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Er der monstro kommet KBU-numre endnu?
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Andrea skal bede i kirken.
Metroen åbner
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MOK deadline 12.00
Deadlines for ansøgninger til forsk etc. se s. 6 
Johan får at vide om han er døv

TIRSDAG

Det er jo groundbreaking 1. Oktober

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Infomøde i FORNIKS se s. 4
Kursus i laparoskopi se s. 5 
Anders M fylder øl på flasker

Åbent til kl 19 i Klubben
SPLAS event, se s. 5. 

Anders Andrea Mo (ansv. red) JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin Gabriela Anders

Eorta
Find information på vores facebookside:
https://www.facebook.com/eortakbh/

Vi er basisgruppen "Eorta" - Den Intern Medicinske 
interessegruppe på KU Medicin.  Vi  dæk ker de 9 
intern medicinske specialer; kardiologi,  nefrologi, 
geriatri, hæmatologi, reumatologi, infektionsmedicin, 
gastroenterologi, endokrinologi og lungemedicin. I løbet 
af hvert semester laver vi foredrag og kurser som er 
gratis for vores medlemmer. Eksempelvis holder vi kurser 
med procedurer som Røntgen af Thorax, EKG, Objektiv 
Undersøgelse. Vores foredrag handler typisk om de forskellige 
specialer, og hvordan hverdagen er som 
speciallæge i dem. Alle er velkomne, 
både som medlemmer og også i 
bestyrelsen. Vi glæder os til at se 
jer til vores månedsmøder! Find os 
på facebook, og følg med i hvilke 
kommende arrangementer vi har. 

Andreas bidrag til ugens blad
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Den første brug af ultralyd på levende dyr var tilbage i 
1944 da det lykkedes to forskere Lynn & Putnam at bruge 
ultralydsbølger til at ødelægge hjernevæv i dyr således at 
de kunne lave en histologisk klassifikation. Dette er langt 
fra den brug af ultralyd vi kender fra klinikken i dag. Her 
tænker vi på den radiologiske modalitet, som i stort set 
alle specialer bruges til hurtig non-invasiv billeddiagnostik.

De første ultralydsbølger blev dog opdaget og udviklet 
fra sonar-teknologien helt tilbage i 1822 og blev 
anvendt i marinen i begyndelsen af 1900’-tallet for at 
undgå skibskollision. Men det var ikke før 1958 at der 
skete et gennembrud for anvendelsen i en medicinsk 
sammenhæng. Dr Rushmer fandt applikation for ultralyd 
til at karaktisere levende væv – først og fremmest ved 
at visualisere det bankende hjerte og måle blood-flow 

i dyr. Herefter begyndte klinikere at øjne mulighed for 
at bruge ultralyd i diagnostisk øjemed på mennesker. 
I start 1960’erne lykkedes det for første gang at bruge 
en ultralyds-maskines 1-dimensionelle A-mode til at 
påvise et 10-uger gammelt 
føtalt hjerteslag.

Senere i 60’erne kunne man 
ved hjælp af såkaldt B-mode 
(Brightness) første gange måle 
amnion-sækken i et foster. 
Denne udvikling inden for 
obstretikken fortsatte op i 
1970’erne, hvor ultralyd gjorde 
det muligt for fødselslæger 
at vurdere forstervækst og 
diagnost icere  eventuel le 
fosterskader. Det var også i 
1970’erne at man for første 
gang tog biopsier i  abdomen og 
fostervandsprøver med den spritnye 2D real-time ultralyd, 
som stadig anvendes i vid udstrækning.

I slutningen 1970 blev colour-doppler opfundet, som 

En ultrakort fortælling
om ultralydens historie 

tillod læger at se retningen af flow i kar. De næste store 
teknologiske fremskridt skete i 1980’erne. Til at starte med 
lå arbejde i at gøre maskinerne mindre, således de kunne 
blive bærbære. Proberne blev udformet efter hvad de skulle 
visualisere: Konvekse til abdomen og mindre firkantede 
prober til ekkokardiografier. Desuden blev ultralydsgelen 
som vi i dag kender som den kolde, blå klat opfundet. 
Denne tillod en langt bedre overførsel af bølger end de 
olier der tidligere var blevet anvendt. Dette sammen med 
den øgede kvalitet af doppler tillod en større forståelse for 
fysiologisk såvel som patologisk blodgennemstrømning. 
De teknologiske fremskridt fortsætter op gennem 90’erne 
hvor især billedkvaliteten forbedredes drastisk. 90’erne 
peaker med opdagelsen af 3D-ultrasound imaging, som 
bringer os tæt på der hvor ultralyd er i dag. 

Hvad indeholder fremtiden for ultralyd så? Ultralyd er 
efterhånden udbredt til snart alle specialer. Du kommer 
nok ikke uden om at skulle have en lille smule viden 
om ultralyd. Ultralyd ikke længere kun diagnostik. Det 
bruges til at vejlede diverse behandlinger; drænage, blok, 

etc. Desuden har ultralyd 
vist sig at have en plads i 
behandlingen; eksempelvis 
i extra-corporal shockwave 
lithotripsy til behandlingen 
a f  ny re s t e n .  O g  n u  e r 
spørgsmålet om ultralyd 
kan bruges til behandling af 
andre sygdomme eks. lever-
kræft ved brug af targeted 
ultralyds bølger som parres 
med real-time MRI. Det er 
i hvert fald en spændende 
og  ny udvikling indenfor 
radiologisk behandling. 

Så har du ikke allerede haft fingrene 
i en ultralydsprobe, skal du bare skynde sig. Ultralyd 
er heldigvis, sjovt, svært, og sindssygt tilgængeligt 
efterhånden. Så kom i gang med at skanne!

