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ONSDAG
MOK udkommer.
SATS får besøg af akutlæge - se s. 4 + 6 + 7

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG
CALIS-symposium - se side 4
Latino Lørdag i kluuuuuuub - se side 12
1/3 af MOK tager til Jylland

SØNDAG
Andrea skal i jysk kirke

MANDAG
MOK deadline 12.00
gotgotgotgotgot - NÆSTSIDSTE gang

TIRSDAG
Anders har ikke fødselsdag
Ssjæde sem læser til eksamen

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 Andrea Mo (ansv. red) JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin

Politisk debatarrangement - se side 5

KU Forårsfestival - starter kl. 14.00 hvor
Medicinerrevyen er med!

Anders og Andreas’ haha-hjørne. Kom for grin.
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Indledning
Hvorfor er her så varmt? Det er efterhånden svært at skelne mellem, om det er klodens temperatur, 
der stiger; nørrebro, der står i flammer eller fordi der bliver stegt hanekyllinger. Demonstrationer 
bliver brugt til at provokere, og et sted ligger Kim Larsen og har ondt i sit mavesår, for der er flere 
ting end nogensinde, der ikke duer, og skal væk! 
Atter er det 1. Maj, og den flade fornemmelse overgås kun af faconerne på panderne. 

Kammerater! 

Paludan
På sådan en dejlig dag, lad os så snakke om de store spørgsmål i livet; Er der intelligent liv i rummet? 
Eller i folketingssalen? Det bliver hvert fald tvivlsomt når man tænker på den KALKBOLD, som den 
nyeste bums på politikens akne-røv, Rasmus Paludan, har siddende oven på sin abnormt korte 
Dursley-hals. 

En stram kurs lige så brugbar som D-mark og en vrangforestilling om at være den udvalgte med lyn 
i panden, der skal stoppe al ondskab, bliver ironisk, når man både i adfærd og udseende nærmere 
er dansk politiks Peter Pettigrew. 

Jeg kender ikke Rasmus personligt, gudsketak og lov, for i min bog, uanset hvor meget han kaster 
med den eller putter bacon i den, er han for mig ikke en “værdsat fremmed”. 

Thyra
Bevares, juridisk set må man gerne svine andre til, men bare fordi jeg kan lime en othellolagkage 
fast i panden på mig selv, og sætte mig indenfor dufteafstand af Thyra Frank ved frokosttid, så er det 
nederst på listen over ting jeg kunne finde på, lige ved siden af at smuglæse medicinsk kompendie 
på et armbåndsur i et lokale fyldt med pensionister.

At give så egoistisk en mand opmærksomhed er lige så risikabelt som at lade være med at klipse 
Dronningens nytårskort sammen. 

Trump
Men han passer fint ind i dansk politik; han lukker varm luft ud i en sådan grad, at selv Trump 
begynder at tænke på klodens temperaturforhold. Den Bornholmske ræv er truet, og ikke engang 
dét kunne få Trump op af stolen, på trods af, at den er glimrende til at lave grimme toupéer af. 

Og ja, det er måske for nemt at skrive jokes om Thyra. Ja det er nemt at skrive jokes om Rasmus 
Paludan og Trump. Men lad os komme videre, for Danmark er ved at gå i kage. 

Danskhed + Corydon
Men hvad er så rigtig dansk? Engang var det hygge og velfærd. Er det frokostpausen? Ghita Nørby? 
Eller måske Danske Bank? De har mistet 1.500 milliarder fra 2007 til 2015. 
Det tal kan jeg ikke forholde mig til. Men det er hvert fald 750 sundhedsplatformer for region 
hovedstaden alene. Det kan man købe vildt mange Cortados for. Eller pensionere hele 
ministerbanden 41 gange.

Hvis bare al den hvidvask var brugt på den lokale durumsnedker, så ville Paludan slet ikke kunne 
få sine tykke arme ned! 

Mon ikke den gode gamle slavehandler til Bjarne Corydon vender tilbage og sælger Danske Bank 
til de Danske Regioner som erstatning for Centralvaskeriet? 
De ville nok have meget lettere ved at vaske de genstridige pletter af lort og blod af de 
gennemsigtige sygeplejerskeuniformer.

Anders S 
Og apropos en knap så genstridig lort - Ultimatumkongen Anders Samuelsen har skrevet på sociale 
medier: “... jeg beklager dybt overfor jer alle. Uden forbehold. Jeg bøjer nakken. Jeg har fejlet”. 
Sålænge den kan bøje er det nok ikke meningitis - men hvad helvede er det så, der har slået klik 
bag de kolde, twitterfarvede øjne?
Øjne der skærer som is! Det havde været meget federe hvis du også havde en isdrage, så ville 
du sikkert også kunne føre noget gennem den upraktiske og iskolde mur, der er dansk politik.

Folkemøde + kontanthjælpsloft + alternativet
Kom nu Anders, kom nu og sæt dig her. 
Sæt dig ned med de andre på folkemødet, med dele-joints og bacardi razz med fanta exotic, så 
kan i sidde der og himle løs om, hvem der respekterer andre mest. 
Ironien er tykkere end panderne, og det er ikke studenterhuerne der trykker, selvom der tydeligvis 
er et eller andet, der strammer for blodtilførslen til hovederne. 
Det gør sig desuden gældende mange andre steder; Kontanthjælpsloftet har ramt 46.000, og fået 
450 i arbejde. Det kalder Kristian Jensen fra Venstre en bragende success. 
Alternativet vil gerne pege på Uffe Elbæk som statsministerkandidat. Om de har forvekslet det 
med pegeleg eller at sætte halen på æslet står hen i det uvisse, og det er svært at gennemskue 
hvilket scenarie der er at foretrække, og det er hvert fald svært at forestille sig, at der ikke har været 
tamburiner og panfløjter involveret uanset. 

Notre Dame
Jesus døde på korset for vores synder, Notre Dame brænder
Åndeligheden står for fald, men bare rolig! Jeres konfirmationspenge brugt på keychains og 
foundation redder dette parisiske ikon!
Tak til Arto med sit ideal og til jer – der gennem årene har købt Louis Vuitton og L’Oreal, takket 
være jer skal Qvasimodo ikke ud og sælge hus forbi. 
Rige gamle mænd med unge kærester, og hey nu vi er der:
Hvis i ikke bliver bare lidt skræmt af den tanke så prøv at klæd jer på som i gjorde dengang i var 
15, stil jer foran spejlet og så sig; Lasse Rimmer, Lasse Rimmer, Lasse Rimmer og prøv om i får en 
god nats søvn. 
Der blev sikkert håbet på sange om patriotisme, glædesjubel da genopbygningen blev finansieret, 
men dette ellers stensikre pr-stunt skulle vise sig at være et større selvmål end at skylle sin antabus 
ned med et glas finsprit.
Det skulle vise sig at folk der ikke havde en krone at rykke på kunne blive forargede over at nogle 
mennesker kunne finde 200 millioner euro i foret som når vi andre lige en 5’er til en hjemløs, eller 
en post malone fanboy – det kan også være svært.
Nu ved jeg ikke om det at blive fornærmet er specielt Franskt… (nikke nikke). Jeg kalder det 
alligevel imponerende at folk i modens hovedstad er blevet så fornærmede at de vælger at iføre 
sig gule trafikveste.
Folk demonstrerer fordi de føler uligheden i samfundet, folk går til gaden fordi politikerne ikke 
holder hvad de lover, det kommer vel ikke som en overraskelse at den uduelige premierminister 

er opkaldt efter det mest uduelige stykke bagværk – Hans kone er 66 år gammel, det er i øvrigt 
også den eneste aldersgruppe der spiser makroner.

OK18
Til gengæld er jeg stolt af den franske arbejderklasse – herhjemme skal der alligevel noget til 
før der bliver rørt i kedelig bolledej på samme måde. Herhjemme har vi det nemlig og godt, 
herhjemme indgår vi i dialog når vi møder kontroverser; hvad sagde du? Min frokostpause? Hvor 
lagde jeg den høtyv?
At angribe danskerne på deres frokostpause – det er et angreb på hyggen! Det er det vi samler os 
om som folkeslag – vi hygger os, vi hygger os lige nu. At angribe danskerne på hyggen er en lige 
så sløj idé som at skylle sin orlistat ned med en milkshake og et glas sovs.
Og apropos at drikke sovs af glasset – så fik Dennis Kristensen da sovsen galt i halsen da han i et 
rabiesangreb udløst af dårlig kaffe og drømmen om kaviar bed han stakkels lille Anders Bondo i 
struben og endnu en gang efterlod lærerne til at dø en langsom død i sneen.
Og lige inden at Dennis Kristensen skærer struben over på Bondo og hele arbejdstageralliancen 
lød et sagte – ”The lannisters send their regards”.
 
