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Det er med tungt hjerte, at jeres trofaste MOK-redaktion i denne uge bringer en meget trist nyhed. Efter 
mere end 50 år med kvalitetsjournalistik, basisgrupper, annoncer og gøgl er denne Panumske institution 
nået til vejs ende. En nådesløs digitalisering gennem de sidste årtier har medført en uholdbar situation 
for MOK som trykt papirblad,  hvor økonomien bare ikke kan hænge sammen. Redaktionen kan ikke 
se andre muligheder end at smide håndklædet i ringen - årgang 51 bliver vores allersidste årgang. Vi 
fortsætter selvfølgelig at trykke MOK som sædvanlig hver uge indtil sommer. 

Tak for nu kære læsere.
MOK-redaktionen 2019
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PS. Læger formidler søger hjælp!
Hvad er din opgave? 

Vi søger en der kan lave post på SoMe (fb og insta). Man må gerne have Wordpress erfaring, men det er ikke et krav. 
Hvis du kunne have interesse i, så skriv en mail til mail@laegerformidler.dk
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Undersøgelser af det psykedeliske stof psilocybin
Psilocybin er et psykedelisk stof, og forskning i psilocybins effekter og virkemekanismer, 
gennemlever i disse år en renæssance. Dette skyldes bl.a., at der er behov for ny effektiv 
behandling mod svært behandlelige hjernesygdomme, og at psilocybin for nogle af disse 
tilstande måske kan have en god effekt.

I et igangværende humant forsøg på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet-
Blegdamsvej, ønsker vi vha. MRI at undersøge effekter af psilocybin på hjernefunktion, og 
hvilken rolle serotonin 2A receptoren spiller. Forsøgspersonerne bliver også PET-scannet, 
hvor niveauerne af serotonin 2A receptoren bliver målt. 

Yderligere har vi planlagt et forsøg i samarbejde med professor Rigmor Jensen fra Dansk 
Hovedpinecenter, hvor vi ønsker at undersøge effekten af psilocybin på klyngehovedpine.

Klyngehovedpine, også kaldet Hortons Hovedpine, er en af de mest smertefulde lidelser 
der findes, og tilstanden omtales til tider som ”selvmordshovedpine. ” Patienter oplever 
voldsomt smertefulde halvsidige hovedpineanfald med autonome symptomer flere 
gange dagligt. Desværre responderer en gruppe af patienter dårligt på gængs behandling, 
hvorfor ny behandling er velkommen. Der findes talrige patienthistorier om, at lave doser 
af psilocybin kan være en effektiv behandling mod klyngehovedpine. Dette er dog aldrig 
blevet undersøgt i et prospektivt klinisk forsøg. 

I dette kliniske forsøg ønsker vi at undersøge effekten af psilocybin på anfaldsfrekvensen 
hos  patienter med kronisk klyngehovedpine. Vi ønsker yderligere ved hjælp af funktionel 
MRI at undersøge mulige hjernemekanismer der er impliceret i klyngehovedpine samt 
det eventuelle  behandlingsrespons. Vi håber yderligere, at vi vil kunne estimere gaden 
af receptorpåvirkning og herefter sammenholde dette med graden af anfaldsfrekvens og 
ændringer i hjernefunktion.

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig medicinstuderende med gode menneskekundskaber 
til at medvirke til forskningen fx som del af et forskningsår eller forskningshalvår under 11. 
semester. Mulige projektopgaverne inkluderer rekruttering, lægeundersøgelser, indsamling 
og håndtering af biologiske prøver (fx blodprøver), administration af psilocybin, samt 
indsamling af hjernescanningsdata. 

I samarbejde med den studerende vil vi definere et forskningsprojekt som kan benyttes 
ifm. bachelor- eller kandidatopgave. Udarbejdelse af artikel som førsteforfatter og/eller 
medvirken som medforfatter på en eller videnskabelige artikler er en mulighed. 

Således er nærværende projekt en god mulighed for at få erfaring med human 
hjerneforskning, klinisk psilocybin forskning og teste en ny behandling for en svær 
hovedpinesygdom.