Synes du også at de små gråbilleder er noget af det fedeste i klinikken? 
eller undrer du dig bare over hvorfor i alverden, de overhovedet eksisterer? 
Så søg ikke længere! MOK har dykket ned i historiebøgerne og giver dig et kort 
indblik i hvordan ultralyden blev til som et klinisk værktøj.
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Foredrag om den konfuse ældre patient

Torsdag den 26. september 16:15 – 17:45
Konfuse og delirøse ældre. De fleste har nok mødt en sådan patient på en FADLvagt. Men 
hvorfor bliver specielt ældre konfuse? Hvorfor er det så farligt, og hvorfor kan det nogle 
gange være så svært at behandle?

Klinisk Lektor og Overlæge, Lotte Usinger fra Gentofte Hospitals geriatriske afdeling kommer 
os gør klogere på netop dette! Foredraget varer en time, og omhandler den konfuse ældre 
patient med cases. Der bliver berørt alverdens årsager til og behandling af konfusion af 
forskellige årsager. 

Foredraget er gratis, og der vil være snacks og drikkevarer! 

Bagefter holder vi månedsmøde hvor alle er velkomne!

Vi glæder os til at se jer! - Eorta

Infomøde og Oplæg om Psykedeliske Svampe og 
Klyngehovedpine
Hvad filan har psykedeliske svampe og klyngehovedpine 
med hinanden at gøre? - Godt spørgsmål. Dette vil 
Charlotte Havelund fra Dansk Hovedpinecenter forklare 
os til dette månedsmøde. Så kom og join os på en farverig 
rejse ind i verdenen af psilocybin og dets anvendelse 
ved en af de værste former for hovedpine - nemlig 
klyngehovedpine.

Hjertelig velkommen tilbage til gamle studerende og 
kæmpe velkommen til alle de nye studerende!

Vi starter som altid semestret ud med et infomøde for såvel nye som gamle studerende 
med interesse i FORNIKS. Her vil vi fortælle alt, hvad der er værd at vide om vores forening 
og arrangementer. Infomødet afholdes torsdag d.26 kl. 16.45-17.00.

Derefter, kl. 17.15, afholder vi årets første oplæg. Det bliver denne gang om psykedeliske 
svampe og klyngehovedpine.

Er du nysgerrig efter at høre mere, så håber vi meget på at se dig - og måske din læsemakker!

Vi sørger selvfølgelig for lidt lækkert til ganen samt kaffe og te :)

Efter oplægget vil der blive afholdt månedsmøde, hvor alle er velkommen til at deltage og 
evt. komme med foreslag til de næste arrangementer. 

Vi glæder os til at se dig!
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende) 

Vil du på klinik- eller forskningsophold i udlandet?
Hvis du går og tænker over hvad du dog skal bruge din sommerferie på i 2020, hvis du har 
en drøm om at komme til udlandet og se verden som medicinstuderende fra en anden 
vinkel eller hvis du bare godt kan lide at gå til møder, høre oplæg og spise snacks, så kom 
til infoaften med IMCC Exchange og Research Exchange!

Begivenheden foregår onsdag den 2. oktober 2019 kl. 16:30 i lokale 13.1.37 og kan findes 
på Facebook.

Der vil være oplæg fra studerende der selv har været afsted, 
om Exchange og Research Exchange generelt og masser 
af mulighed for at stille spørgsmål! Efter infomødet holder 
vi månedsmøde hvor man også er mere end velkommen, 
hvis man har lyst til at høre mere om vores arbejde som 
basisgruppe.

Vi glæder os til at se jer alle – og husk at man allerede kan komme afsted efter 2. semester!

Hvad kan der ske i IMCC?
IMCC står bag basisgrupper som Sexekspressen, Integreret Sundhed og IMCC exchange. 
Med andre ord: En blandet landhandel.
Men udover vores aktiviteter har IMCC også gennem næsten 70 år arbejdet for at fremme 
sundhed i hele verden både på politiske fronter, i vores oplysende arbejde og gennem 
udveksling af meninger og mennesker på tværs af landegrænser og kulturer.

Til IMCC’s introaften d. 2. oktober kl. 17 kan du høre meget mere om vores politiske arbejde for 
sundhed. Både i Danmark og internationalt. Du kan høre om vores deltagelse i internationale 
konferencer og så kan du også høre meget mere om, hvad du kan få ud af dit medlemskab 
af IMCC. Både som studerende, men også som læge.   
Vi ses: Onsdag d. 2. oktober kl. 17 i Mærsktårnet

Månedsmøde i PMS – Hvordan 
er det at være Retspsykiater?
Hvordan er det at arbejde med psykisk syge 
kriminelle? Hvilket arbejdsopgaver står man med som 
retspsykiater? Og  hvordan virker det når man skal lave en mental erklæring på mennesker 
såsom Peter Madsen, Peter Lundin og et utal af mange andre, der hvert år får lavet en mental 
erklæring som en del af deres retssag?

Dette og mange andre spørgsmål kan I få svar på til PMS – Psykiatrigruppen for 
MedicinStuderendes første månedsmøde dette semester, onsdag d. 2 oktober! Vi har nemlig 
inviteret Dorte Sestoft Ledende overlæge ved Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik, til 
at komme og fortælle lidt om hendes arbejde som retspsykiater.

Oplægget starter kl 17.00, lokale kommer senere.

Der vil være lidt kaffe og snacks til oplægget, og efterfølgende holder vi et månedsmøde i 
PMS, som alle er meget velkomne til at deltage I.

Find begivenheden i vores facebookgruppe: ”PMS - Psykiatrigruppen for MedicinStuderende”

Vi glæder os rigtig meget til oplægget, og håber på at komme til at se en masse af jer!