Liselotte Blixt + df
Jeg er med på at politikerne har ret til at lægge lovene i det danske samfund, jeg har forenet mig 
med tanken om at politikerne kan slippe en kæmpe rullende sten efter mig ned af vandregangen, 
som sætter grænsen om jeg skal til fredagsbar 40 eller 50 gange i løbet min studietid. Jeg vil bare 
gerne vide hvornår det slutter – hvor tung er den fodlænke Mette Frederiksen vil have at vi har 
fået på – hvor lang er kæden, og kan den virkelig nå ud til en hundekrog foran en generisk daglig 
brugsen i udkantsdanmark?
Hvor meget kan der pålægges? Hvor meget kan man stramme garnet før folk holder op med at 
ville være læger? Det virker som om man render rundt i mørket på et respiratorafsnit og leder 
efter et stik at fjerne så man kan lade sin iphone. Var det natlampen eller mit liv du tog der Mette.
Mette Frederiksen, sammen med Liselotte Blixt og Ellen Trane Nørby har det seneste år i den grad 
gjort sig bemærket hos den nuværende og kommende lægestand.
Som et dårligt afsnit af Powerpuff pigerne hvor Blomst, Bobbel og Bellis bliver forvandlet om til 
levebrødspolitikere er de nu i fuldt angreb. Salt, mavesyre og massere alternative behandlere 
det var de 3 ingredienser som der skulle til for at skabe de genstridige hekse der nu sidder på 
Christiansborg. Sjældent har der været så tørt for kaffe og håndjobs på Christiansborg som siden 
Helle Thorning glemte sin håndcreme.
I en kombineret hetz mod lægestanden og tomme populistiske løfter skal der nu kastes raffineret 
Thyroxid og cannabis af sted mod befolkningen. Uffe Elbæk beskriver det som ”helt Crazy”.
Jeg er ikke læge… men jeg er fandeme heller ikke en cannabisdispenser, hvor gerne Liselotte Blixt 
ellers vil have at vi udskriver medicin baseret på hendes mavefornemmelser og facebookforaer. Jeg 
ved godt hvorfor hun vil have os til det, men jeg vil simpelthen ikke være med.
Det kan simpelthen ikke være min opgave som kommende læge at skulle bryde bandernes 
monopol på cannabishandlen.
Ohana betyder familie og familia skal have 5000 om måneden i beskyttelsespenge – for familia 
betyder at ingen bliver efterladt, eller glemt.

Region Sjælland
Nørrebro står i brand og hadprædikanterne står på hvert et gadehjørne, men så er det godt at 
man kan flygte ud af København i den sidste studietid, ud til moderlandet med de barmfagre 
malkepiger, Region Sjælland.
Region Sjælland sporet – Oversolgt som en rejseannonce til Alanya med Ung Rejs!  
Konceptet lød pænt, det så pænt ud og vi blev lovet en pæn uddannelse. Senere skulle det vise sig 
at det at vælge spor på kandidaten var som at deltage i et afsnit af Guld på Godset sendt direkte fra 
Studieservice centeret. Er det mon den nye gravballemand eller bare et klinikophold på geriatrisk? 
Campus viste sig ikke at være hvad der blev lovet, og man skal stadig pendle til københavn hver 
2. dag. Hele molevitten blev præsenteret som et færdigt produkt med let patina. Min tid i Bilka 
Næstveds havecenter lærte mig at patina kun er patina hvis det har med Klaus Dalby at gøre– hvis 
ikke så er jeg bange for at insistere på korrekte term er rust1 .
Tillykke region sjælland – i forsøger nu at brande jer på at gøre alle medicinstuderende til lavpris 
Liebhavere. Og så bliver de lidt fornærmet over kritikken de modtager! Det er kraftedme ligeså 
teenagepige agtigt som at finde i en xl hættetrøje og daisy by Marc Jacobs parfume på en lyserød 
hylde.
Jeg skal dog lige advare jer her til slut – spørgsmål og eventuelle klager skal forberedes pænt 
på forhånd. Vi ved jo at SSC kan prale med så kort en åbningstid at Indiana Jones har opgivet på 
forhånd må efterlade hatten ved døren.
 
Britta Nielsen
Når man alligevel snakker om en dårlig parodi på en arkæolog med kleptomaniske tendenser. 
Britta Nielsen som en kluntet og noget mere kvabset udgave af Lara Croft kastede sig over 
socialministeriets hemmelige skatte. 
Igennem 40 år opbyggede hun et indviklet og imponerende svindelnummer som det skulle vise 
sig fuldstændig umuligt at opdage og optrevle før skaden var sket… Eller - hun overførte jo bare 
pengene til sig selv i nogle forskellige pengeinstitutter. 
Det er så ukreativt “stjålet” at man ville kunne kaste en hel nettopose fyldt med coke i ansigtet på 
Tom Cruise og han ville stadig ikke kunne bruge det i den næste mission impossible film.
Vi har hørt om mange pengeskandaler i år, der er mange måder hvor SKAT har fejlet, men her 
snakker vi altså en dame der har haft “””merindtægt””” på 121 millioner. Jeg har engang modtaget 
en rykker fra SKAT fordi jeg skyldte dem 7 kr. Den misere endte med at koste mig 157 kr. 
Hvad gør vi så herfra, hvorfor er de SÅ dårlige inde hos SKAT? Siden vores ven og verdensmester 
i stirrekonkurrence Anders Fogh sad som magten i 2001 begyndte han liberaliseringen af blandt 
andet skat. Han fyrede 40 % af medarbejderne over 6 år og indsatte et nyt udueligt IT-system der 
tog 10 år at afskaffe. Jeg siger ikke at Lars Løkke er i gang med det samme i sundhedssektoren, 
men jeg synes det er en anelse ukreativt det de har gang i inde på Christiansborg. 
Første gang nogen sælger mig en lort - må jeg indrømme at jeg er en anelse interesseret. Er det 
virkelig en lort, hvorfor sælger han mig en lort? 
Jeg skal også ærligt indrømme at hvis en person prøver at sælge mig en lort igen så bliver jeg 
interesseret - lever den person af at sælge lort? Producerer vedkommende sin egen lort?
Men den måde de har sat deres lorteideer til salg de sidste par år er  mere svinsk end en 
babysammedarbejders salgsteknik - og ligeså uproportioneret som hans forståelse af pris. 

Slutning
I dag er også en god dag. 6-års-reglen er afskaffet og transportgodtgørelsen består. Så kram jeres 
sidemand. Husk hyggen. Bekæmp ilden med kærlighed og fællesskab. The lone wolf dies, but 
the pack survives. Vinteren er på vej, så lad os rykke tættere sammen end nogensinde før for at 
holde på varmen. 
Lad os sammen synge “Sådan er kapitalismen” og i samlet flok gå over i fælledparken - transporten 
betaler fakultetet. Glædelig 1. maj!

Nedenfor ser du en mur. En mur af tekst. Hvis du trækker vejret dybt, tegner korsets tegn for dit bryst og kaster dig ud i at læse, så vil du 
dog hurtigt indse, at det er akkomodationen værd. Her er nemlig transskriptionen af dette års afsluttende 1. maj tale, fremført af Mads 
Koch, 9. semester og Palle Antonsen, 10. semester. Drengenes optræden (samt MOK-redaktør Andrea’s reaktioner herpå) kan ses på Fadl’s 
facebookside. Talen kommer i den grad til live i kraft af boys’enes fremførsel - men den har stadig rigtig meget at byde på på skrift.

...og inden du hidser dig op over noget af indholdet, så husk at nedenstående hverken
repræsenterer MOK’s eller Fadl’s direkte holdninger, men er et underholdende indslag i en traditionsrig fejring.
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CALIS symposium 2019
Lørdag 11/5/19 kl 9:30-15:30
Frederiksberg Campus: Festauditoriet, Bülowsvej 17, 
1870 Frederiksberg, Denmark

Årets tema: Hvordan behandler vi det uhelbredelige? 
- Antibiotikaresistens og kræft.

CALIS inviterer til en dag med korte foredrag som vil 
give dig et indblik i hvor forskningen står indenfor de to 
felter. Der vil være MORGENMAD, FROKOST, KAFFE OG 
KAGE + EN GOODIEBAG alt dette for KUN 35,- 

WHO anslår, at inden 2050, vil flere mennesker dø af 
infektioner, end kræft. Det er 10 millioner mennesker. 
Det er 9,3 millioner flere infektioner, end det vi i dag 
kan behandle med antibiotika. I 2016 blev det estimeret 
at 8,9 millioner mennesker døde af kræft - men hvad 
kan vi gøre for at sænke dette tal? Antibiotikaresistens 
og kræft er to udfordringer der mødes af både human 
og veterinær medicin, samt mange andre fagfelter. 
Inspireret af denne problematik, har CALIS inviteret 
7 speakers fra forskellige fagområder indenfor 
antibiotikaresistens og kræft, til at snakke om hvordan 
de griber disse problemer an. 
Kom for en øjenåbnende dag. Hvem ved, måske får du 
inspiration til hvordan du kan være en del af løsningen. 
HUSK at købe en billet via vores facebook event: CALIS 
symposium 2019: At behandle det uhelbredelige

Månedsmøde om "Bevægeforstyrrelser - zebraer i 
klinikken"
Hvornår: 23. Maj kl. 17:15-20:15
Hvor: 13.1.61 Mærsk tårnet, Panum 

Kom til foredrag om bevægeforstyrrelser ved 
Annemette Løkkegaard, overlæge på Bispebjerg 
neurologisk afdeling, PhD og assistent professor. 

Når man siger bevægeforstyrrelser, tænker de 
fleste nok Parkinson, men bevægeforstyrrelse 
er et kæmpe emne, med mange variationer. 
Til dette måneds oplæg vil der derfor blive lagt 
vægt på alle "zebraerne", som vi også kan møde 
i klinikken. 

Lær hvordan du kan adskille og beskrive de forskellige sygdomme efter blot 45 minutter 
med Annemette. 
Herefter vil vi holde månedsmøde i FORNIKS, som alle er velkomne til at blive til. 

Det bliver død spændende, så tag din læsemakker eller andet godtfolk under armen og kig 
forbi til oplæg, kaffe, kage og efterfølgende månedsmøde sammen med alle os i FORNIKS. 

