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Regler for indlæg findes på mok.dk
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MOK udkommer hver onsdag i 
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af uge 42 samt ugen før påske.
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 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
SATS holder månedsmøde & UL-kursus se s.5
Mikrobiologi stadig...
Sne sikkert.
Albin
Torsdag
Du skal da ind og se én af Oscar-filmene 
Mere sne.
Du får en god dag.
Albin skal have en trekant på et tag med en 
mexikansk gryderet. Spørg ham selv.
Fredag
Der skal sikkert drikkes øl...et sted...i KBH.
Kig i politikens IByen, der står sikkert noget.
Andreas skal til møde
Mo skal køre med akutlægebil. Babu babuu

Lørdag
Andreas skal til en fed fest
Copy/paste fra fredag
Sofie og Mo skal på road-trip weehuu!
Albin skal i kirke. Whaat?? (Det er bryllup, lol.)

Søndag
Andrea skal i kirke. What else is new?
I begynder at mærke jer selv igen
84 medicinere er MEGET trætte i dag

Mandag
MOK deadline 12.00
Send os ting for Jëvla! Vi er vilde med jer!
Andreas & Alice skal arbejde

Tirsdag
GO arrangerer tur til Cryos sædbank se s.4
Andreas siger farvel, før han besøger Johan

AndreasAlice AlbinSofie Mo

Hvad er dit 
yndlingstal, 

Brain?
32

Anders

Han kom.
Han så.
Han spiste.
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På MOK-redaktionen oplever vi i dag alt for meget faglighed og evidensbaseret viden blandt undervisere 
og medicinstuderende. For meget fact checking og for lidt fusk. For meget peer-review og for lidt Penkowa. 
Det er en bekymrende situation, som der skal gøres noget ved. MOK vil gerne være tovholder for en mod-
bevægelse imod dette vanvid af  rationalitet. Vi har derfor påbegyndt en ny artikelserie som vi kalder...

UBRUGELIG OG
USAND STATISTIK 
FRA MEDICINSTUDIET

Hvert 14. minut mister en 3.-semester-
studerende en blyant og/eller livsglæde

1. semester
2. semester
3. semester
4. semester
5. semester
6. semester
7. semester
8. semester
9. semester

10. semester
11. semester
12. semester

Optagelse på medicinstudiet
 (Københavns Universitet,  2017)

af Albin /MOK-red.

Liste over de forskellige semestre

Ja jeg synes faktisk,
at

 d
et

 s
pi

lle
r

Dynebetræk (13%)

1. Medicin-
studerende 
som er i 
venstre
cirkel

2. Medicin-
studerende 
som er i 
højre
cirkel

Vidste du, at 2. og 3. etage 
på Panum

 er helt elendige?

Studerende i København

Drenge

Piger

Kilde: Danmarks Statistik

Synes du, at det her flow chart
fungerer godt til at udfylde

tomrummet på siden?

Tak for din mening!

Mennesker (87%)
3. ???

4. Profit
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BESØG HOS CRYOS SÆDBANK 

Nu er det tid til et ud-af-huset-arrangement i GO, og derfor har vi planlagt at besøge Cryos 
København: 13. marts 2018 kl. 16.15,, Vesterbrogade 46, 1, 1620 Kbh V

Cryos er en af verdens største sædbanker og tilbyder både anonyme og ikke-anonyme 
donorer. Derudover leverer de sædstrå til mere end 100 lande verden over. 

Men hvordan fungerer en sædbank? Hvad sker der fra prøven afleveres til den anvendes? 
Og hvordan fungerer hhv. anonym og ikke-anonym donation?

Disse spørgsmål håber vi på at få svar på under vores rundtur hos Cryos København. 

! TILMELDING !
Der er 12 pladser. Man tilmelder sig ved finde eventet på Facebook ”Besøg hos Cryos 
sædbank” og derefter skrive sit navn i en kommentar til tilmeldingsopslaget. Det er først 
til mølle. 

Det koster ikke noget at deltage i arrangementet, men kræver medlemskab af GO (se vores 
facebookside for indmeldelse). 