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser 
af undervisningserfaring!
Kunne du tænke dig at få masser af undervisningserfaring? 
Synes du, det lyder fedt at komme med i et hyggeligt fællesskab på tværs af studier og 
semestre? 
Brænder du for at lave ung-til-ung-undervisning eller lære unge mennesker mere om deres 
krop, følelser og seksualitet? 
Kunne du tænke dig at vide en masse om seksuelt overførte sygdomme, og hvordan man 
undgår dem - og sprede din viden? 

Hvis du kan svare ja til en af disse ting, så kan det være, at Sexekspressen er noget for dig! 
Vi er en stor gruppe studerende på tværs af mange semestre, som laver frivillig 
seksualundervisning for folkeskolernes 7.-10. klasse - alt imens vi hygger os og har det sjovt.

BLIV UDDANNET SEXPERT
HVORNÅR: 5. oktober kl. 9:30

HVOR: Studenterhuset ved Panum 

HVORFOR: Fordi seksualundervisning er super vigtig og det bliver en mega lærerig og 
hyggelig dag! 

HVEM: En masse dejlige mennesker på tværs af studier og semestre 
Find ud af mere på facebook: “Sexekspressens actiondag F2019”
Det er en fantastisk mulighed for at møde en masse forskellige mennesker i Sexekspressen, 
både gamle og nye - der vil være, læring,  hygge, fest og masser af god stemning. 
Actiondagen foregår i Studenterhuset ved Panum kl. 9:30-18 og så er der fællesspisning 
og fest med festoplæg bagefter. Her er rig mulighed for at blive rystet sammen med både 
gamle og nye sexperter! 

KOM TIL MÅNEDSMØDE
1. torsdag i hver måned kl. 17 i Studenterhuset ved Panum. 
Næste månedsmøde ligger d. 3/10 2019
Kom og hør mere, mød nye venner og få en 
masse nye venner!

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen! 

DIN ALLERFEDESTE STUDENTERKLUB - SE HER 
Vigtig besked nr. 1: Studenterklubben har en stor bevillingspulje, som bare venter på at blive brugt på studentersociale formål - så har du 
et fedt projekt, der skal komme de studerende til gode eller har din basisgruppe brug for økonomisk støtte til diverse, så send da en mail til: 
bevilling@studklub.dk.  

Vigtig besked nr. 2: Nu på fredag holder studenterklubben længe åbent, helt til kl. 19 - kom og nyd en lille fyraftensøl. 

Vigtig besked nr. 3: Tusind tak for nogle sindssyge fester - Techno Torsdag og semesterstartsfest siger tak og på gensyn. 
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Traumeoplæg ved SATS og SAKS 
(25. september) 
Vi har inviteret anæstesiolog Dan Isbye, som vil tage jer igennem den præhospitale akutlæge 
og traumelederens rolle ved traumer, og traumekirurg Anders Peter Skovsen som vil fortælle 
om de kirurgiske specialers roller ved traumer.
 
DER ER SANDWICH TIL DE 140 FØRSTE!
 
Kursus  i Laparoskopi
(26. september)  
På kurset hører du lidt mere om hvad laparoskopi er, hvad man kan bruge det til med stort 
fokus på selv at have det i hænderne. Alle 
deltagere får god mulighed for superviseret 
"operation" på øvelsesstationerne.
 
Yderligere  information vedrørende  de 
specifikke events, tilmelding  og tidspunkter 
findes  på vores  facebookside:  SAKS – 
Studerendes  Almene Kirurgiske Selskab. 

SATS GENERALFORSAMLING OG MÅNEDSMØDE  2/10
Hvad sker der efter at du som læge eller medicinstuderende i klinik oplever en voldsom 
hændelse på hospitalet? Hvordan sikrer man at man ikke bliver efterladt i chok uden selv at 
vide det? Og hvad hvis man brænder inde med noget, som man egentlig gerne vil ud med?

Defusing i anæstesien er temaet for månedsmøde onsdag den 2. oktober hos SATS. Defusing 
er en kort samtale med det involverede team, hvor man kan vende det der lige er sket. Føler 
man f.eks. skyld eller har man været uenig i hændelsens gang? Uanset giver defusing et 
fortroligt rum hvor man ikke peger fingre og det er et vanvittigt vigtigt værktøj – ikke kun 
indenfor anæstesien, men også i det generelle virke som læge.

Efter månedsmødet afholdes GENERALFORSAMLING, hvor vi har flere afgående medlemmer 
af bestyrelsen, som vi vil sige tak til, og i samme anledning skal forme en ny bestyrelse.
Man kan som SATS-medlem stille op til en hvilken som helst plads i bestyrelsen i forbindelse 
med generalforsamlingen og alle interesserede bydes meget velkommen uanset om man 
er medlem eller ej. Det er dog kun aktuelle SATS-medlemmer der har stemmeret.

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. 2. oktober kl. 16.15 på Panum

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.

Medlemskontingent koster 50 kr. om året og giver mulighed for
deltagelse i en lang række arrangementer og kurser, som udelukkende er for medlemmer.

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

Stamceller og rekonstruktionskirurgi
Hvad har det at gøre med hinanden?
På fredag d. 27/9 får vi besøg af Stig-Frederik Kølle, ekspert i brugen af stamceller til 
rekonstruktionskirurgi. Han vil komme og fortælle os om hans arbejder og stamcellers 
plads i kirurgien. 
Så tag en ven med og kom til semesterets første månedsmøde. Spis kage, drik kaffe og hører 
om, hvad der rør sig i plastikkirurgien. 

Du kan finde mere inde på vores facebookside: 
https://www.facebook.com/SPLASbasisgruppe/

HUSK OGSÅ AVANCERET SUTUR 2/10!

