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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: Sofie
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Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
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 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Mo & 3 venner acer eksamen
Albin skal ud og spise klam mad
Månedsmøde i  MIKS - Se side 4

Torsdag
Andreas skal spise lækker mad
Mo starter TOP-FORSKNING på Riget
Anders skal sove dagen lang...
Ansøgningsfrist studieophold - Se side 9

Fredag
Månedsmøde i Sexekspressen - Se side 5
Laaaaaang freeedagsbar FEST
Mar-bar på RHK
Andrea skal flytte & Albin ser musical

Lørdag
Albin skal i shelter - hvor svenskt
Johan smutter til Spanien...farvel...
Alice skal til fødselsdag..hvor originalt... 
Det skal Anders også

Søndag
Andrea skal i kirke...hvor originalt...
MOK har opbrugt sin kreativitet
Johan savner sin kæreste...com’on
Sofie skal spise bacon-fri brunch

Mandag
MOK deadline 12.00
FADL kursus i Sår & Sutur - se side 
Johan starter spansk-kursus

Tirsdag
FADL kursus i hæmatologi
Johan er flydende i spansk
Andreas har alt for meget fri til det er sundt.

AlbinAndreas

Sofie

Johan

Mo

Anders

Haha, det 
for nize

Når chefen photoshopper....

Alice
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Din TO-DO liste for den 
næste uge

Læs MOK

Her på redaktionen vil vi gerne hjælpe dig med at 
strukturere din kommende uges aktiviteter. Prøv således 
at få krydset alt på listen af inden næste nummer af MOK.

Vask tøj - så er det også rent til på fredag

Tag op på 15. sal i Tårnet og nyd udsigten

Start en kæde-sms og se om du får den retur

Køb en kantine-kage (Se MOK-16 for anmeldelse)

Snak med en anden accent en hel eftermiddag
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Find ud af hvor der er hjertestartere i dit nabolag

Sig hej til ham/hende du synes er sød <3

Tag en powernap - også selvom du faktisk burde læse

Ring til en gammel ven/veninde du ikke har talt med længe

Tag en hel dag uden sociale medier

Lær at folde en origami-lotus

Køb en Blå Thor til fredagsbar

Tegn flere små tegninger på denne side

Husk at holde fri fra læsningen og nyde livet



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

MIKS er klubben for alle 
med interesse for 
kitesurfing.
Kitesurfer du allerede eller går du med en drøm 
om at komme i gang med kitesurfing, så er MIKS klubben for dig! Her er nemlig både nye 
som rutinerede kitesurfere repræsenteret, så der vil være tips og tricks til at komme videre 
uanset, hvor langt du er.

Vi tilbyder et community, hvor vi deler glæden ved at kitesurfe. Vi mødes til månedsmøder, 
hvor vi planlægger events som bl.a. filmaftener, ture i kabelparken, weekend-/enkeltdagsture 
eller udlandsture.

Som aktivt medlem får du rabatter på kurser og udstyr hos vores samarbejdspartnere. 
Derudover har vi eget udstyr i klubben, som kan lejes til meget billige penge. 

Kom og hør nærmere til semesterets første månedsmøde d. 28.februar kl 16.30 i 
Studenterhuset v. Panum. 

MELD DIG IND I VORES FACEBOOK-GRUPPE OG FÅ MERE INFORMATION!
facebook.com/groups/MIKSKBH/ 

OSM inviterer alle til række super 
spændende arrangementer!
14. marts: Drenge og HPV
Dette bliver et af semesterets fedeste arrangementer, og 
her er sætter vi fokus på Sundhedsstyrelsens nye midlertidige tilbud: HPV-vaccination til 
”drenge der er til drenge”. Et emne og en debat, der har raset længe og nu igen er blomstret 
op og blevet super aktuelt! Vi får besøg af de to førende forskere, beslutningstagere og 
meningsdannere indenfor feltet: overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen og 
overlæge Christian von Buchwald fra Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik på 
Rigshospitalet. Det bliver en eftermiddag/aften med fokus på HVP, vaccination, cancer, 
køn, samfund og etik. 

17. april: Når børn får kræft
Hvordan er det, når børn får kræft? Og hvordan er arbejdet som børnekræftlæge? OSM og 
Bamsehospitalet inviterer professor, dr.med Kjeld Schmiegelow fra Rigshospitalet på besøg 
for at fortælle om sit arbejde som pædiatrisk onkologi.

15. maj: Immunterapi 
Vil du vide mere om immunterapi? Det mest hotte inden for onkologi og lægevidenskab i 
øjeblikket! Læge Mads Duus Hjortsø kommer og fortæller om immunterapis banebrydende 
effekter.

Alle disse eftermiddage vil byde på et spændende foredrag og lækre snacks! Så tag en pause 
fra dit pensum og kom til særdeles gode og gratis event med fede debatter. Hold øje med 
facebook for mere information, hvis du er interesseret i etik, pædiatri, faglige HPV debatter, 
onkologi og immunterapi eller bare har lyst til at blive klogere!

Vi glæder os til at møde dig til vores arrangementer :D 

De bedste hilsner 
Onkologisk Selskab for Medicinstuderende (OSM) i København

Temaaften - Få mere overskud (og mindre stress) i 
hverdagen!
BEGRÆNSET ANTAL PLADSER - TILMELDING PÅ DETTE LINK:
https://goo.gl/forms/JZhw1QqkdwS6k1Vj1 
Eller på www.facebook.com/
pusterummet 

Kender du følelsen af,  at 
studielivet hurtigt kan blive 
overfyldt med læseplaner og 
forpligtelser, så det kan være 
svært at finde tid til det hele? 
Og vil du gerne have mere 
overskud i hverdagen? Så 
kom med til Pusterummets 
Temaaften onsdag d. 21. marts, 
hvor du kan få konkrete ideer 
og værktøjer med hjem. 

Arrangementet er til dig - ja dig! 
- som ikke har tid til at komme, 
men netop går og tænker, at du har brug for mere overskud i din hverdag. 

