) er en tværfaglig, international NGO med 
danske afdelinger i København og Aarhus. Vi er studerende fra jura, medicin, økonomi, 
statskundskab, global healthog folkesundhedsvidenskab. 
Vi arbejder med sundhedspolitik og 
med systemet for udvikling af medicin. 

Tilmeld dig gerne vores facebook 
event:	UAEM	Copenhagen	monthly	
meeting
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/169650123631093/
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 ;) 

CALL TO ACTION!

Kære fremtidige kolleger!
Vi har brug for jeres hjælp!

Som I formentlig har opdaget, er noget i gære i form af en bevægelse på sociale og i konventionelle medier, som løber 
under hashtagget #detkuhaværetmig. 

En ulmende utryghed kulminerede med Svendborgsagen, som fik bægeret til at flyde over.
Seks tusind læger og lægestuderende – formentlig også nogle af jer - er nu medlem af den gruppe på Facebook, som 
støtter den dømte læge og bakker op om, at der skal ske noget i sundhedsvæsnet, så arbejdsforhold og patientsikkerhed 

kan sikres bedst muligt.

Vi kan ikke ignorere, når arbejdsforholdene bliver potentielt patientfarlige, og vi kæmper lige nu en kamp for at skabe 
opmærksomhed og handling, så vi sikrer, at vores sundhedsvæsen fungerer forsvarligt for både personale og patienter, 

og så vi sikrer det lærende sundhedsvæsen.
Det gør vi blandt andet for at sikre jer – vores kommende kolleger – så I ikke skal stå som nyuddannede og ikke bare føle 

jer, men reelt også være, utrygge og udsatte.
Det vil vi ikke være med til!

En lille gruppe læger har d. 1. december kl. 9.15 fået foretræde for Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Formålet er at 
skabe fokus på og prioritering af forholdene i sundhedsvæsnet og få drøftet, hvordan lovgivningen og politiske tiltag 

bedst understøtter at vi får et sundt, lærende og patientsikkert sundhedsvæsen.
For at understrege vigtigheden af budskabet, arrangeres der samtidig en demonstration, hvor læger og andet 

sundhedspersonale (men også alle andre, som bakker op om formålet), er inviteret til at deltage.
Vi håber derfor, at I vil møde til op til

DEMONSTRATION FREDAG D. 1. DECEMBER 2017

foran Sundheds- og Ældreministeriet og hjælpe os med at sikre fremtidens sundhedsvæsen.
Bor I langt fra København opfordrer vi til, at I enten hjælper hinanden med at komme dertil eller går sammen og arrangere 

demonstrationer i jeres respektive byer. 
Jo flere vi er, jo stærkere et signal sender vi!

Læs mere og meld jer også gerne til eventet på Facebook: ”Demonstration - for et bedre sundhedsvæsen”.
Vi håber på at se rigtig mange af jer! 

Aktivistiske hilsner fra 
Pressegruppen for bevægelsen #detkuhaværetmig

Kære medstuderende
Torsdag d. 30. november kl. 17.15 
afholdes en mindehøjtidelighed for 
medicinstuderende Sidse Matras 
Kjeldgaard i Lundsgaard auditoriet på 
Panum. Sidse Matras Kjeldgaard døde 
lørdag d. 4. november 2017.

Jeg håber, du og dine medstuderende 
vil komme og være med til at mindes 
Sidse ved en lille ceremoni, hvor 
studenterpræsten og dekan Ulla 
Wewer vil sige et par ord. 
Alle er velkomne.

Mange hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst
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Medicinstuderende søges som timelønnede 
forskningsassistenter
Hjertemedicinsk	afdeling,	Rigshospitalet,	søger	3-4	nye	medicinstuderende	til	Hjerte-CT-
forskningsenheden fra 1. februar 2018.

Arbejdet foregår i tidsrummet 14-19 eller 15-20 i hverdage og består i forberedelse inden 
Hjerte-CT	og	assistent-arbejde	under	Hjerte-CT	af	deltagere	i	Herlev-Østerbro	Hjerte-CT	
befolkningsundersøgelsen. Du skal kunne arbejde 5 timer om ugen.

