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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: Anders

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

ONSDAG
MOK udkommer.
Karrieremuligheder inderfor medicinalindus-
trien ved OSM. 

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG
Der er holdningsdiskussion på HG-weekend. 
Anders og Alice får sig en dyb snak. 

SØNDAG
HG’ere kommer hjem fra weekend. 
De lugter af sprut. 

MANDAG
MOK deadline 12.00
Mo’s kandidatforsvar - 4231 kl.10.00
(offentlig eksamen)

TIRSDAG
BV

OM MOK

MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig. 
MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra 
basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt 
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK 
bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens opgave at 
fylde den overskydende plads i bladet med gøgl og pludselige 
indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes altid selv det er sjovt - Og 
det håber vi også du gør. 
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen 
til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads 
til dig i bladet. 

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk 
Deadline er Mandag kl 12, hvor vi tømmer brevkassen, mok@mok.dk

Kys og kærlighed
Dit MOK

 DET SKER I UGEN

UGENS MEME

UGENS REDAKTION

Anders (ansv. red) Andrea Mo JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin

Ugens meme er sponsoreret  af Panum Memes - find dem på facebook.

FADL-rep møde
Eorta holder måndesmøde
Sofie skal se RBG-film

Anders skal til eksamen i socialmedicin
Der er HG-weekend.
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SØVN, UTH’ER OG HVORFOR DU SKAL LAVE ET INDLÆG TIL MOK
Et kort essay til ære for læserens idéer og tanker

Det er ikke altid nemt, at være hverken MOK’er eller medicinstuderende i det hele taget. Man har forbandet travlt med al verdens projekter, og desværre 
er vi kun blevet tilladt 24 timer i døgnet. Heldigvis er der oftest perioder med meget rejsetid, om det til et klinik-ophold i Slagelse eller bustur til Aarhus, så 
kan man altid finde noget tid, som synes bedst tjent med at skrive et indlæg til MOK. Her den anden dag var det imens, at sjællandske motorveje, fynske 
forår og jyske marker strøg forbi, at jeg med numsen velplaceret i en bumpende bus skrev dette indlæg.

En idé tager fat
Da jeg begyndte at skrive indlægget var udgangspunktet den forbandede træthed jeg havde da turen startede. Afgangen 
var for tidlig, og jeg var kommet for sent i seng. Men alligevel synes jeg ikke at kunne falde i søvn, så jeg besluttede mig 
for åbne computeren. Først googlede jeg søvn, og regnede stærkt med at der ville komme et godt fagligt indslag ud 
af dette. Efter at have vadet rundt i artikler og tidsskrifter om søvnfaser, slow-waves & REM, gik det op for mig, at hvis 
jeg fortsatte ville jeg blot have oversat et kapitel af bogen ’Neuroscience’, som man læser på 3. semester og endda helt 
gratis. Den tjeneste synes jeg måske ikke, at jeg skyldte dem. Jeg var i stedet ude i at skrive om, hvordan man falder godt 
i søvn. Jeg kunne dog hurtigt se, at det ville ende med at blive sådan noget facebook-click-bait-agtigt, hvilket i og for 
sig måske kunne have været ganske fint, da det jo altid er rart at nå ud til flere læsere. 