Start: sommer-efterår 2019
Varighed: ½-1 år
Ansøgningsfrist: 14. april

Send ansøgning inkl. CV til 
Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende, (3545 6708, martin@nru.dk)

Ph.d. Stipendiat ved Psykiatrisk Center Ballerup
Projektet
Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelse med en forekomst på 1% med forandringer 
i spiseadfærd, fobier for mad og vægtforandring, forstyrret kropsbillede, samt også 
emotionelle symptom. Arvelighed er frekvent og 22% af alle udvikler langvarige symptom 
(>7 år).  Formålet med ph.d.-studiet er at undersøge socialkognitive of biologiske mekanismer 
(biomarkører for inflammation) der bidrager til udvikling af sygdommen ved anoreksi (dvs. 
neuroprogression). Ph.d. studiet er en del af et stort kohorte studie PROLED (PROspective 
Longitudinal all comer inclusion study in Eating Disorders; https://goo.gl/icVTRg), hvis 
formål er at identificere biomarkører for vedligeholdelse/progression og psykopatologiske 
mekanismer for spiseforstyrrelser. PROLED studiet startede i januar 2016 og forventes at 
udgøre den hidtil største undersøgelse af patienter med spiseforstyrrelser. Koblet til PROLED 
er en biobank ved Dansk Nationale Biobank (DNB), samt klinisk database.

Stedet
Den ph.d.-studerende vil indgå i et forskningsmiljø dels med andre ph.d.-studerende i PROLED 
studiet og dels i Biomarker and Clinical Research in Eating Disorder group (BCRED; https://
www.psykiatriregionh.dk/pcb-forskning-spiseforstyrrelser), Spiseforstyrrelsesområdet, 
Psykiatrisk Center Ballerup. Forskningsenhedens overordnede videnskabelige fokus er at 
finde bedre behandlinger for spiseforstyrrelser, der en bedre forståelse af psykopatologien 
og patofysiologien er en vigtig grund. Den ph.d.-studerende vil i også indgå i den kliniske 
hverdag på Spiseforstyrrelsesområdet og bliver PROLED tovholder i et afsnit og indhenter 
dermed selv sine data til projektet i samarbejde med studentermedarbejderne. Denne 
kliniske del udgør ca 40% af arbejdstiden de første 2 år. Klinikken arbejder ud fra en flersporet 
og flerfaglig medicinsk og psykologisk behandlingsmodel og indgår i et tæt samarbejde 
med Psykiatrisk Center Ballerup omkring behandling, forskning og undervisning. 

Kvalifikationer
Som ansøger til ph.d.-stipendiatet skal du være færdiguddannet læge. Det er en fordel at 
have klinisk erfaring indenfor psykiatrien og/eller erfaring med klinisk eller register-baseret 
forskning.

Vejledning
Forskningslektor, ledende overlæge, dr.med. Jan Magnus Sjøgren vil fungere som 
hovedvejledere, og Professor Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup, Professor Rene 
Støving, Endokrinolog, Odense Universitetshospital, og Professor Janet Treasure, Kings 
College, London, vil være bivejleder.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ph.d.-stipendiatet 
indebærer en fuldtidsstilling (37-timers arbejdsuge). Løn og projektomkostninger 
dækkes fuldt af fondsstøtte fra Region Hovedstadens Psykiatri og eksterne fonde.     
Ansættelsesperiode 3 år med start hurtigst muligt, gerne 1. maj 2019.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Forskningslektor, ledende overlæge, 
dr.med. Jan Magnus Sjøgren, tlf.3864 5157 eller klinikchef Louise Behrend Rasmussen, 
Psykiatrisk Center Ballerup, tlf. 3864 5171.

Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge 
stipendiatet. Ansættelsessamtaler påregnes fleksibel dato. 

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. august 2019
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 Tyrkiet i maj 2020
- 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 medicinstuderende på 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: 23. april 2019 

Herefter afholdes samtaler i uge 18 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)
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Studentermedhjælper til simulationsenhed søges til 
CAMES - Herlev Hospital
 
Er du medicinstuderende og på udkig efter verdens bedste studiejob? Synes du, at simulation 
lyder spændende? Brænder du for uddannelse af sundhedsfagligt personale? 
Så er du måske vores nye kollega, da Studentergruppen på CAMES Herlev søger nye kollegaer, 
som kan starte ultimo august 2019.

