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ONSDAG

MOK udkommer.
Intro til Studenterforskning ved PUFF. 
Foredrag om Organtrasnplantation, ved SAKS 
og DONAID. 

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Semesterstartsfest i Studenterklubben - RAVE!
Andrea går en dag for tidligt i kirke

SØNDAG

400 mennesker vågner med UV-maling i hele 
smasken og dårlig ånde. 
Sofie skal til bål og bedeflagsfest! 

MANDAG

MOK deadline 12.00

TIRSDAG
Der sgu ikke rigtig noget. Måske kender du en 
der har fødselsdag?

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

SAKS afholder kursus i kar-kirurgi 
FORNIKS holder månedsmøde og oplæg om 
multipel sclerose.  

Klubben holder åbent til kl 19. 
Mo’s revy-blues lægger sig så småt - håber vi!

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

Basisgruppens fulde navn: 
GO - medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik 

Hvor kan der findes information om basisgruppen (facebookside/hjemmeside/
andet):
 Facebook: GO København - medicinstuderende med interesse i  
 gynækologi og obstetrik 

 Mail: gokobenhavn@gmail.com

Næste event: 
25 marts: Så nærmer semesterets første oplæg fra GO sig, hvor vi inviterer 
Østrogenial ud til en snak om vulvaen og de mere almindelige sygdomme 
man møder på en gynækologisk afdeling. 
Hiv jeres læsemakker under armen og vær med til at afmystificere det 
kvindelige underliv! 

Om basisgruppen: 
GO er en lille, hyggelig basisgruppe med studerende på tværs af semestertrin 
og vi har plads til alle. 
Dette speciale er for dig, der er til akutte tilstande, nyt liv og en overvejende 
ung patientgruppe. 

I GO skaber vi større kendskab til specialet både 
teoretisk og praktisk gennem spændende kurser 
og foredrag. I år skal vi desuden arrangere en 
temaweekend for GO basisgrupper fra hele landet - og 
du kan både være med til at planlægge og deltage!

Hvad fester du i?

Foto: Jens Jerichau Clausen 
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Det kan være svært at forestille sig de fremtidige konsekvenser 
af de menneskeskabte klimaforandringer, herunder de stigende 
vandstande i verdenshavene, som særligt truer Danmark. En 
oplagt måde at takle denne udfordring på, er ved et reducere CO2 
udledningen, og dermed forhindre sygdommen i at fremskride. 
Alternativt kan vi påbegynde symptombehandlingen: Opfinde 
brandfrie skove i Australien, genskabe alle uddøde dyre- 
og plantearter og endeligt bygge en dæmning rundt om 
Nordeuropa. Den sidste komponent 
i denne trestofsbehandling, belyses 
i denne artikel. 

G ro e s k a m p  S j o e rd  o g  h a n s 
hollandske homies synes havvand, 
dæmninger og møllehjul er det 
fedeste. Som led i denne fetish er 
Mr. Sjoerd oceanograf og meterolog, 
og har fundet på idéen, som har 
givet ham evigt boner på: Han synes 
vi skal bygge dæmnning mellem 
Norge og Skotland, og igen mellem 
England og Frankrig, for at forhindre 
havvandstigninger i Nordeuropa 
og det Baltiske Hav (the Northeren 
European Enclosure dam = NEED). 
Men først lidt baggrund; På nuvæ-
rende tidspunkt er verdenshavene kun 
steget med sølle 21 cm, som i denne 
sammenhæng ikke er imponerende, 
med en middeltemperaturstigning 
på omkring 1 grad celcius. Dog siger 
nogle af Mr. Sjoerds venner (en kilde i 
hans artikel), at havvandsstigningerne 
er forsinkede, og at man skal regne med, at havvandsniveauet 
stiger med 2,3 meter pr. grad! Så vi venter altså bare på 
yderligere 2,1 meter vand. Men, det stopper jo ikke her. Vi 
har jo fucket så grusomt op, at nogle af Mr. Sjoerds andre 
venner forudser en middeltemepraturstigning på 2,6-3,1 grad 
yderligere, som således kvitteres sammen med op mod 10 
meter vand – lort. Nogen ville måske mene, at det virker en 
kende urealistisk at bygge en 476 km lang dæming mod nord 
og en mindre 161 km mod syd. Mr. Sjoerd medgiver dog også, 
at projektet vil være en smule udfordrende, blandt andet fordi 
det kræver omrking 51 milliarder ton sand/ler, som svare til 

det årlige globale forbrug af samme. Desuden viser Mr. Sjoerds 
regnemaskine, at det jo regner i Danmark ligesom i det meste 
af verden, og dette regnvand vil akkumulere i den nyopståede 
sø svarende til 0,9 meter om året. Vandet skal således pumpes 
over i det ”resterende” verdenshav, med en kapacitet på 40.000 
kubikmeter/ sekund – det er vist pænt meget. Mr. Sjoerd har dog 
nogle venner, som kan bygge pumper med en kapacietet på 400 
kubikmeter/sekund, så det skulle ikke være noget problem, 

så længe ingen pumper det tilbage 
igen? Og endeligt: Prisen! Denne 
labre larve af en dæming er skam 
ikke gratis. Mr. Sjoerd forestiller sig at 
det skal tage 20 år og koste omkring 
350 milliarder euro (2600 milliarder 
kroner). Det kan være du tænker: 
”Hold da op, det var godt nok en 
ordenlig slat lommedadler”, men Mr. 
Sjoerd ser det sådan: (1) Vi gør ingen 
ting = det dyrt fordi vi dør. (2) Vi flytter 
alle mennesker til mere højliggende 
områder – dvs. København, Odense, 
Aarhus og Aalborg skal flytte?! Det 
er også liiidt dyrt (3) Vi bygger 
forsvarsværker i form af dæmninger 
langs alle kyster, rocker dyrt – eller 
vi bygger NEED, som kun er meget 
mere mindre dyrt. 