Vi glæder os til at se DIG! 
/ FORNIKS

SATS MÅNEDMØDE – LIVET SOM AKUTLÆGE
Vil du høre mere om livet som præhospital akutlæge 
og AMK-læge ved 1-1-2? Vil du høre om livet som 
HEMS-læge (lægehelikopter)? Kom til månedsmøde 
den 8. maj 2019 kl. 16.15 og bliv klogere på denne 
del af det anæstesiologiske speciale.

Vi får derfor besøg af speciallæge Bodil Thorsager, 
som er ansat ved Akutberedskabet, CAMES, 
ved HEMS og på Herlev Hospital. Det bliver en 
spændende aften med fortællinger om hvilke 
muligheder der er, hvis man bevæger sig ud i 
den præhospitale verden. Altså, en meget erfaren 
oplægsholder der altid er villig til at hjælpe os 
studerende med, at blive klogere på specialet!

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 onsdag d. 8. maj kl. 16.15 på Panum lokale 13.1.37

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.

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen 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!

Selvom semestret er ved at slutte, og der ikke er flere månedsmøder i sexekspressen, så 
fortvivl ej! Vi holder sommerseminar i august. På sommerseminaret kan man blive uddannet 
sexpert, lære en masse nye mennesker at kende på nationalt plan og høre mange fede 
oplæg fra interessante foredragsholdere.

SOMMERSEMINAR 12.-16. AUGUST

Læs meget mere om sommerseminar og hvordan du tilmelder dig på facebook-eventet: 
“Sexekspressens Sommerseminar 2019”

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
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M E D I C I N E R R Å D E T    Næste MR-møde: onsdag d. 22/5
Studenterhuset er reddet! 

Kære alle studerende. Som det også fremgik af sidste 
uges MOK, så bliver vores kære Studenterhus alligevel 
ikke opsagt pr. 1. januar 2020, som vi ellers var blevet 
stillet det i udsigt. Det vil sige at de faciliteter, der skaber 
rammerne om en stor del af det studenterfrivillige 
arbejde, vi laver her på Panum, fortsat vil være mulige 
at benytte, når der står 2020 i toppen af kalenderen. 
Det resultat er vi fra MedicinerRådets side selvfølgelig 
yderst tilfredse med. 

Baggrunden for at ledelsen i første omgang ville 
lukke huset var, at det er dyrt at have, og ville koste 
en del at renovere. Da de annoncerede lukningen i 
slutningen af 2017, begyndte et stort arbejde med 
at få samlet og organiseret alle brugere af huset. 
Ledt an af MedicinerRådets næstformand William 
Wendler og IMCCs Torsten Merinder, blev der afholdt 
en lang række møder mellem de studerende – altså 
brugerne af Studenterhuset – og ledelsen, i form 
af diverse projektledere og arkitekter. Her blev der 
fremsat en række meget konkrete minimumskrav fra 
de studerendes side, som SKULLE opfyldes, hvis ikke 
flytningen til Panums hovedbygning skulle medføre 
massive forringelser for studenterfrivilligheden. På 
disse møder ville arkitekterne samtidig gerne have 
inputs til, hvordan man kunne indrette de rum der 

var blevet allokeret som studenterfrivillig-rum, på 
bedst mulig vis. 

Efterhånden som møderne blev flere, åbenbarede 
det sig, at denne flyttemanøvre ville blive mere 
end vanskelig at gennemføre, hvis Studenterhusets 
erstatning skulle svare nogenlunde til de rammer vi 
er vant til. Derfor var vi som studentergruppe også 
meget bekymrede over den deadline der nærmede 
sig, uden der var klarhed over, hvordan de nye lokaler 
skulle se ud, hvornår vi kunne overtage dem og en 
række andre praktiske spørgsmål. For slet ikke at tale 
om den massive kapacitetsindskrænkning det ville 
være, at rykke væk fra Studenterhuset. 

Lykkeligvis var dekan Ulla Wewer og de projektansatte 
nået til samme konklusion – at en bevarelse af det 
nuværende niveau af studenterfrivilligt engagement, 
ikke var foreneligt med de nye rammer i Panums 
hovedbygning. Derfor blev vi på seneste møde 
informeret om, at Ulla Wewer agter at gå til rektor 
for KU, og meddele at SUND ønsker at beholde 
Studenterhuset. 
Desuden vil vi,  som et led i forbedringen af 
studiemiljøet, få stillet en række af rummene på 
vandregangens 2.sal til rådighed. Planen er at lave 
disse rum til gruppearbejdsrum om dagen, og så kan 
de om aftenen benyttes af basisgrupper. Det vil 

simpelthen sige, at hvis alt går vel, så får vi flere 
faciliteter til at dyrke vores frivillighed. 

Derfor kan det kort konstateres: Det kan svare sig 
at sige fra og stille krav! Vi har på Panum et stort 
studenterfrivilligt engagement, som der skal værnes 
om. Og det er der i den grad blevet, da det så ud til at 
ledelsen ville lukke Studenterhuset. Så vi har sådan 
set i stor grad os selv at takke, for at Studenterhuset 
overlever. 

Hvis denne fortælling om, hvordan man rent faktisk 
kan gøre en forskel har gjort dig tændt på at forbedre 
forholdene for dig og dine medstuderende på 
Panum, så kom til med til MedicinerRådets næste 
månedsmøde. Mødet foregår den 22. maj kl. 17, på 1. 
sal i selvsamme Studenterhus, som vi lige har reddet. 
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Hvis du gerne vil vide mere om, hvad vi laver i FADL, hvis du eller overvejer selv at blive 
en del af repræsentantskabet så kom forbi til vores næste repræsentantskabsmøde.  
Det foregår mandag d. 20. maj kl. 16.15 i FADLs kantine og alle er meget velkomne. 
På repræsentantskabsmøderne taler vi om fremtidige medlemsaktiviteter og 
medlemsfordele, behandler støtteansøgninger, hører nyt fra både vores politiske- og 
overenskomstbærende udvalg og meget mere. 

Du er velkommen til bare at møde op, men har du sprøgsmål til møderne eller til det 
generelle arbejde i repræsentantskabet, er du altid velkommen til at kontakte formand i 
FADL København, Linnea Gerdes på linnea.gerdes@fadl.dk.

Vi glæder os til forhåbentlig at se dig, 
Hilsner fra Repræsentantskabet

KOM MED TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE!

KOM TIL POLITISK DEBATARRANGEMENT!
Torsdag d. 9/5 kl. 17 afholder vi et politisk debatarrangement i Nielsine Nielsen 
auditoriet på Panum. Fokus bliver på sundheds-, forsknings- og uddannelsespolitik, og 
der vil være deltagelse fra politikere fra hele spektret.

Kom glad og tag gerne din læsemakker under armen! 

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Mere skal dagens HEMS-crew ikke bruge for at vide, at de skal have 
fart på ud af døren, ind i helikopteren og op i luften. Fra deres base i 
Ringsted tager de turen til Nykøbing i fugleflugt, hvor en ambulance 
kommer dem i møde med patienten og en eskorterende læge. 
Patienten har en blodprop i hjertet og skal baa-bu baa-bu til Riget. 
Den hurtigste måde at komme det på? Helikopter!

På Google Maps tager det en time og 44 minutter at køre fra 
Nykøbing Falster Sygehus til Rigshospitalet, men den slags tid har 
en AMI-patient ikke at spilde. I fugleflugt, fri for motorvejstrafik er 
historien en anden. Således er der gået 31 minutter fra patienten 
letter fra Nykøbing, til han lander på toppen af Østdanmarks 
førende PCI-center. Med ham er tre mænd klædt i orange HEMS-
heldragter, drivende med etos. Det er anæstesilægen Steen, 
HEMS-Crew-Member Tom og piloten Bo. HEMS står for Helicopter 
Emergency Medical Service og her samles luftens virkelige helte. 
Der er i Danmark 48 læger, der arbejder med helikoptertjenesten, 
hvoraf de 8 har deres daglige gang på Rigshospitalet. 

De fire akutlægehelikoptere har hver base i hhv. Ringsted, Billund, 
Skive og Aalborg. Det er strategiske placeringer baseret på det 
gode gamle princip om del-og-hersk.

En akutlægehelikopter vejer lige omkring tre tons. Det kan 
umiddelbart lyde af meget, men til sammenligning vejer en 
standard gul bybus 10 tons. Inde i helikopteren er der fire pladser: 
pilot, co-pilot, læge og patient. I særlige tilfælde eller hvis patienten 
er et barn, kan der findes plads til en enkelt pårørende, men så er 
der heller ikke meget mere plads tilbage at rykke med. Hvis der 
skal flyves med flere, så skal der en væsentligt større maskine til. 
Roskilde, Skrydstrup (Sønderjylland) og Aalborg lægger hjem 

til Flyvevåbnets Redningshelikoptere. Disse er mørkegrønne 16 
tons-tunge luftfærger og kan rumme op til 12 patienter ud over 
standardbesætningen på 6 personer. Disse SAR (Search-and-
Rescue) helikoptere er eksistensberettiget i kraft af deres arbejde 
med søredning. Årligt gennemføres i omegnen af 1.000 aktioner, 
hvoraf de cirka 350 er søredninger. Tænk bare på hvor mange tyske 
turister, der glemmer deres badevinger under strandparasollen når 
de bekymringsløst plasker ud i Vesterhavet hver eneste sommer – 
dét er højsæson for SAR-helikopterne. 