Om jobbet  
Jobbet indebærer blandt andet at være:  
Operatør på vores computerstyrede dukker under simulationer for bl.a. KBU læger, 
anæstesilæger og -sygeplejersker. Det vil sige, at du taler for ”patienten”, styrer de fysiologiske 
parametre og håndterer simulationen alt efter hvordan scenarierne udvikler sig
Figurant til full scale simulationer for sundhedsfagligt personale
En række praktiske opgaver fx opstilling og oprydning efter simulationer/workshops 

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
Er udadvendt og har en skuespiller gemt i maven
Er serviceminded og imødekommende 
Har evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne
Det er en fordel, hvis du er på 3.- 4. 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. 26. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
Til undervisning i akut medicin d. 27. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
Til holdmøde d. 5. september kl. 17 på CAMES, Herlev

Hvem er vi?
Vi er en gruppe af medicinstuderende (ca. 40), som varetager forskellige funktioner på 
kurser for alt fra basislæger og ambulancebehandlere, til anæstesisygeplejersker og -læger 
i hoveduddannelse. CAMES Herlev består endvidere af ca. 40 engagerede medarbejdere, 
der tæller bl.a læger, psykologer, sygeplejersker, kommunikationskonsulenter, antropologer, 
administrativt personale, tekniker samt et stort antal eksterne undervisere. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger 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.

Ansøgningsprocedure 
Du søger stillingen ved at uploade din ansøgning og CV i vores elektroniske 
rekrutteringssystem, hvor du skriver lidt om dig selv, dit semestertrin, dine 
interesser på studiet samt evt. andre jobs. Du kan finde opslaget her, på jobnet.dk 
og søge på ”CAMES” eller skrive: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.
aspx?cid=342&ProjectId=217618&DepartmentId=11910&MediaId=5 i din browser

Ansøgningsfristen er fredag den 26. april 2019 kl. 12.00. 

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

Om os 
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. Læs mere om CAMES på www.regionh.dk/CAMES eller vores facebook 
profil (www.facebook.com/CAMES.regionh/). Bemærk, at du bliver ansat på CAMES, Herlev 
og ikke vores afdeling på Rigshospitalet.

STUDIEJOB HAVES 
Forskningsenhed RH Blegdamsvej, søger stud. med. fra lave semestertrin til primært 
håndtering af blodprøver. Gerne stikkererfaring og omhyggelig.
Aftenvagter fra ca. kl 15.00, oftest mandag-onsdag.
Vi foretrækker du kan tage een vagt om ugen. 

I vil være et lille team, hvor I kan fordele vagterne indbyrdes og bytte internt. Vagten foregår 
alene. Det er altid kollegaer, som kan kontaktes ved spørgsmål. 
Skriv eller ring i dag. Vh. afd.spl. lone.jensen.06@regionh.dk eller 21792522

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)

Svær overvægt og hjertekarsygdom
– begynder det hele i barndommen? 
Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 15. august 2019.

Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt, 
der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn og unge med 
svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling. 
  
Forskningsgruppen holder til på Panum, hvor du vil få egen kontorplads, og ser patienter på 
Holbæk Sygehus 2 dage om ugen. Vi er pt. 2 forskningsårsstuderende og 1 phd-studerende, 
som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem Enheden for 
Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og hjertekar-forskere fra 
Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Arbejdet. I samarbejde med en anden forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for telefonisk 
rekruttering af børnene, samt måling af EKG, blodtryk og autonom funktion. Derudover 
vil du få dit eget selvstændige artikel-projekt og lære både ”scientific writing” og statistik. 
     Vi har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og gåpåmod. På 
den måde kan vi bedst muligt sikre dig et lærerigt år med et stort udbytte. Samtidig bliver 
du en del af en dynamisk og social forskningsgruppe og får erfaring med klinisk forskning 
og patientkontakt.

Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse: 15. august 2019 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år. 

