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Regler for indlæg findes på mok.dk
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MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 41 samt ugen efter 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: Mo
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ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
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Blegdamsvej 3b, 
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ONSDAG

MOK udkommer.
Der frigives billetter til Medicinerrevyen 2020 kl 
20!
SATS månedsmøde 

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Andrea skal på skodsborg spa og hotel med 
basse-musen.

SØNDAG

MOK er vågne hele natten, så send os en mail - 
Det kan være vi svarer.

MANDAG

MOK deadline 12.00
Basis-gruppe-bazar

TIRSDAG

Tandlægernes tirsdagsbar

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

Panum Underwater Club

Basisgruppens forkortelse:
PUC

Hvor kan der findes information om basisgruppen:

• Panumunderwaterclub.dk
• Facebook: https://www.facebook.com/groups/

PanumUnderWaterclub/

PUC er Panums dykkerklub, som er åben for alle. Hos 
os kan man leje alt nødvendigt udstyr til dykning, 
fridykning og undervandsjagt, fra bly til båd, 
handsker og harpuner.
Vi har fast månedligt dyk hvor alle interesserede 
dykker med - men der også altid mulighed for selv at 
låne udstyr og båd til selvarrangerede ture.

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

MOK spiser torsk fordi Johan er fisker
Det er Dining Week! Gourmet på SU <3 

Valentinsdag.
Lukas (og 8. semester) skal til Farmaeksamen

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

Puc Elgård

Når du stjæler mad fra kantinen og 
gemmer dig med byttet i bunden 
af trappeskakten
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SVANHOLM STORKOLLEKTIV
“Et fællesskab med gods I”

Forestil dig et gammelt og eventyrligt gods omgivet af skove, marker og husdyr af alle arter, og sidst men ikke 
mindst: 130 kollektivister, hvoraf en tredjedel er børn. Det er Svanholm. Nordens største bofællesskab med 

fællesøkonomi og økologisk landbrug siden 1977. 

FAKTA
• Et sted med 85 voksne, 46 børn.
• Et sted der bruger ca. 1,7 mill kr. på mad.
• Et sted med 6.200 m2 bolig og 14.000 m2 avlsbygninger, 

der skal administreres og vedligeholdes, med 40 biler og 
17 traktorer, der helst skal kunne køre når der er brug for 
det, og et sted med meget, meget mere: Det kræver en del 
organisering!

Kollektive begreber
• Fællesmødet:  Den øverste besluttende myndighed.
• Konsensus demokrati:  Det vil sige, at alle skal være enige 

for at et forslag er vedtaget

Økonomi
Den eksakte størrelse af din egenøkonomi afhænger af din 
indkomst. Sådan gør Svanholm, fordi de ønsker at udligne 
indkomstgabet mellem højt- og lavtlønnede og således skabe 
lidt mere lighed. Hvert år snakker man om balancen mellem 
egenøkonomi og fællesøkonomi, og i 2019 var det således:

Af din indtjening op til 286.812, får du: 18,1%
Af de efterfølgende: 286.812-451.257, får du: 16,6%
Af alt hvad der er over 451.257, får du: 9,8%.

Fælles-økonomien: Alle indkomster går ind i fællesøkonomien. 
Fællesøkonomien dækker almindelige udgifter til bolig, 
husholdning, skat og institutioner. 

Som grafen afspejler skal man tjene omkring 400.000 årligt for 
at få udbetalt, det der svarer til en SU! Dog er langt de fleste 
udgifter allerede betalt. 

Historie
Det hele begyndte med en annonce. Svanholmkollektivet 
overtog godset Svanholm den 31. maj 1978. Men inden da 
havde der været et stort arbejde med forberedelser. Det hele 
begyndte med en annonce i “Information” den 7. maj 1977 med 
overskriften “Storkollektiv”.

Den blev indrykket af to familier, der ønskede at starte et 
bo- og arbejdsfællesskab på landet sammen med andre. Et 
stort kollektiv med fællesøkonomi og fællesspisning. 
Med lighed i arbejde, lighed mellem kvinder og 
mænd, mellem børn og voksne.

Svanholm storkollektiv ligger på Hornsherred, mellem Frederikssund 
og Roskilde. Området er oprindeligt et gammelt gods, som i 
gennem tiden har været ejet af 
og huset adskillige prominente 
og velhavende typer. Siden 
har ekstravagancen forladt de 
herskabelige bygninger og i 
stedet er over hundrede hippier 
og “intellektuelle” flyttet ind 
med alt deres københavnske 

habengut. 

De fleste arbejder “i byen”, men 
enkelte er ansat af fælleskabet 
til at løse de mange gøremål, 
som de fleste moderne familier 
selv står for. Der er eksempelvis 
fællesspisning 6 dage om ugen, 
hvor de lækre og økologiske retter 
er tilberedt af køkkengruppen, 
hvis fuldtidsbeskæftigelse det 
er, netop at lave mad til resten af 
flokken. Der bliver derfor mere 

Pstt.... hvis du vil vide mere, så kig på deres hjemmeside: Svanholm.dk Af: Lukas, et barn af Svanholm

fritid til overs for alle, som giver mulighed for at tilbringe mere tid 
med familien eller guitaren. 

Der er tale om et forpligtende 
fællesskab, som indbefatter: 
f æ l l e s ø k o n o m i  o g 
konsensusdemokrati. Disse to 
komponenter skræmmer nok de 
fleste, men det er fælleskabets 
opfattelse,  af  netop de to 
kernekomponenter bidrager til 
den nødvendige retfærdighed 
og ligeværdighed, som skal avle 

fælles ansvarsbevidsthed. 

Kollektiver råder over: komplette 
boliger til alle, biler, børnehave, 
c y k e l v æ r k s t e d,  l a n d b r u g, 
smedje, 650 hektar mark og 
skov, hestestald, ungdomsklub, 
sportspladser og meget, meget 

mere. 
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Øjenlægepraksis i Hillerød søger medicinstuderende
 
Der søges 3-4 studerende til at assistere med det kliniske arbejde, blandt andet gennem 
foretagelse af forskellige oftalmologiske forundersøgelser, klargøring til operationer, samt 
lidt sekretærarbejde.
Det faste personale består af to øjenlæger, en optiker, to klinikassistenter samt en 
skeleterapeut.. Klinikken startede i 2017 og betjener et stort antal offentlige og private 
patienter. 
 
Vi tilbyder:
• Fagligt spændende og dynamisk miljø
• Hyggelig klinik med fokus på glæde og trivsel 
• Indgående introduktion til livet som praksislæge 
• Patienter i alle aldre og med både kirurgiske og medicinske problemstillinger 
• God løn inkl kompensation for transport 
• Festlige begivenheder
Vi forventer du er:
• udadvendt og udviser gode kommunikative egenskaber med såvel personale som 
patienter 
• tidsmæssigt fleksibel 
• klar til at yde en alsidig indsats i en ofte travl hverdag 
• ansvarsfuld og mødestabil 
• initiativtagende og evner selvstændigt at finde løsninger 
• præcis i dine arbejdsopgaver

Er faring med oftalmologiske forundersøgelser inkl. 
Synsfeltundersøgelser er en fordel, men ikke et krav. Det 
ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.
Ansøgning med kort beskrivelse af hvem du er og hvor du er 
i studiet til henrik@nsok.dk
Vi ser frem til at høre fra dig!

Studentermedhjælper til Komplikationsforskningen 
på Steno Diabetes Center Copenhagen
Vil du være en del af en forskningsgruppe, der søger at forebygge nyresygdom hos 
personer med diabetes? Og har du lyst til at arbejde med klinisk forskning? Så er du 
måske vores nye studentermedhjælper. 
Om afdelingen og forskningsgruppen
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har en forskningsgruppe, der arbejder 
med klinisk forskning inden for diabetiske komplikationer. Gruppen består af et team 
af læger (heraf en professor, 3 seniorforskere, 2 postdocs, 12 ph.d.-studerende), 3 
projektsygeplejersker og en studentermedhjælper.  
Stillingen
Arbejdsopgaverne består i at hjælpe til i forbindelse med forskningsprojekter. Det indebærer 
primært hjælp til at sende breve og ringe til forskningsdeltagere samt indtaste data i 
elektronisk forskningsdatabase. Opgaverne kan dog være af forskellig art og vil være for 
udgået af grundig oplæring. 
Kvalifikationer
Du læser medicin.
Du er minimum på 6. semester. 
Du er systematisk, omhyggelig, ambitiøs, engageret, resultatorienteret og en god kollega. 
Du kan både arbejde selvstændigt og i et tæt samarbejde i en tværfaglig gruppe.
Løn og ansættelsesvilkår
Løn følger regionens overenskomst med HK, som også omfatter studentermedhjælpere. 
Arbejdstiden vil som udgangspunkt være ca. 8-10 timer ugentligt (efter aftale). 
Stillingen ønskes besat fra og med 1.april 2020 
Ansøgning
Kort ansøgning samt CV.
Ansøgningen sendes elektronisk senest 1/3-2020 via REGIONH.DK/JOB  jobnr. 222829
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til seniorforsker Marie Frimodt-Møller. 
Telefon +45 3091 3042.

