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Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 42 samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til mok@
mok.dk og ikke til ansvarshavende!

Denne uges forside: Panum Distortion 

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1500

Mo

Johan

Sofie

Jaris

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Andreas skal se teater. 

Torsdag
Sofie skal enten til konfi eller holdmøde. 
Hele Sjællands politi er okkuperet, Andreas 
er til BIF-FCK med dem. 
Johan udnytter situationen. 

Fredag
Dennis er på arbejde. 
Andreas betvivler sin egen eksistens.  

Lørdag
Johan skyder en buk. 
Sofie er til 18års. 
Dennis staver forkert, det går helt galt.  

Søndag
Andrea sover over sig og kommer for sent i 
kirke. 
Det gør ikke noget, for der er helligdagsluk-
ket. 

Mandag
MOK deadline 12.00
SIDSTE MOK I ÅR VENNER. 

Tirsdag
MOK går på sommerferie/eksamenshi. 
MR holder møde. Se side 4. 
PORTOS holder foredrag. Se side 4. 

Dennis

Andreas
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MOK repOrtage: 

Trygfondens rekordforsøg:
- “Ikke alle kan redde liv - Men alle kan brække ribben!”  
D. 22 maj 2017 er en dag mange vil huske, men MOKs to reportere har allerede glemt den. På trods af talrige interviews 
og dybdeborende journalistik, har Trygfondens stort anlagte rekordforsøg ikke efterladt et blivende indtryk. I stedet 

giver vi jer en guide til hvilken slags førstehjælpsredder du er! Og husk at alle kan redde liv!

- Drankeren: På trods af hans manglende fokus, balanceevne og dårlige levertal, er dette en person, der kan redde liv. 
Den ene arm er inkapaciteret grundet øldrikning, men husk at hjerte-lunge-redning til børn under 12 kun kræver én arm!

- Den intense: Med en entusiasme der overstiger selv Jens Juuls Holst i vild jagt efter GLP-1-analoger, påbegynder “Den 
intense” førstehjælpsforsøget. På trods af energi, sved og tårer, har det aldrig nogensinde været sundt at have en puls 

på 240.

- Rygeren: Efter første omgang kompressioner, vender han sig mod ansigtet for at give indblæsninger. I den syges livløse 
ansigt ser han sin egen fremtid. Rygere dør nemlig af KOL og aterosclerose - det ved alle. “Rygeren” bryder grædende 

sammen, og redder ingen.

- Morten Østergaard: I samme øjeblik du får ansvaret for at forsøge hjerte-lunge redning, går det op for dig, at din 
forgænger gjorde det bedre end dig. Stop. Morten, stop nu. Du har gjort nok skade.

- Den gode borger: Du ser en medborger mangler din hjælp, og du løber derhen, og påbegynder den hjerte-lunge 
redning, som du både husker og mestrer. Du har øvet dig lige siden du lærte det igennem kørekortet, og nu er din chance 

kommet. Med et bredt smil holder du manden i live imens, at der bliver knipset nogle billeder. Good Job!

I dag lærte folket kun at udøve 
kompressvoner, derfor vil vi på vegne 
af Trygfonden, FFF & SATS opfordre 
vores læsere at deltage i forsøget 
på at sætte en verdensrekord i antal 
indblæsninger under PRIDE.

Andreas & Johan \\ MOK-red

“Som jeg altid fortæller, når jeg 

underviser de studerende, og 

hvem der ellers gider høre på mig. 

God hjertelunge-redningsteknik 

er ‘stiv pik og stive arme’”

 
- Overlæge i akut medicin
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 Kommende arrangementer i AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende. 

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale. 
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste efterårets arrangementer. 

Tirsdag den 6. Juni kl 12-13.  AKS’ Forskerfrokost med Thomas Engstrøm! 

AKS vil gerne takke alle deltagerne for en hyggelig, spændende og fuldt booket 
forskerfrokost på Panum i sidste uge! Overlæge dr.med. Thomas Engstrøm ledte os gennem 
en lærerig diskussion, hvor alle bød ind med deres tanker og ideer. I fællesskab blev vi klogere 
på noget af det helt centrale ved forskning: at være nysgerrig, kunne undres, samt altid at 
stille spørgsmål som: “hvorfor gør i egentlig tingene på denne måde?”.

