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MOK udkommer.
Medicinerrevy forestilling

TORSDAGV

FREDAG

LØRDAG

Medicinerrevy forestilling - finale!
Hippedihop det er stadig weekend
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Albin deltager i vasaloppet - heja sverige!
Revyen har tømmermænd

MANDAG

MOK deadline 12.00
SATS kursus i kritisk artikellæsning 16.30
SPLAS avanceret suturkursus

TIRSDAG

Banko på Riget.
Alice er i en love-bubble

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“
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Tour de Chirurgie: Karkirurgi
Medicinerrevy forestilling

Medicinerrevy forestilling
Woop woop så er der weekend!

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

Bagvagten og dig som lægevikar-forvagt når 
vagttelefonerne er på flightmode.

Basisgruppens fulde navn: 
Synapse - Life Science Connect

Basisgruppens forkortelse:
Synapse 

Facebook: https://www.facebook.com/synapse.bioscienceconnect/
Hjemmeside: www.synapse-connect.org 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/synapse---life-science-connect/
Instragram: https://www.instagram.com/synapseconnect/?hl=en

Synapse – Life Science Connect er en non-profit studenterorganisation, 
der har til huse i Sunds Innovationshub – SUND Hub. For at udforske hvilke 
muligheder der er efter studiet når man f.eks. har læst medicin, biologi, 
bioteknologi, molekylær biomedicin, farmaci eller lignende, planlægger vi en 
række forskellige slags arrangementer, herunder workshops, industry-talks, 
company-visits, sommerskoler, konferencer, etc. Hvis du er nysgerrig, så hold 
dig opdateret på vores facebook. 
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En guide til letvægtsudstyr til vandring
af Albin /MOK-red.

Foråret nærmer sig med hastige skridt, og det kan være at man har planlagt en vandretur om ikke alt for længe. En god tur starter med omhyggelig 
planlægning. Få ting kan ødelægge en tur så meget som hvis ens udstyr ikke spiller, og det kan derfor være en god idé at investere lidt tid i, at udforske 
hvad man egentlig ønsker at købe. Her kommer en guide med tips ud fra de erfaringer jeg har dannet mig efter 5000+ km på gåben.

Hvis du spørger mig spiller vægten på den pakkede rygsæk en meget stor rolle i hvor positiv oplevelse en vandretur er, og derfor kommer meget af denne tekst til 
at handle om hvordan man skærer ned på vægten. Jeg vil starte ud med nogle overordnede tanker og idéer omkring vandring og ’ultralightfilosofien’, efterfulgt af 
kommentarer omkring specifikt udstyr.

Det første man bør gøre, når man planlægger en tur er at undersøge vandrerutens specifikke forhold. Hvordan er temperaturen, om dagen og om natten? Skal man 
forvente meget regn?  Hvor mange timer og kilometre om dagen regner man med at vandre? Er der letnavigeret? Myg? Og så videre. Man kan markant forbedre sin 
tur ved at efterlade de ting hjemme som man efter lidt research, opdager slet ikke er nødvendige!

The Big Three
Den nok vigtigste del af udstyret er ´The Big Three´, dvs. rygsæk, sovesystem 
(sovepose/quilt samt liggeunderlag) og shelter (telt eller tarp). Det er her man kan 
spare mest på vægten og det er måske også især her man skal investere i godt 
udstyr. Husk at købe rygsæk som det sidste, når du ved hvor meget bæreevne og 
hvor stor en volumen du har brug for. 

Et shelter er en af de store investeringer. Jeg kan anbefale et materiale som hedder 
Dyneema Composite Fabric (DCF) som er superlet, meget stærkt, vandtæt og uden 
stretch, så telte lavet af DCF vil ikke begynde at falde sammen. Ulemper ved DCF 
er at det er dyrt og ikke lige så holdbart som andet materiale f.eks. SilNylon. Hvis 
man i forvejen planlægger at vandre med vandrestave er det oplagt at købe et telt 
hvor man bruger sine vandrestave som teltstænger. Et fantastisk 2-mandstelt som 
jeg ikke kan anbefale nok er Duplex fra amerikanske Zpacks (som kun vejer 600 
gram!). Der er lige kommet en europæisk kopi fra Norge som hedder Bonfus Duos. 
Man kan også overveje en tarp – det er lidt mere ekstremt end et telt, men giver 
også en helt særlig frihedsfølelse.

