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Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 42 samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør:
Mo Haslund Larsen
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Tekno Torsdag

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

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

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

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

ONSDAG
MOK udkommer.

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG
Scorebogen holder fagligt møde
Vi andre har tømmis

SØNDAG
Andrea skal i kirke
Nye-Anders skal på spejderløb

MANDAG
MOK deadline 12.00
Debat om medicisnk cannabis - se side 7

TIRSDAG
Sidste undervisningsdag for 9. sem

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

Spis en hvede
3x MOK’ere skal til eksamen. GLHF!
Tekno Torsdag - se forside

Store Bededag
6. semester eksamensfest i klub
Norgefest i klub
...vist nok på én gang.

MAIERs haha-hjørne. Kom for grin.

Gabriela Anders
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Hej, jeg hedder Gabriela

Idag er min første dag på MOK redaktionen :-)

Så i denne anledning vil jeg gerne benytte min spalteplads til at 
skriv om mine spændende oplevelser!

Jeg har  fået en varm velkomst på MOK og er blevet lært op i at 
sætte layout op.
Jeg har også været ovenpå i serverrummet. Det var interessant. 
Nogen har brækket sig deroppe - og Anders (den gamle Anders) 
siger det ikke var ham. Men vigtigst af alt har jeg forbedret mine 
photoshop evner og facebook - stalket den nye Anders. 
(Se billeder. Det er mig, der har lavet dem!) 

Og btw så hedder jeg nu jf. MOK-redaktionen “Mintu”.

Fun facts om mig:
- Jeg taler 5 sprog (deribland tegnsprog. Se billede!)
- Jeg er ambidekstral
- Jeg går på 2. semester

Hvis DU har lyst til at prøve nogle tegn af til Tekno Torsdag, så 
kan denne video fra  The Street Signers anbefales:
https://www.youtube.com/watch?v=fD3Y5kgdaU8

Enjoy!

MOK redaktionen lever udelukkende på good will fra jer læsere, en god sjat fakultets- og FADL penge (tak tak tak, mange tak, af hjertet tak!) og så 
de (nu) 11 ildsjæle, der sidder hver mandag i et fedtet, men hyggeligt lokale, og skriver blad. 

MOK redaktionen er som alle andre studenterdrevne foreninger truet af vores korte levetid som studerende (6-9 år. Nok ikke længere 9), og 
gør hvad vi kan, for at sikre en god og stabil overlevering. Og så er der sket det, at vi er ved at blive en gammel redaktion. Vi har dette semester 
adopteret to nye, friske MOK’ere, og vi håber, at I kære læsere, vil tage godt imod dem og deres fremtidige skriv. Husk-husk-husk at du som læser 
ALTID kan sende et debatindlæg, info-artikel, sjov-artikel ind til mok@mok.dk. Vi mangler faktisk lidt debat-spice som dengang i 70’erne, så hold dig 
endelig ikke tilbage. 

Hvad angår oplæring er MOK endnu mere iskold end den lægelige videruddannelse, og man får ikke engang en følgevagt, før man bliver kastet ind i 
sin første MOK-nattevagt. Her er patienterne utallige mails, journalskrivning er bladskrivning og nær-fatale fejl sker kun når photoshop crasher og vi 
ved fejl slår caps-lock til. DET KAN SKE FOR SELV DEN BEDSTE. 

Så, vores nye MOK’ere mødte bare ind og blev sat ved en computer: Vær så god at producere! (den forvagts-analogi kører bare derudaf, wooo). 

For et kort recap at dine skribenter kan du kort orientere dig herunder: 
Mo Haslund Larsen, 9. sem., Mother of MOK(sa), protector of the correct font-type and opsætning. 

Andreas Høier, 6. Sem., Son of Hans, creator of quality gøgl and things to read 

Anders Schack 10. Sem., Father of photoshop, non-producer of forsider, maker of semi-good memes. 

Sofie Kryger, 6. Sem., Daughter of the photoshop, creator of Sofies Skønhedssalon. 

Alice Herrlin, 7. Sem., Maker of ‘Ting du ikke tør google’, creator and director of random shit indhold. 