Vi gentager nu successen!!
Tirsdag d. 6. juni kl 12-13 vil vi igen undres over, og diskutere, hvad det er at forske, og høre 
hvordan man også som studerende har meget at bidrage med i en forskergruppe. Overlæge 
dr.med. Thomas Engstrøm leder endnu en gang diskussionen og forskerfrokosten foregår 
på Panum. Der vil være gratis sandwich og tilmelding er nødveendig.

Lokalet offentliggøres i den kommende uge.
Til sidste forskerfrokost måtte vi oprette ventelister, så tøv ikke for længe med at tilmelde 
dig!! Forskerfrokosten er åben for alle, og tilmelding foregår ved at sende en besked til 
AKS på facebook.

Tirsdag den 6. Juni kl 17-20. EKG I - Lær at tolke et EKG! 

En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. i 
klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant for 
blandt andet 4. Semester og 7. Semester. Kurset afholdes tirsdag den 6. Januar kl 17-20 
i mærsk tårnet. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen “AKS - Aktiv 
Kardiologi for Studerende” for indmeldelse. 
Se desuden event på Facebook 

Tirsdag den 13. Juni kl 17-20. EKG II – Kursus i avanceret EKG tolkning. 

Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG’er og er 
således yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en 
genopfrisker eller er ekstra nysgerrige! Kurset afholdes torsdag den 13. Juni kl 17-20 I Mærsk 
tårnet. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen “AKS - Aktiv Kardiologi 
for Studerende” for indmeldelse. 
Se desuden event på Facebook 

Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

Exchange og Research Exchange søger boliger til 
udvekslingsstuderende!

Skal du ud at rejse i juli eller august? Og efterlader du et tomt værelse, som du gerne vil 
tjene penge på, mens du er væk? Eller kender du nogen som har en tom bolig eller et ekstra 
værelse til rådighed? Så er her muligheden! 

Hvis din lejlighed eller dit værelse alligevel skal stå tomt, hvorfor så ikke være generøs og 
leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet? 
Du udfører en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash - helt præcis 2300 kr. per 
studerende. 

Vi vil gerne leje værelser/lejligheder til udvekslingsstuderende i følgende perioder: 
- Søndag d. 2. juli til lørdag d. 29. juli
- Søndag d. 30. juli til lørdag d. 26. august
Du behøver ikke være hjemme når lejeperioden starter, vi tager os af det hele. Derudover 
dækker vi eventuelle skader på din bolig. 

Exchange og Research Exchange søger kontaktpersoner til udvekslingsstuderende!

Har du ikke lige et værelse stående tomt, er der også mulighed for at blive kontaktperson 
for de udenlandske studerende og lære noget om en anden kultur. 

Du kan til næste ansøgningsrunde få en fordel ved at udleje et værelse eller være 
kontaktperson, hvis du selv vil være udvekslingsstuderende i et andet land. 

Skynd dig at sende en mail til bolig.exchange.copenhagen@gmail.com hvis du har et værelse 
til rådighed eller send en mail til buddy.exchangecph@gmail.com og bliv kontaktperson. 

Mange hilsner fra Exchange og Research Exchange i København. 

  

Portos foredrag: Praktisk Ortopædkirurgi med Christian Dippmann

Dette foredrag er i særdeleshed interessant for kommende lægevikarer, klinikophold (og 
alle andre!). Det kommer til at omhandle tips og tricks til undersøgelser, med:

- Behandling af hyppige luksationer
- Generelt om sutur
- Achillessene ruptur

Ortopædkirurg Christian Dippmann, kommer til at fortælle om disse emner, og demonstrerer 
undersøgelserne på figuranter. 

Så hvis du vil have helt styr på din teknik, eller bare er helt vild med praktisk ortopædi, så 
er det her du skal tilbringe din tirsdag aften!

Portos sørger for kaffe og kage, så det kan nærmest ikke gå galt!

Tid og sted: d. 30. maj kl. 16:30-18:00, lokale 13.1.83

Find begivenheden på vores fb-side: /portoskbh

SKAL DU TIL EKSAMEN I ØNH, ELLER HAR DU EN ØNH-LÆGE GEMT I DIG?
Velkommen til SØNHKS’ nye kursus i øre-næse-hals-undersøgelse

HVAD: Vi har udviklet et nyt kursus i øre-næse-hals-undersøgelse, hvor du som kursist vil 
lære og træne, hvordan man udfører en systematisk undersøgelse af ører, næse, ansigt, hals 
og mund. Kurset er egnet for lægestuderende på de kliniske semestre og kan evt. bruges 
som supplement forud for eksamen i ØNH eller inden vikariat i akutmodtagelsen.