Idéen udvikler sig
Nå, man skal heldigvis ikke slå sig så let ud af kurs, og jeg havde tidligere på ugen læst noget, jeg havde gået og tænkt 
på kunne være interessant at skrive om. Det drejer sig nemlig om to nyheder der var i sidste uge. Den første nyhed 
omhandlede Nordea, som jeg selv har været kunde hos engang. Da jeg slog op på Politiken, kunne jeg se slået stort 
op i gult skrift ’Breaking – Pernille Vermund angriber Kristian Thulesen Dahl på hans hjemmebane’. Ja, og så stod der 
så også nedunder ’Nordea involveret i potentiel hvidvask for milliarder’. Sådan går det, når man ikke er først til mølle. 
Danske Bank var de første til at have en stor hvidvaskningssag, og derfor er vi som samfund åbenbart grundlæggende 
ikke rigtigt interesseret i det længere, når nu Nordea også skal have sådan en sag. Og så kunne jeg ellers sidde sammen 
med alle mine venner, og snakke om de korrupte banksystemer, og finansverdens selvskrevne love der tillader dem 
at opføre sig som de vil. At de går rundt og får gyldne håndtryk, mens vi i det offentlige system er gode medborgere 
med samvittighed og pli. Men, så gik der ikke meget mere end ét døgn så rullede denne nyhed ud ’Sager om fejl på 
Rigshospitalet afvist af afdelingstop’. Sagen handlede i bund og grund om at en lang række UTH’er [utilsigtede hændelser] 
som var blevet indberettet af f.eks. sygeplejersker, var blevet afvist af lægerne og afdelingstoppen, og endda helt uden 
den ellers forskrevne anonymitet. 156 styks i alt. Ikke helt smart, når nu jeg sådan lige gik rundt og følte, at vi var helt 
hellige i sundhedssektoren. De to nyheder havde fået mig til at tænke, at den eneste næste naturlige breaking-artikel 
kun kunne være ’Stor hvidvaskningssag hos Lægernes Pensionsbank’. Altså en såkaldt UTHS [utilsigtet hvidvaskningssag]. 

Hvad har du af idéer?
Hvad er så pointet med al dette? Tilbage i slut-oktober udgav vi vores jubilæumsmok for at fejre at bladet har 50 år på 
bagen. I det fik jeg chancen for at læse mange af de gamle indlæg, som handlede om alt fra politiske manifæster til 
satiriske historier skrevet af alt fra redaktionen til oprørte studerende. Ser du kære læser, der er mange ting et indlæg 
kunne tage afsæt i f.eks. det jeg har skrevet om i dag. Men det er jo bare noget, jeg synes var spændende eller faldt 
over. Det fik mig til at tænke på, hvor mange af vores dejlige læsere derude, der sikker har en masse 
spændende emner, som jeg aldrig selv var kommet på at skrive om. Og ved I hvad, det er hammer fedt!

Så hvis du en dag sidder i bussen til Aarhus, eller i toget til Holbæk, og føler dig fravristet en rettighed 
eller er i dit kreative humør, så find computeren frem og begynd at skriv! Der er ikke regler for 
hvad et indlæg kan handle om, så længe du synes, det er interessant, og husker at sende 
det til os. Ja, du behøves sågar ingen gang tænke over layout og så videre, det har du 
din redaktion til at hjælpe dig med. Så næste gang du er ved at forfatte et debatindlæg 
til Politiken eller en virkelig lang vred ku-mail til dekanen Ulla Wewer, så overvej om det 
ikke er noget, der ikke også skal i MOK. Så får vi alle lidt mere glæde af hinandens skønne 
tanker, på de her korte 24 timer i døgnet vi har som medicinstuderende.

Andreas // MOK-red
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Medicinstuderende søges til et forskningsophold 
ved Center For Evidensbaseret Psykiatri (CEBP)
Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret 
psykiatri til et forskningsophold af 1 års varighed (i perioden fra d.01.09.2019 til 31.08.2020) 
eller alternativt i ét semester. 

Centerets formål er at fremme evidensbaseret behandling af psykiatriske lidelser, 
der ultimativt skal sikre at den enkelte patient får den mest optimale behandling. 
Kerneopgaverne i centeret er gennemførelse af randomiserede kliniske forsøg samt 
udarbejdelsen af systematiske reviews, hvor der kritisk tages stilling til evidensen. 

Efter en grundig introduktion og oplæring i arbejdet, vil dine opgaver omhandle vurdering 
af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skriftlig formidling af 
resultaterne. Ved interesse har du også mulighed for at være med til udarbejdelsen af kurser 
og workshops i evidensbaseret behandling samt undervisningsopgaver. Det materiale du 
udarbejder hos os, kan du vælge at bruge som udgangspunkt for dit kandidatspeciale, 
ligesom at medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer også er en mulighed. 

Der er således rig mulighed for at få opbygget solide kompetencer inden for evidensbaseret 
psykiatri. Du vil hos os få skærpet dit blik for hvordan man vurderer kvaliteten af forskning, 
ligesom at du får muligheden for at netværke med andre forskere og kliniker der selv arbejder 
med evidensbaseret behandling.   
Selve arbejdet er fuldtid og foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i 
Slagelse, Region Sjælland. 