Andrea Maier, 12. Sem., Lover of bees, director and executive producer of Horoskoper 

Johan Platz, 8. Sem, King of MOK Noir, hunter of the woods and studhus 

Albin Arvidsson, 8. Sem., Father of good gøgl, lover of Sweden, maker of informative things

Lukas Posthuma, 6. Sem., Maker of things and good vibe pages

Og de to nye !! 

Gabriela Mintu, 2. Sem, Newest of the offspring, , ‘title to come’, creator of the rest of this page – for now 

Anders Myken, 4. Sem, Newest of the offspring, ‘title to come,’ creator of the rest of this page – for now

Mit navn er Anders, og jeg har første skoledag i MOK i dag. 
Her er en lille intro om mig selv, og anbefalinger, i den klassiske 
disciplin, professor-digt:
Jeg er passioneret omkring Barceloma, bezzerwizzer, badminton,  
bogstavrim og instantkaffe
Ønsker mig mere ferie. 
R rrghhhrr! Lyden af forkert multiple choice, sent på eftermiddagen
G åturen over til FADL’s kaffemaskine. Den skrøbelige lim der får 
dagligdagen til at hænge asmmen.
E dderspændt på hvornår en af de nye kugler foran Mærsk-tårnet 
triller væk! 
N  ul. Antallet af fisk det har lykkedes mig at fange, efter lidt for 
mange fisketure. Moralen er nedadgåene.

T om Gillesberg har gjort det igen. Lygtepælslegenden vil skaffe 
fusionsenergi fra månen, og redde dig fra de dødsensfarlige 
banker # TomForPrez
Red din egen røv! Verden er ond og uretfærdig!
Anbefaling: DF’s valgsang “Herfra min verden går”. En banger af 
en anden verden. Hør den først når du har valgt, ellers risikerer 
du at gøre noget irrationelt.
Nu har proteinretten endelig fået et mere passende navn, nemlig 
studenterretten. Det er her kulhydratter kommer hen for at dø.
Umbilicus, vore Århusianske medstuderende, vandt det gyldne 
bækken i dette års kapsejlads. 
Milten. Den stakkels overste milt får lige et shout-out her. Keep 
on spleening!

Ny på MOK
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Forskningsassistent på Infektionsmedicinsk 
Afdeling, Hvidovre Hospital
 
Vi søger aktuelt en medicinstuderende som assistent på et forskningsprojekt omhandlende 
leversygdom hos patienter med HIV (Copenhagen Co-Morbidity in HIV Infection Study). 
Den medicinstuderende skal varetage administrative og praktiske opgaver i forbindelse 
med rekruttering af patienter til et klinisk forskningsprojekt. Den studerende forventes 
at arbejde minimum 5 timer om ugen og vil blive timelønnet efter gældende takster. Der 
vil være mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave samt evt. på sigt at indgå i 
gruppens forskning. 
 
Hvis dette har vakt din interesse sendes 
kort motiveret ansøgning og CV til læge, 
PhD studerende Ditte Marie Kirkegaard-
Klitbo:ditte.marie.kirkegaard-klitbo.01@
regionh.dk. Løbende ansøgningsfrist.

STUD.MED. SØGES TIL VIDEREUDVIKLING AF INTER-
NATIONALT ANERKENDT MASTERUDDANNELSE
Vi søger en studentermedhjælper til ca. 20 timers arbejde om måneden eller efter aftale, 
foreløbigt et halvt år ad gangen. Arbejdet består i at indkalde, interviewe og filme 
hovedpinepatienter på engelsk samt redigere og klippe interviewene sammen.

Om arbejdet
Københavns Universitet og Dansk Hovedpinecenter udbyder en 2-årig masteruddannelse, 
der er international anerkendt. Vi ønsker at videreudvikle kurset med patientinterviews og 
undersøgelser – dette inkluderer de mere ”almindelige” patientcases, men derudover også 
sjældnere hovedpine- og smerteformer som f.eks. klyngehovedpine (Hortons hovedpine) 
og trigeminusneuralgi. Man vil derfor som studentermedhjælper bidrage til uddannelse af 
internationale kollegaer og derudover få klinisk erfaring med nogle af de mest invaliderende 
neurologiske sygdomme.