Vi forventer af dig
•  Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester
•  Du er engageret, selvstændig og sjov at arbejde sammen med
•  Du kan lide at arbejde med mennesker

Vi tilbyder
•  En spændende introduktion til klinisk forskning inden for kardiologi og børneovervægt
•  En dynamisk og social forskningsgruppe, hvor der altid er plads til fyraftensøl og kage
•  Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
•  Bachelor/kandidatopgave samt forfatterskab på mindst én artikel

Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest
torsdag 25. april til:
 
Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende
mortentl@sund.ku.dk

eller kig forbi lokale 10.5.29 og hør nærmere!
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Onkologisk Klinik Rigshospitalet søger medicin-
studerende til spændende klinisk projekt
Vi søger en dygtig medicinstuderende på kandidatdelen, som gerne vil lave klinisk forskning 
i et prægraduat forskningsår i projektet ”Effects of Cryotherapy on Objective and Subjective 
Symptoms of Paclitaxel-Induced Neuropathy in Patients with Early Breast Cancer:  A National, 
Multi-center, Randomized, Prospective Self-Controlled Trial”

Projektet 
Flere og flere overlever kræft takket være nye og mere effektive behandlinger med 
kemoterapi. Desværre har kemoterapi mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt, 
invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes 
livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskader opleves som følelsesløshed, smerter eller 
prikken i hænder og fødder.  Der er ikke nogen effektiv behandling, når nerveskaderne 
først er opstået.  Vores projekt går ud på at undersøge, om kemoudløste nerveskader kan 
mindskes eller undgås vha nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker' mhp at nedsætte 
blodomløbet i hænder og fødder og dermed beskytte nerverne. Undersøgelsen kan 
føre til, at lokal kuldebehandling med køle-handske/-sok vil blive indført som en del at 
standardbehandlingen, når patienter skal modtage kemoterapi for at undgå bivirkninger 
i form af nerveskader.

Publikationer 
Ambitionen er, at du vil få mindst 3 publikationer ud af de 12 måneder. Dette inkluderer 
en oversigtsartikel med dig som førsteforfatter samt medforfatterskab på to eller flere 
publikationer fra projektet. Derudover er der mulighed for yderligere medforfatterskaber i 
de projekter i vores forskningsteam, som du tager del i under ansættelsen.

Vi tilbyder 
•  Forfatterskab(er) på videnskabelige artikler og mulighed for at skrive din kandidatopgave.
•  Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam. 
•  Træning i formidling af forskning på nationalt/internationalt plan samt deltagelse i 
konferencer.
•  Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder. 
•  Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik. 
•  Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 15 Ph.D-studerende og flere 
medicinstuderende.

Vi forventer at
•  Du er en arbejdsom og selvstændig studerende på kandidatdelen, som gerne vil lave 
klinisk forskning. 
•  Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret 
del af din hverdag.
•  Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er ikke et krav.

Ansættelsesperiode og løn
Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.19 - 31.08.20 og kan kombineres med 11. semester 
forskningsophold. Arbejdet kommer til at foregå på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet.
Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned.  Vi vil sammen søge 
skolarstipendium til dig.

Ansøgningsfrist: 5. april 2019
Lyder det som noget for dig, skal du fremsende en motiveret ansøgning svt. ½ A4side og CV til 
læge, PhD, Maria Lendorf, Onkologisk Klinik 5073, Rigshospitalet, 
e-mail: maria.elisabeth.lendorf.02@regionh.dk
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 15. Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 26270898

SATS JOURNAL CLUB 11/04
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 11/4 bliver gjort tilgængelig tættere på selve dagen. Link til 
artiklen vil være at finde i facebook-begivenheden ”SATS Journal Club” og kan findes via 
SATS København på facebook.

Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
 
Det praktiske
Afholdes på Panum den 11/04, kl. 17.15
Find event via SATS København på facebook og tilmeld dig under ”kurser” på SATS-kbh.dk

Kontakt
Oscar Rosenkrantz, naestformand@sats-kbh.dk

NYT FRA STUDENTERKLUBBEN
På fredag er der laaaaaaaaaaaang fredagsbar. Vi starter 
allerede kl. 11:00 nede i Studenterklubben. Tag din 
læsemakker, flirt eller værste fjende i hånden, og skyd 
weekenden i gang med en skøn fest. 

Er du mere til (u)hygge i nattens mulm og mørke, så kom 
til Panum Thriller d. 12/4, hvor  du kan prøve kræfter med 
computerspillet Infliction eller bare se på. 