Om Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital 
forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk 
forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største 
diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes. Læs mere på 
www.sdcc.dk og følg os på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Forskningsårsstuderende søges til projekt om 
sjældne genetiske varianter blandt patienter med 
psykisk sygdom.
Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Skt. Hans søger en 
forskningsårsstuderende til et projekt om Copy Number Variants blandt patienter med 
psykisk sygdom. Som en del af iPSYCH-projektet (https://ipsych.dk/) arbejder vi med 
genetisk data på >100.000 danskere. Flere større genetiske variationer (f.eks 22q11 
deletioner) findes med øget hyppighed blandt patienter med psykiske lidelser, men der 
bliver ikke rutinemæssigt udredt for dette. Vi søger en forskningsårsstuderende til at lede 
et projekt om at finde kliniske faktorer, der karakteriserer bærere af disse varianter - dels 
med henblik på at klargøre om disse genetiske varianter har prognostisk betydning - dels 
for i klinikken at kunne identificere patienter i høj risiko for at være bærere af disse. På 
instituttet vil du blive del af et internationalt forskningsmiljø med læger, genetikere, 
statistikere og bioinformatikere.
Der er hovedsageligt tale om arbejde med registerdata. Vi forventer at du er 
medicinstuderende, har interesse for psykiatri og genetik og er villig til at arbejde med 
statistik og programmering. Erfaring med databehandling er en fordel, men ikke et krav. 

Ansøgningsfrist 24/2-2020 kl. 12.00. Løn efter overenskomst = 10.000 kr /mdr.
Kontakt: 
Morten Dybdahl Krebs, læge, ph.d.-studerende   
Institut for Biologisk Psykiatri 
https://biopsyk.dk/ 
morten.dybdahl.krebs@regionh.dk 
3029 3431
Vejleder: Thomas Werge, professor 

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 nye undervisere til nedenstående fag:
- 1. semester kemi
- 4. semester biokemi 
- 4. semester anatomi
- 5. semester endokrinologi
- 5. semester immunologi
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 15. februar kl. 14.
Jobsamtaler vil blive afholdt den 18. februar 
(dagtid) og 19. februar (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

Medicinstuderende med flair for kommunikation
Vil du være med til at forbedre folkesundheden, og har du lyst til at prøve kræfter med digital 
udvikling i en virksomhed, som faciliteter den faglige dialog mellem læger og sundhedspersonale?
Vi søger en studentermedhjælper, som kan indgå i det daglige arbejde med at producere 
videoer, nyhedsbreve, online artikler, SoMe samt forefaldende administrative opgaver.
Kan du læse en medicinsk artikel og korte den ned til en tekst, som kan bruges til bl.a. 
nyhedsbreve og sociale medier og stadig holde det faglige niveau? Så er BestPractice 
Nordic stedet for dig. Erfaring med generel kommunikation er en fordel, men ikke et krav. 
Derudover skal du have lyst til at arbejde med videoproduktion, optagelse og klipning.
Du er måske i gang med din bachelor indenfor medicin eller har klaret den og er i gang 
med dine kliniske fag.  
BestPractice Nordic er et mediehus, som fokuserer på dialog mellem læger, specialister og 
sundhedsfagligt personel. Vi arbejder på tværs af de nordiske lande og fremstiller både 
trykte tidsskrifter og online efteruddannelse i form af korte faglige videoer, faglige tests 
og online artikler.
Vores målgruppe er læger, specialister, sygeplejersker og apoteker som gerne vil holde sig 
fagligt opdateret med den nyeste viden indenfor lige præcis deres område.    
Vi holder til i Teknikerbyen i Virum og stillingen er ca. 1-2 dage pr uge. Størstedelen af arbejdet 
foregår på kontoret, men der vil være mulighed for hjemmearbejde. 
Du søger stillingen ved at sende en mail til Jan Andreasen på jan@bpno.dk senest d. 4.3.2020. 
Spørgsmål om stillingen sendes til Jan Andreasen på tlf.  jan@bpno.dk eller på tlf. 51518831
Vi ser frem til at høre fra dig.

Quick-guide til 4. semester:
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 Er du interesseret i et fleksibelt studiejob inden for 
diabetes og klinisk forskning?

Vil du være en del af et team som er i gang med at opstarte en unik kohorte fokuseret på 
diabetisk neuropati og komplikationer? Så er du måske den medicinstuderende, vi søger.
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) søger pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter
en medicinstuderende (gerne 8. semester eller senere) til 1-årig timelønnet ansættelse 
(12 timer/ugen), med mulighed for forlængelse og egen (ulønnet) forskning. Du vil blive 
tilknyttet et forskningsprojekt, der er forankret i afdelingen for komplikationsforskning.
SDCC er en af de førende institutioner inden for diabetesbehandling, sundhedsfremme, klinisk 
forskning og uddannelse. Den klinisk forskningsenhed består af seks forskningsgrupper med 
hvert sit forskningsområde, og komplikationsforskningen er en af disse grupper, som nu 
søger en medicinstuderende til at hjælpe med at rekruttere deltagere til et unikt projekt 
med fokus diabetisk neuropati. Gruppen er kendt for højkvalitet forskning og udfører denne 
i en lun social atmosfære.

Om forskningsprojektet
Projektet har til formål at undersøge udbredelsen af diabetisk neuropati hos patienter med 
type 1- eller type 2-diabetes på SDCC. Deltagerne vil blive screenet med nye point of care 
devices, der ikke tidligere er anvendt til diagnosticering af nerveskader.
Resultaterne vil afstedkomme et unik indblik i udbredelsen af neuropati hos 
diabetespatienter og vil blive relateret til diabetiske komplikationer. Projektet er igangsat 
og rekruttering af deltagere er påbegyndt.

Om stillingen
Du vil som medicinstuderende i tæt samarbejde med projektets ph.d.-studerende, 
seniorforskere og øvrige medicinstuderende deltage i rekrutteringen af forsøgsdeltagere 
til projektet. Du vil som studerende i høj grad selv bestemme din arbejdstid.
Din arbejdsopgave er at ringe til patienter og booke dem til projektet. Der forventes at 
du har gode formidlingsevner og kan sælge projektet til mulige deltagere på en sober og 
indbydende måde. Det forventes du er udadvendt og selvstændig. Samtidig forventes at 
du udefra bestemte kriterier kan rekruttere patienter til andre delstudier.
Hvis du er interesseret, er du velkommen til at skrive en e-mail og sende et cv på:
huda.haidar.abdallah.kufaishi.01@regionh.dk eller ringe til 21 75 51 47 eller
christian.stevns.hansen@regionh.dk eller ringe til 61 67 16 18
Vh
Hatice Isik Mizrak, Læge, ph.d-studerende.
Huda Kufaishi, Læge, ph.d-studerende.
Christian Stevns Hansen, Læge, post.doc.

Jobopslag: CAMES RH studentermedarbejdere til 
undervisergruppen
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation Rigshospitalet (CAMES-RH) har 
brug for 8 nye studentermedarbejdere pr. 01.04.2020. Vi søger derfor engagerede, sociale 
og aktive studerende til at indgå i vores undervisergruppe.

CAMES samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter 
indenfor medicinsk og kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES aktiviteter er at øge 
kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Den simulationsbaserede træning af 
lægestuderende på CAMES-RH er primært en forberedelse af studerende til deres klinik 
og omfatter en række kliniske færdigheder samt kommunikation. 