Tilbage i de ”små” gule lægehelikoptere flyves oftest med 
blodpropper i hjerne og hjerte samt alvorlige traumer. Derudover 
udnyttes de til transport af subakutte traumer fra øerne til de store 
hospitaler og overflytninger fra Bornholm. De trange pladsforhold 
giver ikke et gunstigt arbejdsmiljø under flyvning, og især 
hjertestopspatienter er vanskelige at behandle i luften. De bliver 
alle monteret med en såkaldt LUCAS, et aggregat, der påspændes 
patientens båre, og giver mekanistiske brystkompressioner mens 
lægen kan varetage anden behandling under transport.

Det er dog ikke kun læger, der er involveret i helikoptertjenesten. 
Piloten flyver naturligvis helikopteren, men den mest imponerende 

Læge på Toppen
*53 årig mand med brystsmerter. 
EKG: STemi. Skal til PCI på RH*

Læge, pilot og brandvagt på vej tilbage til platformen efter at have afleveret patienten. De letter igen så hurtigt som muligt for at frigøre helipad’en til næste landing. Den gule 
cirkel markerer hvor  reparatøren står med brandslukningsudstyr under både take-off og landing. På en klar dag kan han ses fra krydset mellem Tagensvej og Blegdamsvej.

Steen når lige at stille op til et sidste billede inden de flyver afsted igen. Efter 
megen debat blev det til et billede MED solbrillerne på. Det så sejest ud.
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rolle synes at være andenpilotens – vedkommende skal nemlig 
være back-up for de to andre og både kunne overtage flyvningen og 
lægens behandling, hvis en af dem ikke kan varetage deres funktion. 
Magen til blæksprutte-job! Tilbage på Riget skal der også være 
nogen, der holder styr på platformen og her kommer hospitalets 
portører og reparatører på (landings-)banen. De, der arbejder i 
helikoptertjenesten, bliver uddannet til HLO (Helicopter Landing 
Officer) – en efteruddannelse, der minder om den der, skal bruges 
på offshore boreplatforme. Der er 12 portører og 6 reparatører i 
tjenesten og ligesom de tre på det orange heldragtshold er der 
altid et par i vagt: 24 timer i døgnet, hver dag, hele året. Der lander 
i gennemsnit en helikopter på platformen 2,5 gange i døgnet, 
og når der kommer en melding ind om helikopter på vej, så skal 
den vagthavende portør/reparatør-duo i ren Bananer-i-Pyjamas-
stil springe op til platformen og hoppe i brandmandsuniform. 
Reparatøren har plads midtvejs på gangbroen mens portøren står 
inde ved kontrolpanelet. Herinde sørger han (eller hun(!) – der er 
én enkelt kvindelig portør i helikoptertjenesten) for at tænde lyset 
på platformen, have kontakt til kommandocentralen og at logge alt 
muligt, der måtte logges. Der har aldrig været brand på platformen, 
men af sikkerhedsmæssige årsager tages ingen forbehold og 
gærdet springes over hvor det er højest og mest brandsikret – det 
er trods alt en maskine fuld af jetfuel med en patient indenbords, 
der er på vej. 

Sådan har det dog ikke altid været. Kirsebæret på toppen af 
Rigshospitalet i form af den store helipad (i øvrigt ellers bedst kendt 
fra en Nik&Jay-musikvideo) blev opsat efter en monstrøs donation 
til RH fra den gode gamle tårn-aficionado Mærsk McKinney-
Møller. Inden da landede helikopterne i Fælledparken, hvor en 
ambulance  kørte patienten de sidste 100 meter til traumecenterets 
bagindgang. Det må siges at være blevet væsentligt mere LEAN 
med penthouse-udbygningen og dertilhørende privatelevator. Helt 
liebhaver er det dog ikke, for elevatoren fra platformen kører kun til 
16. etage, hvor der skal foretages mellemlanding og elevatorskift – 
men det er stadig at foretrække frem for at lande midt i en picnic. 

Da den første helikopter skulle lande på toppen og indvie 
platformen 2. november 2007 var der kørt op til stor ståhej. Mange 
var mødt op omkring hospitalet og glædede sig til at se denne 
historiske begivenhed. Lidt ligesom en raketopsendelse, men bare 
med modsat fortegn. Alt var timet og tilrettelagt – lige på nær en 
enkelt lille detalje. Ingen havde overvejet hvor meget skidt, møg og 
frisbee’er, der havde nået at samle sig på Centralkompleksets tag de 
sidste knap 40 år – så hvis du forestiller dig en kraftig hårtørrer, der 
blæser lidt på nullermændene under din seng – og så forstørrer det 
op til en rotor 10 meter i diameter med i omegnen af 400 rotationer 
per minut, så kan du nok godt forestille dig hvordan RH fik sig en 
forårsrengøring… 

Lægen Steen har fløjet helikopter siden 1993, så det kan efterhånden 
være det samme om han ankommer til RH på cykel, med bussen 
eller med helikopter – alt bliver trivielt med tiden. Når jobbet 
bliver hverdagspræget følger der dog også en erfaringsmæssig 
faglig tryghed, som der kan drages nytte af, når hverdagen bliver A
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vendt på vrangen. Til spørgsmålet om hvilken særlig oplevelse, 
som har gjort størst indtryk på Steen skulle han ikke tænke længe: 
Præstø-ulykken. Den dag havde han helikoptervagt og således 
blev en helt almindelig fredag i februar pludselig en dag, han 
aldrig glemmer. Det samme gjaldt for portøren Kristoffer, som 
havde helikoptervagten tilbage på RH. Begge fortæller, hvordan 
oplevelser som den dag sidder fast resten af livet på godt og 
ondt. Og sådan er det med jobs i det anæstesiologiske felt: lige 
så kedeligt og kaffedrikkende som ventetiden kan være og lige 
så livsbekræftende som når alt går op i en højere enhed – ja, lige 
så forfærdelige oplevelser kan man komme ud for på en ellers 
almindelig dagvagt – i de tilfælde skal man skal være klar på at 
tage det sure med det søde.

Så hvordan bliver DU som Steen? Hvad kræver det at blive Læge 
på Toppen? Ja, altså først og fremmest skal du blive cand.med. 
Det er som sådan et godt sted at starte uanset, hvilken retning 
du vil flyve videre i. Derefter skal du blive speciallæge i anæstesi 
med bred erfaring præhospitalt – du skal altså gennem intro- og 
hoveduddannelse i anæstesiologi og ud at køre lægebil nogle 
år. Omsider kan du så søge om at blive HEMS-læge. Hvis du 
slipper gennem kanyleøjet, skal du holde dig i god fysisk form, 
bestå årlig sikkerhedsproceduretræning og til diverse andre 
øvelser. Blandt vedligeholdelsen er dunker-træning i Esbjerg, 
hvor HEMS-personalet bliver sænket ned i et stort vandfyldt 
bassin mens de sidder inde i en øvelseshelikopter og så er der 
ellers dømt undervands escape room med helikopter-tema. At 
være helikopterlæge er langt hen ad vejen bare at være læge ad 
modum lufttransport, men en gang i mellem kan der godt gå lidt 
Tom Cruise i den...

Hvis du synes læger i luften er spændende, så holder SATS 
månedsmøde onsdag den 8. maj klokken 16.15 i 13.1.37 med oplæg 
fra en nuværende helikoptorlæge. …og ellers er der ikke andet for 
end at kaste dig tilbage i dit pensum, så du om 15 år kan kaste dig 
ud i livet som Læge på Toppen.

Venstre: Lægens plads under flyvning. Midt: Patients plads til venstre for lægen med al udstyr inden for rækkevidde. Højre: En vigtig ting at huske: opkastposer!

Venstre: Helikopteren flyver tilbage mod Ringsted mens reparatøren er på vej op 
fra sin plads. Højre: Et billede taget af Steen cirka samtidigt. Med en lup og lidt 
vilje kan reparatøren ses igen og jeg anes i døråbningen.
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The Science & Health (S&H) Department at DIS - 
Study Abroad in Scandinavia is looking for a student 
assistant to work 8-12 hours per week beginning in 
May 2019. 
S&H develops and runs the four academic programs for American undergraduate students 
spending one semester at DIS Copenhagen. The student assistant would primarily work with 
the Medical Practice & Policy program (MPP), but also complete tasks for the department 
as a whole. The MPP program provides the course Human Health and Disease. This class 
is taught at Copenhagen hospitals by Danish doctors, assisted by medical students, and 
introduces the students to medicine by providing a broad overview, clinical skills training, 
and simulations. The students also embark on two trips to connect classroom teaching with 
experiences from professionals and to compare the health systems in different settings. The 
first trip is to Jylland and Fyn, and the second trip to other large European cities. 

Requirement:  
Comfortable with spoken and written English and Danish, and studying medicine (enrolled 
in at least 4th semester)  

Desired qualities and skills:
Organized with attention to detail and deadlines and comfortable with multitasking and 
task prioritization
Clear and effective in written and verbal communication. Presentation skills are also 
beneficial  
Well-versed in Microsoft Office Suite and Outlook

Tasks (including but not limited to): 
Academic Study Tours
Develop and maintain good relationships with academic study tour visits, especially in 
Denmark but also other European countries
Work closely with the Study Tour Department to confirm all study tour logistics
Co-lead study tours, as requested by supervisors and/or study tour department
Other Academic Activities  
Plan and present at orientations for the program and the study tours
Escort students to various activities around Copenhagen e.g. activities at hospitals, field 
studies etc.   
Facilitate Patient Trajectory Workshops
General Office Administration
Assist in editing and producing syllabi on Canvas (faculty and student information portal 
– “Absalon”)
Maintain electronic archives, department files, and S&H contact database
Arrange logistics for department events, including evening events, student orientations, 
faculty meetings, etc.