Medical Content Developer, AI-Adaptive
learning for Healthcare Education 
At the cutting edge of healthcare education is adaptive learning – the ability to deliver a 
truly personalized learning experience online.  Area9 Lyceum (www.Area9Lyceum.com) is 
looking for talented Medical Content Developers to create impactful online learning for our 
clients in healthcare using our 4th generation adaptive platform, Rhapsode™. Our customers 
include leading universities and healthcare providers from around the world.
Our adaptive technology enables people to learn faster and more efficient by addressing 
each individual’s strengths and weaknesses using cloud-based software that works at the 
intersection of cognitive neuroscience and computer science.

The Job
We are searching for medical students with the potential to be outstanding Content 
Developers (called Learning Engineers at Area9). This requires the ability to understand the 
content and goals of healthcare education, and the ability to translate this into meaningful 
learning resources and objectives.

As a Medical Learning Engineer for Area9 you will:
• Re-engineer existing or develop new adaptive e-learning courses in various areas of 
healthcare.
• Work on freelance basis or in a more permanent position. We are entirely happy with people 
working part-time and/or flexibly, and we understand the need for balance between work 
and studies. We welcome diversity of all sorts.
• Work from home, our Copenhagen office at Holmen, or from any other suitable venue. Our 
Content Developers can work from anywhere there is a modern internet browser.
• Interact with healthcare professionals, learning experts, and clients from across the world.
• Be part of our international Medical Education Team including healthcare experts and 
medical students from Copenhagen, Leipzig, Düsseldorf, New york, Boston, and San 
Francisco.
• With time, be able to manage your own projects and courses.

The ideal candidate can:
• Converse with healthcare leaders and subject matter experts in their professional language 
to clearly understand their objectives.
• Use adult-learning-focused instructional design to develop impactful learning experiences.
• Manage projects end-to-end to deliver outstanding customer results.

Do you want to be a part of a team that designs healthcare learning unlike anything else? 
Learning that is groundbreaking, adaptive, more efficient, more engaging, and of a much 
higher quality than anything seen until now? 

If you meet all of these criteria and think you could excel in designing adaptive e-learning, 
you might well be a future Medical Content Developer, and we would like to hear from you. 
We will provide full training and support from our experienced team as you work with us.
Medical Content Developers will be compensated with a salary of 160 DKK/hour. Work can 
be done at flexible hours.

Requirements:
• Highly motivated and bright medical student, preferably with clinical experience.
• Analytical and critical thinking skills. You will re-engineer or develop courses to meet the 
goals of healthcare providers, and a sharp mind is required to understand and identify the 
most important aspects of varying healthcare learning objectives. 
• Project management skills: This is not a project manager position, but you need to be able 
to monitor progress on many courses and manage to deadlines; ensure each and every one 
of them is of the highest quality and developed cost-effectively.
• Comfortable with enterprise software and productivity tools like the Microsoft Office® 
suite, Gmail, and Skype.  Familiarity with authoring tools like Articulate Storyline 360® or 
Adobe Captivate® is not necessary, but useful.
• Excellent verbal/written communication skills in English and ideally a second language.
• Familiarity with basic video, audio and image editing tools and processes.
• Self-starter with an ability to prioritize and organize work in order to meet deadlines.
• Dependable and persistent, to see projects through to completion.
• Comfortable with ambiguity and knowing when to ask for help.

Contact Information
If you are interested, please send a personal statement and a resume to Ask Tybjærg 
Nordestgaard at ask@area9.dk and we will be in contact.

We look forward to hearing from you!

Ask Tybjærg Nordestgaard and Khurram Jamil
Area9 Lyceum
Galionsvej 37
1437 Copenhagen K, Denmark
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Hej Karoline fra FADLs 
vagtbureau. 
Din stemme er for lækker.
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ALMEN ELLER ANÆSTESI? 
NEFRO ELLER NEURO?

Om lidt starter de første FADL kurser. Har du ikke fået tilmeldt dig 
et kursus, er der fortsat pladser tilbage, som du kan tilmelde dig på 
www.mit.fadl.dk. Blandt flere andre er der pladser på:

DET EKSTRA FAGLIGE OVERBLIK

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

EKG
1., 2. og 3. oktober

Kardiologi
1., 22. og 24. oktober

Ortopædkirurgi og skadestue
4. og 5. november

Godt kursus fra Kursusudvalget

Mulighederne for specialevalg er mange - 39 for 
at være præcis - og du kan læse om dem alle i 
FADLs reviderede specialehæfte. 

   Hent det gratis i FADL-huset.

FADLs tillidsrepræsentanter sidder klar den 25. 
september klokken 12.00 - 15.00 på FADL for bl.a. at 
hjælpe dig med udfordringer på dit arbejde.

Vikar for sygeplejerske søges til Øre-næse-halspraksis.

Vi søger nogle medicinstuderende til en Øre-næse-hals praksis i Greve. Jobbet vil indebære 
oplæring i høreprøver, priktest, svimmelhedsundersøgelser, spirometri, oprensning af øre 
etc. Der er rigtig gode muligheder for at lære alle aspekter af øre-næse-hals faget. Jeg har 
selv fungeret som klinisk lektor i Øre-næse-hals sygdomme indtil for et år siden, hvor jeg 
valgte at gå i praksis, så jeg er vandt til at undervise. Der vil være vekslende arbejdstider.
Klinikken ligger 10 minutters gang fra Greve Station.
Lønidé ca. 175 kr i timen.
Hvis det er noget som har interesse, må I meget
gerne kontakte mig på mail (christellajer@gmail.com)
eller på tlf. 21791484.