Om jobbet:
Arbejdsopgaverne for CAMES-RH studentermedarbejdere i undervisergruppen består 
primært i undervisning af andre lægestuderende (peer to peer) i udvalgte kliniske 
færdigheder såsom hjertelungeredning, anlæggelse af blærekateter og perifer 
veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, led undersøgelse, gynækologisk 
undersøgelse, genoplivning, praktisk intro til ultralyd m.m. Herudover assisterer CAMES 
studentermedarbejdere ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og MFTL), 
hjælper med at klargøre og vedligeholde udstyr og lokaler, samt bistår de fastansatte i andet 
forefaldende arbejde efter behov. 

Jobbet er meget selvstændigt og giver indflydelse på både kursusindhold og praktisk 
tilrettelæggelse. Du oplæres løbende og grundigt i de relevante procedurer og opgaver. Når 
du har opnået erfaring med opgaverne, kan du blive tilbudt en tovholderfunktion. Ligesom 
de øvrige ansatte i gruppen refererer du til teamkoordinator Therese Møller-Andersen.

De fleste af vore aktiviteter indenfor peer to peer undervisning i kliniske færdigheder foregår 
i CAMES-RH ’s lokaler i Aldersrogade, men CAMES har til huse på forskellige matrikler, hvor 
undervisningen også kan foregå. 

Om os:
CAMES er organiseret som en del af Center for HR i Region Hovedstaden. Vi udbyder 
mange kurser, driver en vifte af udviklingsprojekter og en masse forskning indenfor 
simulationsbaseret læring i sundhedsvæsenet. Vi er en tværfaglig arbejdsplads med 
læger, sygeplejersker, SOSU, fysioterapeuter, ingeniører, magistre, psykologer og HKere 
foruden vore studentermedarbejdere. Ud over undervisergruppen har vi også en gruppe 
studentermedarbejdere på CAMES-RH, som beskæftiger sig med avanceret teknisk 
simulation, samt en gruppe ansat ved CAMES-Herlev, som assisterer ved full-scale simulation. 
CAMES bedriver udvikling og innovation og har derfor en ret omskiftelig hverdag med 
jævnlige ændringer, nye opgaver og kolleger samt mange samarbejdspartnere. Vi er 
ambitiøse på kvaliteten af det, som vi leverer hver især og sammen.

Om dig: 
Du er lægestuderende på bachelordelen og har bestået 2. semester. Du har vist interesse for 
undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en stor fordel. Du har gode 
samarbejdsevner og stor fleksibilitet. Hvis du også har kreative evner eller har erfaringer 
med at være tovholder eller at have ansvar for praktiske opgaver, så hører vi også gerne 
om det i ansøgningen. 

Løn og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FADL.
Du ansættes uden fast arbejdstid, som varierer over et semester. Arbejdstiden er fortrinsvis på 
hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Arbejdet fordeles mellem ca. 30 studentermedarbejdere 
i en vagtplan, som forventes dækket. 

For flere oplysninger kan du henvende dig til: 
Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation, Rigshospitalet 
Teamkoordinator Therese Møller-Andersen mail: therese.moeller-andersen.01@regionh.
dk tlf.: 2965 8667 eller
Holdformand Maria Vestager tlf.: 2830 6039

Ansøgningsprocedure: 
Du kan ansøge via Region Hovedstaden, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger, CV-
oplysninger samt skrive en motiveret ansøgning. Der kan ikke ansøges på andre måder. 
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. 
Ansøgningsfrist: d. 16. feb. 2020. 

Samtaler afholdes d. 27. feb. 2020 – du bedes undervise ansættelsesudvalget i en ikke klinisk 
færdighed i 5 minutter til samtalen. 

To stillinger som forskningsårsstuderende på øjenaf-
delingen, RH 
Vi søger to medicinstuderende med særlig interesse indenfor øjensygdomme, til i 1 år at 
arbejde på et forskningsprojekt omhandlende udvikling af en billede- og risikobaseret 
kunstig intelligens metode for nethindesygdommen præmaturitetsretinopati (ROP), som 
ses hos for tidlig fødte børn.
 
Du vil blive tilknyttet en højt specialiseret enhed på øjenafdelingen, Rigshospitalet 
(Blegdamsvej/Glostrup), og vil være i tæt samarbejde med den forsøgsansvarlige Post.Doc. 
Carina Slidsborg omkring projektet.
 
Du vil sammen med den anden forskningsårsstuderende få det daglige ansvar for projektet 
på afdelingen, og med samarbejdspartnere ved andre institutter. 

Forskningsåret er tiltænkt at dække 11. semester med forskerperspektiv, og du vil derfor 
skrive din kandidatopgave i løbet af året. 

Projektet udføres under vejledning af den forsøgsansvarlige Post.Doc. Carina Slidsborg, og 
Klinikchef på øjenafdelingen, Professor Morten Dornonville de la Cour. 

Dine opgaver: 
• At rekruttere billeder til den image-baserede del, af projektet.
• At rekruttere patienter til den risiko-baserede del, af projektet. 
• At håndtere det administrative arbejde omkring patienterne i Sundhedsplatformen 
• At deltage i øjenundersøgelserne af patienterne 
• At tage blodprøver og behandle disse (centrifugering og afpipettering) 
• At håndtere anden vævsmateriale, der indsamles af patienterne under operation 
• At arbejde og indtaste data i en database. 

Vi tilbyder: 
• At være del af en højt specialiseret øjenafdeling, med landsdel funktion i nethindesygdommen 
ROP. 
• Et stort ansvar i et projekt, hvor de fleste tilladelser er i hus og dataindsamlingen er i gang 
• At du får lavet din kandidatopgave med forventning om forfatterskab i en publikation 
• Kyndig vejledning både i det daglige arbejde samt til kandidatopgaven 
• Seks måneder med 10.000 kr/måneden (som udgangspunkt er det 2. halvår SU finansieret 
af 11. semesters forskningsperspektiv. Alternativt kan vi sammen søge penge til 2. halvår. 

Vi forventer: 
• At du har struktur og gåpåmod og kan overskue et projekt med mange forskellige opgaver 
• At du er udadvendt, sød og empatisk over for deltagende patienter og samarbejdspartnere
• At du er fleksibel i forhold til mødetidspunkter 
• At du kan starte d. 1. marts 2020 og være på projektet 1 år 

Hvis ovenstående har vakt din interesse, send da din ansøgning senest d. 7.februar kl. 24.00 
til Post.Doc. Carina Slidsborg på carina.slidsborg@regionh.dk. Samtalerne forventes afholdt 
i midten af februar. Den eksakte dato efter aftale.
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Mener du, at unge har gavn af god 
seksualundervisning? Og har du mod på at 
undervise på en sjov og anderledes måde? 
Hvis ja, så er Sexekspressen en basisgruppe for dig! 

Sexekspressen er en gruppe af studerende, der laver frivillig seksualundervisning i 
folkeskolernes 7. til 10. klasse. Eleverne bliver undervist i mandens og kvindens anatomi, 
kønssygdomme, prævention, følelser, seksualitet, grænser og meget mere. Det hele foregår 
på en grundig og lærerig måde, mens vi samtidig lægger vægt på at eleverne skal have 
det sjovt undervejs.

For at kunne give eleverne den bedst mulige seksualundervisning, vil du gennem intern 
undervisning i Sexekspressen blive uddannet Sexpert. Du kan være med uanset semestertrin. 

Hvis du er klar til at udfolde dig som seksualunderviser, eller hvis du bare vil høre mere, så 
kom til et af vores månedsmøder. Her vil der være kaffe, kage og andet godt, samt hyggeligt 
samvær på tværs af semestertrin. Næste møde afholdes: 

TORSDAG D. 5. MARTS  KL. 17 
i studenterhuset ved Panum.

Efter mødet vil der som altid være fællesspisning, for dem der har lyst (dette koster dog 
et lille beløb).