Der tilbydes således et relevant og klinisk interessant studiejob i et godt arbejdsmiljø ved 
et verdensførende hovedpinecenter. Løn er efter gældende overenskomst.

Om dig
Du er medicinstuderende og gerne med interesse for neurologi. Du behøver ikke at have 
erfaring med kameraføring og videoredigering, men ansøgere med filmmedieerfaring 
prioriteres.

Ansøgningsfrist
Den endelige ansøgningsfrist er 1. juni 2019. Send ansøgning og CV med evt. anbefalinger til 
overlæge Henrik Schytz på e-mail adr. henrik.winther.schytz.01@regionh.dk. Ved spørgsmål 
er der også mulighed for en uforpligtende samtale på tlf. 2876 1824.

Extrajob
Frisk stud med på 2 del (eller med erfaring fra anden basis uddannelse) søges til 
moderne lægeklinik til receptionsarbejde samt oplæring til blodprøver, EKG og 
lungefunktionsundersøgelser.
Der er brug for venlighed, humor og et smil – arbejdstid en eller flere halve dage – især 
aftenkonsultaion onsdag 15-18, men også gerne flere halve dage.
Vi bor på Amager ved lufthavnen. Det er nemt at nå os med metro eller på cykel for de friske.

Skriv kort til 
Stigekkert@gmail.com

Med venlig hilsen
Speciallæge i almen medicin Stig Ekkert

Stud. med. søges til indtastning af forskningsdata
Stud. med. søges til indtastning af forskningsdata fra et stort klinisk forsøg omhandlende 
hjertekirurgiske patienter. Arbejdet foregår i et stimulerende miljø, giver indsigt i klinisk 
forskningsmetode og et solidt brugerkendskab til Sundhedsplatformen. Ugentlig arbejdstid 
5-10 timer. Løn i henhold til gældende aftaler. 

Henvendelse til klinikchef Jens Chr. Nilsson, Thoraxanæstesiologisk Klinik på
 Jens.Christian.Nilsson@regionh.dk. 

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
Hud- og allergiafdelingen
Herlev og Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
Gitte.faerk@regionh.dk 

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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The Department of Nutrition, Exercise 
and Sports at the University of 
Copenhagen seeks a medical
student for a research project in human 
physiology and metabolic disease
Are you interested in physiology, metabolism and the therapeutic 
effects of exercise training? Would you like to learn and practice new clinical procedures 
and research methods?

The Department of Nutrition, Exercise and Sports at University of Copenhagen seeks a 
medical student for a research project investigating the connection between muscle 
mitochondrial dysfunction and insulin resistance while exploring the mechanisms 
whereby exercise training ameliorates insulin sensitivity in patients with type II diabetes. 
The project will consist of a randomized cross-sectional and longitudinal trial integrating 
pharmacological manipulation of muscle metabolism in vivo with several muscle and 
blood analyses in vitro.

The project will be conducted at the Section of Integrative Physiology, a challenging and 
stimulating research environment which comprises experts within the fields of physiology, 
endocrinology and pharmacology.

We offer training in a wide range of clinical procedures and research methods, including 
Doppler ultrasonography, femoral catheterization, microdialysis, muscle biopsies, insulin 
clamps and pharmacological manipulation of physiological systems. In addition, you 
will be given the opportunity to author at least one research article on the basis of data 
generated in the project.
You will be responsible for multiple clinical procedures related to the project under the 
supervision of MDs with extended experience in human research.

Position: Full time employment (37 hours per week)
Salary: 10.000 DKK per month
Duration: 6-12 months
Timeline: The project is expected to start in August 2019. 
Deadline for application is June 30, 2019.