Workload 
While the tasks often vary, a large portion is from the semester preparation until return from 
the study tours; fall (August to mid-October) and spring (January to mid-March). There are 
rarely tasks in July. We estimate 15 hours per week during peaks, and down to 8 hours per 
week the rest of the semester. Often it is possible to work less around exams. Generally, 
hours are flexible, however, within normal office hours (Mon-Fri 7:30-17:30).   

If you desire to work in an international organization, integrating your medical knowledge 
and knowledge of the Danish health care system to provide a unique semester for American 
students, this job is for you. You will have the opportunity to improve the program, facilitate 
workshops, travel in Denmark and/or Europe and expand planning and organizational skills 
in an enthusiastic environment. 
  
Additional Information
For more information or to apply (CV and cover letter), please contact:
Philippa Carey, Science & Health Program Coordinator, pc@dis.dk, +45 3067 1003.

Øjenlægepraksis i Hillerød søger medicinstuderende
Der søges 1-2 studerende til at assistere med det kliniske arbejde, blandt andet gennem 
foretagelse af forskellige oftalmologiske forundersøgelser, samt lidt sekretærarbejde.

Det faste personale består af en læge, en optiker, og en klinikassistent. Klinikken startede i 
2017 og betjener et stort antal offentlige og private patienter.

Vi tilbyder:
- Fagligt spændende og dynamisk miljø
- Hyggelig klinik med fokus på glæde og trivsel
- Indgående introduktion til livet som praksislæge
- Patienter i alle aldre og med både kirurgiske og medicinske problemstillinger
- Kompensation i forbindelse med transport

Vi forventer du er:
- Udadvendt og udviser gode kommunikative egenskaber med såvel personale som patienter
- Tidsmæssigt fleksibel
- Klar til at yde en alsidig indsats i en ofte travl hverdag
- Ansvarsfuld og mødestabil
- Initiativtagende og evner selvstændigt at finde løsninger
præcis i dine arbejdsopgaver
Erfaring med oftalmologiske forundersøgelser inkl. synsfeltundersøgelser er en fordel, 
men ikke et krav. 
Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.

Ansøgning med kort beskrivelse af hvem du er og hvor du er i studiet til dorte@nsok.dk 

Vi ser frem til at høre fra dig 
Nordsjællands Øjenklinik

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Vi søger to nye kolleger til vores lille journalhold med start i juni 2019. Neurokirurgisk klinik på 
Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder i Europa og udreder, 
behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver kirurgiske indgreb.
Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelsesjournaler og 
neurologisk undersøgelse på elektive patienter i afdelingens ambulatorium inklusiv 
præoperativ vurdering og optimering. Vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og 
hvis man har lyst, er der mulighed for at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter. Arbejdstiden 
er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Der er ingen aften-, weekend- eller 
helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL´s overenskomst. Oplæring vil 
ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.

Krav:
- Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold.
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er syv 
personer på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil 
og udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen. Det er en fordel hvis du har erfaring 
med at håndtere patienter i krise, og du skal være forberedt på at være tovholder på tværs 
af faggrupper og specialer. Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden hvor vi plejer at 
spise sammen, og vi søger nye kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold.
Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til Andrea Maier på andreadanielamaier@
gmail.com senest fredag d. 10. maj. Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående 
mail for mere information.

Copenhagen Baby Heart Study søger
forskningsårsstuderende til blodprøveafvikling,
ekkokardiografi og selvstændigt forskningsprojekt
I forbindelse med projekterne Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) og COMPARE 
søger vi en ny medicinstuderende til at koordinere blodprøver på 1-årige børn og lave 
ekkokardiografier på 1 til 3-årige børn med et sideløbende selvstændigt forskningsprojekt 
fx som del af BA- eller KA-opgave. 

CBHS er et stort klinisk forskningsprojekt, der er udført i Region Hovedstaden fra 2016 
til 2018. I forskningsprojektet er alle nybagte forældre på Herlev Hospital, Hvidovre 
Hospital og Rigshospitalet blevet tilbudt at få lavet en hjertescanning (ekkokardiografi) 
samt elektrokardiogram (EKG) af deres nyfødte barns hjerte, og der er taget blodprøve fra 
navlesnoren ved fødslen. Der er i projektet inkluderet mere end 25.000 børn. 

COMPARE er et tillægsprojekt til CBHS, hvor alle deltager fra CBHS, der fødte på 
Rigshospitalet, havde mulighed for at være med. Der blev taget en blodprøve fra barnet og 
dets forældre ved fødslen, da barnet var 2 mdr. og igen, når barnet er 14-16 mdr. De sidste 
prøver er stadig under indsamling, og i den forbindelse søger vi en medicinstuderende, der 
skal afvikle alt det praktiske omkring disse blodprøver (selve blodprøven tages af rutinerede 
bioanalytikere). Dette kombineres med ekkokardiografi på 1-3-årige børn fra CBHS, der skal 
reskannes for at følge hjertets udvikling. 

VI SØGER:
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen af medicinstudiet til forskning kombineret 
med blodprøveafvikling og skanning af 1 til 3-årige børn i en 12-måneders periode. 
Blodprøverne tages ca. en gang om ugen i tidsrummet 15-18 på Rigshospitalet. Vi skanner 
som udgangspunkt i dagtiden i hverdage, men der kan også forekomme enkelte aften- og 
weekendvagter. Både skanninger og forskning foregår som udgangspunkt på Kardiologisk 
Forskningsenhed S-104, Herlev Hospital. Lønnen vil svare til arbejde gennem FADL.

VI TILBYDER:
- At du stifter bekendtskab med blodprøvetagning på børn, hvor du indgår som primær 
kontaktperson for deltagerne med ansvar for at alt forløber godt. 
- At du vil blive oplært i at udføre standardiseret ekkokardiografi på børn, og får grundigt 
kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkoer af børn. 
- At du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt under CBHS, der udover din BA- eller 
KA- opgave forventes at munde ud i en videnskabelig artikel. 

Du skal kunne binde dig til fuldtids forskning i 12 måneder. Det forventes at du er 
engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for 
klinisk forskningserfaring i nært samarbejde med gode kollegaer og indvielse i et stort og 
aktivt forskningsmiljø.

Løn: Løn i hht. gældende overenskomst – dog ikke som en del af FADL
Start: Hurtigst muligt  
Ansøgningsfrist: 15.maj 2019

Mail din ansøgning til ruth.ottilia.birgitta.voegg@regionh.dk, christian.alexander.pihl@
regionh.dk eller anne-sophie.sillesen@regionh.dk senest 15.maj 2019. For yderligere 
spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede.

MVH 
Ottilia Vøgg, MD, Ph.d-studerende 
Christian Pihl, MD, Ph.d-studerende
Anne-Sophie Sillesen, MD, phd-studerende
Tlf: 6146 8830 / 2749 1530 / 3868 6642
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Medicinstuderende søges til forskningsårsprojekt 
om forløb på tværs af sundhedsvæsnet for personer 
med allergiske sygdomme. 
Er du interesseret i klinisk forskning og dermatologi, allergi eller pædiatri? Vil du være med til 
at kortlægge forløbet på tværs af sundhedsvæsnet for personer med allergiske sygdomme?

Vi søger en engageret og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-
projekt under CAG Allergi (CAG – Clinical Academic Group) på Herlev og Gentofte Hospital. 
Målet er at få optimerede forløb på tværs af sundhedsvæsnet for personer med allergiske 
sygdomme. Til dette vil vi bl.a. vha. en spørgeskemaundersøgelse kortlægge det nuværende 
forløb for personer i alle aldre med atopisk eksem, astma, høfeber og/eller fødevareallergi. 
Derudover vil der også blive etableret en forskningsbiobank. Dine opgaver vil inkludere 
rekruttering af deltagere på de forskellige hospitalsafdelinger til spørgeskemaundersøgelsen 
og forskningsbiobanken inklusiv informere deltagerne skriftlig og mundtligt om projektet og 
notere relevante kliniske oplysninger samt rekvirering af blodprøver til forskningsbiobanken.  

Vi tilbyder:
Relevant klinisk forskningserfaring indenfor dermatologi, allergi og pædiatri. 
Mulighed for at lave eget forskningsprojekt inden for dermatologi, allergi, pædiatri eller 
almen medicin efter eget ønske.
Mulighed for at skrive en artikel under forskningsåret som første forfatter. 
Medforfatterskab på andre artikler, der bidrages til.
Stærkt fagligt netværk inden for flere specialer. 
Skolarstipendium på 10.000kr per måned i 12 måneder. Kan også kombineres med 5. 
semester kandidat.

Vi forventer, at du: 
Har gode samarbejdsevner og lyst til at være med til et projekt, der går på tværs af flere 
specialer.
Er medicinstuderende på minimum 1. semester kandidat.
Kan være her 12 måneder.

Startstidspunkt: Fleksibelt og aftales nærmere, men dog senest forår 2020.

Motiveret ansøgning og kort CV sendes til gitte.faerk@regionh.dk senest den 1. juni 2019.
Har du nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen Gitte Færk
Læge og ph.d.-studerende
Gitte.faerk@regionh.dk 

Har  du  et  fantas t i sk 
k l in i sk  ophold?