Vi vil også være der 

BLIV UDDANNET 
Tag med Sexekspressen på hyttetur en hel weekend. Her bliver du uddannet sexpert af de 
erfarne sexperter. Begivenheden finder sted den 20-22 marts

Det er en fantastisk mulighed for at møde en masse forskellige mennesker i Sexekspressen, 
både gamle og nye - der vil være hygge, fest og masser af god stemning. 
Alle informationer vil komme på facebook-eventet: “Vinterseminar Sexekspressen KBH 2020”

Skriv til pr.kbh@sexekspressen.dk for mere info. 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Februar Oplæg og Månedsmøde - 
Multiple Sclerose
Hvornår: Torsdag d. 27/2 - 2019 kl. 17:00 – 19:00 (Oplæg 17:00-18:00)
Hvor: Panum (Lokale kommer snarest) 
Attak skal du have! Kom til foredrag/månedsmøde hos Forniks og hør 
Læge, PhD Jeppe Romme Christensen om den neuroimmunologiske 
sygdom, Multipel Sclerose. 
Jeppe Romme Christensen blev uddannet læge i 2004 og færdiggjorde sin PhD i 2011. 
Jeppe har sin daglige gang på skleroseklinikken, Rigshospitalet og forsker samtidig på 
Dansk Multipel Sclerose Center. 
Oplægget vil komme til at have et klinisk udgangspunkt med gennemgang af forskellige 
cases, og der vil være fokus på, hvad der er vigtigt for en yngre reservelæge i neurologi, 
når patienten udredes for MS.  Ydermere vil mulige ætiologier, patofysiologi og 
behandlingsmuligheder blive gennemgået. 
Foredraget vil vare ca. 1 time, hvorefter semestrets første månedsmøde vil blive afholdt. 
Det er helt frit hvorvidt man vil deltage i månedsmødet. Alle (om du er bachelorstuderende 
eller på kandidatdelen) er mere end velkommen til at deltage!
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

Hvad vil det egentlig sige at være transkønnet? 
Hvilke behandlingstilbud er der, hvis man 
oplever kønsdysfori? Og hvilke tilbud var der for 
transkønnede førhen?  
 
Det er en lille smagsprøve på nogle af de spørgsmål I kan få svar på til PMS – 
Psykiatrigruppen for Medicinstuderende første månedsmåde i det nye årti!  
Til at svare på spørgsmålene har vi inviteret sexolog og 
psykiater Karen Rischel, som er Afdelingslæge på Sexologisk Klinik 
ved Psykiatrisk Center i København.  
 
Oplægget vil starte tirsdag den 25 februar kl. 17
I lokale 13.1.61 i Mærsk tårnet.  
 
Der vil som altid være lidt kaffe, te og snacks, og 
efterfølgende holder vi et månedsmøde i PMS som 
alle er mere en velkomne til at deltage i.  
 
Vi glæder os til at se jer :)

SOCIAL SUNDHED
Sundhedsvæsnet er for alle, men alligevel er der stor social ulighed i sundhed, 
og socialt udsatte dør i gennemsnit 22 år før den resterende del af befolkningen.  
 
For socialt udsatte grupper, så som misbrugere, hjemløse og multidiagnosticerede, 
er det hårde liv, der ofte indebærer dårlig livsstil og egenomsorg, medvirkende 
t i l  en høj  sygelighed og dødelighed.  Mange af  disse borgere har svær t 
ved at navigere i sundhedsvæsnet, og føler sig tit misforstået og fejl behandlet.  
På  s a m m e  m å d e  h a r  s u n d h e d s v æ s n e t  o f t e  s e l v  s v æ r t  ve d  a t  r u m m e 
soc ia l t  udsatte  borgere  og opnå deres  behandl ingsmæssige  mål  med 
den kommunikation, hensynstagen til  forhold og opfølgning, der kræves.  
Vores mål i Social Sundhed er at styrke kommunikationen og tilliden mellem 
de sundhedsprofessionelle og udsatte borgere. Dette gør vi ved at ledsage 
borgere, med forskellige sociale udfordringer, til deres aftaler i sundhedsvæsnet.  
Der ved v i l  borgerne bl ive  t r ygge i  deres  anvendelse  af  det  of fent l ige 
sundhedsvæsen, og nødvendig behandling vil finde sted på et tidligere stadie.  
 
At være frivillig, eller brobygger som vi kalder det, i Social Sundhed 
har en dobbelt virkende effekt - du er både med til at bedre 
udsatte borgeres oplevelser med sundhedsvæsnet, men du er på 
samme tid også med til at styrke din egen fremtidige profession.  
 
K o m  o g  h ø r  m e r e  o m  S o c i a l  S u n d h e d ,  o g  h ø r 
om hvi lke mul igheder  du har  som fr iv i l l ig  hos os.  
 
Torsdag D. 20/2 KL. 17:30-19 – STUDENTERHUSET ved Rundetårn (MAIN HALL) - der vil bliver 
fortalt borger historier og brobygger historier på dagen, som vil være med til at give dig et 
bedre indblik i hvad vi går og laver.

PUFF inviterer til oplæg om studenterforskning!
Skal din opgave have publikationspotentiale? Hvordan finder man den rette vejleder? Er det 
spild af tid at bruge et helt år på at forske? Ovenstående spørgsmål og meget mere får du 
svar på når PUFF holder semesterets første foredrag ”Introduktion til studenterforskning”.

Her kan du høre om, hvordan det er som medicinstuderende at opleve forskerverdenen, 
hvordan man tager den første kontakt til en vejleder, processen fra initiativ til publikation 
samt hvilke situationer man skal være særlig opmærksom på. 

Der vil desuden være mulighed for at høre lidt om fordele ved at tage et halvt/helt 
forskningsår, hvor Jacob Sander Bojesen fra studievejledningen endnu engang vil fortælle 
om, hvilke muligheder der er for at holde orlov på studiet. 

Så kom og hør om beretninger og information om studenterforskning torsdag den 26. 
februar kl 16.15-18.00 i miniauditorie 29.01.32 på Panum! Vi glæder os rigtig meget til at 
se dig! 
//PUFF

Giv dig selv et PUFF og kom til generalforsamling 
den 25. februar!
PUFF holder generalforsamling og her kan du stille op til bestyrelsen. 

Som medlem af PUFF’s bestyrelse får du rig mulighed for at give dine erfaringer videre, 
afholde spændende kurser og oplæg, møde ligesindede og ikke mindst udbygge din 
”medicinske ekspert” med en ”kommunikator”, ”samarbejder”, ”organisator” og ikke mindst 
”akademiker”.

Interesseret? Så kig nærmere på facebook-event. Vores generalforsamling finder sted 
tirsdag den 25. februar kl. 17.00 i Mærsk-tårnets lokale 13.1.48. Hvis du har forslag til 
vedtægtsændringer eller andre punkter til dagsordenen, skal vi have dem senest d. 21. 
februar. 

Vi glæder os meget til at se dig!
//PUFF

PUFF holder forskerdating den 21. april - sæt allere-
de et kryds nu!
Læs mere om eventet på vores Facebook //PUFF

SPLAS HOLDER AVANCERET SUTURKURSUS D. 25/2 

Februar måned er spækket med masser af spændende suturkurser hos SPLAS. Der er noget 
for alle og enhver både nybegyndere såvel som erfarne og spirende kirurger. 

Kom med d. 25/2 til Avanceret Suturkursus, hvis du er interesseret i at vide, hvad lægerne 
kigger efter og på hvilken baggrund, de vælger netop dén suturtype, suturteknik og 
nålestørrelse. Så udstyrer vores dygtige læge og ph.d.-studerende på Rigshospitalets 
Plastikkirurgiske afdeling, Filip Rangatchew, dig med alt det nødvendige for at træffe 
nogle eksekutive beslutninger, når det kommer til at sy patienten sammen igen. 

På kurset vil du blive undervist i fire nye suturteknikker samt en række redskaber, der skal 
hjælpe dig med at vælge netop dén sutur, som kirurgen også ville vælge i din situation.

Der vil som altid være slik og sodavand – ingen kirurger skal gå sukkerkolde hjem!

Det praktiske:
Avanceret sutur afholdes tirsdag d. 25/2, kl. 17.15-19.45 i lokale 
13.1.62. Tjek opslaget ud på SPLAS’ Facebook. Her sker tilmelding til 
begivenheden.

Hvis du bare ikke kan vente med at komme til skalpellerne, så mød os 
torsdag d. 20. februar i lokale 13.1.62 til Basal Suturkursus, hvor vi med 
glæde vil undervise dig i basale kirurgiske færdigheder. 
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MÅNEDSMØDE MED FAGLIGT OPLÆG OM 
FORSKNING I ANÆSTESIEN 
 
Som ethvert andet speciale fylder forskningen også meget i anæstesien. Alle vil på et 
eller andet tidspunkt nå at stifte bekendtskab med forskning i større eller mindre grad, 
men hvordan kan forskning specifikt indenfor anæstesi se ud? 
 
Vi har til SATS månedsmøde onsdag den 12. februar sørget for besøg af en række 
unge læger, der vil fortælle lidt om hver af deres forskningsprojekter indenfor det 
anæstesiologiske speciale og deres erfaringer hver især med forskning – både før og 
efter lægeløftet. Skal man være statistisk geni for at lave en ph.d. (nej) eller skal man 
have et klart og præcist projekt i tankerne for at kaste sig ud i det (igen nej). 
 