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode 
engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere. 
Finansiering: Aflønning er 10.000/måned 
Ansættelse er betinget af modtagelse af fondspenge. 

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker og adj. professor Ole Jakob Storebø ojst@
regionsjaelland.dk, tlf. 24965917
For mere information læs desuden her: www.regionsjaelland.dk/cebp

Ansøgningsfrist fredag den 12. April kl.12.00

Opstart 1. september 2019 eller snarest derefter. 
Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.
dk)

PhD stilling på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshos-
pitalet fra sommer 2019
Er du kandidat eller bliver du kandidat sommer 2019, og er du interesseret i infektionsmedicin 
og immunologi? Så er denne stilling måske noget for dig!

Vi søger en læge eller humanbiolog til et projekt, der skal belyse immunforsvarets betydning 
for, om patienter, der er organtransplanteret, får infektioner eller afstøder deres nye organ.

Som PhD studerende vil du have mulighed for at arbejde med at undersøge prævalens og 
incidens af infektioner blandt organtransplanterede patienter i et stort retrospektivt studie. 
Derudover vil du i prospektive studier kunne undersøge, hvordan immunforsvaret påvirkes 
efter transplantation og immunsuppressiva, samt undersøge, om der i immunforsvaret findes 
markører, der kan identificere patienter med høj risiko for at få infektioner.

Projektet er et samarbejde mellem Infektionsmedicinsk Klinik, Klinisk Immunologi og de 3 
klinikker, der har ansvar for transplantation (hjerte/lunge, lever og nyre).

Kvalifikationer
Vi søger en person med en kandidatgrad i medicin, humanbiologi eller tilsvarende. Tidligere 
forskningserfaring og/eller laboratorieerfaring er en fordel. Vi forventer, at du er nysgerrig, 
systematisk og ambitiøs, samt at du kan indgå i tværfaglige samarbejder, men også kan 
arbejde selvstændigt og målrettet i et dynamisk forskningsmiljø.

Vi tilbyder kompetente, nærværende og engagerede vejledere, samt arbejde i en gruppe af 
yngre forskere, med en bred vifte af interesser og kompetencer, hvor det sociale vægtes højt.  

Mere information om stillingen kan fås hos Professor Susanne Dam Poulsen (3545 0859 eller 
Susanne.dam.poulsen@regionh.dk). 

Stillingen kan søges på sundhedsjobs.dk quick nummer 363419.
Ansøgningsfrist 15.3.2019

Medicinstuderende søges til forskningsophold på 
Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet
Er du interesseret i infektionsmedicin/immunologi, og vil du gerne prøve kræfter med 
forskning på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)? 
Viroimmunologisk forskningsenhed på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet søger 
5.semesters (kandidat) medicinstuderende til halvårligt forskningsprojekt evt. med mulighed 
for forlængelse i yderligere 6 måneder. Forskningsfeltet er primært sygdomme hos patienter 
med HIV og immunforsvarets betydning hos transplantationspatienter, men enheden 
forsker bredt i infektionsmedicin og immunologi, hvorfor der i høj grad er mulighed for 
selv at definere sit forskningsprojekt. Enheden er professionelt drevet, produktiv og med 
god mulighed for supervision og personlig udvikling.
Vi kan tilbyde
•	 Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
•	 Statistikkurser samt nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
•	 Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 Ph.D-studerende og 

3 medicinstuderende.
•	 Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
•	 Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om en 

førsteforfatterpublikation / kandidatspeciale (25 ECTS) samt medforfatterskaber i 
de projekter du tager del.

•	 Mulighed for at  arbejde med selvstændigt indsamlet datamateriale 
(laboratorieforskning eller klinisk indsamlet data) eller allerede indsamlet data efter 
eget ønske.

•	 Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår ’ i kombination med et halvt års 
opsparede ECTS eller orlov.

Vi forventer at
•	 Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt 

forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
•	 Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som integreret 

del af din hverdag. 
•	 Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er på ingen måde 

et krav.
Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV og 
karakterudskrift til: Frist for ansøgning er kl. 12.00 d. 25. marts 2019
Professor, overlæge, dr.med Susanne Dam                                   
Infektionsmedicinsk Klinik, 8632 Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk    Tlf: +45 3545 0859

STUDENTERKLUBBEN!
Lørdag d. 23/3 er der semesterstartsfest - wuhuuuu. Det bliver hyl! Se bagsiden for mere info. 