Hvis du i stedet er til spil, backgammon eller bordtennis 
holder vi igen backgammon og bordtennisturnering i 
Studenterklubben. Kom herned d. 15/4 kl. 17:30. Tilmeld 
dig via facebook eventet. Det bliver hygge! 

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 22/6, hvor vi holder årets pumpefest. Vi skal fejre de nye 
læger med et brag af en fest og uddele den gyldne pumpe. 

F IND 5 FE JL -  REVY EDITION                  SVAR
Irri

terende hva?
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Ung læge i Skadestuen – rtg., cases, tips og tricks. 
Det kan være angstfremkaldene at skulle passe en skadestue - så hvorfor ikke lære nogle 
tricks der gør det hele meget nemmere? 
PORTOS byder læge Jonas Adjal (færdiggjort introduktionsstilling på ortopædkirurgisk 
afdeling) velkommen, når han d. 15/04 vil fortælle om det at stå i en skadestue, hvad man 
kan forvente og hvad der er godt at vide som ung læge.

Oplægget vil være bygget op så det begyndelsesvis omhandler det overordnede og mere 
generelle, hvorefter der vil blive dykket ned i cases (inklusiv rtg.-billeder) for nogle af de 
hyppigste skader som man støder på i skadestuen.

Som altid vil der være kaffe, te og snacks, så der er ingen undskyldning for ikke at komme 
forbi til et spændende og brugbart oplæg! 

Efter præsentationen vil PORTOS holde månedsmøde, hvor alle der har lyst, er velkommen 
til at deltage. Vil du vide hvordan en interessegruppe fungerer, eller bare generelt hvordan 
en bestyrelse hænger sammen? Så bliv hængende!

Oplægget starter d. 15/04, kl. 16.30, og varer til 
ca. kl. 18.00. Hvis man ankommer efter kl. 17.00 
er der kun adgang gennem indgangen ved 
blegdamsvej.

Panum – lokale 13.1.36 – kl 16:30

Mvh PORTOS’-bestyrelse.

Kom en tur i strålekælderen med OSM! 
Har du også altid undret dig over hvad der foregår over under Rigshospitalet? Synes du at 
stråler lyder farligt – men også lidt frækt? Drømmer du om scifi og strålekanoner? 

Så tag med OSM på tur til Rigshospitalets strålekælder! 

D. 9. April kl. 16.30 samles vi foran Rigshospitalet for i samlet folk at tage turen ned i mørket. 
Overlæge Jeppe Friborg viser os rundt i stråleterapien i kælderen på Rigshospitalet og vil 
fortælle lidt om det hele - på et niveau hvor alle kan være med (også dem der aldrig helt 
forstod fysik i gymnasiet)!  Der vil undervejs være mulighed for at stille de spørgsmål det 
måtte dukke op – og måske vil der også være en lille snack. 

Find vores event på facebook ”Rundvisning i strålekælderen på Rigshospitalet”! 

Der er ganske gratis at komme med! 
Tilmelding til eventet foregår ved at sende en besked til OSMs facebookprofil hvor man 
f.eks. kan skrive ”Hej flotte OSM’ere. Jeg vil mega gerne med i kælderen” eller lignende. 
Alternativt kan man bare skrive ”deltager” inde på facebookeventet.

Der er stadig en del pladser tilbage. Men skynd dig 
at tilmeld dig inden din ven/læsemakker/nemesis 
snupper den sidste plads!

Pssst… Vi kan allerede nu afsløre at datoen for vores 
næste månedsmøde bliver onsdag d. 24 april. Sæt 
kryds. Kom. Det bliver sjovt! 

SATS MÅNEDMØDE NU PÅ ONSDAG!
Hvordan smertedækker vi mest optimalt for forskellige patientgrupper? Hvilke overvejelser 
skal vi gøre os ved den postoperative smerteplan relativt til hos patienten i modtagelsen? 
Hvilke medikamenter er i spil og hvilken administrationsform er bedst i en given situation? 
Og hvor længe og hvor meget skal patienten have? Du står nemt overfor de spørgsmål 
både som KBU-læge eller som stud.med. i vikariat, men selv efter flere år i felten skal man 
holde tungen lige i munden.