Sovesystemet består af en sovepose eller en quilt samt et liggeunderlag. En 
sovepose/quilt kan købes enten i dun eller syntetisk materiale. Dun har en fantastisk 
varme-til-vægt-ratio, men er ret dyrt og fungerer elendigt når det er vådt, så det 
er vigtigt at holde sin sovepose tør. En quilt er ligesom en dyne, som man vha. 
straps hæfter til sit liggeunderlag. Idéen er at det dun man ligger på bliver komprimeret og derfor næsten ikke isolerer varme, og man kan således spare en del vægt 
ved at ´skære´ den del af soveposen væk. Eksempler på producenter af gode soveposer og quilts er Katabatic, Enlightened Equipment, Western Mountaineering, 
Cumulus og As Tucas. Et liggeunderlag kan enten være oppusteligt eller lavet i skum (eller en kombination). Der er fordele og ulemper ved begge: et liggeunderlag 
er varmere og mere behageligt, men dyrere og kan komme til at punkteres. Et liggeunderlag i skum kan man også bruge i løbet af dagen til at sidde eller ligge på, 
f.eks. til frokostpausen. Eksempler på gode liggeunderlag er Thermarest Uberlite og Thermarest Z-lite.

En rygsæk skal sidde behageligt på ryggen og være tilpas stor og holdbar til turens specifikke forhold. En fordel ved at have meget let udstyr er at man kan købe 
en rygsæk uden hoftebelte, hvilket gør turen meget mere behagelig. Men dette kan først anbefales ved en ´base weight´ under ca 5 kg (dvs. den samlede vægt af 
dit udstyr minus mad, vand og brændstof.) Gode producenter af ultralight-rygsække er f.eks. Mountain Laurel Designs, Gossamer Gear, Hyperlite Mountain Gear og 
Pa’lante Packs. Hvis man alligevel gerne vil have noget lidt mere robust er Osprey Exos en udmærket rygsæk.

Tøj & sko
Godt fodtøj er meget vigtigt. En fordel ved en let rygsæk er at man kan lade de store tunge vandrestøvler med ankelstøtte blive hjemme og bruge trail runners 
(løbesko med friktionssål) i stedet for. Valg af sko handler også meget om præference, jeg kan godt lide Altra Lone Peak pga. den brede forfod som mindsker risikoen 
for vabler. Husk at prøve dine sko af et par gange før du tager af sted. Prøv så vidt muligt at minimere mængden tøj du medbringer. Afhængigt af forholdene vil en 
typisk pakkeliste inkludere: en regnjakke (som også fungerer som vindjakke), regnbukser eller en regnkilt, et isolerende lag med hætte for overkroppen (dunjakke/
syntetisk jakke/fleece), 1-2 par ekstra sokker samt et par lette vindbukser hvis man vandrer med shorts. Ved kolde temperaturer også vanter, hue og et base layer-sæt. 
Meget mere end det behøver man egentlig ikke. 

Øvrigt
Minimér antallet unødvendige ting i rygsækken som du alligevel ikke vil bruge. Nogle ting som kan være godt at have med er: power bank, myggenet til hovedet, 
en lille kniv, en lille pandelampe eller lommelygte, en ske i metal med langt håndtag, en lille gryde i titanium (ca 500 mL per person), brændere (BRS 3000t er god) 
inkl. gas, et basalt kit med toiletgrej og førstehjælpsudstyr, evt. kort og kompas. 

Ressourcer og hjemmesider på nettet
https://lighterpack.com/
Et tip er at oprette en profil inde på Lighterpack, lave en liste og skrive alt udstyr ind opdelt efter kategori (f.eks. rygsæk, sovesystem, shelter, tøj på kroppen, tøj i rygsækken, køkkenting, 
elektronik, intimhygiejne, andet). På den måde får man et meget godt overblik over sit udstyr og hvor meget de individuelle komponenter vejer. Til dette er en køkkenvægt meget god.

https://reddit.com/r/ultralight
På Reddit findes en subreddit omkring ultralight-vandreudstyr. Det er det bedste sted på nettet for at blive klogere på hvordan man optimerer sit udstyr og skærer vægt fra sin base 
weight. Inde på /r/ultralight finder du mange meget rutinerede vandrere, så der er meget god info at finde om især udstyr men også andre ting relateret til vandring.

Det meste letvægtsudstyr laves stadig i USA, så hvis man på et tidspunkt får mulighed for 
at købe grej derovre kan man spare mange penge. Her er nogle af de bedste amerikanske 
producenter af ultralight-udstyr:
https://mountainlaureldesigns.com/
https://zpacks.com/
https://www.gossamergear.com/
https://www.hyperlitemountaingear.com/
https://www.ula-equipment.com/
https://enlightenedequipment.com/

Der findes også nogle europæiske hjemmesider som kan være et kig værd:
https://www.ultralightoutdoorgear.co.uk/
https://www.outdoorline.sk/en/
https://backpackinglight.dk/
https://bonfus.com/
https://www.astucas.com/en/
http://sleepingbags-cumulus.eu/
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Vil du gerne lære mere om førstehjælp? Så er 
Førstehjælp for Folkeskoler lige noget for dig!
Den 20. februar kl 16 holder Førstehjælp for Folkeskoler i samarbejde med PIPPI et 
spændende
oplæg om førstehjælp til børn, hvor alle er velkomne.
Bagefter holder vi et hyggeligt månedsmøde. Her har du mulighed for at møde alle de søde
mennesker i FFF og høre mere om vores fffantastiske basisgruppe.