Vi har inviteret nogle dygtige og spændende mennesker til at komme og præsentere os for 
værktøjer, teknikker og teorier til at få mere pusterum i den nogle gange lige lovlig travle 
hverdag som studerende. 

Studenterrådgivningens psykolog Lise-Mette Holton vil med udgangspunkt i vores 
perspektiv og inputs give os konkrete værktøjer til at håndtere en stresset hverdag. Hun vil 
derudover introducere os for gode idéer til hvordan man nemmere kan koble af, så vi hver 
især kan gå derfra med mulighed for mere overskud i hverdagen. 
Lise-Mette bliver stærkt efterfulgt af mindfulnessinstruktør Merete Lindholm, som vil afslutte 
aftenen med 30 minutters mindfulness. 

Aftenens program: 
Kl. 16:00 Introduktion til aftens arrangement og Pusterummet
Kl. 16:30 ‘At skabe pusterum i hverdagen’ med psykolog Lise-Mette Holton
Kl. 18:30 Mindfulness med Merete Lindholmer
Kl. 19:00 Tak for i aften
(Pauser med masser af kaffe og snacks er selvfølgelig lagt ind i programmet)

Aftenen er målrettet studerende på SUND på alle semestertrin, men alle som har interesse 
er hjertens velkomne.

Hvem er vi?
Pusterummet er drevet af en gruppe medicinstuderende, der gerne vil forbedre trivslen, 
studiemiljøet og sammenholdet på studiet. Vi vil gerne italesætte nogle af de mange emner, 
som gemmer sig i hverdagen på studiet - både stress, præstationsangst og forventningspres, 
men også familie, venner og privatliv. Vi mødes til månedsmiddag ca. en gang om måneden, 
hvor vi hygger og holder styr på både mentorordning, torsdagscafé og andre initiativer. Vil 
du være med? Så kig forbi vores interne gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1076941179028101/

SATS MÅNEDSMØDE og Kursus i eFAST & FATE
D. 07.03.18 KL. 16.15, Panum lok. 13.1.36

Perfekt intro til de tidligere semestre og en god genopfrisker hvis man er lidt længere.
Tobias Lyngeraa, læge, ph.d.-studerende og tidligere mangeårigt SATS-medlem og fortæller 
om ABCDE-princippet, der er tilgangen bruges til behandling af alle akutte patienter.

Mere info følger på facebook.dk/sats-kbh, sats-kbh.dk eller i næste udgave af MOK - så 
læs med!

Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og god mulighed for nye medlemmer at 
høre hvad vi laver i foreningen. Medlem eller ej er du mere end velkommen til alle SATS 
månedsmøder.
Er du klar til at være KBU læge og udføre eFAST og FATE?

SATS tilbyder hands-on undervisning i akut ultralyd så DU får styr på skadestuen i en ruf. 
Kurset har stor efterspørgsel hos færdiguddannede KBU læger, men vi reserverer pladserne 
til studerende som er medlemmer af SATS.

Det ved at være sidste chance for tilmelding til forårets kursus i Akut Ultralyd. For at booke 
en plads, gå ind på sats-kbh.dk.

- Morgenmad og Frokost hos GE Healthcare er inkluderet. 
- Et bestået 4. semester og medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding.
- Prisen er 100 kr. pr. deltager. 
- Tilmelding er åbne nu

Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til Christine Råberg 
Mikkelsen på vxr605@alumni.ku.dk eller på SATS Facebook side

Vi ses! 
De bedste hilsener
SATS

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen d. 16.-18 
marts og få masser af undervisningserfaring!
Måske har du opdaget vores flowcharts, som hænger rundt omkring på Panum? Hvis du 
ikke helt fik med, hvor og hvornår vi holder møde, så kig med her! 

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!

BLIV UDDANNET! Meld dig til vores vinterseminar før din læsemakker: 

16.-18. MARTS
Vi tager afsted en hel weekend, hvor nye bliver uddannet sexperter og gamle får ny viden 
til at blive endnu bedre sexperter! 

Det er en fantastisk mulighed for at møde en masse forskellige mennesker i Sexekspressen, 
både gamle og nye - der vil være hygge, fest og masser af god stemning. 
Alle informationer vil komme på facebook-eventet: “Vinterseminar 2018 med Sexekspressen 
København”

Vil du gerne høre mere, inden du tilmelder dig? 
Kom til vores månedsmøde: 

TORSDAG D. 1/3 KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 

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. Se også facebook-eventet: 
“Månedsmøde i Sexekspressen marts”

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
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Kære MedicinerRåd m.fl.

Jeg skal indlede med at beklage, at I oplevede opstarten på vores 
forløb med at skabe nye rammer for basisgrupper, foreninger eller 
studenterpolitiske organisationer med adresse på Blegdamsvej, som 
problematisk.

Jeg lagde vægt på, at orienteringen om opsigelse af lejemålet 
"Studenterhuset" blev formidlet på et møde – og ikke via et brev eller 
via en mødedagsorden.
Forud for mødet den 5. februar har vi i regi af Studenterforum drøftet 
forholdene omkring Studenterhuset. To ting har stået klart: Dårlige 
fysiske forhold med træk, kulde, problemer med adgang mm. og en 
manglende styring af benyttelsen af huset, med rod og manglende 
rengøring til følge.

Ledelsen udbad sig derfor en liste over fejl og mangler samt andre 
ønsker til indretning og drift af huset. Den har vi regnet på og har måttet 
konkludere, at udgifterne til at bringe huset up-to-date vil løbe op i 
mange millioner kroner. Da vi samtidig på tværs af hele SUND i disse 
år af sparehensyn må reducere antallet af kvadratmeter til forskning og 
undervisning, vurderede vi, at afsættelse af Studenterhuset ville være 
en forudsætning for at kunne skabe et nyt og bæredygtig studiemiljø 
for foreningsaktiviteterne under MedicinerRådet.
Vi anerkender, at Studenterhuset har en vigtig funktion i forhold til det 
frivillige studenterarbejde. Et arbejde, der bidrager til at skabe et godt 
studiemiljø og god trivsel for de medicinstuderende på SUND.