Det kan være du tænker: ”Hallo, 
ham den hollandske hottentot, fatter 
jo ingen ting, JEG har nemlig en 
meget bedre ide”, så hører MOK-
redaktionen gerne fra dig. Du kender 

vores mail. Hvis du mener det er en god idé, så tænk over det 
her: En gammel røverhistorie siger at nogle kinesere engang 
byggede en dæmning som påvirkede klodens rotationshastighed 
marginalt med mere eller mindre tvivlsomme følger. Hvis du 
er hysterisk biodiversitetsorienteret kunne du evt. også blive 
bekymret: Fisk, hvaler og mikroorganismer synes potentielt at 
dæmingen er nederen. Skibe, herunder containerskibe, kan 
sandsynligvis kun i begrænset omfang passere dæmingen, 
det betyder mindre plastiklort-import fra Kina som dit køkken/
børnefødselsdage nok ville savne. 

DO WE NEED THE NEED?

Billedet til venstre viser en vandstandsstigning på 5 meter og billedet til højre viser en vandstandsstigning på 10 meter. Vi håber ikke du bor på Amager.
Pssttt: Gå en tur på google, find denne feature, og prøv selv at oversvømme verden - muhahahahah!

Af Lukas \\ Et barn af verden \\ MOK-red.
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MEDICINERREVYEN 2020
Medicinerrevyen leverer endnu en gang et bundsolidt show, der underholder, rører og giver læger og lægestuderende et tiltrængt klask selvironi. MOK 
er trofaste revygængere og kan kun opfordre alle til at dyrke revy lige så intenst som vi - for hold op hvor er de dygtige. Fandommen bliver dyrket i dette 
indlæg som altid, og MOK anmelder så godt vi kan. Skribent 2 ville have ønsket have ønsket lidt mere system-kritik af sundhedsvæsnet. Der er ellers 
meget at tage fat på: Splatformen, regeringens mærkelige lægedækningsidéer, kravene til tempoet i sundhedsvæsnet etc. Sketches var også gode, 
men det er nok ikke det, skribent 2 vil huske lige denne revy for. Dette år blev vi blæst bagover af vokalerne - pak sammen X-factor, medicinerrevyen 
ville tørre røv med samtlige talentkonkurrencer.      Skribent 1: Johan Platz. Skribent 2: Andrea Maier.   /MOK.red. 

1. AKTIntroinstallation
Revyens faste indslag, som sætter stemningen, før løjerne for alvor går i gang. Årets tema var 
cirkus, og introinstallationen larmede og gøglede troværdigt som cirkusmanege. Det fungerer, 
men rummer ikke de store overraskelser. 

Introsketch - Vælg den rigtige Stig 
Arbejdsmedicineren (klassisk Bettina) kommer på besøg og sender 
hele cirkustruppen hjem, indtil de yderst kritisable arbejdsvilkår 
er forbedret (Klovnen har rhinophyma, LOLZ). Indtil da må 
østarbejderen, der i mangel af forståeligt navn bliver døbt Stig, træde 
til og levere et show. Sketchen falder lige ind under Medicinerrevyens 
spidskompetence: Nonsens med akkurat nok mening til at man 

tror man forstår hvad der foregår. Og genial sang skrevet på ‘Prince Ali.’ Stemningen er flot sat, og hvem kan ikke elske 
sangen fra Aladdin!? Helt perfekt hvis du spørger disse skribenter. Så er vi i gang!

En flad 20’er 
Panums Johnson (Palle <3) fyrer genial rap af til ‘Kig forbi.’ Twistet, som skal synges i mange år fra nu, bliver dog ‘Hus 
Forbi.’ Sjovt, let genkendeligt og så et genialt koreograferet sceneshow, hvor kulisserne flyver om ørene. Det’ sejt, og 
en fryd for øjet. Teksten skal lyttes helt igennem, for der kommer nogle perler: ‘Slikker på min finger, æselører, alt det 

shit’ Det gode ved teksten er, at den også anmelder sig selv: Støtter god mennesker, 10 ud af 10. 
Skribent 1+2 er enige, 10 ud af 10. 

Blinkesmiley
Vores moderne par har opgivet at tale sammen, og kommunikerer fra hver sin side af sengen per Messenger. Sketchens 
kvindelige hovedrolle leverer en imponerende troværdig overgang fra tvær, træt leverpostejshverdagsaften 
til sprællevende, liderlig diva. Revyen har fået mange nye ansigter og de hører absolut hjemme på en scene. 
Tempoet i sketchen er en kende lavt, hvilket vist er nødvendigt for at forældre og bedsteforældre fanger 
betydningen af alle emojis. Skribent 2 forstod ikke det, med den der donut. Pinligt…  

Face off 
Amnesty vil snakke med dig! Det er måske lidt trist, hvor ligeglade folk er med verdens sorger, kunne man tænke over. 
Fredagsforestillingen bød på, at en bolle blev smidt durk i anden rækkes ansigt. Det måtte gerne ske hver aften, for det var 
sjovt! Ikke den mest originale idé, men kemien mellem de to hovedroller er smittende og bærer sketchen hjem. 

