
 

 

 

 

 

 
 

INVITERER ALLE TIL ET ARRANGEMENT OM IMMUNTERAPI D. 15. MAJ KL. 17.15 
 

VIL DU VIDE MERE OM IMMUNTERAPI? 
 

 

Immunterapi er et uundgåeligt paradigme inden 
for kræftbehandling og det mest hotte inden for 
onkologi og lægevidenskab i øjeblikket!  
 
Mads Duus Hjortsø kommer og fortæller om 
immunterapis banebrydende effekter og om sin 
karriere i et stort, privat, internationalt firma med 
en stilling som Medical Advisor.  
 
Dette bliver en fantastisk eftermiddag, hvor OSM 
sætter fokus på den historiske udvikling af 
immunterapi, får kendskab til resultater, 
udfordringer og fremtidige mål for igangværende 
kliniske studier med kræftpatienter.  
 
Kan alle med kræft få tilbudt immunterapi? Eller 
er det kun en smal skare af patienter? Og hvilke 
indikationer er der for de forskellige 
immunterapipræparater?  
 
Hvad er bagsiden af medaljen? Hvilke bivirkninger 
skal man som læge være opmærksom på, når man 
sidder overfor en patient, som er i behandling 
med immunterapi? 
 
Mads Duus Hjortsø vil fortælle om alt dette og 
derudover også komme ind på hvordan 
immunforsvaret ser på en cancer.  

 
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER! 

       FIND OS PÅ FACEBOOK  
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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: OSM

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Stormøde i klubben
MR-månedsmøde kl 17 se side 6
Lukas tager på Tandlægskolen. 

Torsdag
Tekno-torsdag! Lukas er der.  
Der er kylling i Køges kantine. 11.30. Be there. 
Andreas er nærmest i Rusland.
Mo bomber Julie til bowling. 

Fredag
Store Bededag - Klubben holder lukket.
Andrea går i kirke - glædelig bededag. 
Lukas tager i junglen med sit køkken. 

Lørdag
Sofie skal til 15årz. 
Lukas har det skidt. Det er øv. 
Mo tager til Sari. 

Søndag
Lukas skal ikke noget
Mo ser ansigtfjernelser. 
Sofie skal faktisk også i kirke. Godt nok ikke 
samme som Andreas kirke, men næsten. 

Mandag
MOK deadline 12.00
Swap is over. Game complete. A.E. er fri. 
Sofie får flere gadgets af sin fys. 

Tirsdag
1. Maj - FADL holder morgenmad i klubben. 
MOK er der. Undtagen Alice - hun arbejder. 

AndersAlice Andreas

Andrea

Mo

SofieJohan

Rigtige hunde - Ægte følelser

Lukas

NY MOK’er!!!
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B R E A K I N G :  AV I C I I  I K K E  D Ø D  A L L I G E V E L

MOK’S ANSVARSHAVENDE-REDAKTØR
ANDERS “CHEF” SCHACK TRÆDER AF

JAN BITTERMANN OVERTAGER POSTEN: “NU SKAL DER ORDEN I 
SAGERNE”

ANDERS: JEG HAR IKKE LAVET EN ENESTE FORSIDE DENNE ÅRGANG, 
NU GIDER JEG IKKE MERE. 

SPILLER TIL TEKNOTORSDAG
AKUT PANKREATIT: “DET VAR IKKE MIN SKYLD”

KØBENHAVNS UNIVERSITET I PANIK
PANUMTÅRNET SKALLER AF I SOLEN. 

ARKITEKT: “DET ER PINLIGT.. VI HAR BESTILT 20 TONS SOLCREME”

PANUM

Seneste nyt

Danske Mads Koch slår verdensrekord i 
rouladespisning: Jeg er stolt af mig selv.

Verdens lækreste mand er kåret igen 
- se vinderen her. 

KL. 17.00

KL. 13.51

Kate Middeltons baby skal hedde 
Skumfidus
KL. 16.13

Kartoflen har fået ny funktion, kan nu 
også bruges som telefonoplader
KL. 02.69

Forlig eller Forfest?

Efter flere ugers hård forhandling:  
Forligsmanden udskyder med 14 
uger. Vi holder pause og inviterer 
til fest i forligsen. 

Sophie Løhde: Jeg kan godt 
komme, men de andre må ikke 
være med; de tager aldrig noget 
sprut med. 

