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PS - Panum Surfers (Tidligere MIKS)

Hvor kan man finde info om os?
På facebook gruppen: PS - Panum Surfers (tidligere MIKS)

Fast månedsmøde:
Vi har ikke nogen fast dato på vores månedsmøder. Men stræber efter at ligge 
dem først i måneden.

PS - Panum Surfers er et kitecommunity for både erfarne og dem der gerne vil lære 
kitesurfing. Gruppen er primært for studerende, men alle er velkomne! 

Som medlem i PS får man:
- Hjælp til at komme i gang med at kitesurfe og vælge det rigtige udstyr!
-Fællesarrangementer: Strandgrill, film-aftener, hytteture, tur til kabelparken
- Tips og tricks til at komme videre uanset hvorfra man starter
- Fede ture på vandet og rig mulighed for carpool til surfspots 
- Rabat på udstyr og kurser 
- Leje af udstyr til billige penge
- Masser af hygge
- Tips og tricks til at komme videre
uanset hvorfra man starter

Derudover laver arrangerer vi Panum 
Surfturen som finder sted i januar.
Vi har pt omkring 25 aktive medlemmer, 
men der kommer konstant flere til.

x 13.000
x 300

x 100
x 6.420

Tak for en fed 69-timers bar
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221 stavelser om 69 
Det var denne gamle MOK’ers opgave at skrive denne uges side 3, som går på skift mellem redaktionsmedlem-
merne. Desværre var søndagen ikke spækket med energi og overskud, og derfor blev hovedet lagt i blød om 
hvordan jeg kunne skrive mindst muligt, men alligevel forsøge at indfange stemningen fra dette års 69 – for 
sikke en fest vi har været igennem. I den litterære værktøjskasse har vi den japanske lyrikform, haiku, med 
strenge formkriterier. Der skal være 17 stavelser fordelt på 5 – 7 – 5 stavelser. Digtene plejer at handle om natur 
og skal foregå i nutid. Skribenten her har valgt 69 i stedet for natur og kan ikke overskue at skrive mere. Enjoy!

/Andrea MOK.red 

Sommertid slutter 
Det betyder 69

Hvor er min søndag 

Bassen der buldrer
Alle vibrerer sammen 

Alt sejler i gust 

Fuld effekt er på 
Hegnet giver snart efter 

Et menneskehav 

Jeg er blevet døv 
Men man er kun ung én gang 

Dansen begynder 

Atriumgården 
Et nyt univers går på 

69 magi 

Årets Tour de France 
40 grader og fugt

Hård men episk dyst 

Svedig klub100
Nonsens beat, direkte floor 

Pølser fra grillbar

Gulvet er for glat 
Danser kinddans til techno 

Livet som indsats 

Hyggeren lugter 
Sofa med sovende folk 

Røg og kærlighed 

Køen den vokser 
Emil Lange har scrubs på 

Salen der dunker 

Hvad er klokken nu ? 
Drikker sig stiv i skakten 

Hun blev bar’ så glad 

Hvor er min mobil 
Min jakke, pung og nøgler 

Tak til dak-moshpit 

Specktors flækker klub 
Helt hard core, du ved det går 

Unz unz unz unz unz....  
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Blodprøver i klinikken
Onsdag den 30. oktober, kl. 16:15 til 18:00 i lokale 13.1.48
Bliv introduceret til hvordan blodprøver kan anvendes i forskellige situationer ude i 
klinikken. Hvordan man skal forholde sig til det enorme antal blodprøver, der tages på 
de indlagte patienter. Lars Munksgaard, overlæge på hæmatologisk afdeling, Sjællands 
Universitetshospital Roskilde kommer og holder oplæg om dette. Herudover vil der også 
blive talt lidt om hæmatologi og den berygtede knoglemarvsundersøgelse. Under oplægget 
vil I kunne deltage i en quiz, hvor I kan afprøve jeres viden i emnet.
Foredraget er gratis, og der vil være snacks og drikkelse.
Vi håber at se jer! - Eorta

SAKS events i uge 44
Kalender  
SAKS  uge 44 2019
Surtur 1 (vol. 3) – Lær basale suturteknikker 
31. oktober 17:15 - 20:00

Dette der et kursus for dig, der gerne vil lære om de helt basale suturteknikker, de nødvendige 
instrumenter og ikke mindst hvordan de holdes korrekt.

Med SAKS til Aftenkonsultation: Dissektion i Medicinsk Museion
31. oktober 18:30 - 21:00

Medicinsk Museion afholder d. 31/10 et foredrag om dissektionens historie. SAKS vil 
selvfølgelig gerne deltage til dette arrangement og har derfor købt 10 billetter, som udbydes 
til vores medlemmer for den nette sum af 10kr. pr. stk. 

For at deltage i foredraget med SAKS skal du blot være medlem i studieåret 2019-’20 og 
skrive en mail til sebastianvoldby@yahoo.com, for at sikre dig en billet.
 
Yderligere  information  vedrørende  de  specifikke  events,  tilmelding  og tidspunkter  
findes  på  vores  facebookside:  SAKS  –  Studerendes  Almene  Kirurgiske  Selskab. 