Vi har prøvet at favne bredt indenfor specialet, og vores gæster bliver præsenteret i ugen 
op til månedsmødet. Vi kan afsløre så meget, at et af projekterne går ud på at få stukket et 
par vatpinde i næsen – hvordan det relaterer sig til anæstesien, må man finde ud af den 12. 
februar. Vi glæder os til at se jer! 

Der vil til månedsmødet være sodavand og slik samt god mulighed for nye medlemmer 
for at høre, hvad vi laver i foreningen.
Det praktiske: 
Mødet afholdes onsdag d. 12. februar kl. 16.15 i lokale 13.1.36 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. 

KURSUS I AKUT ULTRALYD
KAN DU din akutte ultralydsprocedure? Hvis ikke, så er det nu du har chancen for at 
dygtiggøre dig.  
 
Teoretisk og praktisk kursus med gennemgang af de to akutte ultralydsprotokoller 
extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (eFAST) samt Focused 
Assessed Transthoracic Echo (FATE) afholdes endnu en gang! Før kurset udsendes 
materiale, der gennemgår protokollerne.  
 
2 læger med stor erfaring i FATE-protokollen samt 2 læger med erfaring i eFAST-
protokollen er undervisere på kurset. Kurset starter med en teoretisk gennemgang af 
ultralyd generelt, eFAST og FATE, samt indikationer og kliniske problemstillinger hvor 
protokollerne er relevante. 
Den resterende del af kurset foregår hands-on hvor kursisterne deles i grupper der 
skiftevis arbejder med eFAST og FATE. På stationerne demonstreres den praktiske 
udførsel af protokollerne først af underviserne, hvorefter kursisterne praktisk udfører 
protokollerne på hinanden eller på figuranter. Hands-on tiden prioriteres højt.  
 
Det praktiske: 
Kurset afholdes torsdag d. 5. marts 2020 kl. 08:15-16:00 hos GE Healthcare i 
Brøndby. 
 
Morgenmad og Frokost hos GE Healthcare er inkluderet. Et bestået 4. semester og 
medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding. Der er plads til 20 deltagere pr. hold og 
prisen er 100 kr. pr. deltager. Tilmelding åbner d. 12. februar 2020 i forbindelse med vores 
månedsmøde og gøres via. vores hjemmeside: 
www.sats-kbh.dk 
Har du yderligere spørgsmål, så er du altid meget velkommen til at skrive til SATS på 
Facebook. 
 
Vi ses!  
De bedste hilsener 
SATS

KOM MED TIL COPENHAGEN CRITICAL CARE SYMPOSIUM

For tredje gang afholdes Copenhagen Critical Care, som er en konference med fokus på 
akut kritisk syge og tilskadekommende patienter. Du kan opleve spændende, varierede 
og opdaterede indlæg fra engagerede danske og internationale foredragsholdere.

Da SATS er junior organiser har vi sørget for studierabat på 50% til alle studerende! 
Således bliver prisen for deltagelse 475,- kr. 
 
Der vil være mange SATS’ere til stede på dagen, så man er ikke alene, hvis man har lyst 
til at deltage.

Det praktiske:
Tid og dato: Fredag d. 17. april 2020 i tidsrummet 8-17
Pris: 475,- kr.
Billetter købes via deres hjemmeside ”www.cphcc.dk”

PUFF afholder igen i år det meget populære 
Kursus i Basal Statistik
Kurset vil foregå på Hvidovre hospital, hvor professor på Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Henrik Jørgensen, over 6 dage vil introducere basale statistiske beregninger målrettet 
medicinstuderende.

Undervisningen vil finde sted følgende dage fra kl 15-17 (lokaleændringer kan forekomme):

Torsdag d. 26/3, Lokale 23, i afsnit 156
Fredag d. 3/4, Lokale 23, i afsnit 156
Mandag d. 6/4, Lokale 23, i afsnit 156
Torsdag d. 16/4, Lokale 23, i afsnit 156
Mandag d. 20/4, Lokale 23, i afsnit 156
Torsdag d. 23/4, Lokale 23, i afsnit 156

Kurset vil give et indblik i statistiske teorier, bearbejdning af data og analyser. Teorierne 
vil blive eksemplificeret gennem Excel og word, og der kræves derfor ingen kendskab til 
statistiske programmer. 

Der vil i pausen blive serveret masser af koffein og sødt til ganen. 

Deltagelse koster 300 kr som bl.a. dækker prisen for den inkluderede statistikbog, der 
udleveres på første dag. Der vil fra gang til gang være en minimal læsemængde (ca. 10-15 
sider) og små opgaver, der skal løses hjemme.

Tilmeldingen foregår via billetto: 
https://billetto.dk/e/puffs-kursus-i-basal-statistik-billetter-410526
 
OBS: Tilmeldingen er først gyldig efter overførsel af 300 kr via MobilePay til Jakob Bjerager, tlf 
51 18 14 17. Skulle kurset blive aflyst grundet uforudsete omstændigheder, vil pengene blive 
refunderet. Der er plads til 20 kursister, og pladserne uddeles efter først til mølle-princippet.

Efter endt kursus uddeles certifikat.

Så grib fat i din læsemakker og få et indblik i forskningsstatistik. Vi glæder os til at byde 
jer velkommen!

Bedste hilsener
PUFF

Vil du udvide din faglige horisont? Så kan du komme 
på udvekslingsophold i Norden, Europa eller uden 
for Europa (restpladser) i efteråret 2020 eller foråret 
2021.

Hvor kan du komme på udveksling?

På din studieinformation under "Udlandsophold" kan du 
 
• finde en oversigt over alle udvekslingsaftaler
• læse mere om dine muligheder for at komme på udvekslingsophold
• finde evalueringsrapporter fra andre studerende, der har været på udveksling. 

Du kan stadig nå at søge om en restplads ved fakultets aftaler uden for Europa ved:  

• Deakin University – 1 plads i efteråret i 2020
• University of Tasmania – 1 plads i efteråret 2020
• Tokai University  - 1 plads enten efterår 2020 eller forår 2021
• University of Iowa/Harvard University – 2 pladser i foråret 2021
• Houston Methodist Hospital – 1 plads i efteråret 2020 og i foråret 2021

Herudover kan du søge om en plads ved alle aftaler i Norden/Europa både i efteråret 2020 
og foråret 2021. 

Har du brug for sparring?
Hvis du har brug for at vide mere inden fristen, kan du kontakte den internationale vejledning 
i SUND Studieinformation på Panum. 

Ansøgningsfrist
Du søger via en elektronisk blanket senest den 1. marts 2020 kl. 23:59. Du finder blanketten 
på din studieinformation.  
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Nyt fra studenterpræsten
Kære studerende
Velkommen til et nyt semester. Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på 
sit kontor på Panum, og Studenterpræsterne på KU har et godt forårsprogram klar. Der er 
fugletur og fisketur i april og maj, og jeg står også for en række eksistenssamtaler, hvor vi 
sammen tager fat i nogle af livets store spørgsmål. Desuden fortsætter vi med at gå sammen 
med Pusterummet hver anden tirsdag – dette semester kl. 14.30. Følg Studenterpræsterne 
på KU på Facebook og se alle vores aktiviteter.