Anders Bondo: Sprutso.

OK 18

SVERIGE
P A N U M  N E W S

Af Sofie Trump og Alice Trump//MOK-red.
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Studentermedhjælper søges til CAMES - Herlev 
Hospital
 
Vil du have et studierelevant job? Synes du, at medicinsk simulation lyder spændende? 
Studentergruppen på CAMES Herlev søger nye kollegaer, som kan starte per august 2018.

Om jobbet  
Jobbet indebærer blandt andet at være:  
operatør på vores computerstyrede dukker under simulationerne. Det vil sige, at du taler for 
”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan scenarierne udvikler sig
figurant til full scale simulationer

Om dig 
Vi forventer, at du: 
er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse
har lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke
har en skuespiller gemt i maven
er serviceminded
har evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne

Det er en fordel, hvis du er på 3.- 5. semester, men er ikke et absolut krav.
Det er obligatorisk, at du kan deltage:
ved en ansættelsessamtale på CAMES Herlev d. 8. eller 9. maj et sted mellem kl. 16 og 21 – 
skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst
til introduktionsaften d. 28. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
til undervisning i akut medicin d. 29. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
på holdmøde d. 6. september kl. 17 på Panum

Om os
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på kurser 
for alt fra basislæger og ambulancebehandlere, til anæstesisygeplejersker og læger i 
hoveduddannelse. 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) samler Region 
Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og 
kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES´ aktiviteter er at øge kvaliteten og sikkerheden i 
patientbehandlingen. CAMES er organisatorisk en del af Center for HR. Læs mere om CAMES 
på www.regionh.dk/CAMES 
  
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker med udgangspunkt i gældende overenskomst, og du får løn 
under al oplæring. Du skal kunne tage minimum 10 vagter per semester. Det kan sagtens 
blive til mange flere vagter, så vi anbefaler at have CAMES som dit primære studiejob. 
Arbejdet foregår primært inden for normal arbejdstid (8-16) på hverdage og primært på 
CAMES Herlev på 25. etage på Herlev Hospital, men vi dækker også vagter ude af huset.

Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte holdformand Jakob Ohm 
Oreskov på holdformanddims@gmail.com eller teamkoordinator på CAMES Eva Thomas, 
tlf.: 3868 2272

Er du interesseret? 
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne sammen med CV.
Upload en ansøgning på max 1 A4 side, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på 
studiet samt evt. andre jobs. Upload kan ske ved at søge på jobnet.dk på annoncenummer 
4805509.
Ansøgningsfristen er mandag den 30. april 2018 kl. 12.00. 

Forskningsassistent på Infektionsmedicinsk 
Afdeling, Hvidovre Hospital
 
Vi søger en medicinstuderende som assistent på et forskningsprojekt omhandlende 
følgesygdomme hos patienter med HIV (Copenhagen Co-morbidityStudy in HIV 
Infection: clinicaltrials.gov NCT02382822).
 
Vi søger aktuelt ikke en forskningsårsstuderende, men en medicinstuderende (alle semestre), 
der vil varetage administrative og praktiske opgaver.
 
Den studerende forventes at arbejde minimum 5 timer om ugen. Den studerende vil ikke 
blive lønnet, men der vil være mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave samt 
evt. på sigt at indgå i gruppens forskning. 
 
Hvis dette har vakt din interesse sendes kort motiveret ansøgning og CV til læge, PhD 
studerende Ditte Marie Kirkegaard-Klitbo:ditte.marie.kirkegaard-klitbo.01@regionh.
dk.Løbende ansøgningsfrist.

Studentermedhjælpere til CAMES, Rigshospitalet
Vi søger engagerede, sociale og aktive studerende til at indgå i vores undervisergruppe. 

Et antal tidsbegrænsede stillinger, som studentermedhjælper ved Copenhagen Academy 
of Medical Education and Simulation, Rigshospitalet (CAMES RH) ønskes besat den 1. 
august 2018. 

CAMES samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter 
inden for medicinsk og kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES aktiviteter er at øge 
kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Den simulationsbaserede træning af 
lægestuderende på CAMES RH er primært en forberedelse af de studerende til deres klinik 
og omfatter en række kliniske færdigheder samt kommunikation. 