HVORDAN: Kurset er bygget op i blokke omkring henholdsvis øre, næse og bihuler, mund og 
svælg samt ansigt og hals. For hver blok vil I få en kort intro til organet med gennemgang af 
relevant anamnese. Herefter praktisk gennemgang med fokus på, hvordan I undersøger, og 
hvad I skal kigge efter herunder normalanatomi. I vil så træne i grupper af 2 med supervision 
af de to undervisere. Hver blok slutter af med casegennemgang, herunder hvordan I spotter 
det vigtigste patologi, når I undersøger, og inden I går hjem, bliver 
I quizzet – er I klar til at tage imod en ØNH-patient?! I vil ligeledes 
lære, hvordan I behandler epistaxis.

SØNHKS og Rigshospitalets ØNH-afdeling stiller relevant udstyr 
til rådighed.
Underviserne, Niels West og Hjalte Sass, er begge yngre øre-næse-
halslæger på Rigshospitalet/Gentoftes ØNH-afdeling.

HVOR: Rigshospitalets Øre-Næse-Halskirurgiske Klinik
DATO: 8. juni kl. 17.00-20.00
PRIS: Gratis for medlemmer. Medlemskab koster 50 kr. Kan betales kontant eller via 
Mobilepay på dagen. 
TILMELDING: Åbner torsdag den 25. maj kl. 16.00 og foregår via SØNHKS-hjemmeside: 
www.soenhks.dk Der er 20 pladser på kurset.
SPØRGSMÅL: Skriv til formand@soenhks.dk

 S T U D E N T E R P O L I T I K

Kære Medstuderende! 

MedicinerRådet holder månedsmøde tirs. d. 30. Maj kl. 17 i studenterhuset og alle er 
velkomne! 

Vi skal bl.a. snakke om: 
- Hvordan en ny bachelor kunne se ud. Vi skal præsentere hvad vi 
fandt ud af på MR-dag. 
- Kom med dit bud: Hvordan kan CNS-kurset optimeres? 
- Nye idéer fra Medicinsk uddannelseskonference (MUK 2017). 
- Mindful eksamenscafé d. 7. Juni! 
- Og meget mere! 

Efter mødet hygger vi med ost og vin. 
Vel mødt! 

Mandag d. 29/5 11-13 og 14-16
Tirsdag d. 30/5 14-16

Endnu et år holder Panum Distortion et 
ordenligt kalas, og i de næste uger vil der 
være mere information om dette. Det 
bliver ret fedt.

For at holde gang i festen, sælges igen i år 
gadearmbånd til de inkarnerede festaber, 
der vil være med til at holde gang i det hele. 
Prisen er 125,-. Hvis du er en god ven køber 
du dit armbånd gennem Panum Distortion - på 
den måde
støtter du simpelhen dit hyperlokale 
Distortion event max max to the limit.

Kom og køb de gadearmbånd ved Henrik Dam 
auditoriet:

Distortion, byens fest.
Gode gamle. 
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Mindful Eksamenscafé 

Ons. d. 7. juni kl. 16-18 i Nielsine Nielsen auditoriet. 

Trænger du til en velfortjent pause midt i en presset eksamensperiode? 
Medicinerrådet kommer dig til undsætning! Gør noget godt for dig selv, 
og kom til to-timers eksamenscafé med hygge, afslapning og afstressning. 
Mindfulness-coach Merete Lindholmer giver dig gode råd og vejledning til 
hvordan du kommer helskindet gennem eksamensperioden. Vi sørger for 
kaffe, kage og god stemning, så tag din læsemakker under armen og få et 
perfekt afbræk fra læsningen. 

Vil du prøve livet som
praktiserende læge?

Hvis du vil prøve livet som praktiserende læge 
i Region Sjælland, kan vi tilbyde dig dette i 
sommeren 2017.

Du skal som minimum have bestået 10. 
semester, men har du det i juni 2017, kan du 
blive en af de heldige, der får ca. fire ugers 
sommerophold hos en praktiserende læge i 
Region Sjælland. 

Der tilbydes sommerophold i Odsherred, 
Kalundborg, Vordingborg, Guldborgsund 
og Lolland kommuner.

Sommeropholdet vil blive honoreret efter 
gældende overenskomst.

Hvis du er interesseret skal du hurtigst muligt 
sende en mail til 
primaersundhed@regionsjaelland.dk 
med navn, mailadresse, telefonnummer og 
geografisk prioritering. 