Arbejdet er spændende, men til tider travlt. Du vil få stor erfaring med læsning af EKG samt 
anlæggelse af PVK. Arbejdet foregår i samarbejde med andre medicinstuderende, radiografer 
og Ph.d.-studerende og stiller derfor krav til gode samarbejdsegenskaber.
Du vil blive oplært i arbejdsgang samt IT-systemer på i alt 2-4 lønnede følgevagter i 
slutningen af januar. Umiddelbart efterfølgende skal du selv kunne tage vagter. Første 
vagtplanlægningsmøde er torsdag d. 4.januar kl. 17:00 på Rigshospitalet.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har bestået 5. semester af medicinstudiet.
Løn efter overenskomst.

Interesserede	bedes	sende	motiveret	ansøgning	(max	1	side)	og	CV	(max	1	side)	som	én	
samlet pdf-filinden d. 10/12. Samtaler vil blive afholdt d. 14/12. Du er velkommen til at skrive 
hvis du har yderligere spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Læge Per Sigvardsen
Kardiologisk afdeling 2142
Rigshospitalet
E-mail: per.sigvardsen@gmail.com

Neurobiology Research Unit (NRU) Christmas 
Symposium
December 8th, 2017
Rigshospitalet, the auditorium at the Dept. of Neurology, entrance 2, 8th floor
All are welcome!

9:00-9:15 Introduction from Prof. Gitte Moos Knudsen
9:15-10.15	 SessionI.	Chair:	Jens	Mikkelsen
Agnete Overgaard: Brain serotonin receptor density after paroxetine treatment in a rat 
model of peripartum depression
Hanne	Hansen:	Can	emotionally	salient	stimuli	induce	changes	in	5-HT	levels	and	blood	
flow?  A simultaneous PET-MR study in healthy volunteers
Jens Mikkelsen: Smoking chimneys and nicotine could be good for Santa. Effects via the 
alpha7nAChR
Mikael Palner: In and out of the striatum

10:15-10:35	Coffee	Break

10:35-11:20	SessionII.	Chair:	Claus	Svarer
Brice	Ozenne:	Do	we	need	more	power?
Melanie	Ganz:	False	positives	–	how	to	not	get	on	Santa’s	naughty	list
Sebastian	Holst:	A	Christmas	tale	about	sleep	and	the	human	glymphatic	system		

11:20-12:20 Introduction by Gitte Moos Knudsen: Guest speakerAssociateProf. Anja 
Andersen,	Dark	Cosmology	Centre:	The	Dark	Universe	

12:30-13:30 Lunch in the big canteen 

13:30-14:30	Session	III.	Chair:	Vibe	Frøkjær
Johannes	Björkstrand:	Approach-avoidance	behavior	in	pediatric	anxiety	and	OCD	
Vibeke	Dam:	 Last	Christmas	 I	 gave	 you	my	heart	 -	A	Christmas	 tale	of	oxytocin	 and	
superhealthy women
	 Sophia	Armand:	Revival	After	Christmas	
DeaSiggaardStenbæk: Neuroticism predicts responses to pharmacological sex hormone 
manipulation

14:30-15:00	Coffee	Break

15:00-16:30	Session	IV.	Chair:	Patrick	Fisher
Kristin Forsberg: Status on PhD project; Predicting antidepressant response in Major 
Depressive Disorder
Vibe Frøkjær: Future project plans: Brain signatures of perinatal sex-hormonal transitionsand 
presentation of the Sapere Aude-funded project “Window of opportunity for protecting 
mental health during perinatal hormonal transition” 
Marie	Christensen:	Serotonin	and	migraine:	A	(never	ending)	Christmas	tale
Patrick Fisher: Default mode as Rudolph's nose: Probing for evidence of consciousness in 
acute brain injury
Martin Madsen: Santa's little helpers? Ketanserin, psilocybin and Xmas bliss

The symposium is kindly sponsored by Savværksejer Jeppe JuhloghustruOvitaJuhlsMindefond