Denne indsats ønsker fakultetet også fremadrettet at understøtte 
ved at stille rammer til rådighed for de frivillige studenteraktiviteter. 
Som fremført på mødet igangsætter vi derfor nu en proces, der kan 
lede frem til nye, tidssvarende og brugerorienterede faciliteter for de 
studenterrettede aktiviteter.

Den videre proces:
For at sikre, at de nye faciliteter så vidt muligt lever op til jeres behov, 
ønsker vi fra fakultets side at tage initiativ til en brugergruppeproces.
Brugergruppen – bestående af studenterrepræsentanter – skal komme 
med indspil til nye studenterfaciliteter og bidrage til en kortlægning 
over det nuværende brug. Som vi drøftede på mødet, vil vi gerne 
igangsætte denne proces så hurtigt som muligt.

I må derfor meget gerne melde navne ind på repræsentanter, der har 
lyst til at indgå i en brugergruppe – gerne til den 9. marts 2018. Så vil vi 
indkalde til et første brugergruppemøde, når vi har aftalt en dato med 
en byggerådgiver. På det første møde vil vi gå i dybden med de behov, 
som de nye faciliteter skal opfylde. Det er derfor fint, hvis I til det første 
møde har haft en drøftelse i baglandet omkring dette. 
 
Jeg håber, at vi fremadrettet kan få en proces, der leder til et godt 
resultat – præcis som det har været tilfældet alle de andre gange, 
hvor vi i fællesskab har planlagt og gennemført ændringer til gavn 
for uddannelsen og studiemiljøet. Her ser jeg MedicinerRådet som en 
central del af arbejdet og ser frem til, at I er en del af den involverende 
proces.
På fakultetsledelsens vegne skal jeg understrege, at vi er meget glade 
for det store studenterengagement, der er kendetegnende for SUND. 
Og at vi agter at værne om vores samarbejde og dialog.

Jeg skal igen beklage, hvis processen kom lidt skævt fra start, og jeg 
ser frem til det videre samarbejde.
 
De bedste hilsner
Anders

Kære Fakultetsledelse

Mandag den 5. februar havde I inviteret til møde 
om 
Studenterhuset. Dagsordenen lød som følger: 

1. Status på Studenterhuset, herunder vedlige-
holdelse.
2. Drøftelse af rammer og behov for studenter-
faciliteter.
3. Fremadrettet proces, herunder organisering. 

Da vores repræsentanter kommer til mødet er 
beskeden dog, at dagsordenen er en anden:

Studenterhuset skal lukkes. Indiskutabelt. 

Vi forsøger i MedicinerRådet at repræsentere de 
studerende bredt, vi forbereder os til møderne, vi 
diskuterer dagsordener på forhånd og forsøger at 
inddrage relevante parter. 
Vi tager vores opgave og repræsentantskab på os. 

Vi retter derfor skarp kritik mod denne nye ledel-
sesstil, som uundgåeligt er mistillidsskabende. 

Vi vil gerne inddrages, og vi vil gerne være 
konstruktive. Vi ved, at I værdsætter studenter-
inddragelse, men vi vil ikke inviteres med falske 
dagordener. 

Hvad skal vi forvente af den fremadrettede
proces?

Har ledelsen allerede indiskutabelt besluttet
rammerne for fremtidige studenterfaciliteter?

Med venlig hilsen 
MedicinerRådet 

Nedenstående er  et  åbent brev fra Medicinerrådet t i l 
Fakultetsledelsen.

Åbent brev i MOK
Nedenstående er svar på det åbne brev, som Medicinerrådet skrev 
til Fakultetsledelsen i sidste uges MOK.

Svar på åbent brev i MOK



KURSER FORÅR 2018
Der er åbnet for tilmeldinger til restpladser på FADLs opkvalificerende kurser! 
Du kan nu, uafhængigt af hvor mange kurser du i forvejen er tilmeldt, tilmelde dig 
restpladserne - tilmeldingen lukker først, når kurserne er fyldt op. 
Tilmeld dig bl.a. til: 

OBS  DEN FULDE KURSUSPLAN FOR FORÅRET 2018KAN SES PÅ FADL.DK/KURSER

SÅR OG SUTUR
D. 05.03
KL. 16:30-20:30

AKUT PÆDIATRI
D. 14.03 & 15.03
ELLER 
04.04 OG 05.04
KL. 17:00-21:00

INFEKTIONSMEDICIN 
D. 20.03 & 21.03
ELLER 
03.04 OG 04.04 
KL. 16:30-20:30

AKUT ABDOMEN 
D. 18.04 & 19.04
ELLER 
30.04 & 02.05
KL. 16:30-20:30

HÆMATOLOGI
D. 06.03 & 07.03
KL. 16:30-20:30

KARDIOLOGI
D. 09.04, 10.04 & 12.04 
ELLER 
D. 30.04, 01.05 & 03.05
KL. 16:30-20:30

AKUT MEDICIN 
D. 20.03. 21.03 & 22.03
KL. 17:00-21:00

NEFROLOGI
D. 11.04 & 12.04
KL. 16:15-20:15

STUDIESTARTSKURSUS
(GRATIS)
D. 07.03
KL. 17:00-20:00

EKG
D. 14.05, D. 15.05 & D. 17.05
KL. 17:15-21:15

PRÆ-TKO 
D. 24.05
KL. 16:15-20:15

SÅR OG SUTUR
D. 05.03
KL. 16:30-20:30

SKADESTUE
D. 15.05 & 16.05
ELLER
D. 29.05 & 30.05
KL. 16:30-20:30

Foreningen af Danske Lægestuderende
Blegdamsvej 26, 2200 København N 

PRISEN FOR DELTAGELSE PÅ DE 
EKSAMENSFORBERENDE KURSER 
ER 75 KR/DAG  
(MED UNDTAGELSE AF TKO)

Vi glæder os til at se dig!



Vil du prøve livet som praktiserende læge?
Hvis du vil prøve livet som praktiserende læge i Region 
Sjælland, kan vi tilbyde dig dette i sommeren 2018.