Ved spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Pia Drostgaard eller Lise Åkerman 
på ovenstående mailadresse eller pr. 
telefon 57 87 57 87.



KOM TIL KANDIDAT-
RECEPTION DEN 28. JUNI 
KL.13.30 I FADL-HUSET.

PANUMKORET KOMMER 
OG SYNGER OG VI SØR-
GER FOR BOBLER OG 
KRANSEKAGE.

TILMELD DIG OG DIN 
FAMILIE PÅ MIT.FADL.DK

LÆS DE 38 SPECIALER I 
FADL-HUSET  
De 38 Specialer er blevet taget godt imod, 

og det er vi rigtig glade for. Men det betyder 

desværre også, at det er blevet revet væk på 

halvanden uge. 

 

Vi arbejder på en løsning, så alle kan få glæde 

af hæftet, men indtil da så har vi en midler-

tidig løsning: 

 

Kom over i FADL-huset, og læs et eksemplar. 

Der er gratis kaffe, og mulighed for at kigge i 

bogen “Snart læge”, når du alligevel er igang 

med planlægge din fremtid.

38
DE

SPECIALER

ALMEN MEDICIN

THORAXKIRURGI UROLOGIANÆSTESIOLOGI

KARDIOLOGI

KLINISK ONKOLOGI

SAMFUNDSMEDICIN

ARBEJDSMEDICIN

KLINISK FARMAKOLOGI

RETSMEDICIN

KARKIRURGI

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

PÆDIATRI

KLINISK GENETIK

DERMATO-VENEROLOGI

PSYKIATRI

KLINISK FYSIOLOGI OG 

NUKLEARMEDICIN

NEFROLOGI

DIAGNOSTISK RADIOLOGI

PLASTIKKIRURGI

KLINISK MIKROBIOLOGI

GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK

PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI

ENDOKRINOLOGI

LUNGEMEDICIN

KLINISK IMMUNOLOGI

OTO-RHINO-LARYNGOLOGI

REUMATOLOGI

GASTROENTEROLOGI  OG HEPATOLOGI

ORTOPÆDISK KIRURGI

GERIATRI

KLINISK BIOKEMI

NEUROLOGI

11. 
HÆMATOLOGI

OFTALMOLOGI12. 
INFEKTIONSMEDICIN

NEUROKIRURGI

18. 

KIRURGI

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



Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de vare-
tager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der ar-
bejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og 
kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden 
• Du kan komme på dit første vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 
400 SPV-timer • Du har mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; 
dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – 
både i somatik og psykiatri • På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieske-
ma på KU med udbuddet af vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og spe-
cialeerfaring • Du opnår gennem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion 
mellem mennesker • Du introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en 
stor og værdifuld indsigt i patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studer-
ende er en værdifuld tilgang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetence-
trappen”, hvor du undervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du 
en del af de 2.400 lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de 
bedste vagtmuligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står 
vagtbureauets sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt 
komme i gang igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan 
skrive dig op til vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver 
dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funk-
tioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på 
vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-
vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første 
vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har 
mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nat-
tevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri 
• På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af 
vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gen-
nem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du 
introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i 
patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld til-
gang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du un-
dervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400 
lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de bedste vagt-
muligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står vagtbureauets 
sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt komme i gang 
igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan skrive dig op til 
vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) •   Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierel-
evant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere 
vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor 
opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i 
gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første vagthold al-
lerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har mulighed for at 
komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er 
ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri • På din on-
line-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af vagter • 
Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den 
brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du introduc-
eres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i patient-
kontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at 
høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan 
komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400 lægestuderen-
de, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de bedste vagtmuligheder • Hvis du 
har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står vagtbureauets sygeplejersker klar til 
at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt komme i gang igen • På din vagtprofil 
kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan skrive dig op til vagter med vagtgaranti 
(den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste 
FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en 
praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne 
spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om 

KONTAKT
FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200  København  N
Telefon: 35 37 88 00

VAGTAFDELINGEN
Kan kontaktes alle dage, døgnet rundt 
– dog kun akutte opkald fra kl. 22.00. 
Telefon: 35 37 88 00, tast 1