Christel B. Lajer, speciallæge ph.d.
Øre-næse-halsklinikken i Greve
Håndværkervænget 15
2670 Greve

Så søger Supku nye underviser, så hvis du har en 
drøm om at undervise så er det her et opslag for dig!
Kære potentielle underviser
Vi søger i Supku en ny underviser 5. semester patologi samt farmakologi. Supku består af 
en gruppe af medicinstuderende og yngre læger, der laver eksamensforberedende kurser 
til vores medstuderende. Formålet er at klæde de studerende på til eksamen ved at lave en 
overskuelig, men grundig gennemgang af pensum. Det er ikke et krav, men en fordel at have 
beskæftiget sig med undervisning før.  Kursuspriserne holdes lavest muligt, hvilket betyder 
lønnen er 120 kr. pr. time uden forberedelsestid. Foruden at vi alle sammen har et stort fagligt 
engagement tilfælles er vi en social gruppe, der laver forskellige hyggelige arrangementer. 
Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til logistik@supku.dk 

Ansøgningen skal indeholde:
• Max 1 sides motiveret ansøgning
• CV max 2 sider
Ansøgningsfrist lørdag den 28. september kl. 14. Jobsamtaler 
vil blive afholdt den 1. oktober fra kl. 14 i Supkus lokaler på 
Esromgade. 

Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig. 
   Mvh. SupKu

Studerende søges til forskningsenheden på Øre-Næse-
Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet

Hvem søger vi: 
Vi søger to forskningsinteresserede medicinstuderende til at varetage inklusion af patienter 
til et projekt om cellefrit tumor DNA i blodprøver fra hoved-hals-kræftpatienter. Arbejdet 
vil foregå som 1-2 ugentlig timelønnede vagter i formiddagstimerne. Der vil desuden være 
mulighed for at planlægge eventuelt forskningsår. 

Hvem er vi:
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik bestående af forskningsårs 
studerende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christian 
von Buchwald. Vi arbejder inden for en række aspekter relateret til hoved-hals-kræft især 
i relation til HPV. 

Hvad kan vi tilbyde: 
Projektet har til formål at undersøge om man kan opspore hoved-hals-kræft alene ved hjælp 
af en blodprøve. Vi inkluderer patienter der er henvist til Rigshospitalet med mistanke om 
hoved-hals-kræft. Hvis patienten har kræft, inkluderes de efter endt behandling desuden 
i et kontrolblodprøveforløb for at undersøge om vi kan opspore evt. recidiv af kræften.
Du vil med arbejde blive en del af stor forskningsgruppe, der har stor erfaring indenfor 
forskning i hoved-hals-kræft. Arbejdet vil desuden indebære høj grad af patientkontakt, 
og erfaring med blodprøvetagning. 

Ansættelsesforløb:
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og læge og ph.d., Christian 
Grønhøj. Oplæringsperioden vil starte hurtigst muligt efter ansættelse. Arbejdet vil foregå 
i tidsrummet kl. 8-12 på hverdage, og det forventes at du efter oplæringsperioden kan tage 
minimum 1 vagt om ugen. Der er ikke semesterkrav, men det er en fordel hvis du er over 
halvvejs i bacheloren, og har mulighed for at have arbejdet flere år frem.  
Ansættelsessamtaler vil foregå onsdag d. 9/10 i tidsrummet kl. 15:00 – 16:00.  

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV 
E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk 
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål

Ansøgningsfristen er d. 30/09-2018

Forskningsårsstuderende på kandidatdelen søges til 
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, til arbejde med klinisk 
database over patienter med hjernemetastaser, som er 
behandlet med stereotaktisk radiokirurgi

Stereotaktisk radiokirurgi er anvendelsen af højdosis- og højpræcisions røntgenbestråling 
mod metastaser i hjernen. Behandlingen har været udført rutinemæssigt på Rigshospitalet 
i mange år og regnes for at være sikker og effektiv. Et større forskningsprojekt er igangsat, 
der har til formål at at forbedre behandlingen og øge vores viden om behandlingens effekt 
og begrænsninger.

Vi søger en forskningsårsstuderende med opnået bachelorgrad til et projekt på fuld tid med 
start primo 2020 - det præcise ansættelsestidspunkt kan aftales nærmere. Initialt ansættes 
den studerende i 6 mdr. med mulighed for forlængelse til 12 mdr. Med brug af elektroniske 
patientdata, herunder patientjournaler og data fra vores stråleplanlægningssystem, skal 
den studerende bygge en klinisk database, der bliver blandt de største i verden af sin slags. 
Arbejdet skal foregå på Rigshospitalet (primært) og Herlev Hospital, hvor man også har 
udført behandlingen siden 2018. 

Projektet er fuldt finansieret så den studerende skal ikke først ansøge om sin egen løn, men 
forventes at deltage i det forberedende arbejde i oktober-december 2019 med f.eks. møder 
og protokolskrivning på ulønnet basis. Den studerende vil få indblik i klinisk onkologi og 
strålebehandling samt arbejde med kliniske databaser.

Til projektet skal desuden ansættes en PhD studerende, som senere i forløbet forventes 
at vejlede den forskningsårsstuderende. Der vil desuden være mulighed for tilknytning til 
en klinisk lektor (overlæge Gitte Persson, Onkologisk Klinik, Herlev) hvis projektet ønskes 
udført som kandidatspeciale.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle opklarende spørgsmål kan sendes til:
Søren Møller, Afdelingslæge, PhD
soeren.moeller.01@regionh.dk
Onkologisk Klinik afsnit 5073, Rigshospitalet
Ansøgningsfrist: 4. oktober 2019 kl 15.
Samtaler afholdes efter aftale. 

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi 
på Bonkolab, Rigshospitalet
Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation hos børn
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til 
ovenstående projekt med start 1. februar 2020.