Du skal som minimum have bestået 10. semester på 
medicinstudiet, men har du det i juni 2018, kan du blive en 
af de heldige, der får ca. fire ugers sommerophold hos en 
praktiserende læge i Region Sjælland. 

Der tilbydes sommerophold i Odsherred, Kalundborg, 
Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Sommeropholdet vil blive honoreret efter gældende 
overenskomst.

Hvis du er interesseret, skal du hurtigst muligt sende en 
mail til primaersundhed@regionsjaelland.dk med navn, 
mailadresse, telefonnummer og geografisk prioritering. 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Pia Drostgaard, 57 87 56 40 eller Lise Åkerman, 57 87 56 10. 

Læs mere her om dine karrieremuligheder i Region Sjælland 
på www.regionsjaelland.dk – Det Gode Lægeliv.

Kære læser!

Det er ikke altid nemt at lave jeres yndlingsugeblad 
– Vi har slet ikke tal på hvor mange gange timerne er 
blevet sene, og aftaler mandag aften er blevet aflyst 
fordi inDesign er crashet eller MOK-serveren er nede. 
Når vores øjne bliver helt firkantede af at stirre på 
photoshop og musehånden kramper, er der dog 
én ting der altid kan få os til at yde lidt mere; Jeres 
mails. Hver uge modtager vi på MOK hundreder 
af kærlighedserklæringer fra vores læsere, og der 
intet der varmer vores hjerter mere end at læse jeres 
hyldest. 
Herunder bringer vi et tilfældigt nedslag i denne uges 
bunke af rosende læserbreve:

Studenterklubben info
Vi ved at i alle har savnet den gode kaffe, 
hyggen & festerne i klubben. Så det er en glæde 
at kunne skrive, at der efter en veloverstået 
revy igen er igang i vores alles studenterklub. 
Så skynd dig ned og få en kop kaffe før din 
læsemakker & skriv den næste fredagsbar ind 
i din kalender !<3

•	 Kaffedrift & dagshygge er igang igen 
fra onsdag d.28 februar.

•	 Der er laaaaaaang fredagsbar nu på 
fredag d. 2 marts. 

•	 Sæt kryds i kalenderen onsdag d.28 
marts i påskeferien for der er nemlig 

SEMESTERSTARTSFEST <3<3<3

Massere af kærlighed og vi glæder os til 
at se jer alle rundt omkring.
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PUFF Annoncer
Introduktion til studenterforskning d. 8. Marts
Kan man stadig tage et forskningssår? Har min bachelor eller kandidatopgave 
publikationspotentiale? Eller ønsker du at prøve kræfter med forskning, men ikke 
lige ved hvordan man skal komme i gang og hvad du skal forvente? Så kom til PUFFs 
introduktion til studenterforskning hvor vi bl.a. får besøg af studievejledningen, tidligere 
forskningsårsstuderende, forskere vil fortælle lidt om alt hvad du vil vide om hvordan man 
kommer i gang, hvad studenterforskning indebærer og hvad der forventes. Fri kaffe og 
snacks!

Læs mere inde på begivenheden på vores facebookside. 

Journal Club: Feder sødemiddel i sukkerfri sodavand? d. 12 marts
Coca Cola Zero, Pepsi Max og Faxe Kondi Free. Kan man virkelig nyde uanede mængder af 
kold sukkerfri cola, uden bekymringer om fedme? Eller er det sandt at sødemidlet snyder 
hjernen og inducerer vægtforøgelse?  PUFF inviterer på en uformel og hyggelig diskussion 
omkring den seneste artikel om sodavand med sødemiddels påvirkning på kroppens 
fedtniveau. Tag din læsemakker og en kold (sukkerfri?) sodavand med under armen d. 12 
marts og bliv klogere på emnet. Vi ses!

Yderligere info og link til artikel samt info om andre kommende PUFF-arrangementer kan 
findes på vores facebookside under begivenheder. 

Forskningsårsstuderende søges til projekt om lungefibrose
Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret stud. med. til lønnet forskning i et projekt 
om den sjældne men alvorlige sygdom IPF i vores prospektive multicenter kohorte (PFBIO).
Dine arbejdsopgaver bliver delt ca. 50/50 mellem dit eget projekt baseret på kohorten 
(litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af kohorten 
(patientbesøg, dataindsamling, indtastning i REDCap mm.). Vi har en del ideer til gode 
projekter, men er åbne for inputs, så vi kan finde et projekt der passer dig og dine interesser. 

Vi forventer at du kan arbejde fuldtid i mindst 6 mdr. og gerne 12 mdr. med start snarest 
men senest april 2018. Lønnen udgør 10.000 kr./md.  

Kort motiveret ansøgning (max 1 side) sendes senest den 2. marts til Nils Hoyer, læge, ph.d.-
studerende (nils.hoyer@regionh.dk).
Se det fulde opslag på puffnet.dk

Prægraduat forskningsår på Kardiologisk afdeling, 
Rigshospitalet.
Er du interesseret i kardiologi og vil du gerne prøve kræfter med forskning? Hjerte-CT-
enheden, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, søger to medicinstuderende til et fuldt 
finansieret forskningsår med start i august eller september.

Du vil blive involveret i Herlev-Østerbro-undersøgelsen, hvor baggrundsbefolkningen 
undersøges med Hjerte-CT og EKG. Du vil indgå i forberedelsen samt CT-analysen af disse 
patienter i tæt samarbejde med andre medicinstuderende og ph.d.-studerende. Derudover 
vil du blive tildelt eget forskningsprojekt som kan bruges til specialeopgave og forventes 
publiceret i et peer-reviewed tidsskrift.

Vi tilbyder
•	 Oplæring i generelle forskningsprincipper.
•	 Selvstændigt forskningsprojekt
•	 Tæt samarbejde i engageret forskerteam.
•	 Klinisk erfaring indenfor kardiologi.

Vi forventer
•	 Du er selvstændig, engageret og ambitiøs.
•	 Du er god til at kommunikere med patienter.
•	 Det vil være en fordel men ikke et krav at du har bestået 7. semester kandidat.

Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning og CV (maks. 2 sider 
som samlet PDF), samt karakterudskrift. Ansøgninger som ikke opfylder formalia, vil ikke 
blive betragtet. Hvis du har uddybende spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. 
Ansøgningsfrist d. 16/3. Samtaler vil blive afholdt d. 20/3 kl. 12:00-13:30.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Læge Per Sigvardsen    Overlæge Klaus Kofoed
Kardiologisk afdeling 2142   Kardiologisk afdeling 2142
Rigshospitalet    Rigshospitalet
Mail: per.sigvardsen@gmail.com

Præparatfremstillere søges
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin søger præparatfremstillere.

Præparatfremstillingen består af et team på 12 medicinstuderende fordelt på 4.-12. 
semester, som arbejder med at fremstille og vedligeholde anatomiske præparater til de 
makroskopiske studiesale.

Du kan se det fulde opslag og ansøge på KU's hjemmeside: http://jobportal.ku.dk/
undervisningsstillinger/.

Ansøgningsfristen er d. 8. marts 2018.
Kontaktperson: Carina Ørum caor@sund.ku.dk

Lider du af hovedpine? 
Så kan du måske blive skannet 

Lider du af hovedpine? 

 

Så kan du måske blive skannet  
 
 

Vi søger forsøgsdeltagere, som lider af migrænehovedpine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsøget: 
MR-skanning er en metode, som benyttes bl.a. til at danne billeder og målinger af hjernen. I dette forsøg ønsker vi at 
bruge MR-skanninger til at måle på hjernens blodårer og stofskiftet under hovedpine, og dermed blive klogere på 
migrænens sygdomsmekanismer med henblik på udvikling af nye behandlingsmuligheder. 
Hovedpine fremprovokeres ved hjælp af indsprøjtning med det i kroppen naturligt forekommende molekyle calcitonin 
gene related peptide (CGRP) på den ene forsøgsdag, samt indtagelse af medicinen sildenafil, som normalt bruges ved 
rejsningsbesvær, på den anden forsøgsdag. Stofferne gives på en måde så hverken den forsøgsansvarlige eller 
forsøgspersonen ved, hvilket af de to der gives på hvilken dag. Nogle får efterfølgende en indsprøjtning med 
migrænemidlet sumatriptan. Undervejs får man foretaget MR skanninger af hjernen. 
  
Sted: 
Forsøget foregår ved Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, Valdemar Hansens Vej 5, 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 med skanning op til 8 timer pr. dag. Forsøgsdagene ligger i weekender. 
 
Ubehag/risici:  
Provokation med henholdsvis CGRP og sildenafil forventes at udløse hovedpine. Desuden skal der lægges et tyndt 
plastikrør ind i en blodåre i armen, hvori der gives CGRP, hvilket kan give ubehag på indstiksstedet og eventuelt en lille 
blødning (blåt mærke). 
 
Honorar: 
Der gives ulempegodtgørelse på 200,00 DKK pr time samt transportgodtgørelse. 
Forsøget er godkendt af den videnskabsetisk komité for Region Hovedstaden, nr. H-15019063. 
 
Kontakt: 
Hvis ovenstående har interesse kontakt da venligst: 
Samaira Younis, læge, ph.d.-stud. 
Email: samaira.younis.01@regionh.dk Tlf: 38 63 21 76/51 44 56 01 

Man kan have migræne, hvis: 
Hovedpinen (ja, til mindst 2 punkter) 

• Er ensidig  
• Føles dunkende/pulserende 
• Er en moderat til svær smerte 
• Forværres ved bevægelse 

Hovedpinen ledsages af (ja, til mindst 1 punkt) 
• Kvalme/opkast 
• Øget følsomhed for lys og lyde 

Vi søger forsøgsdeltagere, som lider af migrænehovedpine

Forsøget:
MR-skanning er en metode, som benyttes bl.a. til at danne billeder og målinger af hjernen. I 
dette forsøg ønsker vi at bruge MR-skanninger til at måle på hjernens blodårer og stofskiftet 
under hovedpine, og dermed blive klogere på migrænens sygdomsmekanismer med henblik 
på udvikling af nye behandlingsmuligheder.
Hovedpine fremprovokeres ved hjælp af indsprøjtning med det i kroppen naturligt 
forekommende molekyle calcitonin gene related peptide (CGRP) på den ene forsøgsdag, 
samt indtagelse af medicinen sildenafil, som normalt bruges ved rejsningsbesvær, på den 
anden forsøgsdag. Stofferne gives på en måde så hverken den forsøgsansvarlige eller 
forsøgspersonen ved, hvilket af de to der gives på hvilken dag. Nogle får efterfølgende 
en indsprøjtning med migrænemidlet sumatriptan. Undervejs får man foretaget MR 
skanninger af hjernen.
 
Sted:
Forsøget foregår ved Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, Valdemar Hansens 
Vej 5, 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 med skanning op til 8 timer pr. dag. Forsøgsdagene ligger 
i weekender.

Ubehag/risici: 
Provokation med henholdsvis CGRP og sildenafil forventes at udløse hovedpine. Desuden 
skal der lægges et tyndt plastikrør ind i en blodåre i armen, hvori der gives CGRP, hvilket kan 
give ubehag på indstiksstedet og eventuelt en lille blødning (blåt mærke).

Honorar:
Der gives ulempegodtgørelse på 200,00 DKK pr time samt transportgodtgørelse.
Forsøget er godkendt af den videnskabsetisk komité for Region Hovedstaden, nr. 
H-15019063.

Kontakt:
Hvis ovenstående har interesse kontakt da venligst:
Samaira Younis, læge, ph.d.-stud.
Email: samaira.younis.01@regionh.dk Tlf: 38 63 21 76/51 44 56 01
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Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i 
København - SMiK
Kære Studerende
Studentermenighedens trykte programfolder med forårets aktiviteter er kommet og kan 
findes udenfor mit  kontor. V har et godt forårsprogram klar til jer, hvor der blandt andet 
er planlagt fugletur og fisketur i april og maj, og jeg står også for en filosofisk salon på tre 
foredrag om temaet ”skam”, som foregår nede på Skt. Hans Torv. Se mere i folderen.