Den måneds faglige oplæg omhandler den gode smerteplan, så kom og hør med til SATS 
månedsmøde. Se mere på facebook.

Der vil til månedsmødet være kage, snacks og slik samt noget at drikke. Bestyrelsen 
fortæller også lidt om hvad der er sket i SATS siden sidste månedsmøde og hvad der er 
planlagt i den nærmeste fremtid samt lidt om hvad der er i støbeskeen af spændende 
sager til senere på året.
Det praktiske:
Mødet afholdes på Panum lokale 29.01.41. Se mere på facebook.
Hvem er du?
Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv 
medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ 
månedsmøder og foredrag.

Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter.

TILMELDNING TIL SATS IV-KURSUS ER ÅBEN!
Vil du lære at anlægge et PVK (perifert venekateter) eller har du blot lyst til at finpudse dine 
evner? Så læs gerne videre og meld dig til SATS' kursus i IV-anlæggelse enten den 11/4.

SATS' IV-kursus er et teoretisk og praktisk kursus omhandlende anlæggelse af et perifert 
venekateter (PVK, også kendt som ”venflon”).

På kurset får man teoretisk og praktisk undervisning i, hvordan man anlægger og anvender 
et PVK samt de komplikationer, der kan opstå i forbindelse med anlæggelse og brug. Vi 
sørger for at der er god supervision med 1 underviser per 4 studerende.

I den praktiske del anvender vi en specielt designet arm, som kan stikkes i, så teknikken kan 
indøves. Dernæst vil der være mulighed for, at kursisterne øver på hinanden (OBS: dette er 
ikke et krav!). Dette giver den bedste oplevelse af, hvordan det føles at stikke i en rigtig vene.

Der serveres kaffe, sodavand og snacks på kurset.

Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester

Det praktiske
Afholdes på Panum i lokale 13.1.37 den 11/4 kl. 17.00-20.00
Pris: 50 kr. pr. deltager
Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk

Kontakt
Nick Normand, kursusansvarlig (vgt833@alumni.ku.dk)
 

FÅ PLADSER TILBAGE TIL KURSUS I AKUT PATIENT!
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?

Akut Patient er et teoretisk såvel som 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, mens den praktiske del af kurset 
består af simulationstræning med forskellige akutte cases.

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.
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester

Det praktiske:
Kurset foregår på CAMES Herlev den 13/4 kl. 08.30 – 17.30
Der udbydes 20 pladser
Pris 100 kr.
Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk

Kontakt
Mathias Hindborg, mathiashindborg@gmail.com

PUSTERUMMET PRÆSENTERER
Vi  e r  s to l te  ove r  at  k u n n e 
præsentere første levende billede 
på programmet til Pusterummets 
temaaften “Hold nu din pause… 
med god samvittighed!”.
Tag godt imod læge, forfatter og 
foredragsholder Imran Rashid!

Imran er Speciallæge i Almen medicin, men er et godt 
eksempel på hvordan livet kan føre én i en anden 
retning, når man lader sig lede af det man brænder for.
Imran Rashid er forfatter til bøgerne "SLUK" og "Offline", og vil fortælle os om hvordan vi 
bliver bedre til at administrere skærmtid og pauser, så hjernen kan få lov til at koble fra 
med god samvittighed!
Temaaftenen foregår d. 9. maj kl. 16-19 i lokale 13.1.83 på Panum
Se mere på eventet på vores Facebookside eller meld dig til på 
nedenstående link eller QR-kode.
Husk at melde jer til i linket og ikke kun på eventet. Sidste år var der 
fuldt hus på tilmeldinger i løbet af kort tid.
Har du en god ven som læser en anden uddannelse på SUND? De 
er meget velkomne. De melder sig til på samme måde som dig.

Tilmelding: https://forms.gle/o492ngD6Ugcc9qLM8 

Vi glæder os til at se jer!    
Pusterummet SUND
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M E D I C I N E R R Å D E T    Næste MR-møde: 

Konference i Østrig med MedicinerRådet 

Kære Medstuderende, 

Kunne du tænke dig at komme på en stor konference med 
andre medicinstuderende, læger og personer med en 
sundhedsvidenskabelig uddannelse? Og i den forbindelse 
komme til Wien? Så er AMEE-konferencen lige noget for dig. 
MedicinerRådet sender igen i år 10-12 deltagere afsted!