Arbejdsopgaverne
Arbejdsopgaverne for CAMES studentermedhjælpere består primært i undervisning af 
medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder såsom hjertelungeredning, anlæggelse 
af blærekateter og perifer veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, led undersøgelse, 
gynækologisk undersøgelse, genoplivning, praktisk intro til ultralyd m.m. Oplæring foregår 
løbende, så man får mulighed for at undervise i mere avancerede procedurer i takt med, 
at man får erfaring. 

Herudover assisterer CAMES studentermedhjælpere ved afholdelse af de stationsbaserede 
eksaminer (OSCE og MFTL), hjælper med at klargøre og vedligeholde udstyr og lokaler, samt 
bistår de fastansatte i andet forefaldende arbejde efter behov. 

Jobbet er meget selvstændigt og giver indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt 
udvikling af nye kurser. Gruppen af studentermedhjælpere er meget socialt anlagte, løser 
mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed, Der er på̊ CAMES RH også 
rigtig gode muligheder for at deltage i forskningsaktiviteter, hvis det vækker interesse. 

Kvalifikationer
Du er medicinstuderende på bachelordelen og har bestået 2. semester. Du har vist interesse 
for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en stor fordel. Du har gode 
samarbejdsevner og stor fleksibilitet. Hvis du også har kreative evner eller har erfaringer 
med at være tovholder eller at have ansvar for praktiske opgaver, så hører vi også gerne 
om det i ansøgningen. 

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår sker med udgangspunkt i gældende HK-overenskomst. 

Din arbejdstid vil i gennemsnit være op til 8 timer ugentligt (undtaget juli) med det 
nuværende aktivitetsniveau, men det kan variere. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på 
hverdage i tidsrummet 08.00-18.00. 

Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde 
i eksamensperioder kan ikke undgås. Arbejdsopgaverne fordeles i gruppen af 
studentermedarbejdere, hvor din fleksibilitet forventes. 

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte teamkoordinator Therese 
Møller-Andersen på telefon 35 45 54 24 eller studentertalsmand Niels Frederich Holm på 
telefon 24 91 61 37. 

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis senest mandag den 20. maj 2018 kl. 12. 
Find jobopslaget ved at søge på 211502 på jobnet.dk

Ansættelsessamtaler er planlagt til 11. juni 2018. Obligatorisk oplæring foregår uge 35, 
hvor du skal være til rådighed. Du vil få løn under din pædagogiske og praktiske oplæring. 

Forskningsassistent på Infektionsmedicinsk 
Afdeling, Hvidovre Hospital
 
Vi søger en medicinstuderende som assistent på et forskningsprojekt omhandlende 
følgesygdomme hos patienter med HIV (Copenhagen Co-morbidityStudy in HIV 
Infection: clinicaltrials.gov: NCT02382822).
 
Vi søger aktuelt ikke en forskningsårsstuderende, men en medicinstuderende (alle semestre), 
der vil varetage administrative og praktiske opgaver.
 
Den studerende forventes at arbejde minimum 5 timer om ugen. Den studerende vil ikke 
blive lønnet, men der vil være mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave samt 
evt. på sigt at indgå i gruppens forskning. 
 
Hvis dette har vakt din interesse sendes kort motiveret 
ansøgning og CV til læge, PhD studerende Ditte Marie 
Kirkegaard-Klitbo: 
ditte.marie.kirkegaard-klitbo.01@regionh.dk.
Løbende ansøgningsfrist.

Lægevikar søges:
Onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Næstved, søger lægevikarerer.
Vi tilbyder lægevikariater af 1-3 måneders varighed, gerne allerede fra juni måned. 
Længerevarende vikariater er også en mulighed hvis det kan passe ind i din kalender. 
Arbejdet er primært stuegangsarbejde i almindelig dagtid på vores sengeafdeling. 
De tilbagemeldinger vi har fået er at det er meget givende i forhold til klinisk udvikling 
og forståelse for arbejde med meget syge patienter. Det er også en rigtig god mulighed for 
at stifte bekendtskab med specialet klinisk onkologi.
Du arbejder under afdelingsledelsens supervision og ansvar.
 