Er du mere til (u)hygge og computerspil, er der Panum Thriller d. 
12/4. Kom, kom! 

Studenterklubben er desuden nu stolte sponsorer af et spritnyt 
studenterfodbold, der deltager i KUs fodboldturnering. Kom og hep! 

Husk, at vi altid deler gratis kaffe, te og danskvand ud. <3 

Kæmpe kys 
Din studklub

Studentermedhjælpere til teknisk avanceret simulation
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation Rigshospitalet (CAMES-RH) 
har brug for fire nye operatører og simulationsassistenter pr. 1. maj 2019. Vi søger derfor 
engagerede, sociale og aktive studerende til at indgå i vores simulationsgruppe. 
 
CAMES-RH har til opgave at styrke lægernes og sygeplejerskernes kompetencer forud for 
varetagelse af avancerede tekniske kliniske procedurer. Vores motto hedder: Man øver 
sig, inden man udfører procedurer på patienter. Målet med alle CAMES’ aktiviteter er at 
øge kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen gennem uddannelse af regionens 
sundhedspersonale. 
 
Om jobbet 
Du vil blive en del af en studentergruppe, der: 
assisterer kursister under simulationsbaseret selvtræning (til fx gastro-, bronko- og 
laparoskopi), hovedsageligt for læger under videreuddannelse fungerer som hjælpelærer 
og facilitator på udvalgte kurser for sygeplejersker og læger  giver teknisk assistance og 
service i relation til ovenstående  samarbejder med kursusleder om udvikling og evaluering 
af kurserne laver forefaldende praktiske opgaver (som fx at svare på henvendelser, rydde 
op og lave kaffe, fylde depoter, booke tider) 

Du ansættes uden fast arbejdstid, men typisk i gennemsnit 8 timer ugentligt (undtaget 
juli) med variationer over et semester. Arbejdstiden er fortrinsvis på hverdage i tidsrummet 
08.00-20.00. Arbejdet fordeles mellem ca. 14 studentermedarbejdere i en vagtplan, som 
forventes dækket.   
 
Om dig 
Du er lægestuderende og har bestået 3. semester BA. Du er interesseret i praktiske 
procedurer, teknik, IT, simulation, facilitering og feedback. Du har gode samarbejdsevner 
og en vis ordenssans.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst indgået mellem 
Danske Regioner og FADL. 
 
Yderligere oplysninger 
For yderligere oplysninger kan du kontakte teamkoordinator Therese Møller-Andersen på 
tlf. 35 45 54 24 eller holdformand Laura Vexøe på tlf. 31 34 39 00. 
 
Ansøgningsprocedure  
Du søger jobbet ved at sende din ansøgning, CV samt andre relevante dokumenter gennem 
vores online rekrutteringssystem. 

h t t p s : / / c a n d i d a t e . h r - m a n a g e r . n e t / A p p l i c a t i o n I n i t .
aspx?cid=342&ProjectId=217004&DepartmentId=11910&MediaId=5 

Der er ansøgningsfrist mandag den 18. marts 2019 kl. 12.  
 
Vi forventer at afholde samtaler den 25. marts. 
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Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen d. 14. april og 
få masser af undervisningserfaring!
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!

Man bliver skarp til formidling og til at undervise samtidig med man kan få masser af fede 
oplevelser og ansvar - lige til cv’et! 

BLIV UDDANNET! Gik du glip af vores fantastiske vinterseminar? Bare rolig, du kan blive 
uddannet igen til vores ACTIONDAG:

LØRDAG D. 27/4
Meld dig til vores actiondag før din læsemakker - få flere informationer ved at melde dig 
ind i  facebook-gruppen “Sexekspressen info (kbh-medlemmer)” eller skriv til 6x.kbh.pr@
gmail.com

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. 
Vil du vide lidt mere inden du bliver uddannet? Kom til vores næste månedsmøde.

TORSDAG D. 4. APRIL  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. 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

KOM TIL FORSKERDATING OG FIND EN PROFESSOR!
Vil du slå hul på forskerkarrieren og prøve kræfter af med studenterforskning eller blot 
afvikle din bachelor-/kandidat opgave med mulighed for at publicere den i et internationalt 
videnskabeligt tidsskrift? 