Derudover holder FFF uddannelsesdag den 14. marts. Her har du mulighed for at uddanne 
dig til
førstehjælps-underviser, hvorefter du kan komme ud og undervise folkeskoleklasser I 
førstehjælp.
Det bliver en super spændende og hyggelig dag med faglige oplæg og sjov og ballade.
Se vores Facebook event ’Førstehjælp til børn – et foredrag af PIPPI og FFF’ for mere info 
omkring
foredraget og læs mere om hvordan du tilmelder dig vores uddannelsesdag på Facebook 
eventet
’Uddannelsesdag Førstehjælp for Folkeskoler KBH F2020’
Vi glæder os til at se dig!

Kom med til et spændende foredrag og bliv klogere 
på organtransplantation onsdag d. 26!
SAKS og DONAID inviterer i samarbejde til foredrag om organtransplantation, set fra en 
kirurg og
en patients synsvinkel.
Hvordan forløber transplantationen? Hvordan er forløbet fra start til slut – fra organet er i
donoren, til det er blevet transplanteret til modtageren? Hvilke kirurgiske udfordringer står
operatøren overfor?
Alt dette og meget mere vil vi blive klogere på når overlæge, Ph.D., klinisk lektor Christian 
Joost
Holdflod Møller præsenterer kirurgens synspunkt.
Efterfølgende har vi inviteret Camilla Staubo, der er blevet 
lungetransplanteret. Hun fortæller om
sin historie før, under og efter transplantationsforløbet.
Vi glæder os til at se jer onsdag d. 26 febuar fra kl. 16:00
Foredraget afholdes i Jerne auditoriet
//SAKS og DONAID IMCC

PORTOS: Skadestuerøntgen – fra top til tå

Skal du snart stå i skadestuen, og vil du mindske risikoen for at overse patologi på 
røntgenbilleder?
Kom og hør en effektiv gennemgang af de hyppigste frakturer i skadestuen.
Der vil være gennemgang fra top til tå, med fokus på radiologiske fund, når læger og Ph.d-
studerende inden for radiologi Sofie Bech Andersen og Stinne Byrholdt Søgaard gæster 
PORTOS d. 26/02 kl. 16:30-18:30.
PORTOS sørger som altid for kaffe, te og snacks. 
Oplægget er gratis og alle interesserede er
selvfølgelig velkomne uanset semester og studie. Se 
mere på PORTOS FB-side.

Mener du, at unge har gavn af god seksualunder-
visning? 
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).
BLIV UDDANNET
Tag med Sexekspressen på hyttetur en hel weekend. Her bliver du uddannet sexpert af 
de erfarne
sexperter. Begivenheden finder sted D. 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)

Tour de Chirurgie: Karkirurgi
  
Så er det blevet tid til årets 2. Tour de Chirurgie foredrag med et drøn-spændende kirurgisk
speciale: Karkirurgi.
Hvad laver man som karkirurg? Hvorfor blive karkirurg? og Hvordan bliver jeg karkirurg? 
Alt dette og meget mere kan du få svar på, når SAKS inviterer til spændende foredrag 
om karkirurgi i forbindelse med vores foredragsrække om de kirurgiske specialer 
Tour de Chirurgie. Det foregår d. 20. februar 2020 kl 17:15 – 19:15 i lokale 29.01.30 (i 
tandlægekælderen).
Vi får besøg af hoveduddannelseslæge Benjamin Vikjær Sandholt og overlæge Louise 
Rosenørn de la Motte fra karkirurgisk klinik på Rigshospitalet, der kommer og fortæller om 
dagligdagen i det karkirurgiske speciale og vejen til speciallægetitlen.
Alle er velkomne, og der er som altid lækre snacks og ikke mindst fantastisk selskab.
 
Yderligere  information vedrørende  de specifikke events, tilmelding  og tidspunkter findes  
på vores  facebookside:  SAKS – Studerendes  Almene Kirurgiske Selskab.

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 gode beslutninger, når det kommer til at sy patienten
sammen.
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, 
som åbner d. 18/2 – så sid klar!
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 ibasale kirurgiske færdigheder.
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Fra opgave til publikation: 
Systematiske reviews og metaanalyser
Vil du have din fremtidige bachelor- eller kandidatopgave publiceret i et internationalt 
tidsskrift, men ikke ved hvordan man gør? Så kom til foredrag med læge Yousif Subhi, der 
introducerer os til det systematiske reviews og metaanalysen, som er oplagt til at være dit 
næste projekt og artikel.
Kort fortalt er et systematisk review/metaanalyse et litteraturstudie, som opsamler alt viden 
omkring et emne og sammenfatter dette til en overordnet konklusion. Med kritisk tilgang til 
studiedesign og metode, er det en lærerig proces, hvor man får indblik i hvad god forskning 
egentlig er og hvordan man effektivt griber videnskabelige artikler an i sit fremtidige virke 
som læge. Samtidig er det en god måde at fordybe sig i det emne man evt. ønsker at forske 
videre i. Det en form for forskning, hvor der er stor fleksibilitet i arbejdstiden, man kan arbejde 
hjemmefra og det kræver ikke at man tager fri fra studiet. What’s not to like?
Den 11. marts kl. 16.15 i (lokale kommer) vil Yousif Subhi dele ud af sine guldkorn fra sin store
forskningserfaring.
Han har taget sin ph.d. og vil komme og fortælle om hvad et systematisk review er, hvad der 
er vigtigtat gøre, når man skal skrive et og om krav til processen fra hypotese til udgivelse.
Der vil i pausen blive serveret lidt koffein og sødt til ganen.
Så grib fat i din læsemakker og kig forbi til en hyggelig eftermiddag i forskningens tegn. 