RECEPTIONEN
Personlig henvendelse:
Man.-tors. kl. 8-17, fre. kl. 8-14

UDDANNELSE OG HR
Man.-ons. kl. 8.30-12 og 12.30-15, tors. kl. 
8.30-12 og 12.30-17, fre. lukket.
Tina Berthou Jepsen, kursuskoordinator:  
tj@fadl.dk, telefon 35 24 54 04

Astrid Rosenkrantz Bruun, admini stra-
tiv     sygeplejerske: ab@fadl.dk, telefon 
35 24 54 08
Gry Orkelbog-Andresen, ledende syge-
plejerske: go@fadl.dk, telefon 35 24 
54 02
Dorte Mønsted, administrativ syge-
plejer ske: dbm@fadl.dk, telefon: 35 24 
54 09

117 TING, 
DU IKKE VIDSTE 

OM ARBEJDET 
SOM FADL-VAGT Nr. 82:

Som FADL-vagt får du 
seriøst kendskab til de 

forskellige afdelinger og 
specialer

    OBS: Der er rigtig mange ledige FADL-vagter i øjeblikket  – så tjek din vagtprofil (fadlvagt.dk), og se mulighederne!

Foreningen af Danske Lægestuderende

FADLs Vagtbureau

Nr. 7:
Der er ledige vagter 

alle ugens dage – 
året rundt
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Medicinstuderende søges til  prægraduat forskning i 6-12 måneder
Vi søger en skolar med interesse for opfølgning efter intensiv terapi. Ansættelse på Intensiv 
afd., Nordsjællands Hospital med start 1. september 2017. Varighed 6-12 måneder. 

Projektet handler om at undersøge langtidseffekten af et recovery program i op til 5 år efter 
intensiv terapi. Recovery programmet består af patientfotografier og opfølgende samtaler 
indenfor det første år efter intensiv terapi. Denne effektmåling er opgjort. Dog ønsker vi at 
forlænge undersøgelse til 5 år eller mere. Problemstillingen og dertilhørende analyser vil 
være at gentage spørgeskemaindsamlingen (5-års data), indtaste i allerede eksisterende 
database genereret ud fra et randomiseret studie, RAPIT (Restitution af patienter efter 
intensiv terapi). Data handler om patient-relaterede outcomes baseret på selvrapporterede 
spørgeskemadata fra tidligere intensiv patienter, som har været respiratorbehandlet i 48 
timer eller mere. 

Din opgave vil være at udføre en fornyet dataindsamling og analyser af de kvantitative 
data med henblik på at kunne estimere en langtidseffekt af recovery programmet 5-år 
efter intensiv terapi. Hypotesen er, at recovery programmet primært forbedrer patienternes 
og pårørendes helbreds-relaterede livskvalitet, og sekundært følelsen af sammenhæng, 
angst, depression, PTSD og selvoplevede symptomer. Det giver dig mulighed for at skrive 
en selvstændig publikation. 

Øvrige projektdeltagere (udover undertegnede) er Professor Ingrid Egerod og Docent Dorthe 
Overgaard. Du vil blive en del af et større forskningsgruppebestående af læger,sygeplejersker, 
ph.d.-studerende, og andre forskningsstuderende.

Send motiveret ansøgning jfje@regionsjaelland.dksenest d.10. juni 2017. Yderligere 
spørgsmål kan stiles til Janet F Jensen på tlf. 2681 3406 eller mail.

Glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen

Morten Bestle &Janet Froulund Jensen
Overlæge, Forskningslektor,ph.dPost.doc, ph.d., Klinisksygepleje specialist
Anæstesiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital                                 Anæstesiologisk Afdeling, 
Holbæk Sygehus
morten.bestle@regionh.dkjfje@regionsjaelland.dk

C o p e n h a g e n  N e u r o m u s c u l a r  C e n t e r s ø g e r  t o  é t -
årigeforskningsårsstuderende fra sommeren 2017. 
Vi beskæftiger os med arbejdsfysiologiske og metaboliske tests, samt behandling af 
patienter med muskelsygdomme. Vi er en enhed under neurologisk klinik, Rigshospitalet, 
og har laboratorie på Panum Instituttet, hvor vores kliniske studier foregår. Her foretager 
vi en række tests, herunder cykeltests på ergometercykler og undersøgelse af sukker- og 
fedtmetabolismen med stabil isotopteknik.
Du vil indgå i samarbejdet med laboratoriets ansatte, der består af tre læger, to 
forskningsårsstuderende, en biokemiker og to laboranter og som ledes af professor John 
Vissing. 