I nd s t i l  d in  a fde l i ng  t i l  uddanne l se sp r i s en  2019 , 

så  v i  kan  f e j re  de t  s ammen!

Læs  mere :  www. i km.ku .dk /uddanne l se

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
i n s t i t u t  f o r  k l i n i s k  m e d i c i n

Lær at forske og skriv din egen artikel: Forskningsår 
indenfor kardiologi på Rigshospitalet
Vi søger fem medicinstuderende til oplæring i epidemiologisk kardiologisk forskning. Hver 
studerende får sit eget projekt og skal arbejde med unikke danske register data. Formålet 
med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem forskellige hjertesygdomme, 
medicinindtag og prognose over tid.

Du vil få tildelt dit eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for, 
samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige 
udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab 
på mindst en anden publikation.

Du forventes at starte sidst i august 2019.

Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.
Arbejdstiden vil være ca. 37 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden.

Vi vil gerne have at du:
Er fleksibel og kan tage ansvar
Er interesseret i forskning
Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe
Er indstillet på at arbejde på projektet fuldtid i 7-12 mdr (helst 12 mdr)

Vi kan tilbyde:
Vejledning af erfarne speciallæger indenfor kardiologi
Forskningserfaring inden for både store og små projekter
Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.

Med indførslen af nye studieregler kan der herske tvivl om hvilke muligheder man har 
for at udføre fuldtidsforskning under studiet. Ved tvivl kontakt da SUND studie- og 
karrierevejledning. Dertil kan man læse mere om mulighederne her: http://puffnet.dk/
vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-studieaktivitetskrav/

Ansøgningsfristen er 31/5 inden klokken 12.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 6/6 kl 14-16.

Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@
regionh.dk 

Projektgruppen består bl.a. af
Professor Dr.Med Lars Køber, Rigshospitalet.
Læge, Ph.d Emil Fosbøl 

Medicinstuderende søges til forskningsperspektiv 
på 11. semester 
Vi søger tre dygtige medicinstuderende med interesse for neurologi, som ønsker at udføre 
forskningsperspektivet på 11. semester i efteråret 2019 hos Human Migraine Research Unit, 
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup.

Vi kan tilbyde en spændende pakke med internationale fase 2/3 lægemiddelforsøg, kliniske 
forskningsprojekter og mulighed for at skrive kandidatopgave under kyndig vejledning 
med henblik på publikation. 

Lægemiddelforsøg
Dansk Hovedpinecenter varetager flere fase 2/3 kliniske lægemiddelforsøg, hvor ny medicin 
for første gang bliver afprøvet på patienter i samarbejde med private lægemiddelfirmaer. 
Man vil som stud.med. blive oplært i Good Clinical Practice (GCP), der er den gældende 
internationale standard for hvordan disse forsøg udføres. Denne standard bruges altså 
derfor både i det offentlige men især også i den private lægemiddelindustri. Man vil få 
rollen som Study Coordinator, hvor man assisterer i den kliniske udførsel af disse forsøg.

Kliniske forskningsprojekter
Der er aktuelt syv ph.d.-studerende tilknyttet med flere kliniske forskningsprojekter 
som man vil have mulighed for at tage del i. Vi er på Dansk Hovedpinecenter især kendt 
for vores provokationsforsøg, hvor vi undersøger hvilke signalstoffer, der kan udløse 
et hovedpineanfald og hvilken effekt disse har på menneskekroppen. Vores forskning 
bliver publiceret i high-impact journals såsom Brain, Pain, Neurology og de neurologiske 
undertidsskrifter for The Lancet, JAMA og Nature.

Vejledere
Din hovedvejleder vil være Messoud Ashina, professor og din daglige vejleder vil være Thien 
Phu Do, læge, ph.d.-studerende. Messoud Ashina er leder af Human Migraine Research Unit, 
en af de førende eksperter i migræne på verdensplan og President-elect af the International 
Headache Society. Thien Phu Do har forskningserfaring både som stud.med. og post.grad. og 
flere års erfaring med undervisning af medicinstuderende fordelt på forskellige semestertrin.

Forskningsgruppen
Vi har et godt sammenhold i forskergruppen med plads til både faglig sparring og sociale 
arrangementer. Vi er aktuelt syv ph.d.- og 12 medicinstuderende tilknyttet Human Migraine 
Research Unit. Derudover har vi en månedlig Journal Club, hvor de yngre forskere mødes 
på tværs af forskningsgrupperne, hvor vi skiftes til at undervise og diskutere de forskellige 
grene af forskningen.

Ansøgningsfrist
Endelig frist er 12. maj 2019. Ansøgning med CV og evt. anbefalinger skal sendes til Thien 
Phu Do på e-mail adr. thiendo@gmail.com. Ved spørgsmål er der også mulighed for en 
uformel samtale på tlf. 4141 4117.
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Medicinstuderende med interesse for forskning søges
Vi søger aktuelt en medicinstuderende, som har lyst til at fordybe sig i forskning i 6-12 
måneder. Projektet vil indebære mindst én artikel som førsteforfatter, og et eventuelt 
kandidatprojekt kan meget oplagt indgå som en del af dette. Vi er fleksible i forhold til 
starttidspunkt, men opstart i august 2019 vil være ideel. 

Vi forsker i biomarkører og genetisk variation, herunder særligt apolipoprotein E, og 
risiko for demens og inflammatoriske sygdomme i den generelle befolkning, i Herlev/
Østerbro-undersøgelsen og Østerbro-undersøgelsen, og vi kan tilbyde forskellige projekter 
indenfor disse emner. Projektet vil inkludere bl.a. litteraturgennemgang, statistiske analyser, 
skriveproces og videnskabelige præsentationer, og du vil lære en række epidemiologiske, 
statistiske og genetiske metoder. Dette vil foregå under tæt, daglig vejledning. Vi 
har på Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, et rigt forskningsmiljø med både 
medicinstuderende, ph.d.-studerende, post.doc. forskere, professorer og andre akademikere, 
hvor du også vil blive tildelt en kontorplads. 

Hvis du er interesseret, da send venligst en motiveret ansøgning og CV samt kopi af hidtil 
opnåede eksamensresultater. Snarest derefter vil vi kontakte dig med henblik på en eventuel 
samtale. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os på katrine.
laura.rasmussen@regionh.dk eller telefon 35453946. 

Med venlig hilsen 
Katrine Laura Rasmussen, 1. reservelæge, ph.d., post.doc., 
og 
professor Ruth Frikke-Schmidt, overlæge, dr.med., ph.d.
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet.

Interesseret i global sundhed, pædiatri og obstetrik? 
Forskningsårsstuderende søges!
Vi søger en til to engagerede medicinstuderende til et helt eller halvt forskningsår. Du 
vil være tilknyttet et større forskningsprojekt omkring kvalitetsøgning af neonatalogi i et 
lavindkomstland.  

Projektet er et samarbejde mellem Enhed for Global Sundhed, BørneUngeKlinikken, 
Rigshospitalet og Public Health Laboratory, Ivo de Caneri, Pemba Island, Tanzania. Din 
nærmeste vejleder vil være læge og Ph.d.-studerende Charlotte Holm-Hansen. 

Projektet foregår på Pemba Island, Tanzania, som er en del af Zanzibar. Du vil her bo og arbejde 
sammen med Charlotte samt andre forskningsassistenter og lokale samarbejdspartnere.  

Du vil kunne få dit eget selvstændige projekt, som forventes at resultere i en videnskabelig 
artikel, som du ligeledes kan bruge til dit kandidatspeciale. Herudover vil du komme til at 
deltage i arbejdet omkring projektet, hvor du vil få erfaring med projektledelse, supervision 
og dataindsamling. Du vil blive grundigt introduceret til arbejdet inden afrejse samt ved 
ankomst, og du vil løbende blive superviseret af Charlotte. 
Du vil få mulighed for meget ansvar, så det er vigtigt, at du er klar på at tage udfordringer 
op samt er klar på at lære mange nye ting. 

Vi forventer:
• At du er kandidatstuderende
• At du er klar på at bo i Tanzania i minimum 6 måneder 
• At du har stor interesse for pædiatri, obstetrik og/eller global sundhed
• At du er udadvendt og ikke er bange for at tage ansvar
• At du kan starte til efterårssemestret(2019) og et år frem
eller
• At du kan starte til forårssemestret(2020) og frem til september 2020
• Tidsperspektivet samt start er fleksibelt, men vi forventer, at du kan være tilknyttet i 
minimum 6 måneder
• At du selv søger finansiering til rejse/leveomkostninger bortset fra logi

Vi kan tilbyde:
• Dit eget underprojekt, som ligeledes kan bruges til kandidatspeciale, og som kan bruges 
til artikel
• Medforfatterskab på de artikler, hvor du har bidraget, jævnfør Vancouver regler
• Erfaring i projektledelse og supervision
• Indsigt og viden indenfor forskning i lavindkomstlande
• Dybtgående indblik i pædiatri og obstetrik – uden dog at have behandleransvar
• Mulighed for at bo og leve i et lavindkomstland og opleve dette på tætteste hold
• Erfaring med implementeringsforskning
• Masser af ansvar under tæt og god supervision
• Betalt logi på Pemba Island
• Hjælp og vejledning til fondsansøgning
• Blive en del af Enheden for Global Sundhed, BørneUngeKlinikken, Rigshopitalet

Det er et spændende og meget lærerigt projekt med mulighed for at komme helt tæt på 
forskning i ulande samt unik læring i pædiatri og obstetrik. Du vil samtidig blive en del af 
et internationalt forskningsmiljø, både på Pemba, men også i Danmark. 
Læringskurven vil være stejl, men din vejleder er med dig hele vejen.
Lyder dette eventyr som noget for dig? 