Særomvisning på Statens Museum for Kunst: Kroppen i kunsten
Som et lille afbræk i hverdagens studier skal vi ud af universitetet og ind i kunsten. 
Særomvisningen stiller skarpt på kroppen og går på tværs af kunstnere, tidsperioder 
og kunstarter. Den vil måske gøre os klogere på vores forhold til den krop, vi går rundt 
i. Efterfølgende er der mulighed for at blive på museet eller at gå ud og spise sammen.
Tid og mødested: Onsdag d. 7. marts kl. 16.45-18.00
Forhallen på Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K
Tilmelding er nødvendig til katrine@smikbh.dk. Der er et begrænset antal pladser.

Filosofisk salon: Skam, tro og helbred
Hvorfor oplever vi ofte skam, når vi rammes eksistentielt? Hvad er meningen med vores liv? 
Gør det en forskel at opleve livet som meningsfuldt? Og hvordan kan vi finde mening, når 
tilværelsen udfordrer os? Har mennesker med stærke værdier og oplevet mening en lavere 
sygdomsrisiko, lever de længere og klarer de sig bedre gennem kriser? 
På forårets anden filosofiske salon får vi besøg af dr.theol. Niels Christian Hvidt, som er 
professor ved Det Medicinske Fakultet på Syddansk Universitet. Hans foredrag om skam vil 
tage udgangspunkt i forholdet mellem krop, psyke og sjæl. Vi serverer ost og rødvin i løbet 
af aftenen. Arrangeres i samarbejde med Simeon-Sankt Johannes Sogn. 
Tid og sted: Onsdag d. 14. marts kl. 19.30-21.30
Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Pris: 50 kr. Betales kontant ved ankomst. Der er plads til max. 50 personer, så kom i god tid!

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en 
SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, 
så kontakt mig på praest@sund.ku.dk. 

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

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA  
 
Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2018 eller i foråret 2019 ? Husk ansøgningsfrist den 1. marts 
2018. 
 
Hvornår på studiet ? 
Du har primært mulighed for at komme på udveksling til et partneruniversitet på dit 2. og 5. semester på 
kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen.  
 
Hvortil ? 
Fakultetet råder over nedenstående aftaler i Norden og Europa: 
 

Land Universitet Undervisningssprog 
Belgien • Université Libre de Bruxelles 

• Ghent Univeristy (ny aftale). 
Fransk 
Engelsk eller hollandsk 

Finland • University of Helsinki 
• University of Eastern 
• Finland, University of Tampere 
• University of Oulu 
• University of Turku. 

Finsk eller engelsk 

Frankrig • Université de Nice Sophia Antipolis 
• Université Pierre et Marie Curie  
• Universite Paris Descartes 
• Université de Poitiers 
• Université Loius Pasteur Strasbourg 

Fransk 

Island • University of Iceland Islandsk eller engelsk 
Italien • Universita degli studi di Firenze Italiensk 
Norge • University of Oslo (kliniske rotation på Aker Sykehus) 

• UiT The Arctic University of Norway 
• University of Bergen 
• Norwegian University of Science and Technology 

Norsk/ Skandinavisk 

Schweiz • Universite de Lausanne 
• Universität Zürich 

Fransk 
Tysk 

Slovenien • University of Ljublana 
• University of Maribor (ny aftale) 

Engelsk 

Spanien • Universidad de Oviedo Spansk 
Sverige – 
bemærk at du 
kan blive bedt 
om at tage et 
helt semester 
(ikke kun 12-
14 uger) i 
Sverige 

• Uppsala University  (under forudsætning af der er plads) 
• Linköping University (under forudsætning af der er plads) 
• Karolinska Institut (under forudsætning af der er plads) 
• Lund University (under forudsætning af der er plads) 
• Umeå University (under forudsætning af der er plads) 
• University of Gothenburg (under forudsætning af der er plads) 

Svensk/skandiavisk 

Tyskland • Charité – Universitätsmedizin Berlin    
• Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
• Westfälische Wilhelms Universität Münster. 

Tysk 

Østrig • Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
• Medizinische Universit¨t Graz (ny aftale) 

Tysk 

UK • University of Keele Engelsk 
 
 

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA 
Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2018 eller i foråret 
2019 ? Husk ansøgningsfrist den 1. marts 2018.

Hvornår på studiet ?
Du har primært mulighed for at komme på udveksling til et partneruniversitet 
på dit 2. og 5. semester på kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 
2015-kandidatstudieordningen. 

Hvortil ?
Fakultetet råder over følgende aftaler i Norden og Europa: (Se tabel til 
venstre)

Ansøgningsfrist 
Du søger via en elektronisk ansøgningsblanket, som du finder på din 
uddannelsesside under ”Blanketter”. Ansøgningsfristen er den 1. marts 
2018. 

Brug for mere information ?
På din uddannelsesside under ”Udlandsophold” kan du finde en oversigt 
over alle aftaler, hvor du også kan læse mere om dine muligheder for at 
komme på udvekslingsophold i blandt andet Norden/Europa. Du kan også 
finde evalueringsrapporter fra studerende, der har været på udveksling. 

Hvis du har brug for at vide mere inden fristen, er du selvfølgelig også 
velkommen til at sende en mail til exchangeoutgoing@sund.ku.dk eller 
kommer forbi i den internationale drop-in vejledning i lokale 21.1.23. 

Konference i Schweitz med 
MedicinerRådet

Kære Medstuderende,

Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med 
andre medicinstuderende, læger og personer med en 
sundhedsvidenskabelig uddannelse? Og i den forbindelse komme 
til Basel? Så er AMEE-konferencen lige noget for dig. 