Godt klædt på 
Tre fiskermænd på scenen, og et replikskifte der ækvivalerer det at se græsset gro. Og så BANG! Fester i waders: 
Reggae og balkan så sveden springer. MOK er forvirrede - er dette en reel sang, der er skrevet tekst til, eller 
original? Hvis original, så skal den på Spotify hurtigst muligt. Ind kommer et storslået sceneshow, med en småstiv 
bodegadulle (om hun virkelig var småstiv må stå hen i det uvisse, men hendes slingrende dans og fumlen med 
cigaretten var i hvert fald helt perfekt) og kæmpe SKUD UD til sølv-sildene i baggrunden. Hold op, hvor var 
der power på de fisk. 3x left-sild (hvor Katy Perry er erstattet af 3x fiskere), og det var smukt.  Jeg vil også feste i 
waders. Hvor skaffer man sådan nogle? 

Daddy issues
Ingen revy uden blasfemi. Jesus vil bare gerne være ung og finde 

sig selv – Og måske ligefrem score hende den lækre Maria Magdalena til festen. Men far Gud er 
allestedsnærværende og det er jo træls når man er teenager. Det er akavet, let genkendeligt, og Peter 
er eksemplet på en guddommelig god wing-man. 

Fuld af nattens stjerner
Denne sang var helt vanvittig. Den var perfekt.
Skribent 1 har intel: Det gamle revyband, der lever endnu og for længst 
er blevet læger, listede rundt i pausen og forsøgte at skaffe hendes nummer… Skribent 2 bemærker, at længe 
skal man lede efter så ren, dyb og troværdig 80’er stemme. Absolut fantastisk sang. 
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Det perfekte match 
Gamle Ole er en ensom ost, og Hr. Varti og Roquefort giver gode råd. Oste-puns på stribe, og man skulle høre godt efter 
for at følge med! Kysser Bechamel  - brilliant.

Indre dæmoner 
Der er ikke én der griner af Revyens næste indslag, der bryder lydmuren og 
tromler over revyens mangeårige berøringsangst over for psykiatrien. Vi 
bliver taget med ind i skizofreniens mørke labyrint i et meget stærkt indslag, 
med en virkelig flot fremførelse. Man blev grebet af smerten ved denne 

altomsiggribende sygdom. Om det var malplaceret i forhold til de andre indslag? Vi mener der skal 
være plads til sådanne fortællinger, men kontrasten var meget skarp, og vi havde brug for mere end 
1.5 min. jingle til at komme sig. Cadeau herfra og så håber vi at det sætter tanker og diskussioner i 
gang. Sætningen “Jeg ville ønske, at den allerhøjeste stemme var min”, har  endnu ikke sluppet MOKs 
anmeldere.  

Fri som en fugl 
Skribent 1 har besluttet sig: Revyens sjoveste 
indslag i år. Helt og aldeles perfekt nonsens, og det er perfekt leveret. De kyllingekostumer 
skal udstilles. Jeg vil have dem med hjem. Kyllingerne, set i retrospekt, var lidt seksuelt 
intense med deres fluffyness og alle lydene - det bliver dog hurtigt overdøvet af den 
totale forvirring omkring hvor Hanne er. Det var en ret lang sketch, men den kunne lige 
akkurat bære det, især med de vilde udbrud omkring det nyligt spawnede æg. *Råbt af 
forvildet høne på pseudo-høne-svensk* HEEEYYY LITEN BAAARN!  Vi var i opistotonus 
af epileptiske latterkramper.

Panums militær 
ÅÅÅÅH. ÅH. Evighedskrigen med Studieservice Center, 

liver gevaldigt op til tonerne af Rosanna med Toto. Først en tur forbi Marianne (Mokmo! <3), der desværre ikke 
kan hjælpe, så du må hellere snakke med Susanne, der desværre heller ikke kan hjælpe lige med det problem.  
Det var et fint stik til SSC’s service (og nogle gange de studerendes indtryk af mangel på samme). Det er netop 
dette revyen kan, stikke lidt på en skøn måde, og HOLD OP hvor føles det godt. Lidt ala. Panumvagterne sketchen, 
denne gang akkompagneret med god sang.  

Pausen: Revyens bassist vender tilbage med en giraføl. Så kører bussen. Første akt havde meget højt 
niveau, og det er svært at komme efter. Skribent 2 kunne, hvis muligt, have ønsket sig at se 1. akt 6 gange 
i streg, men 2. akt havde også meget godt at byde på. Skribent 1 var blevet stivere til 2. akt og var generelt 
underholdt to the max hele vejen igennem. 

Det blir’ brandgodt 
Revyen byder på et visuelt flot dansestykke, med en danser der hænger ned i liner fra scenen til at starte 
med - wooo! Jeg er selv en dansemus, men jeg ville ønske der var lidt mere historie bag dansen. Var det 
throwback til bushfires? Var det noget med klimaet der går amok? Eller også var det bare brandflot dans. 

Hjertet på det rette sted 
Har du nogensinde siddet med din læsemakker, og efter endeløse timer med gamle eksamenssæt, kommet 
lidt ud af et sidespor? Det sker for denne sketchs læsemakkerpar, der rammer panden mod muren, da de 
skal regne ud hvordan man defibrillerer en kentaur. Og så er vi ikke engang nået til lumbalpunkturen. Kærlig 

stikpille til alle de meget ambitiøse medicinere, der måske overtænker eksamen en lillebitte smule. Skribent 1+2 vil dele med jer kære læsere, 
at dette svære spørgsmål, har været en rigtig diskussion på twitter. Det har været et af de få tidspunkter hvor  veterinærmedicinere og læger 
sammen har hidset sig op over noget fagligt på nettet. Episk twittertråd her: https://twitter.com/fredwumd/status/1023034786393346048?lang=en 

Trommer fra dybet 
HVORFOR VIL MAN DOG STOPPE DEN SANG. RASENDE. Skribent 1, kvik som altid sammenfatter: Coitus interruptus. 
Den hvide dværg med Lars (praise be on to him) MÅ IKKE STOPPES. Vi vil have teksten (som er perfekt), mere trold 
og mere trommer. 