Vi glæder os til at se jer :)

GO GENERALFORSAMLING
- Lysten til at engagere sig er alt det kræver for at stille 
op til den nye GO bestyrelse 

Kære GO’ere

Så er det snart tid til generalforsamling i GO. 
Generalforsamlingen vil blive afholdt :
TIRSDAG  20.03 kl 17
Panum (lokaleinfo følger)

Til generalforsamlingen skal vi høre lidt fra formanden og bestyrelsen om hvordan 2017 
er gået, kassereren vil fortælle om økonomien og så skal vi selvfølgelig have valgt en ny 
bestyrelse. Det kræver ingen særlige evner eller kontakter at stille op til bestyrelsen. Det 
vigtigste er, at man har lysten og motivationen til at lægge kræfter og tid i GO. 

Hvis I gerne vil vide mere om hvad det indebærer at være medlem at GO's bestyrelse kan 
man læse mere her på eventet og hvis man har flere spørgsmål, er man velkommen til at 
skrive på facebookeventet, på GO gruppen eller til bestyrelse@gynobs.nu.

Såfremt man har lyst til at blive en del af den nye bestyrelse i GO, må i meget gerne skrive 
til bestyrelsen på bestyrelse@gynobs.nu så vi har en idé om hvor mange der stiller op. 
Man er dog også velkommen til at stille op på selve dagen. Til generalforsamlingen skal 
man fortælle lidt om sig selv og hvorfor man gerne vil være en del af bestyrelsen. Efter 
generalforsamlingen konstituerer den nye bestyrelse sig selv, og så begynder alt det sjove. 
Alle betalende medlemmer af forening kan stemme. 

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper
4) Godkendelse af foregående års regnskab, budget for næste regnskabsår
5) Fastlæggelse af kontingent
6) Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
7) Valg af bestyrelse, suppleanter og eksterne revisorer
8) Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal være annonceret skriftligt med minimum 2 ugers varsel.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner 
Bestyrelsen i GO

Vedtægterne kan læses på vores hjemmeside: www.gynobs.nu 

Kursus i Basal Neurologisk Un-
dersøgelse
Har du brug for at få finpudset din neurologiske 
undersøgelse til 10. semesters eksamen? Skal du have et 
vikariat på en neurologisk afdeling? Eller synes du bare, 
at neurologisk undersøgelse er spændende? Finurlig? 
Svær? Skide sjov?

Så har du nu muligheden for at blive en ekspert i de 
basale kneb og teknikker med FORNIKS’ kursus i basal 
neurologisk undersøgelse onsdag d. 21 marts 2018 kl. 17:00-20:00. Ingen ringere end 
superunderviseren Emilie Schou, reservelæge på Herlev Hospitals neurologiske afdeling, 
vil igen i år sørge for, at du bliver en mester i den neurologiske undersøgelse.

Programmet er:
Kl. 17.00 – 17.45: Undervisning i kranienerver og højere cerebrale funktioner
Kl. 17.45 – 18.15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 18.15 – 19.00: Undervisning i kraft, sensorik, koordination og reflekser
Kl. 19.00 – 19.15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 19.15 – 20.00: Neuro-quiz

Afholdes i i lokale 13.1.83 på panuminstituttet.

Der bliver plads til kage, hammersving og hygge, når vi tager fat i de praktiske aspekter af 
undersøgelsen. Alle medicinstuderende er velkomne, men kurset er rettet til 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://www.forniks.dk/bliv-medlem
Link nr. 2: https://billetfix.dk/da/basal-neurologisk-undersgelse-2/

Tilmeldingen lukker ved 25 tilmeldte, hvorved link nr. 2 deaktiveres. Får du plads på kurset, 
sender vi dig en mail med bekræftelse samt oplysninger om lokale.
Medbring gerne egen reflekshammer og pencillygte, hvis du har det.

Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS

OSM inviterer alle til række super spændende ar-
rangementer!
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! 
Er det meningsfuldt at tilbyde et vaccinationsprogram til risikogrupper, eller er der tale om 
diskrimination? Bør risikoen for andre cancertyper inddrages i overvejelserne omkring, 
hvilke befolkningsgrupper der får tilbudt vaccination?
Vi får besøg af de to førende forskere 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

"Surf's up!
Hey surfere og interesserede nye!