Konferencen byder på en masse forskellige oplæg med forskellige målgrupper, og man 
kan for eksempel lære, om Schweitz mangler ansøgere til stillinger i pædiatri, at man kan 
tegne kropsdele på sig selv som en del af anatomiundervisningen, hvordan folk reagerer i 
akutte situationer eller hvordan man kan forbedre udvælgelsen af nye medicinstuderende 
og få flest studerende igennem studiet på bedste vis. Man kan selv vælge imellem de 
flere hundrede forskellige oplæg, foredrag og workshops eller man kan tage ind i hallen, 
hvor udstillerne viser modeller af dukker og andet computerbaseret ”legetøj” til blandt 
andet scanning af babyer, gynækologisk undersøgelse, anlæggelse af dræn, intubation, 
suturering etc. etc. 
Hovedformålet med denne tur er deltagelse i selve konferencen d. 25.-29. aug. 2018. Vi 
rejser sammen derned fredag den 24. august og er hjemme igen den 29. eller 30. august. 
Der vil ligeledes være sociale, turistede arrangementer, hvor vi blandt andet lærer de andre 
studerende at kende samt ser lidt af byen.

Selve konferencen, fly samt hotel er hovedsageligt finansieret af MedicinerRådet (via 
fakultetet), men man skal regne med, at der kommer en egenbetaling alt efter hvor 
mange vi bliver. Vi forbeholder os retten til et depositum på 1500 kr., som også er loftet 
for, hvor stor egenbetalingen kommer til at blive. Bliver rejsen billigere, vil man naturligvis 
få overskydende penge tilbagebetalt umiddelbart efter konferencen. 

Lyder dette som noget for dig skal du:
•	Skrive	en	ansøgning	på	max	250	ord	om	dig	selv.
•	Du	må	gerne	skrive	om	undervisningsmiljøet	på	SUND.
•	Du	skal	fortælle	os,	hvad	du	regner	med	at	kunne	tage	med	hjem	fra	AMEE.
•	Navn,	semestertrin,	KU-mailadresse,	mobilnr.,	skal	ligeledes	stå	i	ansøgningen.	
•	Ansøgningen	skal	sendes	til	ameeudvalg@gmail.com	senest	torsdag	d. 15. marts 2018. 

Man vil få endelig besked om deltagelse senest d. 31. marts 2016. 

Turen her er arrangeret af MedicinerRådet, men alle medicinstuderende kan søge.
I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på, at man blandt andet har sat sig ind i 
hvad AMEE er.

Yderligere oplysninger kan findes på www.amee.org.

Vi glæder os til at høre fra jer!
Kærligste hilsner, 
AMEE-udvalget under MedicinerRådet.



Fra at ikke kunne finde indgangen og at stå pakket som i en sardindåse, kunne vi i år træde ind til 
revyen fra Blegdamsvej 3B og ind i det imponerende Mærsktårn. Ved intrædelse i det forhenværende 
kantineområde, nu forestillingssal, bliver vi mødt af imødekommende/skræmmende djævle-
revyere, som er så dygtige til deres djævelværk at Mo blev skræmt fra vid og sans og landte på 
gulvet. Mok-anmelderne vises til deres pladser, og kort efter går forestillingen igang - vi kommer 
vel lige til spilletid. Første indtryk: vi ser et djævle-optog uden des lige, med et dybt flerstemmigt 
kor. Smukt! Som visuel kontrast, og for at markere deres op-til-himlen skills, passerer revy-bandet 
vores pladser på trappen, og træder op på deres scene iført englekostume. Onelove til Birkenstocks.

1) En hell ny begyndelse
Som forventet i et tårnhøjt helvede følger første 
indslag temaet, og vi møder Satan. Han er lidt usikker 
på sig selv, og gør os ikke alt for utilpasse i vores også 
tårnhøje sæder. Dog kommer han med et meget sejt 
flammetrick, og en epic scary voiceover! På trods 
af den dinglende trefork, er vi varmet op til at 
bringes tilbage i vores mediciner-verden efter en 
sej spillestund fra bandet.

2) Stopdans
”Stopdans” . Var der nogen der ikke forstod det? MAT-
teamet arbejdede hurtigt (eller??) men fik desværre 
ikke genoplivet patienten.  Vi var underholdt, og 
Anders kunne godt lide rim med Amiodaron. Vi 
kommer nemt tilbage til vores dagligdag indefor 
sundhedsvæsenet, uden at selv skulle brænde vores 
hjerneceller for meget af. 

3) Tyg lig på den
Samtykke! De så lækre ud og så var det 
relevant. Ikke for sarte lyttere...

4) Family Guy + 5) Hold masken
Efter en virtuos gengivelse af ”Family Guy”, følger 
vi en ”Counterstrik” kamp! Vi var entusiatiske 
over kommentatorernes kommentering, de 
kreative forkortelser og det perfekte stemmeleje. 
Hvad lavede håndboldmålmanden egentlig der? 
Referencen passerede os ubemærket, og hvis vi 
havde siddet på de rigtige anmelder-pladser havde 
vi måske fået en garnnøgle i hovedet.

6) En flad fornemmelse
”En helt flad jord”, en skønsang vi kunne 
mærke helt dybt inde i vores svenske hjerter. 
Desuden var det Albins yndlingsindslag, 
og da jordboldene blev mast flade af de 
stramtklædte dansere, med den meget 
indifferente ansigtsmimik, var det nice. Fyn var 
endda på størrelse med Australien; godt med 
en nationalistisk revy.

7) Billy boy
Super godt sangindslag. Sangerindens stemme er smuk og 
Billy Boy føltes helt rigtig den aften.  Prøv at tal med hende.

9) Kalk det 
virkelig passe?
D e s p a c i t o . .  D e t ’ 
placebo. Den var god! 
Intelligent lyricisme 
( i k k e  e t  o r d s p i l ) . 
Man fik lidt ondt af 
patienten, da de hev 
hende op i en stående 
dans.

10) Det er sæson
”Kyklopjægeren”, et skarpt 
stykke politisk håndværk, en 
kommentar til den moderne 
dags curlingforældre. Dog 
lidt avanceret, så det var lidt 
ærgerligt at løberen ikke blev 
skudt til sidst. Hvis ikke man 
fattede den implicitte mening, 
kunne den så  ikke bare have 
været lidt bedre?