Kommende arrangementer
Eksistenssamtaler
I dag gøres meget til problemer, som skal løses, og det kan følges af en forestilling om, at 
det sørgelige og byrderne egentlig ikke hører til i vores liv. Der er også en udbredt tanke, 
at ethvert problem er personligt, hvor det for 40 år siden var ”samfundets skyld”. Sådanne 
aktuelle eksistentielle temaer vil blive taget op i denne række eksistenssamtaler, hvor vi bliver 
klogere på, hvad vi hver især ved, mener og tror og hvordan det er meningsfuldt at tale om.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 19.30 fra 18. februar-14. april. Tilmeld dig hele rækken 
på praest@sund.ku.dk
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
Fri entré

Den korte gåtur sammen med Pusterummet SUND
Gå og få ro i hovedet. Det er godt at gå og en god måde at holde pause fra studierne på. 
Jeg leder en kort afstressende gåtur rundt i byen. Turen vil bestå af perioder, hvor vi taler 
sammen to og to og perioder, hvor vi går i tavshed. Alle som kan gå, kan være med.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 14.30-15.30 fra 3. marts. Vi mødes foran hovedindgangen 
til Panumtårnet.
Tilmeld dig gerne på praest@sund.ku.dk
Fri entré

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

The University of Copenhagen offers popular 
cross-disciplinary summer courses in global health 
every year in July and August
Urbanisation and Health - Global and local perspectives with Copenhagen as a case

Arctic Health - Human health, health patterns, health systems, challenges and solutions 
to delivering of health care

Global Health Challenges - Health policy and health consequences of the major current 
and future global challenges

International Health - Health, diseases and medical interventions in low- and middleincome 
countries. The course is especially suited for nursing and medical students who intend to 
work abroad

Field Course in Sri Lanka - Health research in a middle-income country

One Health - Efficient solutions to the multifaceted global challenges to human, animal 
and environmental health

Interdisciplinary Aspects of Healthy Aging - Exploration of the aging phenomena

All courses are in English and are 5-10 ECTS. Deadline for application is 1 April.
For more information and online registration go to: 

globalhealth.ku.dk

s c h o o l  o f  g l o b a l  h e a l t h

u n i v e r s i t y  o f  c o p e n h a g e n

The University of Copenhagen offers popular cross-disciplinary 
summer courses in global health every year in July and August

All courses are in English and are 5-10 ECTS.
Deadline for application is 1 April.

For more information and online registration go to:

globalhealth.ku.dk

Urbanisation and Health - Global and local perspectives with Copenhagen as a case

Arctic Health - Human health, health patterns, health systems, challenges and solutions 
to delivering of health care

Global Health Challenges - Health policy and health consequences of the major 
current and future global challenges

International Health - Health, diseases and medical interventions in low- and middle-
income countries. The course is especially suited for nursing and medical students who 
intend to work abroad

Field Course in Sri Lanka - Health research in a middle-income country

One Health - Efficient solutions to the multifaceted global challenges to human, animal 
and environmental health

Interdisciplinary Aspects of Healthy Aging - Exploration of the aging phenomena

Photo: IRINnews Photo: Mikal SchlosserPhoto: Dorte Mandrup and LUXIGON
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Vi var så heldige at komme til Tromsø på det kliniske 
ophold på 8. semester. Byen, som nordmændene kalder 
”Nordens Paris”, er den største by i 
Nord-Norge og ligger 350 km nord 
for polarcirklen. Vores ophold her gav 
os mulighed for at bo i en hyggelig 
by i et smukt arktisk landskab samt 
tage på forskellige weekendture og 
opleve Nord-Norges natur helt tæt på. 
Det var tre måneder med fantastisk 
natur, en masse lærerige oplevelser 
og vi vil klart anbefale alle andre at 
tage af sted!

Praktisk
Efter vi havde fået tildelt Eramus-
pladsen, modtog vi mails fra Universitet 
i Tromsø med alt den nødvendige information angående 
vores ophold. Vi fik begge fik begge kollegieværelser 
gennem universitetet (cirka 3500 kr/mdr), hvilket var 
en rigtig god måde at møde andre 
studerende på. 

Hospitalet
Hospitalet i Tromsø er et univer-
sitetshospital, der modtager patienter 
fra hele Nord-Norge. Hospitalet er 
derfor stort og foretager en række 
specialiserede procedurer. Som på 
det kliniske ophold på 8. semester i 
Danmark bliver man også i Tromsø 
tildelt et kirurgisk, medicinsk og 
anæstesiologisk ophold. En klar fordel 
ved at tage klinik i Norge er, at man 
hurtigt fanger sproget, hvilket gør det 
muligt at både læse og skrive journaler, gå stuegang samt 
tage til undervisning. 

Det anæstesiologiske ophold
Anæstesiafdelingen i Tromsø er 
virkelig god. Her fik vi begge lært 
mange praktiske anæstesiologiske 
færdigheder, og der var mulighed for 
at se en masse forskellige operationer. 
Derudover var Astrid heldig at 
møde en anæstesi-sygeplejerske på 
hospitalet, som også arbej-dede i 
luftambulancen. Hun fik derfor lov 
til at flyve med luftambulancen i tre 
dage rundt i Finnmark. Det var en vild 
oplevelse! 

Det medicinske ophold
Vi var på henholdsvis hæma-tologisk og infektionsmedicinsk 
afdeling, som begge var relativt små afdelinger, hvilket 
havde den fordel, at vi hurtigt lærte lægerne at kende. På 
begge afdelinger var både læger og sygeplejersker gode 
til at inddrage os, og vi fik løbende mere og mere ansvar. 

Til sidst gik vi stuegang på patienter selv, rekvirerede 
undersøgelser og diskuterede behandlingsplaner med 

de andre læger. Det var enormt 
lærerigt og fedt!

Det kirurgiske ophold
På kirurgisk ophold var vi på 
henholdsvis ortopædkirurgisk 
og kar-thoraxkirurgisk af-deling. 
Her havde vi l idt blandede 
oplevelser. Det ortopædkirurgiske 
ophold var godt, og man fik 
lov at være i skadestuen og 
undersøge pat ienter  samt 
assistere til operationer. På kar-
thoraxkirurgisk var lidt sværere 
at få lov at gøre ting selv, komme 

med til operationer og her krævede det derfor, at man var 
ret opsøgende. 
Vi brugte også begge nogle dage i akutmodtagelsen, 

hvor man f ik set patienter 
med blandede kirurgiske og 
medicinske problematikker. Her 
var lægerne enormt gode til at 
inddrage os, og vi fik selv lov til 
at tage patienter. 

Tromsø
Der er masser af muligheder 
for at få store oplevelser i 
og omkring Tromsø. Byen er 
hyggelig med både caféer og 
barer, butikker, biograf og teater, 
men naturen er selvsagt den helt 
store attraktion. Vi var i Tromsø 

i efterårssemesteret, så vi brugte den første måned på 
vandreture til nogle af de mange fjeldhytter i området. 
Derudover tog vi til på forlænget weekend til øgruppen 

Lofoten, hvor der er hyggelige 
fiskerbyer og fantastisk flot 
natur. En af de store oplevelser 
i Tromsø i efteråret var nordlys, 
som vi så flere gange både i og 
udenfor byen i løbet af vores 
ophold. I midten af november 
kom der meget sne, hvilket gav 
mulighed for at køre på langrend 
og alpinski. Herudover var vi 
på hundeslædetur, hvor vi selv 
kørte rundt i snelandskabet samt 
på hvalsafari, hvor vi så både 
spækhuggere og pukkelhvaler 
helt tæt på! 

Vi havde et fantastisk ophold i Tromsø med søde 
mennesker, sjove oplevelser og enestående natur. Vi vil 
på det varmeste anbefale Tromsø til alle, som har mod og 
lyst til et arktisk eventyr! 

Tromsø – et arktisk eventyr!  Af Katrine Svart og Astrid Wiggers
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2019-nCov profylakse

10 alternative ansigtsmasker

Midt i Coronavirus trenden bringer MOK 
ekslusivt:
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At least it’s not Ebola

Mikroskoper af Madame Maier
Universet er noget rod. Denne uge bliver noget rod. Stjernerne 
har dog tydet, hvordan dit rod kommer til at se ud. NO REFUNDS  
  
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du bliver hooked på at lave stamtræer. Al genetikpensum vender tilbage, 
historiske mysterier om din familie udfolder sig - interessen eksploderer. 
Du opdager desværre også en del indavl. Det var almindeligt dengang, 
tag det ikke så tungt. 
 
Fisken
19. feb. - 19. marts
Dit rod skyldes metroen. Denne uge vil du 0-5 gange opleve at tage M3 den 
forkerte vej rundt, og efter den 3. gang har du det som om du er fanget i Pans 
labyrint. På den ufede måde. Den første hjemløse du møder, vil være din frelser. 

Vædderen
20. marts - 19. april
……………

Tyren
20. april - 20. maj
Stjernerne har ikke kunne se noget rod i din uge - kun MOD. Modig 
som efter 2. shandy PB til frebar, giver du dig i kast med alt det du ikke 
tør. MEN LAD FOR GUDS SKYLD VÆRE MED AT OPDATERE DIN IPHONE 
 
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Denne uge bliver du besat af k(h)at. Om det bliver irriterende pelsede 
dyr, katte, eller den tygge-licious psykedeliske plante khat, har stjernerne 
ikke kunne se. Spændende, hva´? 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Dü vil öpleva: Sylt (danska: Sild) är en tysk ö i Nordsjön. Den tillhör Kreis 
Nordfriesland i Schleswig-Holstein, och Nordfrisiska öarna. Tysklands 
nordligaste punkt finns här.