Kunne du tænke dig et forsknings år med gode 
publikations muligheder?
En stilling som skolarstipendiat ved Rigshospitalets trykkammerenhed – Laboratoriet for 
Hyperbar Medicin – skal besættes pr. 01.02.18 eller snarest derefter. Projektet involverer 
arbejde med en veletableret forsøgsmodel og indbefatter oplæring i forsøgsmetoden og 
anæstesi til forsøgsdyr. 
Deltagelse i andre igangværende kliniske projekter vil også være en mulighed. Er du 
interesseret så kontakt venligst på mail overlæge Ole Hyldegaard for mere information.
Kontakt:
Ole Hyldegaard, ph.d, dr.med.
Overlæge, Klinisk forskningslektor
Trykkammeret 4092, Rigshospitalet
 E-mail: ole.hyldegaard@regionh.dk
 
Rigshospitalet
Hoved	Orto	Centret	-	HOC
Anæstesi- og Operationsklinikken 4231
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf: 35453545

Forskningsårsstuderende søges til forskning på 
intensiv
Intensivafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge skal næste år være koordinator 
på et multicenterprojekt omhandlende delir på intensiv. Det er et randomiseret 
lægemiddelforsøg som undersøger haloperidol mod saltvand. Selvom haloperidol er det 
foretrukne stof til behandling af delir mange steder er der faktisk ikke evidens for at det 
virker. Det spørgsmål prøver vi derfor at besvare en gang for alle med dette store studie, 
men vi kan ikke gøre det uden din hjælp!

Dine opgaver 
Screening og randomisering af patienter, indhentning af samtykker og indtastning i 
projektets database. Du vil være en del af et team som består af en ph.d.-studerende, 2 
overlæger, sygeplejersker og andre forskningsårsstuderende som skal køre projektet på 
vores afdeling og et mindre team der skal koordinere både de danske og udenlandske sites. 

Praktisk
Projektet starter lokalt i februar 2018 og snart derefter i resten af landet og Europa. Vi ønsker 
at ansætte dig så hurtigt som muligt, og senest 1. februar.
Du vil få løn under din ansættelse og du skal selvfølgelig også have dit eget projekt som 
ender i en publikation. Dette vil også kunne bruges som kandidatopgave. Vi ønsker en der 
kan være i enheden på fuld tid mindst 6 måneder og helst mere. 
Forskningsenheden består af en lektor, 5 ph.d.-studerende, en projektsygeplejerske og 2 
forskningsårsstuderende så du får mange gode og dygtige kolleger. 
Ansøgningsfrist er så hurtigt som muligt og senest 8/12-17

Kontakt ph.d.-studerende Stine Estrup 
for mere 
information på sed@regionsjaelland.dk
Vi glæder os til at møde dig!

Interviewer til forskningsprojekt søges
 
Jeg vil gerne lave et forskningsprojekt vedr. supervision. Ideen er, at ældre læger skal forsøge 
at supervisere yngre læger mere systematisk under stuegang, og så skal vi undersøge, 
hvordan det går.

Tanken er, at supervisionen skal systematiseres. Det skal være sådan, at man ved fordelingen 
af patienter fra morgenstunden i fællesskab beslutter, hvilken af dagens patienter, den 
yngre læge skal superviseres på. Den yngre læge skal så selv læse journalen, tale med 
patienten og undersøge vedkommende, skrive notatet og lægge en færdig plan. Herefter 
aktiveres den superviserende læge, som læser notatet igennem og går med den yngre 
læge ind til patienten igen. Herinde uddybes anamnesen, eller dele af den objektive 
undersøgelse eftergøres. Herefter rettes notatet til igen, og planen for evt. yderligere 
udredning og behandling justeres. Supervisoren slutter af med at spørge den yngre læge, 
hvad vedkommende synes, de havde gjort godt, i det pågældende forløb, og hvad der evt. 
kunne have været gjort anderledes. Den superviserende læge kan evt. også komme med 
yderligere input her.

Undersøgelsen går ud på, at man forsøger at implementere denne proces i en eller flere 
afdelinger i en kortere eller længere periode. Og at du som forsker interviewer de yngre og de 
ældre læger, om hvordan de har oplevet processen. Og vi forsøger at skrive en artikel om det 
Den eller de studerende, der vil være med til undersøgelsen må være forberedt på en 
meget selvstændig arbejdsindsats. Der skal skrives protokol, og vi skal finde en eller flere 
afdelinger, der vil være med, du skal informere afdelingens læger, interviewe dem, analysere 
interviews, og skrive artiklen. 