Oktobers månedsmøde - FORNIKS
Hvornår: 7/11 kl. 17:15-20:00
Hvor: Einar Lundsgaard Auditorium
Da oktobers oplæg er blevet ændret til det spændende foredrag om "Stem Cells in 
Neurology" d. 16.10.19. 
Derfor har vi rykket det månedlige månedsmøde til d. 7. november kl 17.15. 

Vi håber at se alle dem der har lyst til at være en aktiv del af gruppen, og ellers er man 
selvfølgelig også velkommen til at kigge forbi og se, hvad vi laver. 

Lokale følger, vel mødt.

De bedste hilsener,

/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

Vil du til Afrika til sommer eller efteråret 2020?
Kunne du også tænke dig at opleve sundhedsvæsnet i Afrika indefra? Så er du heldig! PIT 
åbner for ansøgninger til praktikophold sommeren 2020 og efterår 2020!

  -  Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia
  -  Songea Regional Hospital, Tanzania 
  -  Mbulu District Hospital, Tanzania

Alle hospitaler har 2 pladser i sommerperioden (juli-august) og 2 pladser i efterårsperioden 
(september-november). 

Pladserne kan søges enkeltvis eller to og to.
 Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Her kan du læse om 
hospitalerne og rapporter fra tidligere udsendte samt finde ansøgningsskema.

For at blive udsendt skal man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus. Næste 
kursus bliver afholdt i efteråret 2019 i København d. 16-17 november. Har man deltaget i 
KUs ”Summer School in International Health” er dette også tilstrækkeligt.

Ansøgningsfrist er d. 1 november 2019. 

Mvh
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

BLIV KLOGERE PÅ ULTRALYD OG NERVEBLOKADER
Er du interesseret i ultralyd og nerveblokader?

Lige nu søger Bispebjerg Hospital ultralydsfiguranter til deres kursus i nerveblokader 
d. 5. og 6. november!

På kurset er der en del praktisk ultralydsskanning, hvor du kan få lov til at lægge krop til. 
Som en del af oplevelsen får du adgang til hele kurset og al undervisningen i anatomi, 
farmakologi og anvendelsen af ultralyd, foruden Bispebjergs "blokskole bog" samt et bevis 
for deltagelse i kursets to undervisningsdage.

Hvem er du?
Ingen krav - også folk, der ikke er medicinstuderende, kan melde sig. Det kræver kun, at 
man er villig til at lægge krop til ultralydsscanninger. 

Det praktiske:
Kurset foregår på Bispebjerg Hospital
Kurset afholdes over to dage d. 5.-6. november.
Man bliver ikke stukket i eller udsat for nerveblokade som figurant.

Kontakt:
Lyder dette som noget for dig, må du meget gerne skrive til martin.sabro.bitsch.01@
regionh.dk
Kontakt os også gerne, ved generelle spørgsmål om blokskolen.

MÅNEDSMØDE OM BLOK

Regional blokade? Spinal? Epi? Hvad er det nu lige de forskellige bedøvelsesmetoder er 
for noget? Kig forbi det første månedsmøde med ny bestyrelse onsdag den 6. november

Vi får besøg af Bo Gottschau fra Gentofte, som kommer trillende med eget ultralydsapparat 
og vil demonstrere skanning og teknik til den perifere blokade. Bo er til dagligt leder af 
nerveblokfunktionen på Gentofte og har dermed mange års erfaring både med blok, men 
også med undervisning. 

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. 6. november kl. 16.15 lokale 13.2.25
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.

Forskningsår i pædiatri, børneonkologi på Børneon-
kologisk Laboratorium (Bonkolab), Rigshospitalet
Scolar til projekt om kortlægning af national praksis for neuropsykologisk testning hos børn 
og unge med kræft i hjernen
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduatforskningsår til 
ovenstående projekt med start 1. februar 2020.

Vi tilbyder:
- Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision
- Kontakt med den kliniske afdeling med henblik på indsamling af data
- Et forskningsår med patientkontakt ved opfølgning af børn med kræft
- Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
- Mulighed for at skrive kandidatspeciale
- Mulighed for 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 forvente at have 
væsentligt erhvervsarbejde parallelt med dette eller 
at tage fag på studiet.Det forventes du er fleksibel ift. 
rejseaktivitet indenfor de nordiske lande, da projektet 
skal sammenligne forhold mellem de nordiske lande. 
Forskningsåret kan være en forberedelse til et evt. senere 
ph.d.-studium.
Løn søges i samarbejde med din vejledere Læge, PhD 
studerende Jonathan Grønbæk,Post doc Cand.Scient, Soc, Sygeplejerske, Phd, Hanne 
Bækgaard Larsen og overlæge, PhD, René Mathiasen.

Ansøgningsfrist erd. 15/11, og samtaler vil blive afholdt 25-29. november. Motiveret 
ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift, sendes tiloverlæge René Mathiasen på rene.
mathiasen@regionh.dk.Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes 
til René Mathiasen på mail.