Panums UngdomsForsker Forening har lavet alt forarbejdet for dig og kontaktet forskere på 
SUND, Region H og Region Sjælland, som vil komme mandag den 25. marts og præsentere 
deres projekter for dig!

Arrangementet løber af stablen kl. 16-18 i Lundsgaard auditoriet på Panum. I den første 
time vil hver forsker holde et lille oplæg, hvor de vil fortælle om deres projekter, miljøet 
i forskningsenheden og hvad de kan tilbyde dig som studenterforsker. Efterfølgende vil 
der være mulighed for networking mellem studerende og forskere, hvor der kan stilles de 
uddybende spørgsmål, som evt. kan føre til en forskeransættelse.

Arrangement er gratis og en fantastisk mulighed for forskningsinteresserede studerende 
at vælge det projekt de synes er særligt interessant. Så tag bare vennerne med og find din 
drømmevejleder. 

Listen af forskere og specialer annonceres i næste uges MOK - så husk at læse med!

Der vil være forplejning i form af kaffe, frugt, vand og lidt sødt til fri afbenyttelse.

Forskere ser frem til at præsentere sig for jer, og 
PUFF glæder sig mindst lige så meget!

Vi ses den 25. marts kl. 16.00. 

//Panums UngdomsForsker Forening

PUFF inviterer til oplæg om studenterforskning!
Skal din opgave have publikationspotentiale? Hvordan finder man den rette vejleder? Er 
det spild af tid at bruge et helt år på at forske?
Ovenstående spørgsmål og meget mere får du svar på når PUFF holder semesterets første 
foredrag "Introduktion til studenterforskning".

Her kan du høre om, hvordan det er som medicinstuderende at opleve forskerverdenen, 
hvordan man tager den første kontakt til en vejleder, processen fra initiativ til publikation 
samt hvilke situationer man skal være særlig opmærksom på. 
Der vil desuden være mulighed for at høre lidt om fordele ved at tage et halvt/helt 
forskningsår, hvor Jacob Sander Bojesen fra studievejledningen endnu engang vil fortælle 
om, hvilke muligheder der er for at holde orlov på studiet. 

Så kom og hør om beretninger og information om studenterforskning torsdag den 13. 
marts kl 16.15-18.00 i miniauditorie 29.01.30 på Panum!
Vi glæder os rigtig meget til at se dig!

PUFF

FØRSTE SATS JOURNAL CLUB NU PÅ TORSDAG
SATS Journal Clubs er et forum hvor medicinstuderende kan samles for at gennemgå, 
analysere og diskutere udvalgte kliniske artikler. Så udover at vi hygger os, træner vi også 
hvordan man læser og kritisk evaluerer en videnskabelig, medicinsk artikel.
 
Der afholdes 3 x pr. semester og fokus er på kliniske artikler indenfor anæstesiologiens 
fire søjler: anæstesi, intensiv terapi, præhospital- og akutmedicin samt smertebehandling. 
Vi læser altså artiklen hjemmefra og mødes derefter for i fællesskab at blive klogere på 
artikellæsning såvel som klinisk relevans.

Det er ikke nødvendigt tidligere at havde været på SATS’ Kursus i Kritisk Artikellæsning og 
alle er velkommen - medlemmer som ikke medlemmer. Man bestemmer selv om man vil 
deltage i debatten eller blot være "flue på væggen".

Artiklen der gennemgås den 14/3 er det det systematisk review og meta-analyse: ”IOTA - ilt 
til akut syge”. Link til artiklen findes i facebook-begivenheden ”SATS Journal Club” og kan 
findes via SATS København på facebook.

Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
 
Det praktiske
Afholdes på Panum i lokale 13.1.62, den 14/03, kl. 17-19
Artikel findes via event på SATS København på facebook 

Kontakt
Oscar Rosenkrantz, naestformand@sats-kbh.dk 

ARRANGØRMØDE FOR ANÆSTESIWEEKEND 2019
SATS København vil til efteråret afholde et nyt flerdages kursus med fokus på de fire 
søjler inden for anæstesiologi: intensiv medicin, smertebehandling, akut- og præhospital 
behandling samt anæstesi.