Gode vibrationer 
Sex. Der ruskes i folk på 3. sem., 
både emotionelt, fagligt og til tider 
eksistentielt. Skøn afbildning af … 
desperationen - vi husker den alle. 
Hvem har ikke brug for en grundig 
rusketur i ny og næ? Og så med 
SafriDuo som soundtrack!  

2. AKT
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Pisse fedt 
Damernes toiletkø gengivet til perfektion, hvor man kan mærke 
urothelet blive strukket og buksen stramme. Mmmh. Alt spiller: 
Lige fra de meget genkendelige typer i toiletkøen, til den stærkt 
underholdende søstersolidariske forberedelse til rejsen ind på 
drengetoilettet (flere waders! Ja tak), og forløses smukt i det mest 
baspumpede drengetoilet. 
Og kan vi, på en eller anden måde, integrere det skønne, norske 
udtryk: ER DU HEEELT KLIN KOKOS? 

Luksus på recept 
De blege, rødligt skællende psoriasis-damer drager sydpå, på 
statens regning, i jagten efter ungt, brunt kød. Og de stakkels 

indfødte mænd kan ikke andet end smile stift, og håbe på at læsionerne snart heler op så de desperate 
duller bliver sendt hjem igen. Skribent 2 bemærker at det måske ikke er den fedeste sketch hvis man nu 
har psoriasis - blev dog blæst helt bagover da bomben: ‘VIL DU KÆLE MED MIN MIS?’ blev kastet fra. Wauza. 

Cand. med. Tindr 
Hurtig og perfekt timet tæppetrækker, om alle de nørdede drenge, der aldrig scorer, men heldigvis 
en dag skal have en lang hvid kittel på. Smuk anti-ananas i egen saftige medicinerjuice. “Er du 
en embolus? For du giver mig åndenød!” Den replik må da virke på en hver.

Som man spørger, får man svar 
Dette er en personlig favorit for skribent nr. 
2. Det er nemlig det revyen kan - tage noget 
fagligt vi kan blive lidt frustrerede over en 

gang imellem, og gøre det pisse sjovt. Sangen var god (UUU-III-du-har-kræft, lol) og hallo 
for nogle vanvittige kostumer til dette nummer! 

Giv lorten videre 
Vi skal selvfølgelig omkring den trofaste SPV-vagt, hvis liv nu bliver gjort svært pga. en 
patient, der er meget, meget høj på opioider. Var patienten Niels Hausgaard? Langt var det, 

men det lille intermezzo med afføring ud over det hele og 
pt.s ønske om at give lidt møs-møs til personalet pumpede lige absurditeten op til revy-skønne proportioner. 
Nonsens og afføring i stride strømme, mums.  

Mere end bare et øhav 
Vi har to meget corporate-kind-of-guys (godt spillet) som giver 
os vores liv promo-video om Lolland-Falster. “Hvor din faster 
er din mor” var top joke i dette nummer, og revyen vinker 
smukt farvel. Der var lidt med lyden her, skribent 2 ville have 
hørt mere stemme! 

Robyn - Dancing on my own
Igen har årets instruktører sat en ny revyer i bandgraven, og 
det kunne de også roligt gøre. Man kan ikke blive andet end 

blæst væk af den talentmasse, der gemmer sig på det her 
studie.  Med en imponerende og karakterfuld vokal, og en 
popdronning-attitude, slår hun som sidste sangnr.  benene 
væk under MOKs anmeldere.

Bandet
Revyen 2020 var på papiret “Den svære 2’er” for bandet - men det så ikke ud til at være spor svært for nogen 
af dem. De syv musikanter i strutskørt gled flydende igennem revyen og som publikum kunne vi føle os helt 
trygge i deres musikalske selskab. Et udpluk af højdepunkter var blæs-Andreas på sækkepibe, bassistens 
udskejelser under “Hus Forbi” og guitaristens kostumeskift til Santana-solo. Skribent 1+2 ønsker mere blæs! 
Mere trut! De blæseinstrumenter skal ud af boksen, måske ikke helt, men i hvert fald mere blæs. Skønt var det 
også at se hvor meget de alle så ud til at more sig  - både mens fokus var på dem men mindst lige så meget i 
deres pauser under sceneindslagene.
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Kataraktkirurgen og verdens mest udførte kirurgiske 
procedure
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 16.15-17.15, Panum - lokale 13.1.83

Øjenkirurg ved Rigshospitalets Øjenklinik Jonas Laursen er med til at operere de 55.000 
øjne, som årligt opereres for grå stær (katarakt) i Danmark. 

De kataraktkirurgiske procedurer har på kort tid gennemgået en rivende udvikling, der har 
medført drastiske forbedringer af outcomes. Samtidigt er patientens forventninger til det 
postoperative resultat steget stødt. Dertil har den konstante teknologiske innovation skabt 
et lukrativt, privat marked for såkaldte "premium"-operationer.

Jonas fortæller os om sin vej til øjenkirurgien, om kataraktoperationer nu og i fremtiden 
samt om dynamikken mellem offentlige og private aktører, der konstant ændres som følge 
af politisk besluttede ændringer i normeringer og takster. 

Vel mødt!
SOS og SAKS

Dissektionssæt til 3. semester
(26. februar 14.00 – 15.00)    

Har du ikke fået købt dissektionssæt endnu? Så har du her chancen. SAKS udbyder 
dissektionssæt til alle medlemmer til den nette pris af 175kr. Sættet indeholder hvad du 
kan se på billedet, hvilket udover gængs dissektionsudstyr også inkluderer nåleholder, og 
flere forskellige sakse. 