Are you interested?
For further information and application (CV and cover letter), please contact:
Matteo Fiorenza, Ph.D., Postdoc: maf@nexs.ku.dk
Morten Hostrup, Ph.D., Associate Professor: mhostrup@nexs.ku.dk  

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i 
København - SMiK
Kære studerende

Nu nærmer eksamenstiden sig. Jeg oplever, at mange studerende er stressede, de fleste mere 
op til eksamen. Medicinstudiet er hårdt, og der er ikke meget plads til mentale problemer 
og forstyrrelser. Alligevel kan det ramme alle!

Det er godt at gøre noget ved det, når man har problemer. Det er min erfaring, at man 
meget sjældent  kommer videre ved selv at spekulere. Nogle gange kan det være svært at 
tale med familie og venner. 
Du kan tale med studenterpræsten – jeg har udvidet tavshedspligt. 
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.

Kommende arrangementer

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

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

Bliver du snart færdig læge eller er du blot nysgerrig 
på dine fremtidige karrieremuligheder og valg af 
speciale ??
”Efter Lægeløftet” er en ny podcast med interviews med speciallæger indenfor de 39 
specialer.

En kombination af ringe karrierevejledning på medicinstudierne rundt omkring i landet 
og flere års politiske stramninger som fremdriftsreform og (den nu tidligere) 6-års regel 
har ændret kulturen blandt unge læger og medicinstuderende. Det er ikke længere nok 
at fokusere på studierne – nej, nu skal du være målrettet med forskning, frivilligt arbejde, 
vikariater mm. og helst gerne fra 1. semester.

Men er sådanne anstrengelser overhovedet nødvendige? Hvad vil man egentlig? Hvilket 
speciale passer til dig og hvad er dine prioriteter om 5, 10 eller 20 år?

”Efter lægeløftet” er en podcast med interviews med speciallæger 
i alle 39 specialer. Episoderne omhandler den typiske hverdag 
specialet bringer, work/life balance, alternative karriereveje mm. 
Hver episode indeholder specialespecifikke og generelle guldkorn 
til lægekarrieren. 

Foreløbigt finder du afsnit omhandlende 
neurologi, onkologi, otorhinolaryngology, neurokirurgi, ortopædkirurgi, 
kardiologi, gynækologi, hæmatologi, radiologi, nefrologi og urologi.

Vi udgiver ny episode hver anden lørdag I måneden.
Du finder os under podcast-appen, på vores hjemmeside eller 
Facebook.

Vi lyttes ved på https://www.efterlaegeloeftet.dk 

Er du glad for film og litteratur, på vej til 5.sem
kandidat (11.sem) i efteråret 2019, og skal til at 
vælge valgfrit kursus ?
Så er kurset i emnet:  ”Etiske dilemmaer indenfor medicin – Lægens rolle belyst med 
film og litteratur” måske lige noget for dig? Kurset afholdes i øjeblikket, så vil du vide mere 
kan du med fordel tale med en af de nuværende 5.semester studerende som har kurset.

Undervisere på kurset er 
- Filminstruktør og læge Nils Malmros, Århus
- Hospitalspræst Christian Busch (RH), Lektor i filmvidenskab Johannes Riis (KU), Professor 
i litteraturvidenskab Lasse Horne Kjældgaard (RUC), Professor i aldringsforskning, læge 
- Kaare Christensen (SDU), Professor i filosofi og læge Klemmens Kappel (KU), Adjunkt i 
litteraturvidenskab Anders Juhl Langscheidel Rasmussen (SDU), Professor i infektionsmedicin 
- Morten Sodemann (SDU)
- Professor i pædiatri Gorm Greisen (RH), Professor i palliativ medicin Mogens Grønvold 
(Bispebjerg), Professor i psykiatri Anders Fink Jensen (RH), Professor i neurologi Gunhild 
Waldemar (RH), Centerchef, overlæge Jannik Brennum (neurokirurgi, RH), Overlæge Lise 
Møller (gyn-obs, DADL), Lektor Anja Jensen (folkesundhedsvidenskab, KU), Reservelæge 
Jonas Lunen, Læge Camilla Fjord Thomsen, Professor i idrætsmedicin Michael Kjær 
(Bispebjerg)

Medicinsk etiske emner vil blive belyst via læsning af skønlitteratur og via filmvisninger. 
Kurset vil byde på indlæg fra såvel lægelige eksperter som fra andre faggrupper med indsigt i 
film, litteratur eller etik. Aftenerne vil typisk indledes med litteratur diskussion og studenter 
diskussion af konkrete etiske dilemmaer, efterfulgt af et foredrag om aftenens emne 
og derefter en visning af en film samt diskussion af denne.