Anæstesiweekend 2019 kommer til at bestå af en blanding af teoretisk undervisning, 
praktiske simulationer og workshops, hvor deltagerne skal følge én patientcase der 
tager dem igennem situationer og udfordringer som mange unge læger står i med alt fra 
behandling af en akut dårlig patient henover et indlæggelsesforløb til den gode smerteplan 
når patienten skal hjem igen.

Så kunne du tænke dig at være med til at sætte dit aftryk på kurset og få en unik og lærerig 
oplevelse, så kom med til arrangørmøde tirsdag den 12. marts kl. 17 i lokale 13.1.48 – og 
man er selvfølgelig lige så velkommen hvis man blot er nysgerrig og vil med på en lytter.

Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
 
Det praktiske
Afholdes på Panum i lokale 13.1.48, den 12/4 kl. 17 
KURSUS I AKUT PATIENT

"Vi kommer alle til at stå der en dag"
Trænger du til at finpudse akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer når det gælder 
de hyppigste og mest livstruende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde 
i klinikken eller står du måske og skal til eksamen i Akut Patient?

Kursus i Akut Patient er et teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår de hyppigste og mest 
livstruende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken. Kurset er 
opdelt i en teoretisk og en praktisk del. På den teoretiske del gennemgås de patoanatomiske 
og –fysiologiske årsager bag førnævnte tilstande, ligesom akutte behandlingstiltag, 
algoritmer og procedurer diskuteres.

Meld dig til en spændende simulationsdag på CAMES Herlev den 13. april – vi glæder os 
til at se dig!

Hvem er du?
Medicinstuderende – intet semester krav.
Kurset er baseret på pensum til 12. semesters eksamen i Akut Patient, men undervisningen 
er indrettet, så alle kan være med.
Vi garanterer udfordring uanset fagligt niveau!

Det praktiske:
Kurset foregår på CAMES Herlev den 13/4 kl. 08.30 – 17.30

Billetsalg:
Så vær klar ved tasterne lørdag d. 16. marts kl. 17.00 hvor billetsalget starter på sats-kbh.dk 

Kontakt
Mathias Hindborg, mathiashindborg@gmail.com
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DEMONSTRATION D. 29/3: 
TRANSPORTREFUSION TILBAGE NU

Fra næste semester betaler ingen af de fire danske lægeskoler transportrefusion til 
lægestuderende, når vi er i obligatoriske klinikophold langt fra universitetet. 

Det betyder en merudgift på flere tusinde kroner pr. semester. 
Det kan, og vil vi ikke acceptere! Vær med når lægestuderende fra hele landet viser 
politikerne på Christiansborg deres utilfredshed. Alle landets lægestuderende er 
opfordret til at deltage – for vores og kommende generationers skyld!

Demonstrationen starter kl. 13.00 fra FADL København, Blegdamsvej 26, 2200 
København. Vi går i uniform (kitler, scrubs, træsko, mundbind osv.) gennem centrum af 
København og ender ved Christiansborg Slotsplads.

Demonstrationen forventes færdig kl. 15.00. Der er sørget for mad og drikke hele dagen. 
Efter demonstrationen inviterer FADL København alle til transportrefusionsfest.

Læs mere på vores Facebookbegivenhed ”Demo: Transportrefusion tilbage nu!”
Det er også her, du tilmelder dig arrangementet. 

Du kender sikkert allerede FADLs kittelkort, 
som vi har udviklet specielt til dig 
der skal i klinik eller lægevikariat. 

Vi har netop lanceret 9 nye kittelkort, 
du kan sætte ind i dit nuværende charteque. 
På den måde kan du personificere dit kittelkort. 

De nye kittelkort omfatter bl.a. A-GAS analyse, 
dermatomer samt et psykiatrisk journalkoncept. 
Du kan hente de nye kittelkort i FADL-huset 

9 NYE KITTELKORT 

FADLs 
KITTELKORT
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Summer courses in Global Health 2019 at University 
of Copenhagen
Interested in Global Health? Then take a look at School of Global Healths popular summer 
courses for 2019. The summer courses are cross-disciplinary and taught in English by 
internationally known researchers and experts from various areas in Global Health.
 
This year we offer the following courses:

Arctic Health 
Running from 12 to 23 August 2019 there is an e-learning component in the period 
15 July - 9 August
Focuses on human health, health patterns, health systems, challenges and solutions to 
delivering of health care in the Artic.
 