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 &quot;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! 

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

Statistikkursus i R
PUFF er stolte af endnu en gang at kunne præsentere det efterspurgte statistikkursus i 
programmet R!
Har du data, som skal analyseres? Er du ved at indsamle data til din kommende publikation?
Eller trænger du til et større kendskab til statistiske analyser, inden du skal i gang med din 
forskning?
R er et programmeringssprog, som bruges i mange statistik- og dataanalyse programmer. 
Programmet er ideelt til epidemiologisk datahåndtering, fremstilling af grafer, udførelse af 
statistiske modeller, og vigtigst af alt, er programmet GRATIS! Derfor er det også et værktøj, 
som hyppigt bruges blandt forskerkredse til sundhedsvidenskabelig forskning.
Til dette kursus vil du blive undervist af Claus Thorn Ekstrøm, sektionsleder og professor 
på Det Biostatistiske Fakultet på SUND. Claus har en del erfaring i tilrettelæggelse af 
statistikundervisning på ph.d.- skolen og på medicinstudiet, og har derudover skrevet 
flere statistikbøger.

På kurset vil du få:
o Kendskab til programmering og datahåndtering i R
o Blive introduceret til den teoretiske viden bag de hyppigst brugte statistiske modeller
o Få vejledning i hvordan du skal udføre dine egne statistiske analyser
o Lære at fortolke det dataoutput du producerer i programmet
o Kursuscertifikat som bevis på fuldførelse af kursus
Det koster 650 kroner at deltage i kurset, som vil forløbe sig i Mærsk tårnet over 6 uger i 
løbet af maj måned.

Fordelingen af dagene ses over følgende 5 undervisningsdage af 3 timer, alle i lokale 13.1.83:
o Onsdag d. 29. april 2020 kl. 17:15 til 20:00
o Torsdag d. 7. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
o Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
o Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
o Mandag d. 25. april 2020 kl. 17:15 til 20:00

Tilmeld dig
Der åbnes for tilmelding d. 24/2-2020 via biletto.dk. Linket hertil samt information om 
dato, tid og sted
findes på vores Facebook begivenhed ”Statistikkursus i R – forår 2020”. Pladserne uddeles 
efter først-til-mølle-princippet. I er velkomne til at kontakte os for yderligere information 
på vores Facebook side PUFF –Panums UngdomsForsker Forening.
Tag din studiemakker med og spred ordet i din forskningsenhed!

MÅNEDSMØDE MED FAGLIGT OPLÆG OM ABCDE-
ALGORITMEN
Til dette månedsmøde får vi besøg af Johan og Claus, der vil fortælle os om ABCDE-
algoritmen, der er tilgangen til håndtering og behandling af alle akutte patienter.
Johan er reservelæge med erfaring fra både anæstesi og kardiologi og Claus er i 
hoveduddannelse i anæstesi på Bispebjerg.
Efter den teoretiske gennemgang (ca. 20 min), vil de to stå for at facilitere 2 simulationer 
af ca. 20 min. varighed hver, hvor vi kan få omsat teori til praksis. Her får i også udleveret 
ABCDE-lommekort til kitlen.
For såvel nye som gamle medlemmer, håber vi at se mange til dette super gode arrangement 
og oplæg, der har været efterspurgt af medlemmerne.

Udover oplægget, så er der vanligt månedsmøde med slik, sodavand og gennemgang 
af foreningens aktiviteter - og dermed god mulighed for nye medlemmer for at høre om, 
hvad vi går og laver.

Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 4. marts 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 PATIENT (FÅ PLADSER TILBAGE)
Det evigt populære “Kursus i Akut Patient” er tilbage! Har du snart eksamen i akut
patient, eller skal du i klinik/vikariat/KBU, så læs med her:
Kurset er et teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række af de hyppigste
og mest livstruende medicinske og kirurgiske tilstande, som man kan møde i
klinikken. Kurset er opdelt i en mindre teoretisk del og en større praktisk del:
På den teoretiske del fokuseres der på den systematiske patientgennemgang ud fra
ABCDE-algoritmen, ligesom akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer
berøres. Ved hjælp af lommekort og en kort beskrivelse, vil kursisten hjemmefra
(overfladisk) blive introduceret til de patoanatomiske og –fysiologiske årsager bag
førnævnte tilstande. Da kurset lægger et større fokus på den systematiske
patientgennemgang end specifikke diagnoser, vil der op til kursusstart blive sendt et
kort systematisk skriv ud omkring de diagnoser man vil kunne møde i løbet af
kurset.
Langt den største del af dagen, nemlig den praktiske del af kurset, består af
simulationstræning vha. CAMES Herlevs avancerede manikiner, der kontrolleres af
uddannede operatører fra CAMES. Udover den systematiske patientgennemgang vil
der under simulationstræningen trænes i, at diagnosticere og iværksætte
behandling af en akut kirurgisk eller medicinsk tilstand, ligesom der er fokus på at
træne kursisten i at påtage sig rollen som kommunikator og leder i et
behandlingsteam.
Det praktiske:
Kurset afholdes d. 8. marts kl. 08:00 – 17:30 ved CAMES Herlev.
Alle kan deltage og der er således ikke noget semesterkrav for deltagelse :-)
Der er kun meget få billetter tilbage! Billetter købes via vores hjemmeside:
www.sats-kbh.dk

KURSUS I AKUTTE PROCEDURE
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række akutte procedurer til løsning
af ABC-problemer.
På kurset undervises der i nødtracheotomi, aflastning af trykpneumothorax,
anlæggelse af pleuradræn samt anlæggelse af intraossøs adgang på
donationsmateriale (mors).
Før kurset udsendes materiale, der gennemgår procedurerne. Kurset starter med en
teoretisk gennemgang af indgrebene, indikationer og kliniske problemstillinger hvor
indgrebene er relevante. Derefter fortsætter kurset på dissektionssalen, hvor
indgrebenes praktiske udførsel først demonstreres af underviserne, hvorefter
kursisterne har god tid til at øve den praktiske udførsel.
På kurset lægges vægt på procedurernes praktiske udførsel og hands-on-
tiden prioriteres.
OBS.: Medbring egen kittel!
Hvem er du?
Medicinstuderende – bestået 3. semester
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester
Det praktiske:
Kurset afholdes på Dissektionssalen på Panum d. 5/3, kl. 16.15-21.15
Pris 100 kr. (inkl. snacks og mad). Billetsalget starter d. 20/2 kl. 17:00
Tilmelding under ”kurser &amp; events” på SATS-kbh.dk
Kontakt:
Stine Uhrenholt Jensen, stine.u.j@gmail.com
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Vil du udvide din faglige horisont og dine 
interkulturelle kompetencer? 
Så tag på et 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 fakultets aftaler i Norden/Europa:
- Belgien
- England
- Finland
- Frankrig
- Grækenland
- Island
- Italien
- Norge
- Schweiz
- Slovenien
- Sverige
- Tyskland
- Østrig

både i efteråret 2020 og foråret 2021.

Ansøgningsfrist
Du søger via en elektronisk blanket senest den 1. marts 2020 kl. 23:59. Du finder blanketten
på din studieinformation.
 
Har du brug for sparring?
Hvis du har brug for at vide mere inden fristen, kom forbi i International Vejlednings drop
ind hver tirsdag kl. 11-13 og torsdag kl. 13-15 i lokale 15.1.10 på Panum. Du behøver ikke at
booke tid. Du er også velkommen til at skrive til os på exchange@sund.ku.dk. Husk at skrive 
fra din KUmail.

Nyt fra studenterpræsten på Panum
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

Højskolesangaften med Rasmus Skov Borring
Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af forskellige 
tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger 
om sangene. Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit arbejde med formidlingen af den 
danske sangskat, der indeholder både velkendt og nyt materiale. Han står også bag nye 
fællessange bl.a. i samarbejde med digter Jens Rosendal og som komponisten bag ”Gi’ os 
lyset tilbage”, som netop er optaget i den nye udgave af Højskolesangbogen, der udkommer 
i 2020. Kom og syng med!
Tid og sted: Torsdag d. 5. marts k. 19.30, Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Fugle- og botaniktur
Dette forår går fugleturen til strandengene syd for Kongelunden på Amager. Området er 
kendt for et varieret fugleliv og spændende botanik. Der vil være kyndig vejledning undervejs 
fra biolog og lektor Flemming Ekelund. Lektor Claus Emmeche vil igangsætte den filosofiske 
samtale og undren. Turen afholdes altid i god ånd, med fokus på samtale og fællesskab. 
Husk at tage mad og drikke med, godt fodtøj og påklædning efter forholdene. Arrangeres 
i samarbejde med Laboratoriet for Naturfilosofi.
Tid og sted: Lørdag d. 18. april
Vi mødes på parkeringspladsen ved Kongelundshallen i Dragør kl. 10.
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.
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

Vil du gøre en forskel for børn/unge 
med kræft og deres familier?
I LIVSKRAFT søger vi lige nu camp-frivillige i alderen 21-30 år til 
vores Cool Camps. Campene har til formål at støtte deltagerne 
i det videre sygdomsforløb og give dem en uforglemmelig og 
styrkende oplevelse.