MIKS gentager succesen fra december 
og holder en chillern surf filmaften 
onsdag d. 14.marts i Studenterhuset 
ved Panum. Vi starter kl. 17:30 med 
surf filmen Under an Arctic Sky. Filmen giver os, der klager over det kolde surf vejr, noget 
at tænke over. Efter filmen vil der være gratis mad og drikke, her kan man også udveksle 
sjove historier fra sidste sæson, og glæde sig til den kommende i selskab med Panums 
mest dedikerede surfere. Der vil til eventet være en heldig vinder af en ting fra Pleasant-
butikken (Stefansgade).

Alle er velkomne nye som erfarende kitesurfere. Tilmeld dig på facebook “MIKS’ vilde 
filmaften”

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen, inden vi tager hul på surf året 2018.”
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ULTRALYDS KURSUS
Er du klar til at være KBU læge og udføre eFAST og FATE?

SATS tilbyder nu 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.

Skynd dig at booke en plads på sats-kbh.dk

Nu er sidste chance for tilmelding til forårets kursus i Akut Ultralyd

Hvem er du?
Der er krav om bestået 4. semester på dette kursus

Det praktiske:
Kurset afholdes den 7. marts kl. 18.15-16.00 
i Brøndby hos GE Healthcare

MÅNEDSMØDE
På dette månedsmøde vil du kunne høre Tobias Lyngeraa, læge, ph.d.-studerende og 
tidligere mangeårigt SATS-medlem, fortæller om ABCDE-princippet – tilgangen der bruges 
til behandling af alle akutte patienter.

Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og god mulighed for nye medlemmer at 
høre hvad vi laver i foreningen – så tag din læsemakker under armen og mød op!

Hvem er du?
Alle, medlemmer som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, 
anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og 
fordrag.

Medlemskontingentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række 
arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.

Se mere om SATS, bliv medlem og følg os på Facebook.

Det praktiske:
Mødet holdes den 7. marts kl. 16.15 på Panum lokale 13.1.36

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i 
København - SMiK
Filosofisk salon ved Niels Christian Hvidt: 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 den 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!

Højskoleaften ved Jørgen Carlsen: Digte, der virker
Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Testrup Højskole (1986-2017), vil sørge for en 
højskoleaften med det hele - fællessang, gode historier og indsigt i de bedste sange fra 
højskolesangbogen. 

”Det vidunderlige ved en god højskolesang er, at man kan spejle sit liv i den. Den er en 
bevidsthedsudvidelse med ord og toner som tryllemiddel – et virkelighedsrum, der inviterer 
én indenfor. Sagt på mere moderne dansk er højskolesangen en reality-booster. Den skaber 
nærvær og opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget, man skal 
finde ud af. Den er noget, man skal leve sig ind i.”
Jørgen Carlsen sætter sig til klaveret kl. 20, mens der kl. 19 vil være en kort gudstjeneste 
ved studenterpræst Inger Lundager.

Tid og sted: Torsdag den 12. april kl. 19.00-22.00
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré

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
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SUPER-NICE-KRYDS-ORD. 
Om Vejret. 

VANDRET
 
 2. Også kendt som Bifrost, en bro. Desuden er det 
pænt.  
 5. Blid vind, su  
 6. Lys omkring objekt. Desuden objektet i en 
ganske udemærket sang.  
 7. Dannes i forbindelse med de voldsomste 
tordenbyger, der kaldes for superceller. Se nu lærer 
du noget!  

 9. UV-fare kan forekomme, ellers ret 
populært.  
 10. Mosekonen brygger, og så kommer 
hun og fanger dig og spiser dig til 
frokost.. Just kidding.  
 11. 130 medarbejdere, mere eller 
mindre dygtige til at vælge navne og 
middelmådige når det kommer til 
Vejrprognosen.  
 12. Betegnelse for luftig bevægelse, 
også fra maven.  
 13. Bodil, hærgede DK i 2017. #Episk. 
(Funfact: Det er DMI's 130 medarbejder 
der stemmer om navnet)

NED
 
 1. Det er varmt. Sker i DK ca. hvert 5-10 
år. Folk går helt amok.  
 3. Tidligere anset som Guds straf for 
menneskernes synder. Nu er det bare 
super nederen og noget med vand-
stand.  
 4. Kraftig tropisk storm med middelvin-
dhastigheder over 32,6 m/s eller 120 
km/t  
 8. Spansk dreng
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Konsolideringssiden
Riv den ud og giv til en ven

Her på MOK-redaktionen synes vi, at der generelt bliver givet aaaalt for få 
komplimenter os medicinstuderende imellem.  Vi stresser rundt mens vi prøver at 
leve op til både vores egne forventninger - og dem, som vi tror alle andre har til 
os. MEN NU MÅ DET VÆRE NOK. At være en god ven er mindst lige så vigtigt som 
at lege Hermione til SAU, tage 1.000 FADL-vagter eller kende gud og hver mand 
nede i klubben. Ja, mere vigtigt faktisk, hvis du spørger mig.