Så skriv en ansøgning på 1 A4-side og vedlæg dit 
CV til Tine Skytte Pedersen, medicinstuderende 
og nuværende forskningsassistent for yderligere 
information tine.skytte.pedersen.01@regionh.
dk eller Charlotte Holm-Hansen charlotte.carina.
holm-hansen@regionh.dk

Ansøgningsfrist: 10. juni 2019

Er du interesseret i at arbejde med og forske i børn 
og unge med overvægt? 
Baggrund: Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem. Dette er derfor 
en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og ja, det er os 
fra Generation XL. 

På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor 
vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt. Enheden for Overvægtige 
Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der 
sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen 
af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en forskningsårsstuderende, der 
har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Arbejdet foregår på Holbæk Sygehus samt 
i Mærsk-tårnet på Panum. 

Tiltrædelse: d. 01.09.2019 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år. 
Det er for os lige meget, om du er på bachelordelen eller kandidatdelen. 
I øvrigt kan forløbet placeres på forskersporet på 11. semester eller kombineres med 
bachelorprojektet på 6. semester. 

Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.

Arbejdsopgaver: 
• Kommunikation med børn og unge, der deltager i forskningsprojekterne
• Tovholder på kliniske projekter
• Blodprøvetagning 
• Fondssøgninger 
• Diverse ad hoc-opgaver 

Vi tilbyder: 
• Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on erfaring
• Oplæring i blodprøvetagning
• Klinisk arbejde og patientkontakt 
• Forskning / artikelskrivning med minimum et førsteforfatterskab

Vi forventer af dig: 
Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
Du nyder at arbejde med mennesker
Du har gåpåmod og er imødekommende 

Lyder det som noget for dig? Så send ansøgning samt CV senest onsdag 15. maj til nasas@
regionsjaelland.dk

Jens-Christian Holm 
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor, 
Forskningsleder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Medicinstuderende søges
Til pasning hjemme af dejlig og mild dreng på 9 år, der på grund af en genfejl er 
multihandicappet og har epilepsi.  Frederik bliver udelukkende passet hjemme og vi har lavet 
en tilbygning til ham med alle nødvendige hjælpemidler. Vi søger en kærlig og omsorgsfuld 
medicinstuderende, der vil være med til at give Frederik de bedst mulige betingelser for at 
trives godt.  Vi vil gerne have, at du ikke er nået længere end 1-3 år på studiet, da vi gerne 
vil have dig tilknyttet vores søn en række år frem.

Vi bor ca. 2 km. fra Klampenborg Station og der er bus til døren. Vi bor i meget dejlige 
omgivelser og der er gode muligheder for gå-ture i Dyrehaven og ved vandet.  Når du har 
vagter, er der mad til din rådighed. Du vil blive trænet op i pasning af vores søn, således at 
du først kommer til at passe ham alene, når du føler dig tryg hermed. 

Vi har brug for, at du passer vores søn:
- Ca. 1 X 3 timer hver 2. uge om eftermiddagen fra 15-18 
- Ca. 1 X nattevagt kl. 21-06 hver 2. uge (du sover ved siden af Frederik og er kun vågen, 
når han vågner)
- Deling af 4 X 24 timers vagter pr. måned med de 5 andre stud. med., der er hos os (enten 
kl. 15-15 fredag-lørdag eller 15-15 lørdag –søndag)
- Deling af 7 døgn pr. år med de 5 andre stud. med., der er hos os, når vi holder 1 uges ferie 
med vores yngste søn
- Vikar for Frederiks socialpædagog, der passer Frederik herhjemme, når hun holder ferie  (6 
uger om året)  og ved sygdom  fra kl. 09-15 (vagterne fordeles blandt vores 5 ansatte – pt. 
5 stud. med. Og en stud.fys. (sidstnævnte holder op, da hun er færdig med sine studier og 
derfor søger vi en ny).

De 5 vi pt. har til at passe Frederik, fordeler selv de fleste vagter mellem sig og dækker af 
for hinanden under ferie og eksaminer mv.

Vi vil gerne have en ny stud. med. oplært i løbet af august måned med opstart pr. 1.9.19, 
hvor du skal indgå i vagtplanen sammen med de øvrige 5. Der er tale om 66 timers betalt 
oplæring fordelt på dag- og nattevagter. 

Hvis du kunne tænke dig at passe vores dejlige dreng, bedes du kontakte mig 

Med venlig hilsen

Pernille Fredslund
Mob 25 10 19 93 eller skrive til pernillejrg@hotmail.com
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Raske personer søges til videnskabeligt
forskningsprojekt på Dermatologisk Afdeling
Bispebjerg Hospital
Raske forsøgspersoner søges til et projekt vedrørende thermo-mekanisk teknik (TMI) på 
huden.

Formål: At undersøge Protoporphyrin IX (PpIX) fluorescens på hudoverfladen og i 
huddybden efter behandling med thermo-mekanisk teknik (TMI) og påsmøring af 
5-aminolevulinsyre (5-ALA) opløst i en væske og i en creme/gel. Denne teknik varmepåvirker 
og danner små kanaler i huden med minimal hudreaktion. Vi ønsker at undersøge om 
teknikken øger mængden af PpIX fluorescens på hudoverfladen via et fluorescenskamera 
og nede i huden ved hjælp af mikroskopi på hudbiopsier. Denne nye teknik har potentiale 
til at kunne anvendes som forbehandling før fotodynamisk terapi (PDT), som er en meget 
udbredt behandling til forstadier til hudkræft og visse typer af hudkræft.   

Forsøgsdeltagere: For at deltage i forsøget skal du være over 18 år med lys hudtype og 
normal hud på ryggen. Du må ikke være gravid, ammende og kendt med allergi for 5-ALA, 
Lidocain med adrenalin eller nogle af deres hjælpestoffer. Du må heller ikke have modtaget 
PDT- eller laserbehandling på ryggen indenfor de seneste 6 måneder for at kunne deltage. 

Undersøgelser: Forsøget er opdelt i to dele: Forsøg A og forsøg B.

Forsøg A: Til dette forsøg skal du møde 3 gange: 1 screeningsbesøg af ca. ½ times 
varighed, 1 behandlingsdag af ca. 4 timers varighed og 1 opfølgningsdag efter 14 dage 
af ca. ½ times varighed. Vi undersøger det rette tidspunkt at udtage en biopsi fra huden. 
Til behandlingsdagen vil vi markere 4 forsøgsområder på den øverste del af din ryg. Vi 
forbehandler 3 af forsøgsområderne med TMI og 5-ALA opløst i en væske. Vi tager en 
hudbiopsi på 3 mm i diameter og 2 mm i dybde fra 4 forsøgsområder efter 1 time, 2 timer 
og 3 timer. Du skal lægge på maven det meste af forsøgsdagen, som vil tage ca. 4 timer.

Forsøg B: Du skal møde 3 gange: 1 screeningsbesøg af ca. ½ times varighed, 1 
behandlingsdag af ca. 6 timer og 1 opfølgningsdag efter 14 dage af ca. ½ times varighed. Vi 
markerer 11 forsøgsområder på den øverste del af din ryg. Vi forbehandler forsøgsområderne 
med TMI og 5-ALA opløst i en væske og i en creme/gel. Vi tager en hudbiopsi på 3 mm 
i diameter og 2 mm i dybde fra 5 forsøgsområder efter 2 timer og 3 timer. Tidspunktet 
afgøres endeligt, når vi har resultaterne fra forsøg A. Vi forventer, at forsøgsdagen vil tage 
ca. 6 timer, og du skal lægge på maven det meste af tiden. Vi vil i løbet af forsøgsdagen 
tage fotos af huden. 

Bivirkninger:
TMI: Er forbundet med let stikkende smerter eller gener. Der udvikles en let rødme og 
varme af det behandlede område. Pigmentforandringer kan forekomme særligt ved 
soleksponering, og disse forsvinder inden for 1-3 måneder. 

5-ALA: Påsmøring af 5-ALA kan give kortvarig let svie. Huden vil være lysfølsom i optil 48 
timer efter behandling og skal være tildækket.

Hudbiopsier: Lokalbedøvelsen er forbundet med smerter/ubehag og en snurrende/stikkende 
fornemmelse, men biopsien kan ikke mærkes. Hver biopsi vil efterlade et rundt ar på 3 mm 
i diameter, som heler indenfor 2 uger.

Honorar: Deltagelse i forsøget kompenseres med 1.500 kr. til forsøg A og 1800 kr. til forsøg 
B, som er skattepligtig B-indkomst. 

Sted: Dermatologisk Afdeling Bispebjerg Hospital, Nielsine Nielsens Vej 17, opgang 9, 2. 
sal, 2400 KBH NV.

Lægelig ansvarlig: Professor overlæge Merete Hædersdal, Dermatologisk Afdeling, 
Bispebjerg Hospital, Nielsine Nielsens Vej 17, opgang 9, 2. sal, 2400 KBH NV.

Tidspunkt: Forsøget foregår løbende og aftales individuelt med forsøgsdeltageren. 