Vi fokuserer på følgende emner: 
• Rollen som læge – hvornår skal man handle/ikke-handle som læge?
• Valg af diagnostik og behandling når man kender muligheder og bivirkninger
• Døende patienter – de sidste dage. Aktiv dødshjælp ?
• Organdonation og hjernedød – det svære valg 
• Udsigelse af prognoser for sygdom – hvor meget skal der behandles?
• Genetisk sygdom og premature – skal der sorteres fra, og hvor små må nyfødte være?
• Skal man behandle blot fordi man kan? Kan man være for gammel til at få en behandling? 
• Normalitet og psykisk sygdom – hvornår psykotisk og hvornår rask? 
• Neurodegeneration og identitetstab – hvornår taber man autonomi og handleevne?

Kurset afholdes over 8 aftener (altid Torsdage fra kl 16.15 til 21.00), og kan dermed let 
tages parallelt med såvel et klinisk ophold eller et forskningsorienteret spor på semesteret. 
Fællesspisning aftales indbyrdes på holdet første kursusdag.

Undervisning foregår på følgende 8 torsdage i det kommende semester:
5.september (uge 36), 19.september (uge 38), 3.oktober (uge 40), 17.oktober (uge 
42), 31.oktober (uge 44), 7.november (uge 45), 21.november (uge 47) og 5.december 
(uge 49)
Tilmelding er som for andre kurser ad de vanlige kanaler til fakultetet. Ingen eksamen men 
mødepligt (80%)

Der benyttes grundbog af Harvard kirurgen Atul Gawande ”Being Mortal – Illness. 
Medicine, and what matters in the end” (dansk version: At være dødelig – om 
livsforlængelse og livskvalitet) og suppleres med flere skønlitterære anbefalinger og 
oplæsning, ligesom der vises 1 film pr aften (eller udklip fra en) med anbefaling af andre 
film. Du vil forud for kurset få udsendt en detaljeret kursusplan, ligesom vi vil koordinere 
diskussion af etiske spørgsmål og organisere noget mad og drikke til aften-arrangementerne. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Professor Michael Kjær på michaelkjaer@sund.ku.dk.
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Stud.med. med interesse for hæmatologi søges til 
forskningsår!
Epigenom laboratoriet under Hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet søger en stud.med. 
til forskningsprojekt om epigenetik og hæmatologisk sygdom. Emnerne er omfatter både 
lymfom, knoglemarvs-svigt/MDS og immunologiske defekter hos hæmatologiske patienter, 
så der er mulighed for at skræddersy sit eget projekt. De interesserede skal som minimum 
have haft hæmatologi undervisningen på 1. semester kandidat.

Fatter dette interesse må Du gerne sende en kort beskrivelse af dig selv inkl. CV og 
karakterudskrift til Simon Husby, læge, ph.d.-studerende, Hæmatologisk klinik, Rigshopsitalet 
på mail simon.husby.01@regionh.dk.  Henvendelse senest den 20. maj 2019.



NY MEDLEMSFORDEL I FADL 
SOM FADL-MEDLEM FÅR DU NU 50% RABAT PÅ ALLE SUPKU-KURSER! 

Kurserne er eksamensforberedende, og du kan forvente, at de emner der hyppigst 
kommer til eksamen, vil blive gennemgået. 
Der er især et bredt udvalg af kurser til dig, der studerer på bacheloren.

Du finder din rabatkode via mit.fadl under ”medlemsfordele”
Koden skal du indtaste, når du bestiller dit kursus på SupKu.dk.

FADL udgiver for tredje gang vores landsdækkende studieundersøgelse,  
og der er igen i år brug for at få så mange besvarelser som muligt fra jer! 