Så værsgo’: Her er din mulighed for nemt og bekvemt at fortælle en af dine 
medstuderende, at han eller hun betyder noget for dig og er værdsat. Ja, og ikke 
værdsat bare for hvad de gør - men for hvem de er. 

Jeg synes du skulle give sedlen videre - for tænk hvor glad du selv ville blive, hvis 
du fik sådan et skulderklap på papirform. Ja, og nu hvor det ligefrem er serveret 
på et sølvfad - så bliver det da ikke nemmere!

MOK elsker og værdsætter mange ting, men højest på vores liste står:

1) Jan Bittermann
2) Falafel fra Dürüm Symfoni
3) DIG, kære læser. Så tak fordi du læser MOK!

Udfyld siden og stik den anonymt
i modtagerens jakkelomme, skoletaske eller (for 
den meget uopmærksomme) hånd. Din besked 

er nu givet videre i al hemmelighed! Næste 
trin er at blive bedre til at give komplimenter 

IRL, men alting til sin tid... Hvis du er rigtig nice 
dog, så skriver du under med dit rigtige navn. 

Komplimenter betyder mere hvis man
ved hvor de kommer fra.
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Kærlig hilsen fra 

Kære
Jeg vil egentlig bare fortælle dig noget.

Du får mig til at grine og min dag bliver bedre, når jeg er 
sammen med dig. Tak for det!

Jeg er hemmeligt forelsket i dig. Ej, hvor er du altså sød. <3

Du inspirerer mig og jeg ser op til dig. Virkelig.

Ja, og derudover, så har jeg længe gerne villet sige, at

Din hemmelige beundrer

En, der kender dig, men som du ikke kender. Altså, ikke på 
sådan en creepy måde. Bare... Jeg har lagt mærke til dig.

Din old-gamle ven, som ikke fortæller dig ofte nok hvor 
meget du betyder.

Jeg er ikke bange for at give mig til kende.
Mit navn er 

Du er bare for nice. Jeg vil godt hænge mere ud.
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Forskningsårsstuderende på kandidatdel/11. semes-
tersstuderende søges til stort klinisk projekt om-
handlende fedme og fedtleversygdom. 

•	 Hvor: Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital.        
•	 Hvornår: 15.8.18 – 1.2.19 (evt. 1.4.19)
•	 Aflønning baseret på individuel aftale                                            
•	 Ansøgningsfrist: 23.03.18

Projektet kort: Fedtleversygdom (NAFLD) skyldes overvægt og er endvidere tæt forbundet 
med de andre komplikationer (ex. type-2 diabetes, hypertension, søvnapnø), der ses 
ved overvægt/fedme. Ved BMI> 35 har > 90 % fedtlever. Af disse udvikler godt 40 % 
fedtleverbetændelse (NASH), der medfører varierende grader af leverfibrose og risiko for 
udvikling af skrumpelever, leversvigt og primær leverkræft. Hvorfor nogle patienter ’blot’ 
har fedtlever imens andre udvikler NASH og fibrose er fortsat dårligt belyst.

I dette projekt undersøger vi forskellige patofysiologiske mekanismer ved NASH/fibrose i 
patienter med svær overvægt, der gennemgår fedmeoperation. Under denne operation 
udtager opererende kirurg levervæv, omentfedtvæv og subcutant fedtvæv til analyse. Vi har 
primært fokus på 1) tarmfloraens betydning for udvikling af NASH 2) Fedtvævsbetændelse 
og dennes betydning for NASH og 3) Mitochondriedysfunktion ved NASH. Projektet omfatter 
3 protokoller, hver med 2 patientbesøg. Projektet er herudover del af et meget stort dansk-
international forskningsprojekt.