Du bliver nødt til at sætte dig lidt ind i den kvalitative forsknings metoder. Jeg har ingen 
midler til løn, men studiet kan evt. udformes som et kandidatprojekt. 
Henvendelse:
Toke.barfod@dadlnet.dk 
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Skolarstipendiat søges til hjerneforskningsprojekt 
omhandlende psilocybin (magic mushrooms), sero-
tonin 2A receptoren og personlighed
Personlighed, hjernefunktion og serotonin 2A receptoren
Beskrivelse:
Neurobiologisk Forskningsenhed søger en ambitiøs og ansvarsfuld medicinstuderende 
til et projekt omhandlende hjernefunktion, personlighed og farmakologisk påvirkning 
af serotonin 2A receptoren med det psykedeliske stof psilocybin (den aktive substans i 
magic mushrooms).

I vores igangværende projekt ønsker vi ved hjælp af billeddannelsesteknikkernePET 
og funktionel MRI at undersøge, hvorledes psilocybin påvirker raske forsøgspersoners 
hjernefunktion.

Personlighed kan siges at bestå af regelmæssigheder i adfærd – fx hvordan mennesker 
interagerer med hinanden og miljø. Personlighed anses som værenderet statisk. Dog har 
nyere forskning vist, at det psykedeliske stof psilocybin kan foranledige positive forandringer 
i personlighed. Hvilke hjernemekanismer, der ligger til grund for personlighedog hvorledes 
psilocybin påvirker disse og personlighed er ikke kendt.

Den studerende vil stifte et solidt bekendtskab med moderne hjerneforskning omhandlende 
human neuroimagingsamtpsilocybins farmakologi og effekter. Dette vilinkludere praktiske 
forskningsopgaver som fx rekruttering og håndtering af forsøgspersoner, farmakologiske 
interventioner,indsamling af MR-data og analyse af et stort eksisterende datasæt bestående 
af ca. 240 raske forsøgspersoner. Det er vores ambition, at arbejdet skal udmunde i en eller 
flere publikationer.

Vi søger en engageret studerende som vil arbejde på projektet i et år med mulighed for 
yderligere tilknytning – både for før og efter skolarstipendiatet. Det vil være en fordel (men 
er ikke nødvendigt) at have erfaring med databehandling i matlabeller medprogrammering.

Start:Efterår 2018.
Kontakt information:
Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende (3545 6708, martin@nru.dk)
KU-vejleder:
Professor	Gitte	Moos	Knudsen,	Copenhagen	University	-	SUND	(3545	6720,	gmk@nru.dk)

Angående CAMES-undervisning 22. november

Kære medstuderende

Beklager at nogle af jer mødte forgæves op til undervisning på CAMES onsdag den 22. november. CAMES’ 
studentergruppe mødtes om morgenen for at drøfte forløbet af vores overenskomstforhandlinger med 
Regionerne. Forhandlingerne om en overenskomst på vores arbejdsplads startede for over ti år siden og 
er intensiveret i løbet af de sidste fire år. Under overenskomstforhandlingerne i 2015 blev det forhandlet 
hjem, at en færdig overenskomst for studenterarbejdere ansat til simulationstræning og undervisning 
af kliniske færdigheder skulle foreligge inden 2018. 

Vi var tæt på at komme frem til en aftale, men i oktober måned brød forhandlingerne sammen og som 
det ser ud nu når vi ikke en overenskomst til aftalt tid. Vi er svært frustrerede over, at Regionerne ikke 
er lydhør over for vores ønsker i overenskomstforhandlingerne. Vi ønsker at få helt basale vilkår på 
niveau med andre medicinstuderende efter FADL’s overenskomster.

Derfor så vi os nødsaget til, at afholde et fællesmøde, hvor vi fik drøftet hvorledes vi ville handle 
fremadrettet. Dette møde afholdtes tidligt om morgenen onsdag den 22. november og kom i konflikt 
med undervisning.

Vi beklager over for dem, der mødte forgæves.

Med venlig hilsen
En studenteransat på CAMES
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Studenterklubben
Bedst som man troede at året  var slut, viser 
studenterklubben på ny sine tænder og holder 
for sidste gang i 2018 LAAAANG fredagsbar!