Ring eller skriv for mere information.
Kontakt 
Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen 41 41 18 01
eller Spec.ansv. overlæge Kenneth Hofland 56 51 39 46
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Copenhagen Baby Heart søger medicinstuderende.
I forbindelse med projektet Copenhagen Baby Heart (baby-heart.dk) søges et 
antal medicinstuderende til at lave ekkokardiografi på nyfødte børn samt et antal 
medicinstuderende til kombineret ekkokardiografi af nyfødte og forskning i Copenhagen 
Baby Heart med selvstændige forskningsprojekter. Copenhagen Baby Heart er et stort 
klinisk forskningsprojekt, ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger 
fra Hvidovre og Herlev Hospital samt Rigshospitalet. Projektet er opstartet i foråret 2016 
og fortsætter frem til udgangen af oktober 2018.

VI SØGERSTUDERENDE TIL:
Ekkotekniker. Studerende til at indgå som ekkotekniker på vores frivillige aftenvagtshold 
fra forårssemestret. Du kommer til at skanne på enten Rigshospitalet, Herlev Hospital eller 
Hvidovre Hospital. Endvidere er der mulighed for sommerferiejob hvor du skanner fuldtid. 
Der vil være mulighed for at fortsætte med lønnede vagter i efteråret 2018.

Forskning kombineret med ekkovagter, i en 6-12 måneders periode. Du skal kunne binde dig 
til at skanne fuldtid ind over sommer og efterår 2018, for herefter at veksle mellem forskning 
og ekkovagter i hverdage, samt enkelte aften- og weekendvagter.Der vil være mulighed 
for oplæring og tilknytning til vores ekkohold allerede i forårssemestret. Du kommer til at 
skanne på Rigshospitalet, Herlev Hospital eller Hvidovre Hospital.
Derudover får du ansvaret for et selvstændigt projekt under Copenhagen Baby Heart, der 
forventes at munde ud i en videnskabelig artikel samt evt. i bachelor- eller kandidatspeciale. 
Det forventes at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld 
får du mulighed for klinisk forskningserfaring, gode kollegaer og deltagelse i et stort og 
aktivt forskningsmiljø.

Løn: I hht. FADLs overenskomst.
Start: Oplæring og aftenvagter hurtigst muligt.Har du ulighed for at starte senere på foråret 
2018, hører vi også meget gerne fra dig. 
Ansøgningsfrist 27/4-2018.

Mail din ansøgning til christian.alexander.pihl.05@regionh.dk, ruth.ottilia.birgitta.voegg@
regionh.dk eller anne-sophie.sillesen@regionh.dk senest 27/4-2018. For yderligere 
spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede.
MVH 
Ottilia Vøgg, MD, phd-studerende 
Christian Pihl, MD, phd-studerende
Anne-Sophie Sillesen, MD, phd-studerende
Tlf: 6146 8830 / 38686432 /  38686642

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

Vi tilbyder: 
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkieti 
maj 2019
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe 
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i 
løbet af ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning

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

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16
Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital 
(www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger 
i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, 
hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.
com inden: 
29. april 2018
Herefter afholdes samtaler i uge 18-19 efter nærmere aftale.
Yderligere information: 
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Stud.Med. søges til at skrive systematisk review
Vi mangler en medicinstuderende, der kan skrive et systematisk review om genetisk 
disposition til angioødem.
Protokollen er offentliggjort på PROSPERO: 

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=87063

Selve søgningen af artikler er afsluttet, og der er inkluderet 7 studier, der skal gennemgås 
grundigt og kvalitets-scores ved brug af Q-genietool (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25975208). 
Derefter skal artiklen skrives. 
 
Forudsætninger: Du skal have skrevet mindst en større opgave (fx bachelor) eller artikel/
artikler tidligere.
Artiklen skal indsendes til det velansete tidsskrift Pharmacogenomics og helst være færdig 
inden 1. august.

Artiklen kan eventuelt danne grundlag for kandidatopgave, og projektet forventes også at 
danne grundlag for et foredrag på Dansk Selskab for Otorhnolaryngologis Årsmøde i april 
2018. Foredraget kan holdes af den medicinstuderende, hvis vedkommende ønsker det.

Kontakt: 
Eva Rye Rasmussen
eva.rye.rasmussen@dadlnet.dk
1. reservelæge 
Rigshospitalets øre-næse-hals-afdeling

Psykiatrisk Center Glostrup søger
medicinstuderende 
 
Psykiatrisk Center Glostrup søger medicinstuderende til ansættelse som timelønnede 
lægevikarer. Du vil som lægevikar varetage opgaven som én ud af to forvagter i dagtid og 
dit arbejde vil blive superviseret af en bagvagt. Du skal have bestået eksamen i psykiatri og 
være interesseret i at indgå i en til tider travl hverdag i den akutte psykiatriske skadestue. 
Det forventes, at du som udgangspunkt kan tage en vagt om ugen. 
Der vil være to følgevagter ved opstart og man vil kunne lave aftale omkring 37 timers 
ansættelse over sommeren.
Løn- og ansættelsesforhold vil værei henhold til overenskomst mellem Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn for Foreningen af Yngre Læger. 