F ø l e l s e n  a f  a t  3 . 
semester-eksamens 
nærmer sig....
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Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger medicin-
studerende til forskning til start d. 1. januar/februar 
2020
Interesserer du dig for forskning, patientkontakt og onkologi? Så er nedenstående måske 
et job for dig!
Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger en medicinstuderende til et 1-årig skolarstipendiat. 
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for dit eget projekt og indgå i et større projekt på tværs 
af afdelinger, hvorfor vi forventer, du både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med 
andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
Du kommer til at stå for kontakten til patienter og logistikken i CURE studiet (ClinicalUtility 
of circulating Tumor DNA in Gastro-Esophageal), der er et prospektivt kohortestudie. 
Studiet gennemføres på Rigshospitalet Genomisk Medicin, OnkologiskKlinik og Kirurgisk 
Gastroenterologisk Klinik. Dine opgaver vil være at monitorere inklusionsraten, indtaste 
data i en klinisk database i REDCap samt sikre at blodprøver og biopsier bliver foretaget. 
Du vil indgå i samarbejde med afdelingernes læger, molekylærbiologer, bioanalytikere og 
sygeplejersker. Mødetid er fleksibel, men generelt hverdage ca. kl. 8-16.

Vi forventer, du er engageret, velorganiseret og ambitiøs. Vi kan tilbyde oplæring og erfaring 
med klinisk forskning i et dynamisk forskningsmiljø.Som en del af stipendiatet forventer vi, 
at du som minimum udgiver en videnskabelig artikel, hvor du bliver førsteforfatter. 

Ansøgning med motiveret ansøgning (max 1 A4 side) og kort CV (max 1 A4 side) samt 
yderligere information og stillingen sendes til overlæge Morten Mau-Sørensen på e-mail: 
paul.morten.mau-soerensen@regionh.dkinden :31. oktober 2019. Herefter afholdes 
løbende efter nærmere aftale.

Med venlig hilsen
Lene Bæksgaard, overlæge, Onkologisk Klinik
Michael Achiam, overlæge, Kirurgisk Gastroenterologiskklinik
Olga Østrup, laboratorie leder, Genomisk Medicin
Morten Mau-Sørensen, overlæge, Onkologisk Klinik (e-mail: paul.morten.mau-soerensen@
regionh.dk, tlf.: +45 35450879)

Forskningsårsstuderende søges til projekt om ind-
flydelse af træning påbehandlingaftype 2 diabetes
Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet søger en 
medicinstuderende på kandidatdelen til et forskningsår.

Klinisk relevant forskning
Vores gruppe arbejder på at finde nye løsninger til at løfte den store sundhedsmæssige 
udfordring, som kronisk sygdom udgør og vi deltager aktivt i den offentlige debat på 
området. Forskning med klinisk relevans er i højsædet og det daglige arbejde foregår i tæt 
samarbejde mellem endokrinologer, læger, sygeplejerske, biologer, diætist og trænere.

Om projektet
DOSE-EX projektet bygger på et studie for type 2 diabetespatienter, som vores gruppe 
tidligere har publiceret i JAMA. Her så vi at en intensiv livsstilsintervention med meget 
træning (6 x ugen) henover 12 mdr., kunne eliminere behovet for glukosesænkende medicin 
hos >50% af deltagerne.  Vi ønsker at undersøge, hvilke underlæggende sygdomsmekanismer 
der er ansvarlige for det nedsatte behov for farmakologisk behandling. Desuden ønsker vi 
at undersøge om intensiv livsstilsintervention normaliserer de mekanismersom tænkes, er 
årsagen til udviklingen af sendiabetiske komplikationer. Studiet er et lodtrækningsforsøg, 
hvor deltagernefordeles i fire grupper:
  1. Diæt
  2. Diæt + moderat træning (3 x om ugen)
  3. Diæt + meget træning (6 x om ugen) 
  4. Kontrolgruppe

Vi anvender forskellige metoder som betragtes som den gyldne standard for denne type af 
målinger. Eks. hyperglykæmiskclamps til måling af pankreatisk beta-celle funktion, stabile 
isotoper til måling af glukose- og fedtmetabolisme, MR til vurdering af visceral, hepatisk 
og pankreatisk fedtakkumulering og DXA-skanning til måling af kropssammensætning.

Om Center for Aktiv Sundhed (CFAS)
CFASer et stærkt og dynamisk forskningsmiljø, som er verdensførende indenfor forskning 
omhandlende træning i relation til behandling af en række af sygdomme (eks. type 2 
diabetes, cancer og hjertesvigt). CFAS laver forskning der dækker mekanismer fra menneske 
til molekyle og vi har et stærkt fællesskab på tværs af grupper og faggrænser. Bl.a. har vi 
fællesundervisning, fællestræning og fredagsbar. 
På CFAS mødes ansatte med mange forskellige baggrunde (eks. medicin, molekylærbiologi, 
human fysiologi og human ernæring). Se mere på www.aktivsundhed.dk. 