Urbanisation and Health – global and local perspectives with Copenhagen as a case 
Running from 12 to 23 August 2019 
Focuses on global health challenges and solutions within urbanization and healthy living, 
working with a case in Copenhagen.
 
Global Health Challenges 
Running from 5 to 16 August 2019 + e-learning component 29 July - 3 August 
Focuses on health policy and health consequences of the major current and future global 
challenges.
 
International Health 
Running from 5 to 23 August 2019 
Focuses on health, diseases and medical interventions in developing countries. The course 
is especially suited for nursing and medical students who intend to work abroad. 

Field course in Sri Lanka on Cross-disciplinary Health Research 
Running from 21 July to 9 August 2019 + online group work in June and July This is 
a field course held at two universities in Sri Lanka, focused on health research in low- and 
middle-income countries.  

Other courses at University of Copenhagen that 
focus on Global Health:
One Health 

Interdisciplinary Aspects of Healthy Aging

Deadline for all courses are on April 1, 2019.

Kære MOK -læsere
 
Den 29.03 er alle landets lægestuderende opfordret til at demonstrere for transportrefusion. 
Sagen om transportrefusion har meget stor betydning for os der er lægestuderende i dag 
men også for kommende generationer af lægestuderende. Fra næste semester vil ingen 
af de fire lægeskoler betale transportrefusion længere. NU er vores sidste chance for at få 
transportrefusionen tilbage. 
 
Demonstrationen foregår i København og der kører gratis busser fra de andre 3 lægeskoler 
tur/retur til København på dagen. Der er sørget for mad og drikke og en stor efterfest.
 
Vi vil rigtig gerne have jer fra MOK med til demonstrationen. Vi håber, at I har lyst til at 
være med - med hele jeres gruppe. I er meget velkomne til at møde op i gruppe-trøjer 
og medbringe flag, skilte og bannere med jeres logo. Det er en god mulighed for at være 
synlige som basisgruppe. Basisgruppen der laver det bedste, sjoveste eller mest kreative 
banner til transportsags-demonstrationen vinder pizza og øl/sodavand til hele basisgruppen!
 
Find facebookbegivenheden her: https://www.facebook.com/events/391864914910814/ 
Inviter meget gerne hele jeres basisgruppe og venner! 

Baggrunden for Transportsagen:
 
I oktober 2018 meddelte Styrelsen for Institutioner og uddannelsesstøtte (under 
Uddannelses- og forskningsministeriet) at de fire lægeskoler fremadrettet ikke måtte 
refundere omkostninger til lægestuderende i praktikophold langt fra deres universiteter. 
Dermed omstøder Styrelsen ud af det blå en mangeårig, velfungerende praksis. 
 
- Klinikopholdene udgør ca. en tredjedel af landets medicinske kandidatuddannelser. At 
skulle betale alt transport selv vil betyde en merudgift på flere tusinde kroner pr. semester 
for den enkelte lægestuderende. 
- Lægestuderende vil dermed skulle betale for at kunne tilgå obligatoriske elementer af 
deres uddannelse. 
- Da klinikopholdene bliver fordelt igennem lodtrækning, vil den manglende 
transportrefusion ramme dem hårdest, der er ”uheldige” i lodtrækningen og skal rejse langt, 
mens andre sparer mange tusinde kroner ved at være heldige og blive i universitetsbyerne.
- Hospitalerne langt fra universiteterne er i forvejen udfordret af lægemangel. At skulle 
i praktik på et af disse hospitaler vil fremover være forbundet med en ekstraordinær 
økonomisk belastning. Det vil have en graverende negativ effekt på populariteten af disse 
hospitaler med uoverskuelige konsekvenser for rekrutteringen til følge. 
- Lægestuderende vil blive tvunget til at arbejde mere ved siden af deres studie for at få råd 
til de dyre billetter. Det betyder flere fraværsdage i klinikophold og et ringere læringsudbytte. 
Patienterne betaler prisen. 
 
Vi glæder os til at høre fra jer!
FADL

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i 
København - SMiK
Kære Studerende
Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på sit kontor på Panum, hvor I også 
kan finde hele Studentermenighedens forårsprogram og nye kort med ”Studenterpræstens 
gode bønner” til at tage med i lommen!