Vi sidder 1 time foran tør studiesal på denne dato og sælger dissektionssæt til alle 
interesserede.
Er du ikke medlem endnu? Ingen problemer! Det kan vi ordne samtidig.
Ingen kontanter? Intet problem - vi har en forenings-mobile pay

Kursus i Karkirurgi 
(27. februar 16:15 – 19:00)    

Er du interesseret i hvad en kar-kirurg laver? Kunne du tænke dig at lære nogle af teknikkerne, 
der bruges inden for karkirurgien? Så er dette kursus noget for dig!

Kurset starter med en kort introduktion til karkirurgi og derefter deles deltagerne op i hold 
af 2 personer, som de næste timer skiftevis prøver endovaskulære procedurer i simulator, 
vaskulær ultralyd og syning af kar-anastomoser. Der er således masser af hands-on og 
instruktører til at guide og svare på spørgsmål om det karkirurgiske speciale.

Kurset er for ALLE uanset semestertrin og erfaring
•  Der udbydes 12 kursuspladser, som hver koster 50 kr.
•  SAKS-medlemsskab er et krav.
•  Husk at skrive dit KU ID ved bestilling af billetten (abc123).
•  Billetter kan købes to uger før eventet starter. (Find linket på SAKS’ facebookside) 

For at deltage i kurserne, skal man være medlem af SAKS.

Yderligere  information  vedrørende  de  specifikke  events,  tilmelding  og tidspunkter  
findes  på  vores  facebookside:  SAKS  –  Studerendes  Almene  Kirurgiske  Selskab. 

Organtransplantation – En kirurg og en patients 
perspektiv 
(26. februar 16:00 – 18:00)    

Donaid og SAKS inviterer i samarbejde til foredrag om Organtransplantation, set fra en 
kirurg og en patients synsvinkel.

Hvordan forløber en transplantation? Hvordan er forløbet fra start til slut - fra organet er 
i donoren, til det er blevet transplanteret til modtageren? Hvilke kirurgiske udfordringer 
står operatøren oppe imod? 

Alt dette og meget mere vil vi blive klogere på når Overlæge, Ph.d., klinisk lektor Christian 
Joost Holdflod Møller kommer og holder foredrag om organtransplantation - fra kirurgens 
synspunkt.

Efter pausen har vi inviteret Camilla Staubo, der er blevet lungetransplanteret, til at komme 
og fortælle sin historie om før, under og efter forløbet med transplantationen. Hermed også 
en patients synspunkt på sagen.

Mange hilsner fra Donaid og SAKS

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

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:
• Kendskab til programmering og datahåndtering i R
• Blive introduceret til den teoretiske viden bag de hyppigst brugte statistiske modeller
• Få vejledning i hvordan du skal udføre dine egne statistiske analyser
• Lære at fortolke det dataoutput du producerer i programmet

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:

• Onsdag d. 29. april 2020 kl. 17:15 til 20:00
• Torsdag d. 7. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
• Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
• Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
• 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 er i første omgang kun åbent for bachelor- og kandidatstuderende på SUND, og 
de 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!

Klubben åbner igen tirsdag d. 25/2 kl. 11:00 efter revyen har haft lånt den. Kom ned og få en kop kaffe!
På fredag har vi åbent helt til kl. 19. Så kom ned og fejr weekenden med os.
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MÅNEDSMØDE MED FAGLIGT OPLÆG OM 
ABCDE-ALGORITMEN 
+ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
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.

Vi skal desuden afholde ekstraordinær generalforsamling, idet vi skal have valgt ét nyt 
bestyrelsesmedlem. Kunne du tænke dig at komme helt ind i maskinrummet i SATS, så 
mød op til dette månedsmøde og hør mere om, hvordan du kan være med til at præge 
fremtidens projekter!

Udover oplægget og generalforsmalingen, 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.

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 & events” på SATS-kbh.dk

Kontakt:
Stine Uhrenholt Jensen, stine.u.j@gmail.com

BLIV FIGURANT TIL KURSUS I AKUT ULTRALYD
Vil du vide mere om ”fremtidens stetoskop”?
BLIV FIGURANT til kursus i akut ultralyd ved SATS d. 5/3 – 2020 kl. 8:15 – 16:00 hos GE 
Healthcare i Brøndby.

Kom og bliv klogere på teoretisk og praktisk gennemgang af FATE og eFAST 
ultralydsprotokollerne! Som figurant får du hele kurset gratis, du behøver ikke at være efter 
4. semester, som kurset ellers kræver, og vi giver forplejning samt lover god stemning på 
dagen. Se flere detaljer om kurset på vores hjemmeside -
sats-kbh.dk
Er du interesseret så skriv ASAP til kursusansvarlig Oscar Rosenkrantz på:
oscar.rosenkrantz@gmail.com

ANÆSTESIWEEKEND 2020
SATS præsenterer med stor glæde AW20 (Anæstesi Weekend 2020). Det bliver en weekend 
spækket med alt det gode, som anæstesien har at byde på. AW20 er et teoretisk og praktisk 
kursus omhandlende de fire søjler i anæstesien:

•  Præhospital behandling, herunder akut- og traumebehandling
• Anæstesi og perioperativ medicin
• Intensiv medicin
• Smertediagnostik og smertebehandling

Vi har skiftet den gammeldags kridt- og tavleundervisning ud med aktiverende undervisning 
med fede patientcases, workshops og simulationer. Simulationerne foregår på CAMES 
Herlev, hvor vi har fået adgang til specialiserede computerstyrede fantomdukker. Med 
andre ord: Faciliteterne siger spar to! Kompetente læger med erfaring indenfor anæstesi 
vil holde korte oplæg og guide kursisterne gennem diverse øvelser og simulationer med 
dertilhørende debriefing. 