Vi tilbyder
•	 Oplæring i hyperglykæmiskclamp, 
•	 Oplæring i at tage muskel- og fedtbiopsi
•	 Oplæring i anlæggelse af venflon og blodprøvetagning
•	 Oplæring i div. tests, herunder DXA-skanning og VO2max. Samt rig mulighed for at 

arbejde selvstændigt med teknikkerne
•	 Mulighed for at træne færdigheder som anamneseoptag, objektiv undersøgelse og 

patientkontakt generelt
•	 Fællesundervisning med udgangspunkt i centerets mange metoder og teknikker 

samt generel forskningslære
•	 Et dynamisk miljø med forskellige fag- og patientgrupper
•	 Adgang til data til kandidatspeciale
•	 Mulighed for præ-graduatforskningsår
•	 Deltagelse i udarbejdelse af videnskabelige publikationer og fondsansøgninger

Vi søger
•	 1 Stud.med. på kandidatdelen med interesse for forskning(Tidl. forskningserfaring 

er en fordel, men ikke et krav.)
•	 En der kan arbejde fuld tid på afdelingen i 12 mdr. 
•	 En der har lyst til at tage ansvar og blive del af DOSE-EX projektgruppen
•	 En der kan starte januar/februar 2020

Er du interesseret, så send dit CV og en kort motiveret ansøgningtil:mathias.ried-larsen@
regionh.dk.  Skriv også gerne for spørgsmål. Samtaler vil blive afholdt løbende.

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det 
hele i barndommen?
Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 1. februar 2020.
Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt, 
der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn og unge med 
svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling.
  
Forskningsgruppen holder til på Panum, hvor du vil fåegen kontorplads,og ser patienter på 
Holbæk Sygehus 2 dage om ugen. Vi er pt. 2 forskningsårsstuderende og 1 phd-studerende, 
som indgår i en større forskningsgruppe.Projektet er et samarbejde mellem Enheden for 
Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og hjertekar-forskere 
fraKøbenhavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Arbejdet. I samarbejde med en anden forskningsårsstuderende,vil du fåansvar for telefonisk 
rekruttering afbørnene, samten stor del af de kliniske undersøgelser på forsøgsdagene. 
Derudover vil dufå dit eget selvstændige artikel-projekt og lære både”scientific writing” 
ogstatistik. 
Vi har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og gåpåmod.På den 
måde kan vi bedst muligt sikre dig et lærerigt år med et stort udbytte. Samtidig bliver du 
en del af en dynamisk og social forskningsgruppe og får erfaring med klinisk forskning og 
patientkontakt.

Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn:10.000 kr./mdr.Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse:1.februar 2020– et halvt til et helt år frem. 
Vi prioriterer ansøgere, der kan blive et helt år. 

Vi forventer af dig
- Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester
- Du erengageret, selvstændigog udadvendt
- Du kan lide at arbejde med mennesker

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

Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest onsdag d. 
6.november til Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende
mortentl@sund.ku.dk eller kig forbi lokale 12.5.28og hør nærmere!

Forskningsår studerende søges

Vi leder efter en medicinstuderende som er interesseret i at lave forskningsår 
i psykiatrien på Rigshospitalet. Projektet undersøger om erythropoietin (EPO) 
kan bruges til at behandle aldersrelateret kognitiv svækkelse igennem dennes 
rolle i hjernens plasticitet i et præklinisk rotte model. Du vil blive tilknyttet 
Neuropsykiatrisk Laboratorium (nplab.dk) og NEAD (https://www.psykiatri-
regionh.dk/NEAD-Group/Sider/default.aspx). Vi vil søge Lundbeckfondens 
Scholarstipendier i Psykiatri sammen med dig. 

Hvis det har din interesse, så skriv os en mail på giwo@sund.ku.dk eller ring på 
40931103. Lektor Gitta Wörtwein og Professor Kamilla Miskowiak.

5. semester kandidat: Forskningsperspektiv foråret 
2020 tilbydes på Anæstesi- og Operationsklinikken, 
Rigshospitalet. 
Vi søger en motiveret medicinstuderende med interesse for klinisk forskning og anæstesi/
kirurgi, der ønsker at afholde sit 5. semester kandidat i foråret 2020. 
Du bliver del af en ung og engageret forskningsgruppe, der udfører forskellige kliniske 
forsøg på operationspatienter. 

For at sikre at du får mest muligt ud af dit ophold tilbyder vi
•	Kursusi	Good	Clinical	Practice	(GCP)
•	Datasæt	klar	til	behandling	(dit	speciale)
•	Publikation	som	1.	forfatter	(samt	medforfatterskab	på	flere	studier	afhængigt	af	indsats)
•	Indføring	i	randomiserede,	dobbelt-blindede	studier	inkl.	statistik
•	Månedlige	forskningsmøder		
•	Mulighed	for	deltagelse	på	konference

Den daglige vejledning vil foregå via ph.d. studerende Kristin J. Steinthorsdottir samt 
post.doc, klinisk lektor, dr.med Eske K. Aasvang. Forskningsgruppen består desuden af 
et andet Ph.d.-projekt, hvortil der er tilknyttet to skolarstuderende og flere timelønnede 
medicinstuderende samt to forskningssygeplejersker. Der vil være gode muligheder for 
efterfølgende skolarophold hvis det ønskes.