Medicin-uddannelserne er forskellige verden over, både i 
struktur og indhold. Men de har dog også en lang række 
ting til fælles. Derfor slås de fleste universiteter, studerende 
og sundshedsinteressenter ofte med de samme problemer, 
når det kommer til udviklingen af undervisningen og 
uddannelsen. AMEE-konferencen er en årligt tilbagevendende 
konference, der sikrer vidensdeling mellem sundhedsfaglige 
uddannelser verden over. Dermed kan universiteterne 
erfaringsudveksle på tværs, og lære af hinanden, så alle bliver 
dygtigere i sidste ende. Vi håber fra MedicinerRådets side, 
derfor både på at komme til at lære en masse, samt måske 
også dele ud af, hvordan vi gør tingene på KU. 

Rent praktisk byder konferencen på en masse forskellige 
oplæg med forskellige målgrupper. Man kan selv vælge 
imellem de flere hundrede forskellige oplæg, foredrag og 
workshops, som man finder relevante og interessante. 
Alternativt kan man tage ind i hallen, hvor udstillerne viser 
modeller af dukker og andet computerbaseret ”legetøj” til 
blandt andet scanning af babyer, gynækologisk undersøgelse, 
anlæggelse af dræn, intubation, suturering etc. etc. 

H o v e d f o r m å l e t 
med denne tur er 
deltagelse i selve 
konferencen d. 
24.-28. aug. 2019. 
Vi rejser sammen 
derned den 23. 
a u g u s t  o g  e r 
hjemme igen den 
28. eller 29. august.

 Der vil udover konferencen også være turistede arrangementer, 
hvor vi blandt andet skal rundt og se den flotte, historiske 
by. Desuden vil der være sociale arrangementer, med rig 
mulighed for at lære konferencens andre deltagere at kende. 
Selve konferencen, fly samt hotel er hovedsageligt finansieret 
af MedicinerRådet (via fakultetet), men man skal regne med, 
at der kommer en mindre egenbetaling. Vi forbeholder os 
derfor retten til et depositum på 1500 kr., som også er loftet 
for, hvor stor egenbetalingen maksimalt kommer til at blive. 
Bliver rejsen billigere, vil man naturligvis få overskydende 
penge tilbagebetalt umiddelbart efter konferencen. 

Lyder dette som noget for dig skal du:
• Skrive en ansøgning på max 300 ord om dig selv.
• Du må gerne skrive om undervisningsmiljøet på SUND.
• Du skal fortælle os, hvad du regner med at kunne tage med 
hjem fra AMEE.

• Navn, semestertrin, KU-mailadresse, mobilnr., skal ligeledes 
stå i ansøgningen.
• Ansøgningen skal sendes til AMEE2019MR@gmail.com 
senest fredag d. 12. april 2019 kl 12.00. Man vil få endelig 
besked om deltagelse senest d. 26. april 2019. 
Turen her er arrangeret af MedicinerRådet, men alle 
medicinstuderende er meget velkomne til at søge.
I udvælgelsesprocessen vil der blive lagt vægt på, at man 
blandt andet har sat sig ind i hvad AMEE er, samt hvad man 
håber på at kunne tage med hjem fra konferencen. 
Yderligere oplysninger kan findes på www.amee.org. Ved 
spørgsmål kan der rettes henvendelse til Peter Schaldemose 
(formand, MR) på jlf789@alumni.ku.dk. 

Vi glæder os til at høre fra jer! 
K æ r l i g s te  h i l s n e r,  M e d i c i n e r R å d e t s  fo r m a n d  o g 
MedicinerRådets konferenceansvarlige. 

Onsdag den 24. april kl 17.00 i Studenterhuset. 

Dette er et garnnøgle
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FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk

FADL VINDER 
TRANSPORTSAGEN

Vores opråb er blevet hørt!

Regeringen og Dansk Folkeparti vil skaffe universiteterne hjemmel til at udbetale 
transportrefusion til os studerende i forbindelse med de obligatoriske klinikophold 
på studiet. De vil sende dette til godkendelse i Folketingets Finansudvalg snarest.
Selvom endnu ikke er trådt i kraft, er det en stor sejr - både for os som 
lægestuderende, men også for hospitalerne langt fra universiteterne og deres 
muligheder for at rekruttere læger i fremtiden. 