Send en motiveret og kort ansøgning til Torbjoern.kjaer@regionh.dk Vedlæg 
eksamensbevis og CV. Spørgsmål til jobbet rettes til ligeledes til Torbjørn Lien Kjær 
på Torbjoern.kjaer@regionh.dk

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?
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Course Assistant Position with DIS – Summer2018
Session I: Tuesday May 22 – Thursday June 7
For the summer semester 2018,the DIS-Study Abroad in Scandinavia is looking for a course 
assistant for the course “Human Health & Disease: A Clinical Approach” 

This course is taken by second or third year undergraduate American University students 
who would like toattend medical school once receiving their bachelors. These students 
come to Copenhagen to study abroad for three weeks where they take Human Health and 
Disease:  A Clinical Approachwith DIS. 
In the course, they learn about the most important human diseases, their diagnosis and 
treatment, and the clinical working methods of physicians.  One of the main goals of the 
program is for students to gain a perspective of the role of the physician.

The course itself is located in different hospitals surrounding the Copenhagen area (primarily 
Glostrup Hospital & Rigshospitalet) and occurse every day for 2-4 hour time blocks. Most 
classes will occur in the late afternoon but some will be during the mornings as well. The 
class is taught by doctors and specialists that work at the hospital location.
The course takes place for a three-week period:
 Session I:  Tuesday May 22 – Thursday June 07
 
Some of the Course Assistant’s responsibilities:
Grading all student assignments. There are 20students in the class.
To be present in all of the classes throughout the three week course and to be the connecting 
link from one class to the next.
Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course assistant’s 
responsibility to act as the main contact with students and assist with their questions.
You are expected to be reasonably good at English.
You must have completed at least 6th semester of Medical School in order to be considered.
Salary is 153 per. hour + hourly to correct assignments. 

To apply send a letter of interest and your CV to scl@dis.dk.
Application Deadline: As soon as possible.

For more information or to apply, please contact 
Science & Health Project Manager, Stephanie Clemente, scl@dis.dk  (tlf. 3376 5477). 

DIS is a non-profit, self-governing educational foundation that since 1959 has offered high 
quality study abroad programs, taught in English, in Copenhagen. The DIS students are American 
undergraduates (3rd or 4th year) from most or more selective U.S. universities. DIS has cooperation 
agreements with approximately 170 US universities. 900-1000 students enroll per semester. More 
than 160 challenging courses are offered within a diverse curriculum. Course integrated study 
tours throughout Europe and diverse housing options add experiential learning and cultural 
immersion to the program. 

Kære medstuderende! 
MedicinerRådet holder månedsmøde onsdag d. 25. april kl. 17 i Studenterhuset. 
Vi skal bl.a. snakke om selv samme blad du sidder og læser i, og hvordan vi som 
studerende skal håndtere det øgede optag på medicinstudiet. 
Find eventet på facebook. 
Vel mødt! 

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen 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!

Kom til sidste månedsmøde i semesteret og hør meget mere: 

TORSDAG D. 3/5 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. 

Nåede du ikke at tilmelde dig actiondagen i weekenden? Så sæt allerede kryds nu til årets 
sjoveste event: 

SOMMERSEMINAR 13.-17. AUGUST

Vi tager afsted i 5 dage sammen med de andre sexperter fra Aarhus, Esbjerg, Odense og 
Aalborg. 
Du bliver uddannet sexpert og får en oplevelse, som du sent vil glemme! 
Læs meget mere om sommerseminar og hvordan du tilmelder dig på facebook-eventet: 
“Sexekspressens Sommerseminar 2018”

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

FIND FEM FEJL - ULLA WEVER EDITION
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PANUM-MESTERSKAB I BEZZERWIZZER!

Nu har du chancen for at teste, om du virkelig er 
den bedste på Panum, når det gælder den helt 
brede paratviden. FADL vil gerne invitere til, hvad 
der tegner til at blive en skelsættende og yderst 
spændende Bezzerwizzer-turnering. Slaget skal stå 
torsdag d. 10. maj kl 19 i  
FADL-huset.