Ansøgning:
CV, og kort motiveret ansøgning sendes til Kristin Steinthorsdottir, reservelæge, ph.d. stud. 
(kristin.julia.steinthorsdottir.01@regionh.dk). Ved spørgsmål kontakt Kristin på tlf. 31666112.



REPRÆSENTANTSKABET anno 2019-2020
Dit nye repræsentantskab for det kommende foreningsår konstituerede 
sig i sidste uge og glæder sig til de næste to semestres studenterpolitiske 
arbejde. Husk at alle ordinære repræsentantskabsmøder er åbne for både 
medlemmer såvel som ikke-medlemmer. 

Hvis du er interesseret i at komme forbi og se hvordan den indre maskine i 
din fagforening har sin vanlige drift, så kom blot forbi kantinen i FADL-huset 
til møde. Dagsorden kan erhverves ved at skrive til Formand Linnea Gerdes 
på linnea.gerdes@fadl.dk. 

Der er altid massere af både snacks og debat på programmet og dine 
repræsentanter lægger altid gerne øre til hvilke tiltag der er vigtige for DIG 
i løbet af dit studieliv.

Næste møde er mandag den 18. november 2019 fra klokken 16.15.
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Gennem de sidste adskillige uger har du i MOK-sport kunne 
følge Pondusdrengene i deres kamp mod guldet. Der er ikke 
andet at sige end:

De kom. De saftede. De sejrede.

Fra MOK-redaktionen lyder et stort tillykke! Vi glæder os til 
at følge med næste år, hvor Scorebogen har noget at vinde 
tilbage og alle pigerne på Panum ved, at Tour de France også 
er en kvindesport - al magt til Gulddamerne.

NYE MEDLEMMER TIL FORVAGTSHOLDET I 
PSYKIATRISK SKADESTUE, AMAGER
Psykiatrisk Center Amager søger medicinstuderende til vores 
forvagtshold pr. 1. januar 2020. 

Om stillingen 
Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en 
lægegruppe med fokus på faglig udvikling og undervisning. Som stud.med. på PC Amager 
kommer du til at varetage forvagtsarbejde i vores døgnåbne skadestue og akut stuegang 
på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten. 

Som stud.med. samarbeder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet 
foregår i dagtid alle ugens syv dage fra 10:00 til 17:24.Der er god adgang til supervision. 
Der er en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar for den medicinstuderende 
sammen med bagvagten. 

Vi forventer, at du: 
Er stud.med med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale, er åben, dynamisk og 
nysgerrig. Har interesse for tværfagligt samarbejde.

Vi tilbyder: 
Et godt kollegialt netværk i lægegruppen.
En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig 
og tværfaglig undervisning.
En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder.

Løn- og ansættelsesforhold 
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse,således at alle vagter skal dækkes kollektivt af 
holdet. Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskomsten 
indgået mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke 
tilknyttet FADL ’s Vagtbureau. 

Ansøgningsprocedure: 
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Claas Johannsen på telefon 31676756. Ansøgninger sendes til mail amh-
studenterholdpca.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk. 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, eksamensbevis samt 
oplysninger om tidligere ansættelser. 

Det er en betingelse for ansættelse, at du har bestået psykiatri-eksamen på 10.semester 
inden ansættelsen. Som nyansat skal man gennemføre et 5 
dages introduktionskursus i Region Hovedstadens Psykiatri 
(lønnet) primo januar. 
Ansøgningsfristen er den 18. november 2018. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler primo december. 

STUDENTERKLUBBEN SIGER TAK FOR EN SKØN 69 

Praktisk information / Q&A 
Q: Hvor er mit tøj? 

A: Studenterklubben har ikke svaret, men du kan komme 
og kigge efter dit tøj i alm. åbningstid. Tøjet bliver samlet på 
scenen i sorte sække. Værdigenstande opbevares sikkert på 
kontoret til de bliver hentet.  

Q: Hvornår åbnes der igen? 

A: Studenterklubben skal restituere. 
Der ryddes intenst op indtil onsdag 
denne uge. 

Q: Kan jeg biddrage til denne 
cleansing? 

A: Ja! Hvis du har holdt en lækker bar skal I stille til oprydning. 
Der er oprydning tirsdag kl. 12 og kl. 17. 

Q: Kommer der nogensinde til at være fest igen? 

A: Ja for den da - og allerede nu på fredag!  LAAAAANG 
FREDAGSBAR!  Studenterklubben har mønstret at stable 
årets hyggeligste fredagsbar på benene, frebar d. 1. nov. kl. 
11-24. Kom og hav det forvirret. <3 

Ekstra information 
Studenterklubben kommer ikke længere til at servere kaffe i 
de små hvide plastikkopper, så hav din egen kop med til kaffe. 
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Erfaringsrapport for udvekslingsophold i Reykjavik, Island, 2. Semester Kandidat, foråret 2019
På mit 8. Semester på medicin, var jeg så heldig at blive tildelt et udvekslingsophold på Landspitali - University Hospital of Iceland, beliggende i Reyjavik i Island. Det har været en af mine 

mest lærerige og inspirerende oplevelser til dags dato på medicinstudiet, og jeg vil varmt anbefale alle og enhver 
at søge det, hvis muligheden præsenterer sig. 