Nu har DU muligheden for at fordybe dig i anæstesien en HEL weekend med ligesindede 
fra hele Danmark. Medicinstuderende fra de fire universiteter i København, Aarhus, Odense 
og Aalborg er velkomne!

Vi sørger for alle måltider fra frokost lørdag til og med frokost søndag, så ingen skal lide 
under et faretruende lavt blodsukker.

Det praktiske:
Weekenden afholdes over de to dage lørdag d. 25/4 og søndag d. 26/4 på CAMES Herlev
Billetsalget starter d. 11/3 – 2020
Intet semesterkrav – alle medicinstuderende er velkomne!
Pris for hele denne herlighed: 350 kr.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og hold dig opdateret på Facebook eventet for mere 
info…
De bedste hilsener
SATS København

Februar Oplæg og Månedsmøde - Multiple Sclerose
Hvornår: Torsdag d. 27/2 - 2019 kl. 17:00 – 19:00 (Oplæg 17:00-18:00)
Hvor: Panum 13.2.69 

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)

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 vigtigt at 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. Vi 
glæder os til at byde jer velkommen!

Bedste hilsener
PUFF

“Har fået et Littmann Classic”
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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).

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!

PUSTE-NYT
Kære medstuderende,

Torsdag den 5/3 vil vi i Pusterummet gerne invitere til månedsmiddag. Dette er en mulighed for dig, som sidder derude 
og godt kunne tænke dig at høre mere om Pusterummets arbejde og overvejer at være en del af den interne gruppe.

Hvad er månedsmiddag?
Månedsmiddag er for os en månedlig mulighed for at mødes helt uforpligtende til hygge og for at snakke om måneden 
som gik og måneden som kommer i Pusterummet. 
Månedsmiddagene er normalt hjemme hos os frivillige i Pusterummet, hvor vi skiftes til at huse og lave mad, men her 
i starten af semestret har vi gjort en undtagelse. Det kommer til at foregå i Studenterhusets lille mødelokale fra kl. 17. 
Hvis du er interesseret i at deltage i månedsmiddagen, så hop ind på Pusterummet SUND på facebook, find eventet og 
tilmeld dig via vores GoogleForms - bare så vi ved, hvor mange vi skal lave mad til :)

Vi glæder os meget til at se dig!

Puste-RUMMET
Efter 3 års blod, sved og tårer er en stor drøm for Pusterummet gået i opfyldelse, og vi kunne i torsdags slå dørene op til to fysiske pusteRUM på 
Panum! Vi takker for det store fremmøde til vores åbningsreception og for de mange søde ord, vi fik med på vejen.
Vi håber de kan være med til at give jer studerende et tiltrængt - ja, pusterum! - i en til tider stresset hverdag. Et sted hvor pensum kan glemmes 
for en stund, man kan se et afsnit serie, læse i en ikke-faglig bog eller lukke øjnene og tage en powernap.
Var du ikke til åbningsreceptionen, så fortvivl ej! Der er åbent i rummene alle hverdage mellem 7-17, og du finder dem i lokale 15.2.05 og 15.2.07 
lige over for MIK-lokalerne :)
Husk:
• Rummene er stillerum. 
• Ingen faglitteratur (men der ligger både tegneserier, skønlitteratur, sudoku og fællestrik!)
• Ingen mad. 
• Tag skoene af, når du kommer ind.
Håber I alle vil tage godt imod rummene og passe godt på dem, så de er dejligt indbydende 
for alle studerende på Panum <3"

Tak for det og god dag!

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
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på 
Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin! 

Københavns Universitet tilbyder for syvende år i træk et sommerkursus i intern medicin, 
som vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
 
Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste interne medicinske 
sygdomme. Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning og 
gruppearbejde hvor der lægges vægt på studenterdeltagelse og dialog. Underviserne er 
læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende.

På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele 
verden og opbygge et internationalt netværk. Dette blandt andet igennem en række sociale 
aktiviteter i løbet af kurset. 

Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2015-studieordningen 
er kurset godkendt som valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5. 
semester kandidat. 
Datoer: 10. august – 21. august 2020
Kursus uge 1: Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, kardiologi og 
hæmatologi 
Kursus uge 2: Onkologi, lungemedicin, infektionsmedicin, praktisk ultralyd.
 
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2020. Online ansøgning og yderligere information 
findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/

Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi 
Kontaktperson: Mika Andersen, Studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk 

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
 
Vi søger 6 nye kolleger til vores journalhold med 3 der starter i maj og 3 der starter i juni.
Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder 
i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver 
kirurgiske indgreb.

Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelsesjournaler og 
neurologisk undersøgelse på elektive patienter i afdelingens ambulatorium inklusiv 
præoperativ vurdering og optimering. Vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og 
hvis man har lyst, er der mulighed for at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter. Arbejdstiden 
er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Nogle dage er vi to på vagt ad gangen, og 
vi deler det op i en tidlig vagt (7.00-nødvendigt) og sen (9.00-arbejdet er færdigt). Der er 
ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL’s 
lægevikaroverenskomst: 
http://fadl.dk/loen-arbejde/laegevikar-i-regionerne/
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter. 

Krav:
• Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold samt bestået alle elementer 

på 1. og 2. sem. KA. 
• Du kan tage 3-4 vagter om måneden.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er 10 personer 
på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og 
udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen. Det er en fordel, hvis du har erfaring 
med at håndtere patienter i krise, og du skal være forberedt på at være tovholder på tværs 
af faggrupper og specialer. Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden hvor vi plejer at 
spise sammen, og vi søger nye kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold.

Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til Andrea Maier på andreadanielamaier@
gmail.com senest torsdag d. 19. Marts. Samtaler holdes den efterfølgende uge. Du er 
velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for mere information.