Kort om LIVSKRAFT og det frivillige arbejde
LIVSKRAFT afholder Cool Camps for hhv. kræftramte unge (12-17 år), unge søskende
(12-17 år) og familierne (6-12 årige syge børn og raske søskende samt deres forældre).
De to unge-camps afholdes i sommerferien, mens familie-campen løber af stablen i løbet
af efteråret.
Som camp-frivillig vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt team bestående af andre
frivillige, sundhedsprofessionelle, aktivitetsansvarlige og folkene bag LIVSKRAFT. Med
udgangspunkt i et veltilrettelagt program venter forude en masse udfordrende, sjove og
personligt udviklende oplevelser sammen med de unge og det øvrige team. Og som
camp-frivillig får du et grundigt indblik i den vigtige og stadig mere prioriterede del af et
behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen.
Du behøver ikke at have noget forudgående kendskab til målgruppen, da vi gennem den
obligatoriske træning sørger for, at du bliver grundigt klædt på til opgaven som camp-
frivillig. Dine omkostninger til transport, kost og logi ifm. din deltagelse vil naturligvis blive
dækket. Vi har således ‘kun’ brug for din tid og dit engagement. 

Citater fra tidligere camp-frivillige, Cool Camp:
“Da jeg meldte mig som camp-frivillig til Cool Camp, havde jeg ikke i min vildeste fantasi 
kunnet forestille mig, hvad der ventede forude. En uge fyldt med inspirerende mennesker 
og helt unikke oplevelser og øjeblikke. Man lever i en magisk boble, og der opstår hurtigt 
et enestående fællesskab, hvor alle støtter hinanden”.
“Man er ikke i tvivl om, at man som camp-frivillig gør en forskel for de unge. Det er utroligt 
bekræftende, og jeg har i løbet af campen også lært meget om mig selv som person. At 
være camp-frivillig på Cool Camp har været en fantastisk og unik oplevelse”                                  

Sådan ansøger du - ansøgningsfristen er den 12. marts.
På vores hjemmeside (www.LIVSKRAFTCENTER.dk) finder du mere information om
vores camps, herunder tid og sted for opholdene og den obligatoriske træning. Det er også
her, hvor du ansøger om at blive frivillig og kan skrive dig op til nyhedsbrevet.
LIVSKRAFT arrangerer Danmarks eneste aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps for familier 
ramt af børnekræft. De såkaldte Cool Camps er blevet realiseret på baggrund af en donation 
fra Børnecancerfonden, som har støttet projektet siden 2015. Projektet er bakket op af læger 
og sygeplejersker på landets fire børnekræftafdelinger, og bag projektet står to læger, hvoraf 
den ene er tidligere børnekræftpatient.

NYT FRA STUDENTERKLUBBEN PÅ PANUM

Studenterklubben holder semesterstartsfest d. 29/2!
Endnu gang holdes der også HG-intro på mandag d. 24/2 for alle 
nye så vel som gamle som er nysgerrige på hvad studenterklubben 
kan byde på! 
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Unikt udvekslingsophold ved University of 
Tasmania på 5. semester kandidat
Kære MOK læser,
Hvis du søger et unikt udvekslingsophold, hvor du er omgivet af 
åbne mennesker og fantastisk natur, så skal du søge om at komme 
til Hobart, Tasmanien.
 
Hospitalet Royal Hobart Hospital ligger midt i byen Hobart. Det er et 
mindre hospital, og man kan hurtigt mærke, at personalet har travlt. 
Vi var begge to heldige at få tildelt de to afdelinger, vi havde søgt om 
at komme på – Emergency Department og Infectious Diseases. Vi har 
været positivt overraskede over hvor åbent, der er blevet taget imod 
os og hvor villige lægerne har været til at lærer fra sig. Generelt har vi 
fået lov til at træne og prøve mange af de procedurer, der er blevet 
foretaget.
 
En  a lmindel ig  dag på 
Infectious Diseases har 
startet med at gå stuegang 
sammen med intro- og 
overlægerne fra afdelingen 
og diskutere patienterne 
og deres behandlinger. 
Om eftermiddagen har 
man været i ambulatoriet, 
hvor der bliver lagt en stor 
indsats i flygtningesundhed. 
I Emergency Department har vi mødt ind og koblet os på en læge. 
Den pågældende læge har superviseret os i modtagelse og primær 
behandling af nye patienter.
Vi har været virkelig glade for vores kliniske ophold, der har været 
karakteriseret af stor læring og fleksibilitet.
 
Fritid
Tasmanien har så meget at byde på, og man keder sig aldrig. Helt 
altoverskyggende er
Tasmaniens fantastiske natur, som vi har prioriteret højt gennem hikes 

og klippeklatring. Man skal 
ikke mere end 30 minutter 
i bil væk fra Hobart, før 
man står på toppen af det 
nærmeste bjerg med udsigt 
over byen og havet.
 