Vi tilbyder:
- Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision
- Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
- Oplæring i transplantations-relateret immunologi
- Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
- Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
- Mulighed for at skrive kandidatspeciale
- Udarbejdelse af videnskabelig artikel som førsteforfatter

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Det er for os 
vigtigt med fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentligt erhvervsarbejde 
parallelt med dette eller at tage fag på studiet. Forskningsåret kan være en forberedelse til 
et evt. senere ph.d.studium.

Løn søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller.

Ansøgningsfrist er d. 14/10, og samtaler vil blive afholdt i uge 42. Motiveret ansøgning, 
inkl. CV og karakterudskrift, sendes til professor Klaus Müller på kgmuller.1@gmail.com. 
Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Klaus Müller på mail.

Stud.med søges til solopraksis ved Anne Marie Rytter 
på Frederiksberg.
Vi søger to medicinstuderende på minimum 7. semester og med klinisk erfaring, 
som kan indgå i vores team af medicinstuderende, der varetager såvel sekretær- som 
sygeplejerskefunktionen i praksis. Vi er et lille team af studerende på forskellige semestre, 
hvor flere af os har været her i mange år.

Sekretæropgaverne består i at tage telefon, forny recepter, besvare mails mm. 
Sygeplejeopgaverne indebærer blodprøvetagning, præventionskontrol, rejsevaccinationer, 
børneundersøgelser, medicin og BT-kontrol, svangrejournaler mm.
Du vil selvfølgelig blive oplært i ovenstående, men du skal være indstillet på at arbejde 
selvstændigt, da der i perioder kan være travlt.

Arbejdstiderne er ca. 8-14 man-fredag eksl. onsdag.
Du skal gerne kunne tage 1-2 vagter i ugen.
Tiltrædelse snarest muligt!
Send ansøgning til: praksis@amrytter.dk

Are you up for a challenge? Do you DARE?
FORSKNINGSOPHOLD I USA I EFTERÅRET 2020
Informationsmøde den 30. september 2019 kl. 17:15
Mærsk Tårnet, Nielsine Nielsen Auditoriet

Er du på forskerperspektivet på dit 5. semester på kandidaten i medicin i efteråret 2020, og 
søger du et udfordrende og spændende internationalt forskningsophold? 
Så kom til informationsmøde og hør om mulighederne for et 10 måneders forskningsophold 
i Silicon Valley.

Her kan du:
• Møde repræsentanter fra DARE – Danish American Research Exchange   
• Høre om Lundbeckfondens stipendieprogram 
• Møde SUND studerende, som har deltaget i programmet. 

Mere information:  www.DAREfellowship.com
Kontakt:  Josefine Lange Strandgaard, Program Manager, email: josstr@um.dk                                                                                    
Kala M. Mehta, Academic Director, email: kala.mehta@ucsf.edu



ALMEN ELLER ANÆSTESI? 
NEFRO ELLER NEURO?

Om lidt starter de første FADL kurser. Har du ikke fået tilmeldt dig 
et kursus, er der fortsat pladser tilbage, som du kan tilmelde dig på 
www.mit.fadl.dk. Blandt flere andre er der pladser på:

DET EKSTRA FAGLIGE OVERBLIK

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

EKG
1., 2. og 3. oktober

Kardiologi
1., 22. og 24. oktober

Ortopædkirurgi og skadestue
4. og 5. november

Godt kursus fra Kursusudvalget

Mulighederne for specialevalg er mange - 39 for 
at være præcis - og du kan læse om dem alle i 
FADLs reviderede specialehæfte. 

   Hent det gratis i FADL-huset.

FADLs tillidsrepræsentanter sidder klar den 25. 
september klokken 12.00 - 15.00 på FADL for bl.a. at 
hjælpe dig med udfordringer på dit arbejde.
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Går du på kandidaten og drømmer om at tage et eller 
to semestre i udlandet?
Men måske tænker du, som jeg gjorde, at der er få muligheder, og at det er en alt for besværlig 
proces, man skal igennem for at komme afsted. Jeg valgte alligevel at gøre et forsøg og 
blev så glad for min beslutning, at jeg søgte om at blive indstillet til endnu et semester i 
Wien, hvor jeg var på udveksling. 
Det er muligt, og det kan anbefales!

Så hvis du er interesseret i at tage af sted på 8. semester gennem KU’s aftaler, så kan du 
måske få lidt ud af de erfaringer, jeg har gjort mig. 

Den 1. marts er ansøgningsfristen som altid for at søge udlandsophold på 8. semester det 
kommende akademiske år. I 2018 søgte jeg, da jeg ønskede at tage af sted i efteråret samme 
år. KU har en række aftaler med universiteter i Europa, og vælger ud fra ansøgningerne, hvem 
de vil indstille til pladserne. Herefter skal man selv søge ind ved det pågældende universitet. 
For mit vedkommende skulle jeg udfylde online-blanketter med information om alt fra; 
hvor god jeg var til tysk og engelsk; hvor langt jeg var på studiet; til hvad mine forældre var 
uddannet som. Derudover fik jeg besked om, at jeg skulle til min læge og udfylde en blanket, 
der beviste at jeg var vaccineret mod de fleste sygdomme, samt foretaget en blodprøve, 
der beviste at min antistof-titer for varicella var høj nok. Den var ny!

Universitetet i Wien gav mig mulighed for at ønske afdelinger, som de så vidt muligt forsøgte 
at opfylde. Jeg endte med at få 12 uger fordelt med 4 uger på henholdsvis skadestuen 
og onkologisk, og 2 uger på neurokirurgisk og rheumatologisk afdeling. Jeg blev tildelt 
et Erasmuslegat, som betød jeg fik ca 2000 kr månedligt imens jeg var afsted, og det var 
nemt at finde værelser på Facebook og hjemmesiden ”WG-gesucht”, hvis man som jeg er 
interesseret i at bo i bofællesskab. 