Kontakt: Primær forsøgsansvarlig og kontaktlæge Katrine Togsverd-Bo og medicinstuderende 
Camilla Foged, Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital,
Nielsine Nielsens Vej 17, opgang 9, 2. sal, 2400 København NV.
E-mail: camilla.foged.01@regionh.dk 
Tlf.: +45 51 52 51 19

Medicinstuderende søges til forskningsårsprojekt 
omkring atopisk eksem og type 2-diabetes
Er du interesseret i dermatologi, diabetes og klinisk forskning? Vil du være med til at afklare, 
om hormoncremer giver type 2-diabetes? 

Vi søger en ambitiøs og dedikeret forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt 
på Gentofte Hospital, hvor vi skal undersøge effekten af hormoncremer på insulinfølsomhed 
og knogleresorption hos patienter med atopisk eksem. Vores hypotese er, at hormoncremer 
passerer hudbarrieren og har en systemisk effekt. 

Vi tilbyder:
Værdifuld erfaring med klinisk forskning både inden for dermatologi og diabetes
Tæt samarbejde og socialt netværk med andre forskere 
Mulighed for at udføre eget forskningsprojekt sideløbende, der fører til en videnskabelig 
artikel som førsteforfatter
Medforfatterskab på artikler der er bidraget til (forventet high impact!)
Skolarstipendium på 10.000 kr. pr. måned som vi søger sammen

Vi forventer at du:
Er medicinstuderende på minimum 5. semester bachelor
Kan starte 1. august eller 1. september 2019
Kan være hos os i 12 måneder

Motiveret ansøgning og kort CV sendes til undertegnede senest 29. maj 2019. Samtaler 
foretages løbende. Skriv gerne hvis du har spørgsmål.

Lise Gether, læge, ph.d.-studerende
Hud- og allergiafdelingen samt Clinical Metabolic Research,
Herlev og Gentofte Hospital, Kildegaardsvej 28, 2900 Hellerup, Danmark
Københavns Universitet
Email: Lise.gether.01@regionh.dk

Lyt til læ
gen

Her er en 
meme til 
feinsch-
meckerne

Betalingsannonce
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OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I NORDEN ELLER 
EUROPA I FORÅRET 2020?
Så har du mulighed for at søge en restplads ved en af fakultets aftaler. Der er 
ansøgningsfrist den 15. september 2019 kl. 23.59.

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

Hvortil? 
Restpladser på 2. semester KA ved:
• University of Oulu, Finland
• University of Oslo, Norge
• University of Ljublana, Slovenien
• University of Maribor, Slovenien
• Charité - Universitätsmedizin Berlin, Tyskland
• Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Tyskland
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland 
• Medical Faculty Mannheim, Tyskland
• Westfälische Wilhelms-Universität – Münster, Tyskland
• Medizinische Universität Innsbruck, Østrig
• Medizinische Universität Graz, Østrig

Restpladser på 5. semester KA ved:
• Université Libre de Bruxelles, Belgien
• Universiteit Gent /Ghent University, Belgien
• Keele University School of Medicine, England
• University of Helsinki, Finland
• University of Eastern, University of Tampere, University of Oulu, University of Turku, alle 
i Finland. 
• Université Louis Pasteur - Strasbourg I, Frankrig
• Université Pierre et Marie Curie, Paris, Frankrig
• Universita degli studi di Firenze, Italien
• University of Oslo, Norge
• University of Bergen, Norge
• University of Ljublana, Slovenien
• University of Maribor, Slovenien
• Universidad de Oviedo, Spanien
• Charité - Universitätsmedizin Berlin, Tyskland
• Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Tyskland
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland 
• Medical Faculty Mannheim, Tyskland
• Westfälische Wilhelms-Universität – Münster, Tyskland
• Medizinische Universität Innsbruck, Østrig 
• Medizinische Universität Graz, Østrig

Ansøgningsfrist 
Du søger via en elektronisk ansøgningsblanket, som du finder på din uddannelsesside 
under ”Blanketter”.  Ansøgningsfristen er den 15. september 2019 kl. 23.59. 

Brug for mere information?
Så kan du på din uddannelsesside under ”Udlandsophold” blandt andet læse om 
dine muligheder for at komme på udlandsophold, finde faktaark om de enkelte 
værtsuniversiteter i udlandet samt tidligere udvekslingsstuderendes erfaringsrapporter.  

Råd og vejledning
Spørgsmål rettes til: Den Internationale Vejledning. Du er velkommen til at komme forbi 
i International Vejlednings drop ind (Panum, Nørre Allé 20, lokale 23.1.03): Tirsdage 
mellem kl. 11-13 og Torsdage mellem kl. 13-15 Eller skrive til exchange@sund.ku.dk

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
Højskolesangaften med Ida Auken
Gennem fællessang bliver vi løftet og ofte bliver man gladere 
af at synge. Fællessang er også en forvaltning af tradition og erfaring. Denne aften vil 
folketingsmedlem (RV) og teolog Ida Auken føre os igennem sange fra Højskolesangbogen 
med ord og historier. Men først og fremmest skal vi synge! Tid og sted: Tirsdag d. 7. maj kl. 
19.30. Sankt Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 2200 København N. Fri entré

Mindful morgenstund for studerende ved studenterpræst Camilla og mindfulness-
instruktør Maja
Føler du dig stresset over de kommende eksaminer? Eller kunne du blot tænke dig en rolig 
start på dagen? Hverdagen som studerende kan undertiden afføde uro i krop og sind. 
Hvis du kan genkende det, så kom og prøv en mindful stund i kirken! Det varer 30 min. og 
efterfølgende serveres en let morgenmad til dem, som har tid og lyst.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 8.30. De næster datoer er 14. og 28. maj.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S. Fri entré

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en 
SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, 
så kontakt mig på praest@sund.ku.dk. 
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst 
på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også 
være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

Studenterklubben takker af for det her semester!

Vi lukker for den daglige drift fra tirsdag d. 7/5. Men vi ses 
selvfølgelig til alle de svedige fester hernede: 

Vi holder den første latino lørdag d. 11/5. Kom ned og 
mærk sommerviben! Rygtet siger, at der kommer til at 
være masser af salsa dans ;) 

Semesterets sidste, men endnu største, tekno torsdag 
bliver afholdt d. 16/5. Det bliver et endnu vildere og 
større show end nogensinde før. 

Vi holder pumpefest d. 22/6 , hvor vi skal fejre alle de 
nye læger! Husk at sende nomineringer ind til den gyldne 
pumpe. Se mere på vores facebookside!

SÅ! Du kan få dit gratis kaffefix sidste gang i morgen, og der er fest d, 11/5, 16/5 og 22/6. 

OMG MEGET LÆKKER FEST TIL DIG FRA STUDKLUB 

Mikroskoper  af Madame Maier
Hold kæft hvor er der lidt plads at forudsige på! Til gengæld er forudsigelserne 
knivskarpe og 100% sande. Enjoy. 

Vandmanden. 20. jan. - 18. feb.
Du bør ikke købe en sofa, da sofasælgeren bliver lummer og vil sælge dig sin 
‘casting couch.’ Stjernerne spår, at det bliver ulækkert at købe en sofa. Vent til 
november. 

Fisken. 19. feb. - 19. marts
Efter samtlige youtubevideoer og nyhedsinfo, er du ikke helt overbevist om at 
det (efter sigende) første billede af et sort hul eksisterer. Stjernerne siger, at det 
findes, og at vi er meget bange for at blive suget ind i det. 

Vædderen. 20. marts - 19. april
... NOPEY-DOPES. 

Tyren. 20. april - 20. maj
Afslør noget fra GOT til én, der ikke har set nyeste afsnit. Hvorfor? Jamen du har lidt 
indebrændt vrede, og det er sundt at komme ud med. Kom nu Mulle. Live a little. 

Tvillingen. 21. maj - 20. juni
RAAAAMPAAAGE. Du vil i denne måned græde over spildt kaffe og har faktisk 
brug for at græde lidt. Stjernerne foreslår, at du bare læse lidt nyheder, så skal 
tårerne nok trille i stride strømme.  

Krebsen. 21. juni - 21. juli
Du får et nyt forhold til gummielastikker. Enten får du en i øjet, eller også genlærer 

du hvor sjovt det er at lege med dem. Nok begge samtidigt. 

Løven. 22. juli - 22. aug.
Du har valget mellem at gå til eller gå til valg. Du vælger at vælge og har valgt 
valget. Valg done. 

Jomfruen. 23. aug. - 22. sep.
Du får en vild cowboy-vibe og føler dig Clint Eastwood cool. Resultatet bliver dog 
kun nogle timer på wendy.dk og uvaskede jeans. #worth 

Vægten. 23. sep. - 22. okt.
Til din næste bangern fest råb: “Hey, dig med pizzaen på!” og se, hvor mange, der 
vender sig om. You will experience great lolz. ROFLCOPTERE FLYVER IND, MATE.
 
Skorpionen. 23. okt. - 21. nov.
Selv din allergi er cute, og du scorer på, at du får øjenkontakt efter et sexet ‘prosit.’ 
Selvom du har snot i hele fjæset får du snot mange andre steder efter seancen. 
Hvordan fanden...  

Skytten. 22. nov. - 20. dec.
Du opdager, at du bliver lidt inkontinent når du grin(d)er meget. Om du griner eller 
grinder meget er lige meget, du skal ikke bekymre dig. Det følger med alderen. 
Embrace din skrantende fysiologi.  

Stenbukken. 21. dec. - 19. jan.
Hvis du ikke kan overskue at tage et brusebad, bliver du frisk af at vaske dit ansigt. 
Ingen opdager din manglende hygiejne, hvis du ikke er fedtet at se på.  