Inden opholdet
Inden mit ophold, gik der rygter om at det måske ville aflyses grundet pladsmangel for udvekslingsstuderende 
på hospitalet. Heldigvis, gik det hele igennem for mig, selvom jeg har hørt om aflysninger for de studerende 
der skulle afsted semesteret inden mig. Måske var det held, måske var det min stædighed der slog igennem. 
Ansøgningsproceduren indebar blot at man udfyldte en online form, indsendte dokumentation for 
børnevaccinationer, og negative prøver for HIV, HCV, MRSA og TB. Jeg fik et skema for de afdelinger jeg skulle 
ud på, samt en kontaktperson. Alt I alt, følte jeg mig forberedt på klinikken. Jeg søgte stipendier højt og lavt 
til at finansiere min tur, og fik til at dække udgifterne. Jeg fortæller gerne om denne process ved henvendelse.

Det hvide hus - hospitalet
Landspitali er delt op i to bygninger, en i Fossvogur og en i Hringbraut. En af de dejligste ting jeg oplevede ved 
at være i klinik i et lille land, er at der generelt er et virkelig godt sammenhold mellem overlæger, introlæger, 
studerende og andet sygeplejepersonale, og den supervision og det efterfølgende ansvar man får er virkelig 
lærerig. Kulturen er generelt at de studerende er meget involverede i arbejdet og skal få lov til at køre tingene 
så selvstændigt som muligt efter de er blevet sat 
ind i arbejdet. Mange ansatte taler flydende svensk 
og engelsk, så man kan hele tiden følge med i hvad 
der foregår.

Medicinsk ophold
Et medicinsk ophold var noget sværere end jeg havde regnet med, da alle journaler, konsultationer, samt stuegangen til stor del 
foregik på islandsk. Det var kun enkelte patienter jeg fik talt med på engelsk, men jeg skulle måske have insisteret mere på det, 
og ikke følt mig som en byrde, men netop lagt vægt på at jeg er der for at lære. Jeg skrev mine journalnotater på engelsk og lærte 
lidt islandsk for at kunne følge med. Det kan anbefales at lære lidt af sproget, da man så kan kommunikere på engelsk, og skifte 
nogle lægefaglige ord ud for at gøre sig forstået. På trods af sprogvanskelighederne, er undervisningsmiljøet så gennemgående 
godt, at selvom jeg var lost in translation, var overlægerne dygtige og engagerede til at gennemgå patient cases, og jeg følte 
mig meget aktiveret. Da lægerne ofte har arbejdet både i udlandet i forbindelse med specialisering og i Island, taler mange 
både engelsk og svensk, og har megen viden angående sygdomsstatistik imellem lande, og det gav et interessant perspektiv på 
forskellene imellem vores skandinaviske lande. Jeg var en uge på infektionsmedicinsk, og to uger på henholdsvis kardiologisk og 
gastrologisk. Udover behandling af patienter fik jeg også rig mulighed for at øve ultralyd, primært ekkokardiografi.

Kirurgisk ophold
I kirurgien brugte jeg én uge i skadestuen med akutlægerne, to uger thoraxkirurgisk, én uge ortopædkirurgisk og én uge 
karkirurgisk. I skadestuen var der meget travlt, og da det var en af mine første uge, skulle jeg stadig lige falde på plads, men 
ved at tage et par nattevagter fik jeg større mulighed for at optage journal og indlægge patienter uden at føle presset af de 
mange patienter og sprogbarrieren. Jeg vil anbefale fremtidige udvekslingsstuderende at prøve at arbejde i skadestuen når de 
lige er faldet på plads på hospitalet da det var meget lærerigt. Thoraxkirurgisk var en meget inspirerende afdeling, hvor jeg fik 
rig mulighed for at assistere til at indlede de åbne operationer, tilslutte patienter til hjerte-lunge maskinen, lobektomi, kirurgisk 
behandling for pectus excavatum og sutur. Det var en helt fantastisk måde at få lov til at havde det kirurgiske håndværk i hænderne.

Anæstesiophold
Mine to uger i anæstesien var også blandt de bedste. Alle anæstesilægerne talte flydende svensk, mit andet modersmål, og både 
de og sygeplejerskerne var søde til at involvere mig i mange af de praktiske opgaver, såsom at trække op og give medicin, blande 
medicin, PVK, A-kanyle, kateter, ventilation, samt intubering (!!) og anlæggelse af larynxmaske. Jeg blev meget selvkørende og 
følte mig som en ressource, samtidigt med at jeg så mange forskellige operationer, anæstesi af både akutte patienter, ældre og børn, samt behandling af kroniske smertepatienter. Nogle 

var endda så søde at trække mig til side og udpensle alle medicindoser og rækkefølgen af medicineringen.