Ret hurtigt fandt jeg ud af, at jeg syntes, det var rigtig sjovt at bo i en ny by, at opleve et 
helt anderledes sundhedssystem og lære et nyt sprog. Jeg tog kontakt til International 
Vejledning på KU og fik god for at søge om endnu et semester i Wien. Både 9. og 10. semester 
var mulige, så længe jeg selv formidlede kontakt til afdelingerne, planlagde tidsrummene 
og fik en beskrivelse af, hvad jeg kunne forvente at lære på afdelingen. Alt dette skulle 
derefter sendes tilbage til vejledningen, og så klarede de stort set resten. Jeg kunne sågar 
få mit Erasmuslegat forlænget. 

Det resulterede i 4 uger på neurologisk afdeling, 4 uger i voksenpsykiatrien og 4 uger i 
børne- og ungdomspsykiatrien. Herefter skulle jeg tilbage til København for at aflægge 
eksamen. Det var selvfølgelig hårdt at være selvstuderende, og jeg var rigtig glad for, at 
jeg havde fået styr på det tyske i løbet af 8. semester, men det var et ophold jeg ikke ville 
have været foruden, og Wien kommer fra nu af til at være en mulighed at søge gennem 
KU på 10. semester. 

Det at være i klinik i Wien er på en måde som at rejse tilbage i tiden. På hospitalet foregår 
stuegang ofte i grupper af op mod 12 læger/sygeplejersker/studerende, der går fra patient til 
patient på firmandsstuer og taler med patienterne. Lægerne ryger fortsat på lægekontoret, 
og du skal huske at sige ”De” til lægerne såvel som patienterne, der alle blive omtalt ved 
efternavn og med professionstitel. Derudover bliver alt skrevet ned i håndholdte mapper, 
hvor sygeplejerskerne slår op, hvad patienten skal have af medicin. 
Af udseende kan byen måske også fremstå lidt gammeldags med de mange pompøse 
bygninger, gamle kaffehuse og velbesøgte teatre og operahuse. Men der er masser af kunst 
og liv, og man skal ikke mange timer ud af byen for at kunne tage på vandretur eller komme 
på ski. Og hvis man i weekenden har mod på at rejse lidt rundt, er der ikke mere end 3-4 
timer til Budapest, Ljubljana, Bratislava og Prag. 

Jeg er sikker på, at andre europæiske byer kunne være lige så gode springbræt til eventyr, 
så hvis du har lysten, kommer hermed en opfordring til at forfølge drømmen. For vi har altså 
mulighederne for at lave aftaler i udlandet, og opbakning fra International Vejledning ved 
KU, og jo flere af os, der benytter os af disse muligheder, jo nemmere og jo flere muligheder 
bliver der for vores fremtidige medstuderende.

/Nanna Eriksen

Nyt fra studenterpræsten
Kære studerende!
Tillykke med optagelsen på medicinstudiet.

Håber begyndelsen indtil videre har været god. Studietiden er en dejlig tid for mange, 
men som livet i øvrigt kan det ikke være dejligt hele tiden. Der er meget arbejde og det 
kan føles som en sur pligt, eller som noget man skal. Men der er ikke én rigtig måde at læse 
på, ligesom der også er mange gode måder at leve på. Du skal finde din måde og din vej 
at gå. Det er nemmere og sjovere, hvis du går sammen med andre. Her i efteråret kan du 
også komme ud og gå bogstavligt talt. Den korte gåtur er for alle, som gerne vil gå en tur 
sammen med andre studerende. Der vil både være frisk luft og fokus på afstresning. Der er 
også den populære filosofiske svampetur senere på måneden. Husk at melde dig. Går du 
sur i det hele eller mister du orientering, så ring og få en samtale og hjælp til at finde vejen.

Den korte gåtur - arrangeres sammen med Pusterummet på SUND
Det er blevet populært at gå. Mange tager på Caminoen - men mindre kan også være godt. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen inviterer på en række korte gåture i København på en times 
tid, hvor man kan røre sig og slappe af i hovedet. Forhåbentlig i en god stemning, sammen 
med andre studerende. Gåturen vil være en vekslen mellem perioder, hvor der vandres i 
stilhed og perioder, hvor vi går og taler sammen to og to. Formålet er at få fjernet tankerne fra 
den almindelige tankestrøm og hverdagens problemer, for at skabe ro og opmærksomhed.

Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 16.30-17.30. Første gang er 24. september.
Vi mødes foran hovedindgangen til Panumtårnet, Blegdamsvej 3
Gratis adgang

Filosofisk svampetur i Gribskov
De fleste kender en champignon, og de fleste ved, at der findes andre svampe. Nogle 
undrer sig måske over, hvorfor man ikke kan dyrke Karl Johan eller kantareller? Få svaret 
på turen, hvor vi samler svampe til at spise og ser på forunderlige svampe. Der vil være 
kyndig vejledning undervejs fra lektor og svampespecialist Flemming Ekelund. Lektor Claus 
Emmeche vil igangsætte den filosofiske samtale og undren, mens studenterpræsten vil 
holde en opbyggelig tale. Husk mad og drikke, godt fodtøj og påklædning efter forholdene. 
Hvis man vil samle svampe, er det praktisk med en lille kniv, en lille børste eller pensel med 
halvstive børster og en kurv. Turen arrangeres sammen med Center for Naturfilosofi og 
Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Tid og sted: Lørdag 28. september kl. 10
Vi mødes på Kagerup st. Fællesafgang fra Nørreport st. meddeles på Facebookbegivenheden.
Tilmelding: praest@sund.ku.dk
Gratis adgang

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studenterpræsterne på KU eller tag en folder 
ved præstens kontor.
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

Brænder du inde med en god idé?
Alle basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan søge om midler til studenteraktiviteter med et 
socialt og/eller fagligt formål.