 Løven
22. juli - 22. aug.
Du får dit lømmelansigt på, og du bliver  you guessed it - en værre rod. 
Fordi du er rolig af gemyt vil dine narrestreger være benigne. Stjernerne 
synes, du skal skifte white-board tuschen ud med en permanent tusch 
Bare én gang. Live a litte. Uuuuh   

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du kommer til at ‘OK Boomer’ din far/mor, hvilket resulterer i at han/
hun ikke længere betaler for nogle af dine ‘whoops abonnementer’ fra 
dengang du var 17. #worth 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du forsøger dig med en ansigtsmaske med kaffegrums, og det er meget 
lækkert, indtil dit ansigt ikke kan sove. Du prøver at falde i søvn, men 
dine øjne åbner sig spontant. Det bliver en effektiv men ulækker uge. 
Husk øjendråber. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
 Den tredje rod af 8 er lige præcist så fedt, du får det i denne uge. Du får det 
nemlig 2 gange så fedt som alle andre, dog skal du lige pudse dine matematik 
skills til. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Stjernerne ved, at du er en all star. Dog kun på tysk: Hey, du bist jetzt ein 
Allstar, sieh zu dass du dein Spiel gestartet bekommst, los spiel
Hey, du bist jetzt ein Rockstar, starte endlich deine Show ...! Fucking nice.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Hvis du forvilder ned hos tandlægerne, får du, halv-frivilligt en 
rodbehandling. Gratis. Havde du brug for den? Kun tandlægerne ved 
det, for vi ved ikke en skid om tænder. 

Fortæl os hvilken der er din yndlingsmaske på mok@mok.dk



Torsdag den 20. februar inviterer vi traditionen tro alle FADL-
medlemmer til Fastelavn i FADL-huset på Blegdamsvej.

Arrangementet starter klokken 16.00 med fastelavnsboller 
og varm kakao inden vi 16.30 slår katten af tønden. Der 
er kroner til både konger og dronninger samt præmie for 
bedste udklædning.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag!

F A D L s 
Fastelavn

2020

FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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Nu er den helt gal: 
Alle i hele verden 
er døde på grund 
af coronavirus

Et af mere end 7,7 milliarder ofre af det frygtede coronavirus.

G E N È V E   -  I  e n  a u t o m a t i s e r e t 
p r e s s e m e d d e l e l s e  f r a  Ve r d e n s -
s u n d h e d s o r g a n i s a t i o n e n ,  W H O, 
konstateres i dag at jordens samlede 
befolkning - cirka 7,76 milliarder 
mennesker - er afgået ved døden på 
grund af coronavirusset. 

Konsekvenserne af pandemien er utallige 
og omfattende, rapporterer flere danske 
medier. Dansk eksport forventes at falde 
dramatisk de kommende uger. 

Udover det store antal menneskelige ofre 

er flere flagermuse i Kina omkommet på 
grund af det slemme virus. 

Den grusomme nyhed om den store 
pandemi bl iver nu rappor teret og 
publiceret af automatiserede bots på 
nyhedsbureauer i over 172 lande og læst og 
kommenteret på af andre automatiserede 
bots på servers rundt om på kloden. I, for 
one, welcome our new robot overlords. 
333uvjjjdih5iojccc99999999. Bzzzt.

Albin // MOK-red.
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INFORMATION FRA DIN ALLERBEDSTE 
STUDENTERKLUB - DU HAR HELLER IKKE ANDRE, 

MEN ALTSÅ 

LUKKET NU 
Studenterklubben er lukket for daglig drift (læs: kaffe), da verdens bedste 
medicinerrevy er i gang med at forberede et brag af en forestilling. 

MEN SÅ TILBAGE 
Studenterklubben er tilbage mandag d. 24/2-
20 med kaffe og kram - vi opdaterer også 
facebook og informerer hvis der skulle være 
ændringer til denne ellers bangern plan. 

VÆR MED! 
Vil du være med i HG? HG (HusGruppen) er de 
mennesker, der sørger for at Studenterklubben 
trækker vejret hver dag. Det er skønt at ventilere 
studenterklubben, og alle er velkomne. Der 
holdes HG-intro mandag d. 24/2 kl. 15.40 i Studenterklubben.  

FILMAFTENER 
Studenterklubben gentager successen fra sidste semester, og inviterer 
til filmaften. Efter vi åbner igen, vil der holdes filmaften 2. tirsdag i hver 
måned. Kom med og oplev din studklub med ægte biografstemning - 
her er allerede mørkt. Filmene annonceres løbende. 

OG SIDST MEN ABSOLUT IKKE MINDST SKAL DU 
GLÆDE DIG TIL

DU SÅ HELT RIGTIG: Studenterklubben præsenterer et brag af en 
semesterstartsfest 

RAVE X WHITE SENSATION

D. 29/2-2020 kl. 21.00-04.00

Du skal bruge en billet for at komme ned for at rave (koster 30 
DKK). Dresscode er - you guessed it- WHITE. 

Der sælges billetter i storebar i Studenterklubben   
mandag d. 24/2 kl. 15-16
 tirsdag d. 25/2 kl. 16-17 
onsdag d. 26/2 kl. 14-15 

MEDICINERREVYEN
 - Sådan cirkus - 

Årets revy er på trapperne og vi glæder os til at vise jer den vildeste 
forestilling! Der vil være ildshow, klovne, elefanter og vilde dyr - 

måske! 
Vi spiller i uge otte: mandag til fredag kl. 20 og lørdag kl. 19. 

Billetter kan købes fra den 12. februar kl. 20.00 på TicketMaster.
dk. Vi ses! 

MOK HAR IKKE SET OSCARS MEN HAR SET NOK 

SO-ME TIL AT GIVE DIG SJOVE HIGH-LIGHTS  

DER FINDES OGSÅ KVINDELIGE INSTRUKTØRER 

OG GODE FILM I ÅR 

OSCARS, TAK 

Bedste film: ‘Parasite’
Bedste kvindelige hovedrolle: Renée Zellweger for ‘Judy’
Bedste mandlige hovedrolle: Joaquin Phoenix for ‘Joker
Bedste instruktør: Bong Joon Ho for ‘Parasite’
Bedste sang: ‘Love me again’ fra ‘Rocketman’
Bedste musik: ‘Joker’
Bedste internationale film: ‘Parasite’
Bedste make up og styling: ‘Bombshell’
Bedste visuelle effekter: ‘1917’
Bedste klipning: ‘Lemans ‘66 (Ford vs. Ferrari)
Bedste fotografering: ‘1917’
Bedste lydmiks: ‘1917’
Bedste lydredigering: ‘Lemans ‘66 (Ford vs. Ferrari)
Bedste kvindelige birolle: Laura Dern for ‘Marriage Story’
Bedste korte dokumentar: ‘Learning to skateboard in a warzone (If you’re a girl)’
Bedste dokumentar: ‘American Factory’
Bedste kostumer:  Jacqueline Durran for ‘Little Women’
Bedste scenografi: ‘Once upon a time in Hollywood’ 
Bedste kortfilm: ‘The Neighbors’ Window’
Bedste adapterede manuskript: ‘Jojo Rabbit’ 
Bedste originale manuskript: ‘Parasite’ 
Bedste animerede kortfilm: ‘Hair Love’
Bedste animationsfilm: ‘Toy Story 4’ 
Bedste mandlige birolle: Brad Pitt for ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Eminem opførte sin signatursang og folk var forvirrede. Rebel Wilson 
og James Corden klædte sig ud som katte, og det var nok det sjoveste, 
der er at berette. 

Hvis du havde glemt det, havde halvdelen Hollywood været med 
i mega-floppet ‘Cats’ og det er der tydeligvis ikke lavet nok sjov 
med.  Folk tog selfies. 

Nathalie Portman var en champ. 

VINDERE 2020
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Det er kommet de medicinstuderende i MedicinerRådet for 
øre, at medbragt CAS-lommeregner og medbragt USB-stik 
bliver forbudt til eksamener på Peter Bangs Vej. Dette bliver 
implementeret fra d. 1. sept. 2020.  

Processen  

Uddannelsesledelseskredsen og alle eksamensformænd 
på de relevante fag er blevet hørt, og der er herfra ikke 
ytret bekymring. Forslaget skal til endelig godkendelse i 
dekanatet til maj/juni. De studerende og resten af studi-
enævnet er dernæst blevet orienteret om beslutningen 
på studienævnsmødet d. 4. feb. (dd.). 