Byen Reykjavik

Bolig
Det kan være svært at finde noget til en pris der føles overskuelig da alting ligger på omkring de 4000 - 
8000 DKK. Jeg meldte mig ind i facebook grupper for boliger i Reykjavik og gjorde i min egen mening et 
kup da jeg fik lov til at leje en lejlighed sammen med en anden sød pige fra Vietnam i det lækre kvarter 
Vesturbær til 4000 DKK, tæt på hav, downtown, pool og hospital. Jeg vil gerne sætte fremtidige studerende 
i kontakt med min udlejere.

Transport
Jeg fik fat på en cykel igennem min landlady, og kom således nemt rundt. Det kan varmt anbefales at se 
sig om efter sådan en, da busserne ikke går særlig tit, og det kan tage tid at komme rundt. Til ture, lejede 
jeg en bil, eller lånte igennem de islandske venner jeg fandt.

Socialt
Igennem de studerende på de forskellige afdelinger mødte jeg mange andre søde islandske studerende, 
der inviterede mig med til alt fra triagerings simulationer til øl og basketball! Jeg kan varmt anbefale at 
være opsøgende her, da der er et rigtig fint sammenhold mellem medicinstuderende verden over. Der er 
også et lille fællesskab for udvekslingsstuderende, som jeg også deltog i mindre grad i, og tog på nogle 
ture i weekenden sammen med. Islændige er enormt søde, så man skal endelig bare lade sig falde i snak 
i poolen eller på caféer. 

Livet og oplevelsen
At gå fra at vågne til støjen på Jagtvej, til at vågne til en cykeltur langs med havet med regnbuer og bjerge i horisonten, vilde ture ud i smuk natur hver weekend, spændende og aktiverende 
timer på hospitalet, masser af zen i varme pools og søde nye mennesker har gjort mit klinikophold til et ganske unikt et, hvor jeg har fået erfaringer som jeg tager med mig videre i mit 
fremtidige lægeliv.

Hvis du får muligheden til at tage et klinikophold oppe i Island - SÅ GØR DET!

Varme hilsner
Anna Søndergaard

Drømmer du også om at komme på udveksling så hold øje med opslag i MOK eller snak med SUND’s studieinformation!
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28.10.2019 Hertoft-eftermiddag på torsdag

https://mailchi.mp/sexogsamfund/husk-ugens-hertoft-eftermiddag-modekongen-holger-blom-3010649?e=c7fb29d29d 1/2

Hertoft-eftermiddage sæson 2019-20 Se nyhedsbrev i din browser

Kære alle
 
Så er det på torsdag, at Thomas Oldrup fortæller om 'Sex under besættelsen'. 
 

31. oktober 2019 kl. 16-18:

Thomas Oldrup: Sex under besættelsen

Hvordan påvirkede den tyske besættelse 1940-45 danskernes sexliv? Vi kender til de såkaldte
”mørklægningsbørn”, men verdenskrigen havde også andre former for indydelse på, hvad der skete bag
mørklægningsgardinerne. Det ser man tydeligt af en sjælden dagbog, som dukkede op af gemmerne for
nogle få år siden. Den blev ført af en ung og viril kommunal bureaukrat – og han skjulte ingen detaljer.
Dagbogen kommer med til foredraget, hvor historiker Thomas Oldrup trækker tråde op til efterkrigstiden.

Vi glæder os til at se dig.

Du kan se hele sæsonens program her.

 

Gode hilsner,

Sex & Samfund   *   Sexologisk Forskningscenter

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund / Sexologisk Forskningscenter (AAU)
Vært: Professor Christian Graugaard
Adgang: Gratis

 

Subscribe Past Issues Translate

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Den korte gåtur – arrangeres sammen med Pusterummet
Hver anden uge går vi sammen for at få fjernet tankerne fra læsningen og andre af hverdagens udfordringer som studerende. Sæt en enkelt time af til dette pusterum.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 16.30-17.30. Næste gang er 5. november
Vi mødes foran hovedindgangen til Panumtårnet, Blegdamsvej 3
Tilmeld dig gerne på praest@sund.ku.dk eller bare mød op

Eksistenssamtaler
Hvem er jeg, hvor skal jeg hen og hvad skal jeg gøre? Sådan lyder tre gamle spørgsmål, som altid er aktuelle. Religionerne og filosofien har forsøgt at besvare disse spørgsmål. 
Kom indenfor til tre samtaleaftner i efteråret, hvor vi sammen diskuterer mulige spørgsmål og svar. Målet er, at vi gennem samtalen finder vores eget sprog, bliver klogere 
på, hvad vi hver især ved, mener og tror.
Tid og sted: Tirsdag d. 5. november og 19. november kl. 19.30. Deltag én eller begge dage.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk er nødvendig. Eksistenssamtalerne er forbeholdt studerende.