Vi søger én studerende der skal medvirke på et behandlingsstudie hos patienter med 
sukkermetaboliske defekter i skeletmuskulaturen, som starter op i efteråret 2017. Du vil 
blive oplært i stabil isotop teknik, exercise fysiologi ogexercise fysiologiske test.
Yderligere søger vi én studerende til et MR projekt for patienter med forskellige sygdomme 
med påvirkning af musklerne. Du vil blive oplært i at MR-scanne, analysere MR-billeder, 
DXA-scanne ogteste muskelstyrke i Biodex.

Som udgangspunkt søger vi en studerende der kan forske hos et helt år:
• På kandidaten ved at kombinere fri-semester med forskningssporet på 5. semester
• På bacheloren ved at kombinere fri-semester med et halvt års orlov

Vi vil dog gerne høre fra dig hvis du kun har mulighed for at tage et halvt års orlov, eller 
først har mulighed for at tage orlov senere, da vi løbende søger forskningsårsstuderende.

Ved 1 års orlov får du mulighed for at:
• Du vil blive ansvarlig for dit eget projekt
• Blive førsteforfatter på mindst en artikel
• Blive medforfatter på mindst en artikel
• Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder,forskningsmetodik, 

artikelskrivning, statistik og posterfremstilling

Ved ½ års orlov får du mulighed for at:
• Blive medforfatter på mindst en artikel
• Blive oplært i adelingens metoder, kliniske 

færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, 
statistik og posterfremstilling

Alle ansøgninger skal være modtaget 05.06.2017
Ved interesse for behandlingsstudiet kontakt:
Mette Cathrine Ørngreen, læge, dr.med
e-mail: metcathrine@hotmail.com

Ved interesse for MR projektet kontakt:
Julia Dahlqvist, læge, phd.-studerende
Email: julia.rebecka.dahlqvist@regionh.dk

Ved generelle spørgsmål om orlovsmuligheder og lignende kan du kontakte:
Annarita Ghosh Andersen, stud.med.
Email: annarita.ghosh.andersen.01@regionh.dk
Tlf: 3545 6135 Du kan læse mere om afdelingen på www.neuromuscular.dk

S k o l a r s t i p e n d i a t  v e d  I n d v a n d r e r m e d i c i n s k  K l i n i k , 
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Forskelle i tilbud om hjerterehabiliterings interventioner efter AMI til flygtninge og 
indvandrere sammenlignet med danskfødte i hospitals og kommunalt regi.

Projektets formål er at undersøge forekomsten af 
Tilbud om hjerterehabiliterings interventioner efter AMI til flygtninge og indvandrere 
sammenlignet med danskfødte i hospitals og kommunalt regi. Der er tale om 
registerforskning baseret på en survey, hvor du kan opnå god erfaring med epidemiologiske 
grundbegreber i et inspirerende forskningsmiljø.

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er bestemt ikke en 
nødvendighed, men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og 
arbejdet med registerdata eller surveys. Vi forventer at du står for en publikation hvor du 
er første forfatter og eventuelt bidrager til flere.

Skolarstipendiatet er af  6 måneders varighed med start snarest 1 august 2017 (eller 
deromkring). Projektet er fuldt finansieret.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt 
samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK 
funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning. 

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@
sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet. Du er også 
velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline 25.09.2015.

Forskningsstuderende søges til projekt
”Karakterisering af biofilm på endotrakealtuber”

Ansættelse på Intensiv afd., Nordsjællands Hospitalfra 15. august 2017
Vi søger en medicinstuderende, der arbejder selvstændigt, og har lyst til at deltage i et 
forskningsprojekt i Intensiv afd., Nordsjællands Hospital.
Projektet er en del af et større projekt,der gennemføres i samarbejde med Lunge-og 
infektionsmedicinsk afd., Øre-næse-hals afd., og Klinisk mikrobiologisk afd. 
Du vil således blive en del af et større forskningsgruppe bestående af læger, ph.d.-
studerende, projektsygeplejersker og andre forskningsstuderende.