Dine opgaver: Du vil få selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis med assistance 
•	 Screening, identificering og inklusion af forsøgsdeltagere
•	 Vedligeholdelse af kontakt til alle inkluderede forsøgsdeltagere
•	 Koordinering af projektbesøg, bookinger, bestilling og koordinering af 

forskningsundersøgelser
•	 Varetage urin, spyt, blodprøveindsamling samt generelle patientprojektbesøg
•	 Vævshåndtering, vævsforsendelse, vævsregistrering
•	 Kommunikation og koordinering til og med de diverse samarbejdspartnere.
•	 Registrering og indtastning af data

Hvad kan vi tilbyde dig
•	 Veldrevet, spændende projekt med masser af patientkontakt og samtidig rig 

mulighed for at snuse til de nyeste analytiske teknikker (sekventering, metabolomics, 
proteomics).

•	 Dejligt forskningsmiljø med masser af kage og tæt samarbejde med 
forskningssygeplejerske Karen Lisa, professor og vejleder Flemming Bendtsen, ph.d. 
studerende og forskningsårsstuderende.

•	 Kandidatopgave indenfor emnet og evt. mindre artikel med dig som førsteforfatter
•	 Medforfatterskab på videnskabelig artikel i henhold til arbejdsindsats.

Vi forventer
•	 At du er systematisk og har et godt overblik
•	 Har lyst til patientkontakt og har gode kommunikationsevner
•	 At du har lyst til at prøve kræfter med forskning og projektledelse

Interesseret? Har du spørgsmål? Ring/skriv ved spg. Send en ganske kort motiveret 
ansøgning (1/2 side) med et kort CV (max 1 side).
Frist 23.03.18. Samtaler afholdes i uge 14/15.

Julie Steen Pedersen
Læge, ph.d. studerende
Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital
julie.steen.pedersen@regionh.dk, Tlf. 20862065/40130062

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på 
Københavns Universitet

Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
  
Kursus 1: 23. juli - 3. august 2018
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og hæmatologi
 
Kursus 2: 6. august - 17. august 2018
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi
 
Københavns Universitet tilbyder for femte år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, som 
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
 
Kurset består af to intensive kurser af hver to ugers varighed, og du kan deltage i ét 
eller begge kurser. Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern 
medicinske sygdomme, samtidig med at gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste 
forskning inden for blandt andet demens, hjertesygdomme, transplantation og nyeste 
onkologiske behandlinger.

På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele 
verden og opbygge et internationalt netværk.
 
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde 
og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse og dialog. 
Underviserne er læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæserne 
er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  
 
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2009-studieordningen 
er kurset godkendt til VKO hvorimod på 2015-studieordningen er kurset godkendt som 
valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5. semester af kandidaten. 
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2018. Online ansøgning og yderligere information findes på:
 
 
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/

Kontakt: Internalmedicine@sund.ku.dk
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi 
Kontaktperson: Pernille H. Sørensen, Studentermedhjælper

Så søger Supku en ny undervis-
er, så hvis du har en drøm om at 
undervise så er det her et opslag 
for dig:)

Kære potentielle underviser

Vi søger i Supku en ny underviser i biokemi på 4. semester 
medicin. Supku består af en gruppe af medicinstuderende og 
yngre læger, der laver eksamensforberedende kurser til vores medstuderende. Formålet er at 
klæde de studerende på til eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang 
af pensum. Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning 
før.  Kursuspriserne holdes lavest muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden 
forberedelsestid. Foruden at vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er vi 
en social gruppe, der laver forskellige hyggelige arrangementer. 
Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til logistik@supku.dk
 
Ansøgningen skal indeholde:
•	 Max 1 sides motiveret ansøgning
•	 CV max 2 sider

Ansøgningsfrist søndag den 17. marts kl. 14. Jobsamtaler vil blive afholdt den 19. marts 
fra kl. 16 i Supkus lokaler på Esromgade. 
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig. 
   Mvh. SupKu

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 den 16/3. Samtaler vil blive afholdt den 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





          2     |     M O KKære lægestuderende,

I fredags varslede fagforeningerne strejke, efter at 
overenskomstforhandlingerne er brudt sammen. Strejkerne kan tidligst 
starte den 4. april.

Det er særligt relevant for dig som lægestuderende, at underviserne på 
universiteterne ikke er omfattet af en eventuel strejke.