Filosofisk mostur
Ta' med en dag i skoven og få et afbræk fra læsningen med vores årlige mostur. Med på turen er lektor i naturfilosofi Claus Emmeche og lektor ved biologisk institut Flemming 
Ekelund, som vil dele ud af deres viden. Arrangeres i samarbejde med Laboratoriet for Naturfilosofi.
Tid og sted: Lørdag d. 2. november
Vi mødes på Tisvildeleje st. kl. 10.20. Fællesafgang fra Nørreport st. vil blive opslået på begivenheden på studenterpræsternes facebookside
Tilmelding til praest@sund.ku.dk er nødvendig

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

Jeg 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

Open Space - Suturtræning for Studerende, 
et forskningsprojektet 
Læser du på 1. semester bachelor, 1. semester kandidat eller 2. semester kandidat? 

Vil du gerne træne sutur når det passer dig? 

Open Space er et nyt undervisningsinitiativ for medicinstuderende på KU for dig, som 
vil forbedre dine kirurgiske færdigheder i sutur. Har eller skal du til undervisning på 
CAMES?  Er OSCE-eksamen lige om hjørnet? Eller er du bare nysgerrig på kirurgi? I Open 
Space kan du træne sutur mandag til torsdag kl 16-20 pr. 16. september. Der vil være en 
studenter¬underviser fra CAMES tilstede, der kan vejlede dig og svare på dine spørgsmål. 
Initiativet er et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan de studerende anvender Open 
Space. Som en del af forsøget vil du blive filmet imens du udfører sutur, og blive bedt om 
at deltage i interviews alene og med andre studerende om, hvorfor og hvordan du bruger 
Open Space. Projektet er støttet af KU’s undervisningsfond.

Tag din læsemakker i hånden og kom med!

Er du interesseret og har spørgsmål, kontakt venligst:

Thomas Tursø-Finnich, Stud. Med KU
Skolar - Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation (CAMES) Rigshospitalet
Tlf: +45 20 34 96 80
Mail: thomas.tursoe-finnich@regionh.dk eller thomastf96@gmail.com 

Så er det på torsdag, at Thomas Oldrup fortæller om 'Sex under besættelsen'. 
31. oktober 2019 kl. 16-18:

Thomas Oldrup: Sex under besættelsen

Hvordan påvirkede den tyske besættelse 1940-45 danskernes sexliv? Vi kender til de såkaldte 
”mørklægningsbørn”, men verdenskrigen havde også andre former for indflydelse på, hvad 
der skete bag mørklægningsgardinerne. Det ser man tydeligt af en sjælden dagbog, som 
dukkede op af gemmerne for nogle få år siden. Den blev ført af en ung og viril kommunal 
bureaukrat – og han skjulte ingen detaljer. Dagbogen kommer med til foredraget, hvor 
historiker Thomas Oldrup trækker tråde op til efterkrigstiden.

Vi glæder os til at se dig.
Gode hilsner,
Sex & Samfund   *   Sexologisk Forskningscenter

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund / Sexologisk Forskningscenter (AAU)
Vært: Professor Christian Graugaard
Adgang: Gratis



Fra MOK den 3. november 1999 - efter den første 69-timers bar





Det kan ikke have gået nogens
næse forbi, at Studenterklubben
fejrede 20 års jubilæum for Medicinstudiets
største fest. Der kom utælleligt mange mennesker og søndag morgen
kunne gulvet vidne om en fest, der havde presset klubben til bristepunktet. 
MOK var selvfølgelig til stede under det meste af arrangementet - og kan 
her vise billeder fra de tre begivenhedsrige dage...

Af Mo /MOK.red

De (u)tålmodige folk i kø-teltet kunne 
traditionen tro varme sig på Irish 
Coffee og søde bartendere.

Suspekt kom forbi (surprise!) sammen med 
Emil Lange. Rygtet vil vide, at de kom for at 
drikke sig stive i skakten. Den findes jo bare 
desværre ikke længere. Æv! Svedig koncert.

Det lykkedes de Grønne Feer at sætte sig i selen i år og 
de tog alle i atriumgården med ud at flyve!

HOMM3 Hot Seat Bar mødtes for 10. år i træk og kårede sig selv som 
Årets Bar. Godt med lidt self-love fra og til drenge i matchende trøjer.

Lørdag formiddag var der Acoustic Dreams i køggeren. Trommeslager 
Palle kom så sandeligt i den varme stol da de tilfældigvis clashede med 
Panum Skitur, der havde gang i at tilberede en kæmpe steg i ovnen.

Atrium-
gården
kunne
også
byde
på store
mængder
dak og
mosh-pits.
Det var 
dog en
tryg 
oplevelse 
med så 
mange 
(kom-
mende) 
læger til 
stede.

Akustisk klub 100 blev afholdt for femte gang - og i år 
med Martin Hermann og Rasmus Blom bag mikrofonerne.

Et rent pigehold sås til TdF for første gang siden 
2013. De var klare publikumsfavoritter og levede 
klart op til egne forventninger: de gennemførte.

Der blev solgt fadøl frem for flaskeøl i år - til stor glæde for alle, der nu 
slap for at feje glasskår sammen.

Den officielle 69-tattoo var en bragende 
succes. Forhåbentligt fik du den skrubbet 
af halsen inden klinik mandag morgen.

Hvide sko i klubben? RIP.