Projektbeskrivelsen er klar og diverse godkendelser er ved at blive indhentet.
Arbejdet kan blive til etkandidatprojekt, og der vil være mulighed for forfatterskab på en 
videnskabelig artikel.
Det praktiske:
• Ansættelsen starter 15. august 2017 og varer et halvt år med mulighed for forlængelse 

op til 1 år. 
• Ansættelsen kan være en del af den nye studieordning, som forskningssemester eller 

efter gammel studieordning som forskningsårs-studerende.
• Som forskningsårs-studerende er lønnen er 10.000 kr. pr. måned og arbejdstiden 37 

timer pr. uge. Arbejdstiden vil primært være i dagtid, men nogen fleksibilitet er mulig.
• Arbejdet består af protokolskrivning, organisering, patientinklusion, dataindsamling/-

bearbejdning mm.
• Ansøgning sendes til Overlæge Morten Bestle(morten.bestle@regionh.dk) senest 

den 10. juni 2017.

Prægraduat forskningsår i neuropsykiatri på PCK, Rigshospitalet.

Vi søger en kandidatstuderende i medicin til et prægraduat forskningsår med mulig start 
i september 2017.
Projektet: Vi laver et randomiseretdobbelt-blændetklinisk studie, der undersøgeret 
nyt mål for behandling af alkoholafhængighed. Vi undersøger omGLP-1-receptor-
agonister(exenatid) kan påvirke hjernens belønningssystem og derved nedsætte lysten til at 
drikke alkohol hos patienter, som er kendt med alkoholafhængighed. Desuden vil vi forsøge 
at kortlægge hvor og hvordan GLP-1-receptor-stimulation eventuelt påvirker hjernen vha. 
fMRI- og SPECT skanning af patienterne.
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) er et naturligt forekommende tarmhormon, der spiller 
en vigtig rolle i sænkningen og stabiliseringen af blodsukkeret. GLP-1 menes ydermere at 
have en effekt på hjernens dopamin-niveau, i områder, som er associerede med belønning. 
GLP-1-receptor-agonister bruges allerede i behandling af type 2 diabetes.

Baggrund: Godt 140.000 danskere er afhængige af alkohol, hvilket medfører forkortet 
levetid og en lang række af følgesygdomme. Efter behandling for alkoholafhængighed harto 
tredjedele tilbagefaldinden for det første år, hvorfor der er brug for nye behandlingsmetoder. 
Der er i flere dyreforsøg vist en mulig sammenhæng mellem GLP-1 og drikketrang.

Arbejdsopgaver: Til dagligt vil du komme til at arbejde tæt sammen med 2 ph.d. studerende, 
der er projektets hovedforskere, og en medicinstuderende kollega, samt projektets 
tilknyttede professorer.Vi går op i et hyggeligt arbejdsmiljø og god, faglig kommunikation. Vi 
arbejder dels på Rigshospitalet, og dels iNovavìs alkoholambulatorier, hvorfra vi rekrutterer 
vores patienter. 

I løbet af året vil du få et unikt indblik i hvordan kliniske forsøg opbygges og udføres.
Du kan skrive din kandidat i relation til projektet.
Du får mulighed for at udbygge din teoretiske viden tværfagligt indenfor psykiatri, neurologi, 
endokrinologi og farmakologi, samtidig med at du får masser af kontakt med patienterne.
Vi lægger vægt på din evne til at arbejde selvstændigt inden for vores lille team, samt dit 
høje faglige engagement.
Som forskningsårsstuderende aflønnes du med 10.000 kr/måned.
Send en motiveret ansøgning sammen med dit CV til professorAnders Fink-Jensen: anders.
fink-jensen@regionh.dk

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte nuværende forskningsårsstuderende 
på projektet, Nina le Dous: nina.le.dous.01@regionh.dk eller på 50559908
Ansøgningsfrist: 01.06.2017
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STAFF søges til eksklusivt internationalt supercar event 16. – 22. 
juni 2018.
 
Har du lyst til at komme med på en uges eksklusiv party-rejse gennem centraleuropa med 
Goldball Rally Europe 2018 til næste sommer?
Goldball Rally (www.goldballrally.com) er et professionelt organiseret eksklusivt 
internationalt event, hvor ejere af superbiler og luksusbiler på en uge tilbagelægger en 
længere strækning over flere etaper. Lignende events er kendt under navne som f.eks. 
Gumball3000.