Vi er som studerende ikke blevet inddraget i beslut-
ningsprocessen, ej heller er vi blevet hørt om alternative 
løsningsmuligheder. En beslutning, der påvirker vores 
eksamener i sådan en grad, bør forbi de studerende først.

  

Det foreslåede alternativ i stedet for medbragt lom-
meregner og USB-stik 

Det vil blive muligt at anvende computerlommeregner 
fra Windows version 10.0.14393.0, LYX 2.2.1, Maple 2016 
samt Mathtype 6.8. I stedet for USB-stik bliver der mulig-
hed for at benytte Digitale Noter (hvor filer uploades fra 
en ’sky’ tilgængelig på Peter Bangs Vej). 

Fra 1. sept. 2020 er kun ovenstående tilladt. 

Hvorfor? 

Vi studerende tolker forslaget som skyts imod evt. snyd 
ved brug af lagret data på lommeregner, eller brug af 
forbudte hjælperprogrammer/filer på USB-stik. Vi er 
ikke blevet orienteret om, hvorvidt snyd ved brug af 
CAS-lommeregnere er et stigende problem. 

Berørte eksamener 

•	 Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemi-
ske komponenter (lommeregner)

•	 Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævs-
biologi inklusiv excitable celler (lommeregner)

•	 Eksamen i medicinsk genetik (lommeregner)

•	 Eksamen i medicinsk psykologi og sundheds-
psykologi (USB-stik)

•	 Eksamen i diagnostiske fag (lommeregner)

•	 Integreret eksamen i immunologi, basal patolo-
gi og basal farmakologi (lommeregner)

•	 Integreret eksamen i mikrobiologi og kliniske 
sygdomsenheder (lommeregner)

•	 Integreret eksamen i nyrer, endokrinologi og 
blod (lommeregner)

•	 Kursus og eksamen i intern medicin og kirurgi 
(lommeregner)

•	 Eksamen i statistik, epidemiologi og medicinsk 
sociologi (USB-stik og lommeregner) 

Ikke eksplicit nævn i forslaget, men vi tænker dog: For-
slaget må også berøre eksamen i hjerte- og lunge og 
mave-tarm. 

Faglige bekymringer til eksamen 

Det er de studerendes bekymring, at det faglige fokus 
og tidsbrug i eksamen rykkes: Det flyttes fra at forstå op-
gaven, genkalde stoffet samt vurdere hvilke formler bør 
bruges, til at kæmpe med at løse ligninger i hånden, an-
vende en ikke egnet computerlommeregner eller lære 
syntakssen i Maple/Mathtype. 

Vi havde før i tiden mulighed for formelt at evaluere ek-
samen (som vi gør med undervisning). Det har vi ikke 
længere. Det er en reel bekymring, at det faglige niveau 
og tiden til eksamen brugt på udregninger ikke ’titreres’ 
til de første semestre på denne nye ordning, og vi kan 
risikere, at flere dumper grundet tidsnød.   

Kan vi ikke klare det uden CAS-lommeregner? 

For det videnskabelige personale og ledelsen der læser 
dette, kan der måske stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor 
de studerende bruger CAS (Computer Algebra System) 
lommeregnere. CAS giver mulighed for at lommereg-
neren løser ligningen (ved ’solve’ funktionen) samt giver 
mulighed for mere sikkert at regne med enheder. 

Forslagets lette vej gennem ledelsen kan være et udtryk 
for en overset generationsforskel i matematikkundska-
ber mellem det videnskabelige personale og de stude-
rende. 

Vi er bevidste om, at man før i tiden ikke havde CAS, og 
ligningsløsning foregik i hånden eller ved brug af tabeller 
eller enklere lommeregnere. Vi har ikke fået den samme 
uddannelse i gymnasiet til ligningsløsning og opstilling 
af opgaver uden CAS. Det skyldes ikke en uvillighed for 
at lære matematik eller være medgørlige, vi bliver bare 
nødt til at understrege, at vores faglige forudsætninger 
er væsentligt anderledes end for 20-30 år siden.  

 

Personlig CAS-Lommeregner og USB afskaffes til eksamen – de studerende bør høres først! 
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Faglige og praktiske bekymringer i løbet af semeste-
ret

Hvis forslaget går igennem, bliver de studerende nød-
saget til at anskaffe sig programmerne til deres compu-
ter, så man kan øve sig i opgaveløsning inden eksamen. 
I så fald skal der overvejes hvor meget sådanne licenser 
koster, og om SUND har skaffet en ordning til de stude-
rende (som f.eks. Office-pakken). Endvidere vil de stude-
rende, der ikke er bekendt med programmerne Maple 
eller Mathtype (hvis man har brugt TI-nSpire i gymnasi-
et) skulle bruge tid på at sætte sig ind i disses syntaks.  
Det vil resultere i et ekstra tidsforbrug, og på de store 
organkurser er der ikke megen overskudstid. Det kunne 
også være passende, hvis forslaget går igennem, at Peter 
Bangs Vej holder en dag, hvor de studerende kan afprø-
ve systemerne. 

Løsningsmuligheder 

•	 Med det gældende forslag, bør eksamensspørgs-
målene i mange eksamener forenkles, hvis for-
slaget implementeres indenfor givne tidsram-
me. Her tænkes særligt på eksamensopgaver i 
organkurserne, hvor regneopgaverne fylder og 
tiden er knap.  

•	 Oplæring i CAS-programmerne på computer in-
den implementering. Dette kræver et ressource-
forbrug, men er nødvendigt for at alle studeren-
de stilles lige til eksamen. 

•	 En guide til eksamensvagterne i sletning af lom-
meregners historik, eller at de studerende skal 
fremvise en ’tom’ lommeregner hukommelse. 
Undertegnet kan informere om at TI-89 er såle-
des: 2nd ->MEM (6) -> F1 -> All memory -> Enter.   

Opfordring til medstuderende 

Vi vil fra MedicinerRådet altid meget gerne høre, om vi 
er galt på den. 

Kan vi klare os uden medbragt CAS-lommeregner til ek-
samen? 

Kan universitet stille krav om, at man lærer og anskaffer 
sig Maple inden eksamen? 

Er det faktisk mere lige, at man ikke skal investere i en dyr 
lommeregner til eksamen? 

Om du er langt i uddannelsen eller lige startet, hører 
vi meget gerne din holdning. Dekanatet skal endeligt 
godkende beslutningen til maj/juni, og vi har derfor en 
chance for at ændre processen, hvis det er vores hold-
ning. 

MedicinerRådet v. Københavns Universitet 

Hvis du har tid / synes det er sjovt – 

Venligst udregn denne opgave fra 1. semesters eksa-
menssættet (sommer ordinær 2018) 

1. Med CAS. 

2. Med ’almindelig’ computer/iPhone lommereg-
ner. 

3. I hånden. 

Og skriv dine gennemførselstider til MedicinerRådets fa-
cebookside!  (Hint: Idealgas-ligningen) 
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...også når du er i klinik eller på FADL-vagt
Få dit MOK to-go

Det her er MOKs trykker André og hans 
helt vildt store printer. Hver tirsdag står 
han op klokken 4(!) om morgenen, 
for at du kan sidde med dit varme og 
friskpressede MOK  inden frokosttid.

Her bliver de færdige MOK født og kører 
fluks ned i kasser klar til at blive leveret 
til alle MOKs 10 afhentningspunkter.
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Du ved, at du kan finde MOK på mok.dk og rundt omkring på Panum 
- men vidste du, at MOK også er lige ved hånden når du er ude på 
hospitalerne eller har færdighedstræning på CAMES? På Bispebjerg, 
Hvidovre, Herlev og Rigshospitalet kan du snuppe dit yndlings-
skoleblad sammen med frokosten, og pauserne i din procedure-
undervisning på Hammershusgade kan du tilbringe sammen med 
MOK. Du kan også finde dit blad hele fem steder på Panum!

For at fejre hvor let MOK er at få fingrene i, udlodder vi i 
denne uge FADLs Medicin, sponsoreret af FADLs Forlag. 

For at vinde bogen skal du tage et billede af hvorfra du 
har hentet denne uges MOK, og lægge det op som en 
kommentar på ugens MOK-Facebookopslag senest 
mandag den 17. februar klokken 12.00, 
hvor vi trækker lod om den heldige vinder.