Kommende arrangementer

Filosofisk fugle- og botaniktur
Den  traditionsrige tur går dette forår til Køge sydstrand, Køge bugt og Tryggevælde å. Som 
altid er det i selskab med lektor i naturfilosofi Claus Emmeche, lektor ved biologisk institut 
Flemming Ekelund og studenterpræst Nicolai Halvorsen. Turen vil som vanligt indeholde 
filosofiske overvejelser, en opbyggelig tale og hyggeligt samvær.
Tag en pause fra læsningen og inviter din studiekammerat med på en hyggelig tur, hvor du 
også kan møde nye mennesker. Husk fornuftigt fodtøj og tøj efter vejret, kikkert til fuglene, 
madpakke og noget at drikke. Turen er et samarbejde med Center for Naturfilosofi og 
Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted: Lørdag d. 6. april kl. 10.00
Mødested er Køge station på parkeringspladsen på østsiden ved trappen over banen - Østre 
Banevej i Køge
Tilmelding: praest@sund.ku.dk
Fri entré

Studietur til Armenien
Kultur - Religion - Natur
13. oktober - 20. oktober 2019
I efterårsferien sætter vi kursen mod Armenien - én af de første kristne nationer og landet for 
en spændende og ikke mindst brutal historie med det armenske folkedrab i 1915. Desuden 
byder landet på en storslået og varieret natur, og imellem bjerge og søer ligger smukke 
og ældgamle kirker og klostre. Der vil også blive lejlighed til at gå på opdagelse i Jerevan på 
egen hånd, opleve det velsmagende armenske køkken og smage den gode armenske vin. 
Som alle Studentermenighedens studierejser lægger vi vægt på godt socialt sammenhold, 
åbenhed og god stemning. KU’s studenterpræster er rejseledere på turen. 
Pris for rejsen: 5500 inkl. fly, hotel, morgenmad, frokost på dagsture, 2 fællesmiddage, 
busture, guide og seværdigheder. Kan betales i rater af 1000 kr.
Tid og sted for infomøde: Torsdag d. 21. marts kl. 19.00
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S

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

STUD. POL.

SAKS KALENDER
SAKS  Uge 10   2019

Sutur  1  (vol.  1)  
(7.  marts)    
To læger står klar til at instruere dig i hvordan du håndterer kirurgiske instrumenter, og 
introducerer dig til de basale kirurgiske suturteknikker herunder at sy enkeltsting og 
fortløbende suturer på dyrehud.

SAKS  Uge 12   2019

Kursus  i  kirurgiske knuder 
(20. marts)  
 Dette er et kursus til jer som gerne vil lære at binde glide-,  ethånds- og tohåndsknuder.
I bliver undervist af de erfarne læger Birgitte og Nina, der på pædagogisk vis vil forklare jer 
de fundamentale grundprincipper og teknikker.

 SAKS  Uge 13   2019

Livet som Ortopædkirurg - Tour de Chirurgie 
(26. marts) 
Hvad laver en ortopædkirurg? Hvordan ser en arbejdsuge ud for en læge på en 
ortopædkirurgisk afdeling og hvordan har man mulighed for at få en fod indenfor i specialet, 
hvis interessen er der?
Disse spørgsmål (og mange flere) vil blive belyst i dette oplæg omhandlende livet som 
ortopædkirurg. 

Kursus i Skadestuekirurgi med SAKS 
(30. marts - 31. marts) 
Kom med til en fed weekend med masser af hands on, håndgreb og fed undervisning om 
alt fra klassiske frakturer til sjældne insektstik. 

Yderligere  information  vedrørende  de  specifikke  events,  tilmelding  og tidspunkter  
findes  på  vores  facebookside:  SAKS  –  Studerendes  Almene  Kirurgiske  Selskab. 
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SEMESTERSTARTSFEST

Semesteret er for alvor skudt i gang og en af de 
helt store, festlige begivenheder er ovre os - 

Mardi Gras. 
Vi fejrer karneval i Studenterklubben d. 23/3. 

Kom og vær med!

Køb en billet for 25 kr: 
- mandag d. 18, 15-16
- ti- tirsdag d. 19, 16-17
- onsdag d. 20, 14-15

Vi ses i Studenterklubben