Når man først har skaffet sig 
et telt og en sovepose kan 
man tage på en ny vandretur 
hver eneste weekend. I løbet 
af de måneder, vi har været 
her, har der også været 

udvekslingsstuderende fra blandt andet Belgien, Tyskland og Østrig, 
og vi har derfor aldrig været alene. Herudover har vi gennem de folk, 
vi har boet hos og de aktiviteter, vi har dyrket, mødt en lang række 
søde mennesker, med hvem vi har vandret, klatret, campet og i det 
hele taget nydt vores ophold, jul og nytår med.
 
Inden opholdet
Man skal inden ethvert udvekslingsophold forberede sig på, at 
der er en proces og en masse papirarbejde, der skal gennemføres. 
Efter tildeling af udvekslingspladsen på SUND søger man selv ved 
universitetet i Hobart. Der en del dokumenter, der skal anskaffes og 
udfyldes og som
kræver besøg hos blandt andet lægen, borgerservice og domstolen 
(sidstebossen) for at man i sidste ende kan blive godkendt og komme 
afsted, men det er det hele værd.
 
En sidste note herfra
Udvekslingsopholdet i Hobart har været sjovt, spændende og 
givende. Alt i alt – et helt aldeles fremragende (udvekslings)program. 

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på
Sofie Ellen Thomassen: sofie.thomassen@gmail.com
Jonathan Marstrand: jonathan.marstrand@gmail.com

Medicinstuderende til Botoxinjektion hos patienter 
med kronisk migræne
På Dansk Hovedpinecenter (DHC), Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup har vi 4 faste
medicinstuderende ansat 1 dag ugentligt hver til alm. ambulatoriearbejde samt give botox 
til patienter med kronisk migræne.
P.t. er der 3 studerende, og vi har behov for at få ansat den 4. hurtigst muligt. Man oplæres/
trænes i at give Botox og lærer om migrænebehandling, så man kan rådgive patienterne. 
Der vil være supervision ved speciallæger og sygeplejersker ifm. oplæringen, herefter 
selvstændigt arbejde.

Hvem er du?
• Kan arbejde én fast dag om ugen fra ca. kl. 8-15 (gerne tirsdage eller torsdage
• Ansættelse i minimum 12 måneder.
• Du har ideelt bestået 10. semester (neurologisk kursus).

Ansættelse efter FADL-overenskomst som timelønnet.
Yderligere spørgsmål kan rettes til:
Lars Bendtsen, overlæge, lars.bendtsen@regionh.dk 
eller
Helle Jensby, teamleder, helle.jensby@regionh.dk

Generel info om Botoxbehandling ved migræne:
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-12481/behandling-med-botulinumtoxin-botox.
pdf

Stud. Med.’er søges som studentermedhjælpere 
på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, 
Psykiatrisk Center Ballerup. 
Vi er et hold bestående af ca. 8 medicinstuderende, der søger 2 nye medlemmer. Holdets 
arbejde på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri er i forbindelse med flere 
randomiserede kliniske undersøgelser, som har til formål at beskrive det komplekse 
symptombillede hos målgruppen, vurdere behandlingseffekt samt undersøge 
patienttilfredshed. Målet er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke og 
effektivisere indsatsen over for en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper.
Vores opgave som studentermedhjælpere består i at teste patienterne for angst og 
depression efter Hamilton Rating Skemaer. Vi er blindede for patienternes behandling, 
og er således ikke inde over hverken behandling eller forskningsarbejdet. Til gengæld får 
man stor erfaring i vurdering af depression og angst, samt samtaler med mange meget 
dårlige patienter.
Vi arbejder meget selvstændigt, så det forventes, at du er i stand til dette. Vi er som 
hold meget vellidte på afdelingen, og kan altid kontakte lægerne på afdelingen ved 
tvivlsspørgsmål. Du vil blive oplært i form af en gennemgang af de brugte skemaer, en 
fællesrating samt to aflønnede følgevagter.
Vi dækker som udgangspunkt vagter hver uge tirsdag og fredag fra 9.00 - 16.00, samt 
undertiden ekstravagter onsdage. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden. 
Herudover er der 3 fællesratings pr. semester som ligger på onsdage, hvor det også forventes 
at alle på holdet deltager.
For at ansøge kræver det, at man er Stud. Med. på 3.-10. semester.. Desuden skal man 
komme til fællesratinger onsdag d. 1. april 13-15, samt tage to følgevagter i løbet af marts 
(evt. april). Det forventes at du kan tage din første selvstændige vagt fra april, og at du kan 
blive på holdet i minimum 1 år.
Ved ansøgning vil interesse og erfaring inden for psykiatrien og/eller transkulturelt arbejde
prioriteres højt. Motiveret ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål sendes til 
ali.akil.al-alak.01@regionh.dk.

Ansøgningsfristen er søndag d. 23. februar kl. 12.00. Du får svar på din ansøgning senest 
tirsdag d. 25. februar.