Vi bruger den viden, vi indsamler gennem undersøgelsen som et vigtigt grundlag for 
vores politiske arbejde for hele landets medicinstuderende. Vi tager den med, når 
vi besøger politikere på Christiansborg og fremlægger den for alle fire universiteter, 
således vi kan gøre vores fælles uddannelse endnu bedre.  

Find studieundersøgelsen på fadl.dk -> studieundersøgelsen

STUDIEUNDERSØGELSEN 2019

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Lyt til læ
gen

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

Medicinsk cannabis til smertebehandling
Mandag den 20. maj fra 17:00 til 18:00

Er du interesseret i cannabisdebatten? Eorta holder oplæg om netop det tema, hvor læge 
Christian Stevns er inviteret for at give os sit indblik på området. Christian Stevns arbejder 
til daglig som post.doc på Steno Diabetes Center, Copenhagen, hvor han har fokuseret sin 
forskning på komplikationer til diabetes, særligt diabetiske nerveskader. Christian er en del 
at et multicenterstudie, der har til formål at undersøge effekten af medicinsk cannabis på 
smertefuld neuropati. Christian vil holde et foredrag om diabetisk neuropati, evidensen 
for effekten af cannabis på smertetilstande og reglerne for brug af medicinsk cannabis i 
Danmark.

Eventet er gratis for alle med interesse i området.

Gå ind på Facebook og følg Medicinsk cannabis til smertebehandling! 
og hvis du syntes, dette er interessant kan du også gå ind og like 
vores hjemmeside Eorta på Facebook.

Vi håber at se jer mandag den 20. maj - Eorta

MOK  NEWS
Den 19 april 2019 i Baltimore, USA, fragtedes en 
donornyre for første gang med drone til recipienten, en 
44-årig kvinde indlagt på Marylands Universitetshospital 
med nyresvigt.   
 
Dette offentligører Marylands Universitet i en 
pressemeddelse fra den 26 april 2019. Selve flyvningen 
tog ca 9 et halvt minut med en distance på 4,5 km, og 
blev muliggjort af et samarbejde mellem bla.  kirurger, 
ingeniører, organbevaringsspecialister og piloter. 

Transportation af donororganer med førerløse 
luftfartøj markerer  et vigtigt fremskridt i medicinsk 
innovativ forskning. På sigt vil dronetransport 
optimere transplantationsprocessen med kortere 
transporttid, friskere organer og bedre monitorering af 
organlevering. Som projektets leder, Joseph R. Scalea, 
udtaler: “Det er ligesom Uber, bare for organer.”  Der 
er stadig lang vej før organer på en overskuelig måde 
kan transporteres med dronetransport, grundet den 
flere måneder lange planlægning. Med de tiltagende 
medicin-teknologiske fremskridt i vores fremtidige yrke, 
går vi dog en lys fremtid i møde. 

kilde: https://www.umms.org/ummc/news/2019/pioneering-breakthrough-unmanned-aircraft
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Hvem er  d in  bedste 
k l in i ske  underv i se r?

I nd s t i l  v edkommende  t i l  unde r v i s e rp r i s en

Engage re t  unde rv i sn ing  ska l  hy lde s !

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

SCCHHHHYYYYYSSSSSHHSHHHHH!!!

GULERØDDER - NEJ TAKPak din smasken
Ned i tasken

#stilhedtilSAU

Der er inge
n charme

I at larme

Skær din vandmelon ud 
hjemmefra - din spade!

Hvis du til sau spiser mad,bliver du lagt for had

Er du, ligesom vores anonyme læser, en af dem der mangler inspiration til, hvordan du håndterer dine medstuderende, 
som ikke respekterer de uskrevne normer for god opførsel til undervisningen - så se med nedenfor! MOK har samlet et 
par udsagn du kan råbe højt til undervisningen, reposte på diverse facebook-fora eller hviske for dig selv på læsesalen.

Pak den tallerken væk

Ellers får din numse smæk

Hvis vi ser dig SAU-shop’
Skal du donere din krop’

Du er ikke til bryllup 
Lad være med at slå med bestikket