Som vanligt går det ned mellem 11.00 og 24.00 
og i anledning af højtiden, vil der mellem 15 
og 18 være RISENGRØD (ja, du læste rigtigt!).
Herefter sælger 3om1 wraps (wraps og grød, 
Guddommelig kombination). 
Der er også glögg, æbleskiver kl 15. 

Torsdag d. 7/12 er der teknotorsdag, hvor der er 
teknomusik mv. Det kan man jo så tage til, hvis 
man lige skal have et sidste skud studklub inden 
julen rammer. 

Desværre må vi også med sorg i stemmen 
erkende, at den daglige kaffeservering slutter 
fra på mandag d. 4/12, hvor studenterklubben 
holder eksamenslukket helt ind til det nye 
semester.

God jul fra 

 

Det er på fredag! 

Studenterklubben 

Torsdag d. 7/12

mandag d. 4/12
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DEMONSTRATION 
1. DECEMBER 2017 - FOR ET BEDRE SUNDHEDSVÆSEN 

KOM OG HØR MERE I FADL HUSET

Lægerne omkring græsrodsbevægelsen 
#detkuhaværetmig arrangerer 
demonstration, og opfordrer alle til at 
deltage. Demonstrationen løber af stablen 
samtidig med, at en lille gruppe læger 
på baggrund af et åbent brev har fået 
foretræde for Sundhedsminister Ellen 
Trane Nørby.

Planen er, at vi mødes kl. 09.15 
foran Sundhedsministeriet og går til 
Christiansborg Slotsplads, og du som 
læge med fordel tage dit stetoskop på.

Et dysfunktionelt sundhedsvæsen 
har konsekvenser, ikke bare for 
sundhedspersonale, men også for 
patienterne. Så det berører os alle.

JO FLERE VI ER, JO STÆRKERE ET SIGNAL SENDER VI!
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Luk øjnene. Forestil dig at du står på en helt stille 
efterårseng. Solen er netop stået op. Du indånder den 
forfriskende, frostklare luft i dybe åndedrag. 

Ingen bekymringer. 

Kærlig hilsen
Dit MOK

TING DU IKKE MÅ GOOGLE 
Af: Alice (denne uge)// MOK.red. i samarbejde med Wikipidedia og Andrea // MOK.red.

Nu var det sådan, at du i sidste uge ikke måtte google  Noma disease
Det gjorde du jo så alligevel. Kiggede du væk med det samme uden at læse videre? Tænkte 
jeg nok, men her kommer lidt vigtig viden, ikke ligegyldig info om Noma disazzzeeee. 
Denne grusomme sygdom skyldes en polymikrobiel koldbrands infektion, ofte forekom-
mende i ansigtet. Den starter ud som små mundsår (endnu en bekymring til hypokon-
drikeren), og der sker derefter hurtig nedbrydning af mundhulen og vævet rundt om. 
Årsagen er en blanding af bakterier, bla. primært fusobacterium necrophorum strepto-
kokker, den gode gamle staphylicoccus aureus og nogle former for streptokokker.  Fra at 
sygdommen fandtes i hele verden, bla. observeret af den gamle Hippocrates, er den nu 
primært befindende i lande i Afrika, Sydafrika og Asien. Prædisponerende faktorer inklu-
derer dårlig hygiejne, malnutrition, rygning og frekventering med usoignerede dyr. Mor-
taliteten er høj, og sygdommen rammer oftest børn  mellen 2 og 6 år. En anden variant af 
noma kaldes også noma pudendi, der kan i selv tænke jer til hvordan det ser ud...

I denne uge tager vi en sygdom som er lidt som den lyder, impaktfuld og lang. Med dette menes voksende vorter, og 
mange af dem. 
Denne uge, TØR DU GOOGLE (tryk på images, ellers er du en kylling):
 

Epidermodysplasia Verruciformis 
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Jeg behøver egentlig ikke minde dig om det, for du ved det jo faktisk godt. Onsdag den 29. november 
kulminerer dit efterår i en hvirvelvind af smørcreme og mere eller mindre stivnet mousse. Timm 
Vladimir’s årlige karriere-højdepunkt: det er selvfølgelig finalen i DEN STORE BAGEDYST. De forgangne 
otte uger har 2,3 millioner danskere fulgt med i tykt og tyndt (bogstavligt talt) mens Danmarks bedste 
(eller i hvert fald mest eksibitionistiske) amatørbagere har slåsset deres vej gennem wienerdej, pop-cakes 
og (lige en joker der:) bolche-formning. Nu er vi så omsider nået til finalen og tilbage står følgende tre 
gange folkeeje:

1) MILF’en
Skrap på en lidt sexet måde. Det mener MOKs 
ansvarshavende redaktør i hvert fald. Resten af 
redaktionen får nu mere bare flashbacks til den stride 
pædagog fra fritteren. Måske er det netop det, der 
gør udslaget for nogle... Uanset hvad - så er Andrea et 
levende bevis på, at gråt hår kan se godt ud!

2) Timm Vladimirs elskerinde
Ja, for kom ikke her og sig, at automekaniker-Kirsten 
ikke har ligget omme bag sin køkkenstation og tømt 
Timm for kagecreme. Samtidigt svirrer rygterne også 
at Kirsten og Jesper har gået og hygget sig uden for 
bageteltet. Altså for Guds levende skyld - hun syede ham 
en butterfly! Hun syede ikke ligefrem noget til Anton. 
Quod erat demonstrandum lige der.

3) Mr Tumnus
Han er grafiker og alt hvad han serverer for dommerne 
står snor-lige. Eller... Alt på nær hans præpubertære 
halvjødiske gede-skæg. Jesper er så tight i al hans 
bagværk, så hvorfor i alverden insisterer han på at ligne, 
at han har transplanteret kønsbehåring op på hagen?

Hvorfor finalen i Den Store Bagedyst bliver så 
MOTHAFUCKING spændende!!!

Som I husker fra sidste uge, så måtte vi i semifinalen ønske et tårevædet farvel til alles farmor-darling Rosa. 
Det knuste mit hjerte at se hende forlade konkurrencen så tæt på finalen - når nu Bagedyst-teltet på Fyn er det 
længste væk hun nogensinde har været fra sin fødeby Glyngøre. Men ak - det kunne vel ikke være anderledes 
når hun nu disker op med en mesterværkskage, som mere ligner noget fingermaling fra en af hendes børnebørn 
end en Monet.

Men det så fraset, så er finalen lige om hjørnet og man kan mærke gaderne sitre allerede. Det er i finalen at ikke 
kun deltagerne, men i særdeleshed også dommerne, som skal stå deres prøve! Det nye stramme dommerpar: 
Markus	(som	snildt	kunne	være	en	Chippendale	i	forklædning)	og	Katrine	(med	Playmobil-håret)	skal	endegyldigt	
stadfæste dem selv som de retmæssige arvinger efter Mette og Jan. Det kan de kun gøre, hvis de kan formå 
at kramme vinderen BEGGE to! Især hvis det bliver en anden end Kirsten. Det er diskrimination kun at ville 
kramme de unge piger, Markus!

Det er nogle talentfulde finaledeltagere, der står tilbage og jeg har personligt planlagt noget af en omgang 
desserttapas til aftensmad på onsdag. Hvis du ikke har planer til finalen, så er du velkommen til at komme til 
kagebord hos mig. 

Klar... Parat... FINALE-bag!
Af Mo, MOK.red
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MOKS HYG DIG SIDE. 
Til den procastinerende studerende. 

Skulle du løse denne, følg da linket - så kan du vinde en dug fra VoresVila.  
https://voresvilla.dk/konkurrence/vind-bitz-tapassaet-krydsord/

-Menneskers spyt koger først ved 
300 grader. 
- 	 AMI ’er 	 sker 	 of tere 	 om	
mandagen. 

- Nogle geder urinerer på 
deres hoved for at tiltrække 
kvindegeder. Det er en sjov 

historie, for det var faktisk 
vha. denne metode at Anders blev 

chefredaktør. 
- En Isbjørn kan spise 87 pingviner under 

et måltid. 
-Du burde læse mere, med mindre du hedder 

Joachim, Dolk eller Amalia.  
- Der dør flere af tage mislykkede selfies end hajer. 
- Hvis du kan gå i split, er det mere sandsynligt at din mor 
er en svane eller socialist. 

Af Sofie // MOK-red. 

TJEK DIN MAIL!
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