Vil du prøve kræfter med forskning i psykiatrien?
Scholarstipendiat søges til ansættelse pr. 1. april eller 1. juni 2020 eller efter aftale.

Kunne du tænke dig at afklare om forskning i psykiatrien er noget for dig? Det har du 
mulighed for nu. Vi søger en ambitiøs medicinstuderende til at arbejde som scholarstipendiat 
på 12 måneder på ph.d.-projektet DANSECT. 

DANSECT er et longitudinelt studie som undersøger hjernen og kognitive bivirkninger blandt 
indlagte patienter med depression, der behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Dette 
undersøges blandt andet ved MR-scanninger, neuropsykologiske tests, urin- og blodprøver.
Din hovedvejleder bliver Professor Poul Videbech, der leder Center for Neuropsykiatrisk 
Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup. Du vil indgå i et dynamisk og spændende 
forskningsmiljø med mulighed for supervision og faglig udvikling. Idet projektet rekrutterer 
patienter i hele Region Hovedstaden, er det en fordel, at du har et kørekort og har erfaring 
med psykiatriske patienter. 

Ansættelsen kan dog kun ske ved, at scholarstipendiatet bliver finansieret af 
Lundbeckfonden, der har ansøgningsfrist d. 20. marts og d. 20. maj 2020. Lundbeckfonden 
stiller den betingelse, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en navngiven interesseret 
medicinstuderende. 

Arbejdsopgaver (afhængig af dine kvalifikationer):
Introduktion til forskning i affektive lidelser
• Oplæring i dataanalyse på allerede indsamlet MR- og psykometriske data med 

mulighed for publikation i videnskabelige tidsskrifter
• Mulighed for at formidle forskning til et bredt publikum, eksempelvis på årsmøder 

eller konferencer
• Rekruttering af patienter i Region Hovedstadens Psykiatri
• Kontakt til og undersøgelse af patienter diagnostisk og kognitivt
• Urin- og blodprøvetagning af patienterne
• Ad hoc-opgaver

Har du spørgsmål om stillingen, kan du rette henvendelse til Professor, overlæge, dr.med. 
Poul Videbech, tlf.  38 64 06 34, eller på videbech@dadlnet.dk, eller til neuropsykolog og 
ph.d.-studerende Mette Marie Støttrup, tlf. 38 64 08 32, mette.marie.dalgaard.stoettrup@
regionh.dk 
Ansøgningsfrist: 15. marts. Planlagt dato for samtaler: 18. marts.

Motiveret ansøgning med CV sendes til 

Professor, overlæge, dr.med. Poul Videbech, videbech@dadlnet.dk, 
Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup

To forskningsårsstuderende på Gynækologisk Afde-
ling, Hvidovre Hospital, søges 
Vi søger to selvstændige, kvikke og dygtige medicinstuderende med særlig interesse 
indenfor gynækologi! Vi kan tilbyde et forskningsår startende 1. september 2020, hvor du 
skal udarbejde et registerprojekt omhandlende graviditetstab samt hjælpe på et PhD-projekt 
omhandlende menstruationsblodets sammensætning. PhD-projektet vil primært bestå 
af laboratoriearbejde. Vi forventer, at du publicerer 1 artikel som første forfatter (som kan 
bruges som kandidatspeciale) under kyndig vejledning. Forskningsåret kan kombineres med 
11. semester under forskningsperspektivet samt 6 måneders stipendiat (som vi sammen 
vil søge midler til). 

Vi tilbyder
• At du skriver en artikel som første forfatter ud fra allerede bearbejdede data, som vi 

forventer publiceres i internationalt tidsskrift i løbet af forskningsåret. Artiklen kan 
bruges som kandidatopgave

• At være en del af en højt specialiseret afdeling, der behandler kvinder med gentagne 
graviditetstab fra hele landet

• Laboratorie erfaring efter grundig oplæring
• Minimum 1 medforfatterskab
Dine opgaver
• Skrive et nationalt register projekt omhandlende graviditetstab ud fra udtrukket 

data fra Danmarks Statistik
• At inkludere patienter til et allerede eksisterende PhD projekt i ambulatoriet og via 

telefonen
• At tage blodprøver samt behandle disse (laboratorie arbejde)
• At isolere celler i menstruationsblod (laboratorie arbejde)
Hvis ovenstående har vakt din interesse, bedes du sende en kort ansøgning samt CV til pia.
egerup@regionh.dk inden 2. marts 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 10. 
Du er også meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om projektet!

Mange hilsner og på gensyn, 
Pia Egerup, PhD studerende
Henriette Svarre Nilsen, professor
Enheden for Gentagne Graviditetstab, Gynækologisk 
Afdeling, Hvidovre Hospital. 

Hertoft-eftermiddage
Kære alle
Så er det på torsdag, at Mads Ananda Lodahl fortæller om 'Kønsudforskning og upassende 
opførsel'. 
 
27. februar 2020 kl. 16-18:

Mads Ananda Lodahl: Kønsudforskning og upassende opførsel

I sit forsøg på at forstå det, han kalder ”Den Heteroseksuelle Verdensorden”, har forfatter 
og foredragsholder Mads Ananda Lodahl været omkring oplagte zoner som queerteori, 
feminisme, etymologi, historie og kønsforskning, men også mere uortodokse discipliner som 
skønlitteratur, konspirationsteorier, ufologi og diverse spirituelle retninger. En baggrund i 
punk og en vestjysk arbejderklassefamilie spiller også en rolle. Lige nu er han helt forvirret, 
men det bliver helt sikkert spændende, når han lukker Hertoft-sæsonen. Hvis du ikke længere 
har din nysgerrighed i behold, beder han dog om, at du tager ud og leder efter den, før du 
kommer. Den får du nemlig brug for.