Forskningsårsstuderende søges til afdelingen for 
nyresygdomme på Herlev Hospital
Vi søger en forskningsårsstuderende, som er interesseret i at indgå i vores
forskningsgruppe i 6-12 måneder.
Vi skal starte en stor undersøgelse vedrørende knoglesygdom og behandling af denne hos 
nyresyge patienter. I den forbindelse vil du indgå i en allerede eksisterende projektgruppe, 
hvor du vil få det daglige ansvar for et tværsnitstudie som skal hjælpe med at belyse 
forekomsten af knoglesygdom hos patienter med nedsat nyrefunktion. Dette er således et
studie der både kan tilbyde patientkontakt og en masse erfaring med
klinisk forskning.
Du vil blive vejledt af ph.d.-studerende Sabina Hauge samt klinisk forskningslektor Ditte 
Hansen. Det forventes at du skriver dit kandidatspeciale samt en artikel i
forbindelse med dit ophold.
Vi søger en studerende som har interesse for, men ikke nødvendigvis erfaring med forskning. 
Du skal være omhyggelig, arbejdsom og have en positiv tilgang til arbejdsopgaver. Så lover 
vi at du engageres i en aktiv forskningsgruppe, som værdsætter et rart forskningsmiljø.
Stillingen aflønnes med 10.000 kroner om måneden. Ansættelse per 1. august 2020
Ansøgning med kort CV sendes til Ditte Hansen senest 1. april 2020

Med venlig hilsen
Sabina Hauge
Læge, ph.d-studerende
sabina.chaudhary.hauge@regionh.dk

Ditte Hansen
Klinisk Forskningslektor, Overlæge, ph.d
ditte.hansen.04@regionh.dk
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

KURSER FORÅR 2020
I FADL København er vi glade for at kunne tilbyde følgende kur-
ser i foråret 2020 - Vi glæder os til at se dig! Læs de komplette
kursusbeskrivelser og adgangskrav på fadl.dk/kurser

AKUT MEDICIN 1
TIRSDAG D. 03.03.20
ONSDAG D. 04.03.20
TORSDAG D. 05.03.20
KL. 17:00-21:00 

AKUT PÆDIATRI
MANDAG D. 09.03.20
ONSDAG D. 11.03.20
KL. 17:00-21:00

NEUROLOGI
MANDAG D. 30.03.20
TIRSDAG D. 31.03.20
ONSDAG D. 01.04.20
KL. 16:00-20:00

ELEKTROLYT OG VÆSKE
TIRSDAG D. 31.03.20
ONSDAG D. 01.04.20
KL. 16:00-20:00

AKUT ABDOMEN 
MANDAG D. 06.04.20
TIRSDAG D. 07.04.20
KL. 16:00-20:00

ORTOPÆD/SKADESTUE 1
TIRSDAG D. 14.04.20
ONSDAG D. 15.04.20
KL. 16:30-20:30

KARDIOLOGI 
MANDAG D. 20.04.20
TIRSDAG D. 21.04.20
KL. 16:00-20:00

EKG 2
MANDAG D. 20.04.20
TIRSDAG D. 21.04.20
ONSDAG D. 22.04.20
KL. 16:30-20:30

INFEKTIONSMEDICIN
ONSDAG D. 22.04.20
TORSDAG D. 23.04.20
KL. 16:15-20:15

PSYKIATRI 1
TIRSDAG D. 28.04.20
ONSDAG D. 29.04.20
TORSDAG D. 30.04.20
KL. 16:30-20:30

PRÆKLINIK
ONSDAG D. 29.04.20
KL. 16:30-20:30

PSYKIATRI 2
MANDDAG D. 04.05.20
TIRSDAG D. 05.05.20
ONSDAG D. 06.05.20
KL. 16:30-20:30

ORTOPÆD/SKADESTUE 1
TIRSDAG D. 12.05.20
ONSDAG D. 13.05.20
KL. 16:30-20:30

SÅR OG SUTUR
TORSDAG D. 14.05.20
KL. 16:00-20:00

EKG 2
MANDAG D. 25.05.20
TIRSDAG D. 26.05.20
TORSDAG D. 28.05.20
KL. 16:30-20:30

NEUROLOGI
MANDAG D. 25.05.20
TIRSDAG D. 26.05.20KL. 
16:00-20:00

AKUT MEDICIN 2
TIRSDAG D. 26.05.20
ONSDAG D. 27.05.20
TORSDAG D. 28.05.20
KL. 17:00-21:00

HÆMATOLOGI
TIRSDAG D. 02.06.20
ONSDAG D. 03.06.20
KL. 16:00-20:00

VIGTIG INFORMATION:

KURSERNE ER ONLINE 
MANDAG DEN 17/2 KL. 
12:00 
DER LUKKES FOR TILMEL-
DING MANDAG DEN 24/2 
KL. 12:00 OG DEREFTER 
TRÆKKES DER LOD

BETALINGSFRISTEN ER 
DEN 28/2.

TILMELDING VIA MIT.FADL.
DK
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