Man dyster som et makkerpar, og man stiller op til 
turneringen ved at skrive til hf@fadl.dk med navne 
+ semester for dig selv og din makker - i emnefeltet 
skriver du Bezzerwizzer. 

Vi sørger for snacks og lidt at drikke, og 
selvfølgelig vil der være en flot præmie til vinderne. 
Vi håber på at se mange af jer til en aften, der 
kunne forhåbentligt kan blive et hyggeligt afbræk 
fra eksamenslæsningen. 

KOM TIL 1. MAJ
Vi starker kl. 9 i Studenterklubben med morgenmad og 
morgenøl
 
Efterfølgende går vi i samlet flok mod fælledparken, 
for at vise at det medicinske proletariat
altid vil stå sammen!

Kom glad og husk dit studiekort 
med det nyeste FADL-klistermærke!
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Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenighedeni 
København - SMiK
Byvandring: Jødisk liv i hovedstaden
Vi vil "byvandre" rundt i København og gå på jagt efter små tegn på jødisk liv i de gader 
og bygninger, vi kender. Sporene kan fortælle os om sammensmeltningen mellem det 
jødiske og københavnske før og nu, og vores omviser vil åbne vores øjne for minoriteters 
liv i hovedstaden.Få et afbræk fra eksamenslæsningen med en informativ gåtur, der gør 
dig klogere på din by!
Tid og sted: Torsdag d. 3. maj kl. 16.15-18.00
Mødested er foran Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen6, 1218 København K
Tilmelding:katrine@smikbh.dk
Fri entré

Teologisk fisketur
Kom med på Studentermenighedens traditionsrige fisketur for studerende. Tag med og 
fang fisk til aftensmaden. Der vil især være mulighed for at fange torsk, men måske også 
hornfisk, sild og andre arter. Alle kan være med og selvom vi ikke kan love fangstgaranti, så 
plejer de fleste at fange noget. Nybegyndere kan få råd og vejledning ombord. Undervejs 
vil der være samling i kabyssen, hvor et teologisk spørgsmål vil blive stillet.
Tid og sted:Lørdag d. 5. maj kl. 12.30-18.00
Mødested er Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj – M/S Øby
Tilmelding:praest@sund.ku.dk senest 27. april. Der er plads til 35 personer.
Fri entré. Leje af grej: 100kr.

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

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN 
ELLER USA I FORÅRET 2019?
Så husk at søge senest den 1. maj2018!

Hvornår på studiet:
Du har mulighed for at komme på udveksling til fakultetets oversøiske aftaler ved hhv. 
University of Sydney, DeakinUniversity og University of Iowa kombineret med Harvard 
Medical School på 5. semester KA – Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet ” (2015- 
kandidatstudieordningen):

Læs mere om aftalerne på KUnet:  Kandidat i medicin/Udlandsophold/Hvor i verden?/
Studieophold i resten af verden

ANSØGNINGSSKEMA

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' her: Kandidat i medicin/
Blanketter.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2018 kl. 23:59.

RÅD OG VEJLEDNING
Spørgsmål vedrørende Harvard Medical School rettes til
Læge Marie-Louise Hansen: louise_uhre@hotmail.com eller
Professor Christian von Buchwald: chistian.von.buchwald@region.dk
Alle andre spørgsmål rettes til: 
Sektion for internationalisering
Send email til: exchangeoutgoing@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning:
Spørgsmål vedr. fakultetsaftaler:
•	 Tirsdag: kl. 15-17 
•	 Torsdag: kl. 10-13 
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

MOK afslører:

NØRGAARDS 
GRAVMÆLE 
MÅTTE 
CENSURERES

Bjørn Nørgaards første 
udkast til dronningens 
gravmonument var 
for klamt til de royales 
smag. Desuden ville 
lugten af rådden hest 
hindre den normale 
kirkedrift i Roskilde 
Domkirke. Selv undrer 
kunstneren sig, og ud-
taler til MOK: “Jeg troede 
alle elskede døde heste. 
Mig og Lene (red: Kun-
stnerens hustru) dræber 
gerne en hest om da-
gen.”

af Andreas \\ MOK-red
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MOK BREAKING:

KATE MIDDLETON 
HAR FØDT EN PRINS
Netop som MOK skal i trykken, indløber de 
første telegrammer, der afslører at Prins Charles 
og Prinsesse Kate Middleton er blevet de stolte 
forældre til en søn. Takket være Panum LANs 
store engagement i Studenterhusets PC’er kan 
MOK på sine supercomputere køre ultrapræcise 
og megateknologiske og øhhh... epigenetiske 
genetiske simulationer, der forudser udseendet 
af den kommende konge. Resultatet ser du her. 
Beregningerne viser at blandingen af dansk og 
britisk kongeblod for over hundrede år siden, 
resulterer i slående lighed mellem grev Ingolfs 
og den nyfødte lilleprins’ tandsæt.

Af Johan \\ MOK-red.

Kvantitative kvaliteter:
  - Alder: 18+trekvart
  - Nationalitet: Tysk/Tyrkisk
  - Bosat: Rigas Hospitals Kollegium (RHK)
  - Studie: Odontologi

5 ting i Lukas’ håndtaske (SVAR):  1. Den (hver søndag) obligatoriske fortrydelsespille. 2. Lipglos (ALTID LIPGLOS!!!) 3. Peperspray.  4. Ét stk. snus  5. Min totalt vigtige 
lyserøde klaptelefon (med WalkMan-funktion)

Kvalita
tive kvalite

ter:

  - T
æt hårvækst (k

un på hoved, altså KUN toppen af 

hovedet)

  - D
en hurtigste på cykelstien (in

kl. h
jelm)

  - S
kal være storebror til

 maj (ig
en, ig

en, ig
en, ig

en)

Quiz om Lukas:

5 ting jeg har i min håndtaske

  -  Hint 1. genstand: Hvis du fortryder noget rigtig meget, så spiser du mig

   - Hint 2. genstand: Dine læber ligner en sprød rød, men blød, peper efter du har anvendt mig.

  -  Hint 3. genstand: Du kan enten sprøjte mig på en flæskesteg/bacontærte eller i ansigtet på den lokale 
bølle

  -   Hint 4 genstand: Du kan komme mig i munden og sutte på mig. Desuden er jeg i skarp konkurence 
med de umoderne cigaretter.

  - Hint 5 genstand: Jeg kan klappes sammen, og klappes op. Nogle gange vibrerer jeg også!

Redaktionens nyeste skud på stammen - Lukas
Fakta om Lukas:::
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Du kender den gode gamle leg på Wiki: 
find hen til Hitler ’s wikiside fra en 
hvilken som helst anden side på maks 
seks klik. En klassisk omgang tidsfordriv.  

MOK 1-up’er nu og giver dig en start og en 
slut-side - og så er det ellers din opgave at 
finde vej med færrest mulige klik. Udfordr din 
sidemakker og se hvem, der er kongen af Wiki!

Denne omgang er lavet til at blive spillet på den engelske Wikipedia. 
Send gerne dine korteste klik-strenge til os på MOK@mok.dk. Johan fra 
redaktionen er regerende mester med hhv. 2, 3 og 3 klik og han uddeler 
high-5’s  til hvemend, der kan komme op på hans ekstremt høje niveau!

A
f M

o/
M

O
K.

re
d

Milena Penkowa

Kronborg

New Caledonian 
Crow

Volleyball

Copenhagen Metro Wendy’s
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Det er tid til at få nye musikere i spil i medicinerrevyens band. Vi 
vil derfor gerne invitere interesserede til en øl og en hyggelig 
dag søndag d. 20. maj 2018. Tilmelding skal ske senest søndag 
d. 6. maj kl 18:00. Ugen inden vil I få at vide hvornår på dagen 
I skal komme forbi og hvilke 2 numre vi gerne vil spille med 
jer – det bliver ikke muligt selv at ønske numre. Tilmelding 

eller opklarende spørgsmål rettes til
bomadvig@gmail.com eller 51842625.
Kærlig hilsen det afgående revyband

Spiller du guitar, bas, trommer, 
keyboard eller blæs?

Kære Læser <3
Jeg har brug for din hjælp! Efter 10(!) år 
med de samme briller er det simpelthen 
tid til et par nye. ...men hvilke!? 
Skriv et tal fra 1-4 som kommentar i 
MOK’s facebook-opslag i denne uge og 
giv din favorit til kende. De valgte briller 
afsløres i et kommende MOK.
Kærlig hilsen, Mo