Sejren blev selvfølgelig fejret med fest i alle 4 byer – dejligt at se så mange møde 
op på Rust!

Vi takker for jeres store opbakning til demonstrationen og sagen generelt. 
SAMMEN GJORDE VI EN FORSKEL. 

Statsministeren postede i sidste uge sit bekræftelsesbrev til FADL vedrørende 
løsningen af sagen på Instagram - det kan du læse på næste side. Han takkede 
desuden også for det gode møde til faglig dag i Aarhus d. 1/3. 
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Panums værker
Til manges overraskelse, finder man på Panum Instituttet meget, 
dansk kunst. Denne gang, ”Sheddings” af danske E.B. Itso, aka 
psykopat-hundene i den ene atriumgård, ved vandregangen.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fået bevilget 
kunstværket ”Sheddings” af danske E.B. Itso. Det smukke 
værk skabt af flygtninges efterladte tøj hænger ved caféen på 
Panum, så medarbejdere, studerende og gæster kan opleve og 
beundre det. 

Panums nyeste kunstværk er skabt af den unge 
stjernekunstner E.B. Itso og bevilget af Beckett Fonden.  
Værket udløste international omtale, da det blev vist første 
gang i 2016 på verdens største kunstmesse, Art Basel.

Værket består af seks 
indrammede tryk, 
som afspejler tidens 
flygtningestrømme og 
disses kamp for overlevelse. 

Kunstværket er nemlig 
lavet af bortkastet tøj, som 
er fundet på den Italienske 
ø Lampedusa, der er en 
destination for tusindvis 
af mennesker, som hvert 
år flygter til Europa. Tøjet 
repræsenterer de flygtendes 
fortid og håbet på en ny begyndelse. 

Itso har skabt kunstværket ved at sænke det fundne tøj i 
dybblå maling og lave aftryk på to separate papirer. Dette 
kommer som en Rorschach-test til at afspejle de flygtendes 
psykiske rejse.

Værkerne er nu at finde ved siden af ShaBaz caféen i 
“hængslet”, der forbinder gamle Panum og Mærsk Tårnet.     

/mok-red Anders

Shreddings, E.B. Itso (2015)

Shreddings, E.B. Itso (2015), (detalje)

D E T  D A N S K E  A N T I B Ø R N E VA C C I N AT I O N S P R O G R A M

15 mdr & 4 års vaccine

Barnet er i  denne alder 
disponeret for baktusser, 
snotnæse forebygges bedste 
ved eksponering for polio og 
glutenfrie speltboller. 

Rp. Rå frilandskylling v. 15 
mdr. Aquayoga anbefales 
ved første fuldmåne efter 4. 
års fødselsdag.

3, 5 & 12 mdr vaccine

Barnet er stadig ret nyt i denne alder. 
Undgå derfor at tabe barnet og at skifte 
ble jævnligt. Hvis barnet græder meget 
om natten, kan supleres med brystmælk 
og  equinamindråber. Hvis dit barn kommer 
i kontakt med aluminium, bør det udskiftes 
med det samme

Rp.1 tsk. Honningblomst-blomsterhonning 
x 4 dagligt, én time før og efter håndvask.  
(Økologisk, Fairtrade, og Svanemærket)

5 års vaccinen

Ligesom i  det ordinære 
vaccinationsprogram, skal 
de forrige vacciner boostes, 
for fuld beskyttelse.

D a  B o o s te r  i n d e h o l d e r 
koffein, anbefales kamille-
the, uden sukker, mælk og 
vand. Hvis barnet ikke tåler 
keramik, kan der med fordel 
anvendes et okse-drikkehorn.

12 års vaccinen

Barnet er næsten ikke barn 
mere. Følelsen af at miste 
kontrol, kan få selv det mest 
akademiske forældre til skælve 
i bukserne. For at forebygge 
ansvar og selvstændighed 
anbefales:

Rp. Betalt lektiehjælp, rektalt 
grahamsmel og superspelt!
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