11) Bag tremmer
Mor og datter på knæene bringer lille Tonny 
til dyrelægen. Da han fik lov til at snakke 
i den specielle dyremikrofon – så var han 
ikke glad. Mon vi behandlede vores dyr 
på samme måde som da vi selv var unge 
og dumme?

12) Palle og den eneste læge 
i  verden
MOK-boys som vi kender dem:  helt væk. 
Vi fattede ikke rigtig pointen bag det 
samme tøj, men et gennemført absurd 
univers, helt uden konklusion. Vi lo meget.

13) Moonjam - Efter Festen.
Sindsyg evne til at dreje om egen akse.

14) Mandifest
M ænd k an også  være 
med i ”metoo”.  Catchy 
dans – for øjnene. Sangen 
kørte på niveau med en 
Duracelkanin.  ”Stop lige 
der...”

MEDICINERREVYEN 2018
Et tårnhøjt helvede - dit liv 

passerer revy
MOK anmelder 

8) 6/115
*Warning!! Blasfemi*
Sketchen startede med et kor af måske-
blivende paver. Hvid røg blev der sagt, og 
spurgt om senere igen?  Kardinalerne føltes 
som et langt mandagsmøde, hvor ingen 
gider tage lørdagsoprydningen. Altså for 
dem, for publikum var godt underholdt. 



15) Strenge bliver til mænd

Grease Lightning – Gensplejsning! Nice, fedt, mænd i stramme bukser. Godt ordspil  og sådan 
er det. MOK BOYS <3333

16) Av, den sviger 
Svigerfamilien... Den har vi set en gang eller 
fire før. Det virkede lidt klamt med lunken 
rejecocktail hver dag. Vi undrer os stadig den 
dag idag, om vaskemaskinen nogensinde 
kom til at virke igen, fordi de må virkelig have 
brug for at vaske meget tøj i revyen, når der 
er så varmt i lokalet.  

17) ”Darkwing duck”
Sikke dog nogle kostumer – tror vi . 
Spændende sang som nok er endnu bedre 
hvis man kender den.

18) Ekskluderende kunst
Sikke dog en moaningfest. Endnu en sketch hvor 
man bruger virkemidlet ”det-er-en-øver”.  MOK-
anmelderne er uenige. 

19) Styr på nerverne
Efter en god omgang ”Paradise Hotel”, bliver vi 
positivt overrasket og får en flot dansefremførelse 
af den neurologiske undersøgelse. En dans med et 
fagligt tema – what the fuck!? Det var egentlig ret 
epic, og lysspillet var on point, men de kunne godt 
have lavet nice tricks med skamlerne med hjul.

20) Det bedste angreb er et forsvar
OK, kunne man ærligt talt ikke godt have kogt 
lidt mere suppe på #detkuhaveværetmig-stenen? 
For medicinstuderende findes der næppe et mere 
relevent politisk emne – og kun en enkelt sketch er 
måske lidt i underkanten? Mange politiske pointer skal 
laves på kort tid; og så ser vi jo også lige styrelsen for 
patientsikkerhed en enkelt gang. De ondskabsfulde 
rødhætter. 

21) Vi kan ikke understrege 
det nok
E n d e l i g  l a v e r  m a n  s j o v  m e d 
penalhuspiger. Fedt at cardigansene 
matchede med stoffet på bordet. 
Der var flotte farver, og det var også 
forståeligt nok at pigerne har brug for 
deres egen kampsang. Vi kunne godt 
bruge bedre artikulation, men vi lo af 
arketyperne vi alle kender, elsker og 
hader. Bodumkoppen bruger MOK 
skribenterne aldrig igen. Den er pinlig 
og utæt.  

22) ”Prince – Purple Rain” 
Therese klappede og hujede som var der ingen 
imorgen, men Niels Emil havde fokus ene og alene på 
sangens kunst. Som en imitation af Prince (tror vi, vi 
har ikke set ham før) gjorde Niels Emil og hans sexede 
sko os alle sammen bicurious.

23) Inkluderende kunst
Vi  va r  i k k e  f a n s , 
men der var nogle 
der kunne lide den. 
Kunne der måske 
bare have været lidt 
bedre (måske lidt 
mere) indhold? De 
har dog ret i at Emil 
Stabils ”Er det en 
fugl?” er en særdeles 
mystifystisk sang. 

24) Mod det ulidelige univers +
 25) Marvelous
Okay, vi kender følelsen fra at sidde ved siden af en 
lugtende person til en lang forelæsning. Vi synes at 
hovedpersonen var irriterende, men han var den vi ville 
caste i et  TV2-livstilsprogram om den almindelige jyde. 
Efter denne sketch var der en moderne dansk rap, med 
dans og musik.

26) Farvel for satan 
Tre timer senere vil vi ud af helvedet 
og tilbage til vores eget jordiske 
paradis. Vi skal tisse og ud at få 
kulden igen. Sangen synges af først 
en helvedesvogter, så en anden og 
så en tredje.
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27) BANDET
Bandet var helvedes gode og de spillede fandens godt. 
De får 1 ud af 3 fork. Det er topkarakter.



Vil du hjælpe kvinder, der ikke kan få børn med egne æg.

Nogle kvinder kan ikke blive gravide med egne æg.
Det kan for eksempel være på grund af tidlig overgangsalder eller 
operationer i æggestokkene.
Du kan hjælpe kvinder og par i den situation ved at donere æg.
Det kan gøre det muligt for dem at få opfyldt drømmen om at få 
børn.
For at blive ægdonor skal du være fysisk og psykisk rask og være 
under 35 år.
Loven giver mulighed for kompensation på 7.000 kroner for at 
donere æg.

Hvem er vi?
Fertilitetsklinikken Trianglen er grundlagt i 1993 og er en af Nordens 
førende fertilitetsklinikker.

Hos os vil du føle dig velkommen og tryg.

Læs mere om os og om ægdonation på vores hjemmeside 
trianglen.dk.

Du er velkommen til at kontakte vores donationsteam direkte på 
od@trianglen.dk.

Vil du hjælpe?