Frist for ansøgninger til efterårsrunden af Studenterpuljen er den 1. oktober. 

Opslag med link til ansøgningsblanket findes her: 
www.sund.ku.dk/uddannelse/studieliv/studenterforeninger/
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 Betalingsannonce  Betalingsannonce  Betalingsannonce  Betalingsannonce

SÅDAN FEJRER DU METRORINGEN!
På søndag åbner den nye metroring, M3, med et stortslået show på 
Rådhuspladsen. Tim Christensen kommer. Søren Huss kommer. Lis 
Sørensen kommer. Alle kommer!  Fejringer af infrastruktur er en 
svær disciplin, der kan gå grueligt galt. Se bare på Aarhus og deres 
store letbane-kransekage-fadæse. Her er et foreslag til snacks og 
aktiviteter, der sikrer at DIN metrorings-fest bliver et sikkert hit!

1. Donuts. 
Ordensmagtens go-to snack. Godt at have noget bestikkelse 
i baghånden, når panserne kigger forbi, efter din dumme 
underbo har klaget kl. 4.17, lige da du skulle til at vise dine 
fede jumpstyle moves til gode gamle Italobrothers.
2. Ringridning
Folk elsker middelalderen. Men vigtigere: Folk elsker at 
se andre dumme sig og komme galt afsted. Afhold gerne 
ringridningen efter et par timer med fri fadølsanlæg, og så 
vil middelalderlige fædre klarer resten af underholdningen 
for dig.
3. Hullahopringe
Børn, pensionister, kromosomalt udfordrede - De sunde ringe 
er et hit i Kandis-segmentet
4. Analringe
Hvis mange af dine venner er medlem af A(na)lternativet, og festen mangler lidt spice, så smid en analring på bordet, 
og se hvad der sker.
5. Rodeoring
Mand sidder på tyr og prøver ikke at falde af. Så folkeligt og simpelt at selv mellemlederen fra Herning kan være med.
6. Baderinge
Fuck om det kun er syv grader. Fuck om baderingen efterhånden sidder så godt fast, at du skal have hjælp til at få den 
af. Fuck at du kun havde råd til det lille blå badebassin fra fætter BR. Fuck haters - Pool parties er the shit!
7.  Ringenes Herre
Hvis festen mod forventning alligevel skulle blive en fuser, så smid Ringenes Herre på skærmen i stedet. Fed film, sikkert hit!

/Anders Myken
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AFSLØRING: Pondus-drengene opruster med storprofiler til efterårssæsonen
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Du ved godt, at du ikke skal skue hunden på hårene eller judge’e a book on its 
cover - men er det egentlig i orden at dømme en kage ud fra dens glasur? Det 
er det bestemt i Den Store Bagedyst og OMSIDER er det igen ved at være tid 
til at tilbringe lørdag aften med Timm Vladimir.

Klappe...klappe...kage.

Få svarene til premiere lørdag den 5. oktober klokken 20 på DR1. Klar - parat - BAG!

A
f: 

M
o 

/M
O

K

Nedenfor er årets ti udvalgte deltagere. Jeg ville gerne præsentere dem for jer - men der var 
travlt på redaktionen i dag og nu er der gået helt kage i deres labels. Kan du gætte deltagerenes 
profession og funfact? 

Tandlæge

Efterskole-pædagog FrisørStuderende

StuderendePlantefoged SommelierRevisor

Pædagog-studerende

Demand manager

Hader madspild

Blev kristen efter en tur til Hawaii

På landsholdet i roller der  by

Laver al mad derhjemme

Bor i Amsterdam

Årets ældste deltagerUnderviser i dans

Yndlingskage er vandbakkelser

Har krøllet tankegang

Elsker Nik & Jay

DEN STORE
 BAGEDYST

Louise

Fillip

Beate

Mia

Frederikke

Pia

Henrik
Rikke

Victoria

Rasmus
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På søndag den 29. september åbner M3 Cityringen efter at have været undervejs i godt 
og vel 800 år. De 15 helt nye stationer samt udvidelsen af Frederiksberg og Kongens 
Nytorv Station skal fejres med stor ståhej og hornmusik – og ifølge Metroselskabet selv 
bliver det et storartet arrangement: På Københavns Rådhusplads er der i løbet af 
eftermiddagen koncerter med bl.a. Søren Huss, Soleima, Lis Sørensen og Tim Christensen 
samt taler af Statsministeren, Overborgmesteren og (en redaktionel favorit) H. M. 
Dronning Margrethe. Frederiksberg holder den mere børnevenlige stil med Klovneshow 
og koncert med Alberte Winding.

Klokken 15 bliver der klippet et bånd af en slags og så er der ellers free-for-all Metro 
resten af døgnet. Hvis du vil med på sådan en jomfru-tur, så husk dog lige madpakken 
til ventetiden for toppen af rulletrappen – for du bliver næppe den eneste.

Metroen bliver Voksen

I anledningen af fed ny metro udlodder vi her fra 
redaktionen FADLs Farmakologi – for den vil tage omtrent 
lige så længe at lære udenad som metroen har taget 
at bygge.

For at vinde denne skønne bog (der i øvrigt har samme 
farvetema som Byens Hegn) skal du indsende dit bedste 
bud på en meme-tekst til dette billede, som blev taget 
da MOK var på dybdeborende journalistisk mission i 
metroudgravningen sidste år.

Send dit bud til mok@mok.dk senest mandag den 30. 
september klokken 12.00. Redaktionen kårer vinderen, 
som ud over bogpræmien får deres meme bragt som 
næste uges Sjove Indslag på side 2.

Vind MIG!