Klinikophold kan blive påvirket af strejke. Strejken vil sandsynligvis ramme 
ikke akutte funktioner. Hvor i landet strejkerne vil ramme, ved vi ikke endnu. 
Vi afklarer, hvilken betydning strejkerne kan få for godkendelsen af dit 
klinikophold.

FADL varsler ikke strejke, men vi vil meddele sygeplejerskerne og de yngre 
læger, at FADL vil bede medlemmerne, dvs. dig og dine medstuderende, 
om ikke at påtage sig lægers og sygeplejerskers strejkeramte arbejde. 
Det betyder, at du ikke bør tage vagter fra sygeplejersker og læger, som 
strejker.

Tilmelding via 

mit.FADL.dk

STUDIESTART 
 

OVERLEVELSESKURSUS
Har du svært ved at udfylde en årsopgørelse? 
Er forsikring og dig, ikke ligefrem bedste ven-
ner? Eller vil du bare gerne høre mere om 
studiet og København? 

Så kom til FADLs studiestartskursus onsdag d.
07. marts 2018 kl.17.00 i 
kantinen hos FADL på 
Blegdamsvej 26. 

Tilmeld dig på mit.fadl.dk

Regioner og Staten har mulighed for at forhindre 
de ansatte i at møde på arbejde. 
Hvis det sker på lægernes og sygeplejerskernes 
arbejdsområde, så kan lockouten også ramme 
sygeplejevikarer og lægevikarer, som udfører 
opgaver på samme arbejdsområder.

Claas-Frederik Johannsen
Formand for FADL

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk



UGEN DER GIK 
I FADL

Linnea Thye Gerdes var, som formand for 
FADL’s Udannelsespolitiske Udvalg,  
i går forbi Christiansborg. 

Her blev vores Studieundersøgelse  
præsenteret for Jens Henrik Thulesen Dahl,
der er uddannelses- og forskningsordfører
 for Dansk Folkeparti. 

Ikke mindst indsatsen for bedre trivsel 
og bedre klinikophold under studiet 
var på dagsordenen under mødet. 
Vi fortsætter den politiske indsats, 
så vores budskaber bliver hørt.

Tak til alle der deltog i vores 
morgenmadsarrangement 
og vores fredagshygge 
i FADL-huset. 
 
Dejligt at se så mange 
komme forbi 
til både 
morgenboller, kaffe og øl.  



Drenge	og	HPV	

 

Er	det	meningsfuldt	at	tilbyde	et	vaccinationsprogram	til	særligt	eksponerede	grupper,	eller	er	der	
tale	om	diskrimination?	Bør	risikoen	for	andre	cancerformer	inddrages	i	overvejelserne	omkring,	

hvilke	befolkningsgrupper	der	får	et	tilbud	om	vaccination?	
	

Alt	dette	og	meget	mere	vil	blive	diskuteret	onsdag	den	14.	marts	kl.	17-19	i	Nielsine	Nielsen	
auditoriet	i	Mærsk	Tårnet,	Panum,	SUND	til	arrangementet	”Drenge	og	HPV”.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Program:		
	
17.15-17.45:			 Hvad	er	Sundhedsstyrelsens	holdning	til	HPV-vaccination	af	alle	drenge?	

Bolette	Søborg,	overlæge,	Ph.d.,	Sundhedsstyrelsen,	Evidens,	Uddannelse		
og	Beredskab.	

	
18.00-18.30:	 Hvad	er	sammenhængen	mellem	HPV	og	oropharyngeal	cancer?	

Vil	det	nye	midlertidige	tilbud	være	nok	til	at	afhjælpe	den	stigende	incidens		
af	oropharyngeal	cancer,	eller	kan	der	være	behov	for	andre	alternativer?	Fx.	
universal	vaccination,	screening	eller	lignende?		
Christian	von	Buchwald,	overlæge,	Professor,	dr.med.	Øre-næse-halskirurgisk	&	
Audiologisk	Klinik,	Rigshospitalet.	
		

18.30-19.00:		 Debat	og	diskussion	
	
Denne	eftermiddag	vil	byde	på	et	super	spændende	foredrag	med	lækre	snacks!	Hold	øje	med	
Facebook	for	mere	information,	hvis	du	er	interesseret	i	etik,	en	god	HPV	debat,	onkologi	og	

sundhedspolitik	eller	bare	har	lyst	til	at	blive	klogere!	
Dette	arrangement	er	sponsoreret	af	FADL	

	