Vi glæder os til at se dig.
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Er du interesseret i et forskningsår? 
Vær med til det prækliniske projekt: kan EPO mod-
virke aldersrelateret kognitiv svækkelse?
Neuropsykiatrisk Laboratorium søger i samarbejde med Neurocognition and Emotion 
in Affective Disorders Group (NEAD Group, begge ved Rigshospitalet) en engageret 
medicinstuderende på kandidatdelen til et forskningsår med fleksibel start i 2020, så den 
kan passe ind i din studieplan.

Om projektet
EPO, som er bedst kendt for sin rolle i regulering af røde blodlegemer, spiller også en vigtig 
rolle i hjernens plasticitet, neuroprotektion og kognition. I kliniske studier såvel som i 
prækliniske modeller har EPO vist sig at have gavnlige effekter på hukommelse og eksekutive 
funktioner. Derfor undersøger vi EPO’s effekt på aldersrelateret kognitiv svækkelse. Dette 
gør vi i en adfærdsfarmakologisk præklinisk rottemodel. Som et led i dette studie vil dine 
opgaver bestå i at lære protokoller for og udføre adfærdsforsøg, udtagning og analyse af 
hjernevæv samt statistik og artikelskrivning.

Vi tilbyder
• En spændende introduktion til præklinisk forskning, hvor du vil få erfaring med 

forskningsmetodologi, opgørelse af data og statistisk bearbejdning af disse
• Mulighed for at skrive din kandidatopgave hos os 
• Oplæring i at udføre forskellige adfærdsforsøg, udtagning og behandling af væv, 

immuno- og in situ histokemiske farvninger og analyser
• mulighed for at være med til at udarbejde en videnskabelig artikel
• Egen kontorplads på vores afdeling ved Rigshospitalet
• Helt nybyggede dyrefaciliteter til adfærdsforsøgene på Bispebjerg Hospital. 
• Et kollegialt og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden på tværs af fagligheder

Vi forventer
• At du interesserer dig for forskning og prækliniske studier 
• At du er engageret, ambitiøs og struktureret i din tilgang til projektet
• At du kan arbejde selvstændigt (efter oplæring i metoder mv.) og samarbejde med 

andre
• At du er fuldt engageret i projektet og dine opgaver i de 12 måneder du er hos os. Vi 

søger løn/ scholarstipendie sammen.

Om afdelingen
Neuropsykiatrisk Laboratorium er en del af Psykiatrisk Center København, der forsker i 
hjernens plasticitet, mekanismer og funktioner (indenfor 
kognition, affektive lidelser, afhængighed, skizofreni 
mm.) - dette fra molekyle til prækliniske dyreforsøg og 
kliniske patientstudier. Vi holder til på Rigshospitalet ved 
Teilumbygningen, hvor du får egen kontorplads, og har helt 
nybyggede dyrefaciliteter på Bispebjerg Hospital. 
Er du interesseret, så send en mail til Gitta Wörtwein på 
giwo@sund.ku.dk med en kort motiveret ansøgning (max ti 
linjer) og dit CV. Har du spørgsmål, så send også dem hertil. 

DSCH indbyder alle til Science & Network
Dansk Selskab for Cyto- og histokemi (DSCH) indbyder alle til møde om udredning og 
behandling af hepatocellulært karcinom (HCC). Mødet afholdes i det lille auditorium 
på Herlev Hospital og der vil være indlæg om patientpopulation, om udredning og de 
histologiske forandringer ved levercirrose og HCC, og om behandling af sygdommen. 
Endelig vil der være et eksempel på en case baseret multidisciplinær HCC team konference. 

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig via www.dsch.dk

Hepatocellulært karcinom (HCC) – udredning og behandling

Tidspunkt:   Tirsdag d. 17. marts 2020 
Sted:  Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Lille Auditorium.  
  
Moderator:  Rikke Raagaard Sørensen, reservelæge, Patologiafdelingen,    
Rigshospitalet 

Program:

15.45-16.00  Ankomst med mulighed for at få frugt og vand 
 
16.00-16.05  Velkomst

16.05-16.35  Medicinske tilstande, der kan lede til HCC. Et overblik over   
  patientpopulationen.
  Ved Lone Madsen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Sjællands   
  Universitetshospital

16.35-17.05  De histologiske forandringer ved levercirrose og HCC
  Ved Gro Willemoe, overlæge, Patologiafdelingen, Rigshospitalet

17.05-17.45  Generelle principper for udredning og behandling af HCC
  ved Gerda Villadsen, overlæge, klinisk lektor, phd, 
  Århus Universitetshospital

17.45-18.00  Pause – netværk og sandwich

18.00-19.30  Casebaseret multidisciplinær HCC team konference  
  Ved Peter Nørgaard Larsen, overlæge, Kirurgisk gastroenterologisk 
  Rigshospitalet, Kirsten Vistisen, overlæge, phd, Herlev Hospital,  
  Gro Willemoe, overlæge, Patologiafdelingen, Rigshospitalet og  
Gerda Villadsen, overlæge, klinisk lektor, phd, Århus Universitetshospital

19.30-19.45  Afrunding og spørgsmål

Tilmelding:   Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag d. 9. marts via vores  
  hjemmeside www.dsch.dk.

Indmeldelse i DSCH sker via Lægeforeningens hjemmeside. www.dsch.dk, klik på 
Medlemskab/Indmeldelse

Vinderen af bogkonkurrencen fra sidste uge blev:

HILAL COBAN
Deltag selv i kommende konkurrencer:

MOK - (MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan)

Følg lodtrækningsprocessen:

@medicinerMOK