Sommeren 2018 starter Goldball Rally Europe 2018 i London. 
Ruten er London – Paris –Lyon – Torino – Barcelona – Madrid – Valencia Beach. Hver dag 
ankommer vi til en ny storby og tjekker ind på et nyt 4- eller 5-stjernet hotel, og hver 
aften er der stor Goldball party på en ny fed VIP club! Udover at være et eksklusivt (og i 
øvrigt fuldt lovligt) supercar rally fungerer Goldball Rally som en vigtig løftestang for den 
tilknyttede velgørenhed Goldball Rally Charity, som støtter forskellige organisationer, som 
hjælper familier med børn med alvorlige kroniske sygdomme med midler rejst gennem 
Goldball Rally. 
Vi søger staff til to forskellige opgavekategorier:
Marshalls:
5 personer M/K til at udføre organisatoriske opgaver, herunder
Indskrivning af deltagere ved start
• Opmarchering/dirigering af bilerne ved start-line samt ved car displays, ved hotellerne, 

parkering mv.
• Holde vagt ved bilerne om natten (1-2 nætter i alt / person)
• opsætte/nedtage bannere, flag mv.
• køre de officielle Goldball-biler (kassevogn, BMW-limousine mv.) mellem 

destinationerne
• mingle med deltagerne og rapportere evt. problemer/mangler tilbage til 

nøglepersoner
• tage en masse photos af bilerne undervejs til brug på sociale medier, officielle 

website mv.
• udføre øvrige forefaldende opgaver
• passe 24h-service phone
Goldball Girls:
Vi søger 5 kvindelige fotomodeller til at være Goldball Girls. Opgaverne består primært i:
• at være partystarters på klubberne dvs. være med til at sætte gang i aftenernes VIP-

parties, servere flasker og lign. 
• posere med bilerne i løbet af dagen samt med deltagerne på klubberne, ved startline, 

car displays mv. så Goldball Rallys logo bliver eksponeret mest muligt
• bære tøj med Goldballs officielle logo i løbet af dagen (udleveres) og party outfits 

på klubberne
• være ”ambassadører” for Goldball Rallys officielle sponsorer og sikre størst mulig 

eksponering af sponsorernes logoer undervejs
• mingle med deltagerene og rapportere evt. problemer/mangler tilbage til 

nøglepersoner
• tage en masse photos af bilerne/deltagerne undervejs til brug på sociale medier, 

official website mv.

Kvalifikationer:
Marshalls: 
For at ansøge skal du
• være min. 21 år gammel
• have kørekort til bil kategori B uden 

indskrænkninger
• h a v e  g e n n e m f ø r t 

førstehjælpskursus (dokumentation 
kræves)

• kunne tale engelsk på højt niveau
• have en ren straffeattest
• være udadvendt og positiv
Vi betragter dig som særligt kvalificeret 
hvis du udover ovenstående
• taler flydende spansk, fransk, 

italiensk eller tysk
• har erfaring med organisatorisk 

arbejde
• har førstehjælpskursus på højt 

niveau
Goldball Girls:
For at ansøge skal du
• være min. 21 år gammel
• have kørekort til bil kategori B uden indskrænkninger
• have gennemført førstehjælpskursus (dokumentation kræves)
• kunne tale engelsk på højt niveau
• have en ren straffeattest
• være udadvendt og positiv
Vi betragter dig som særligt kvalificeret hvis du udover ovenstående
• har erfaring med modelarbejde
• taler flydende spansk, fransk, italiensk eller tysk
• har erfaring med organisatorisk arbejde
• har førstehjælpskursus på højt niveau
De udvalgte ansøgere vil udover at bo på luksushoteller, køre gennem europa i luksusbiler, 
feste på VIP-klubber mv. også få lommepenge til turen. 
Ansøgning indeholdende oplysninger om ovenstående kvalifikationer rettes til:
Mikkel A. Holm, MD
Læge - CEO Goldball Rally
MIFOX GmbH, Flensburg, Germany
Web: www.goldballrally.com 
E-mail. mikkel.a.holm@goldballrally.com
Samtaler forventes afholdt i august 2017

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode
inviterer til
STORMØDE tirsdag den 30. maj kl. 16.30-19.30
Henrik Dam Auditoriet, Panum Instituttet

Informeret samtykkeved forskning med mennesker: 
Etik eller legalisme?

Hvad er brændpunkterne i år 2017, og hvordan skal den medicinske forskningsverden agere 
fremadrettet? Det informerede samtykke ved medicinsk forskning er fortsat genstand for 
ophedet debat: Hvilke typer forsøg kan man bede patienter medvirke til, hvor meget bør 
de informeres om, og hvordan sikrer man at de ved hvad de går ind til? Kan for strenge krav 
til informeret samtykke forhindre vigtig forskning, som kunne gavne fremtidige patienter?
Vi præsenterer ekspert-oplæg fra blandt andre en akutforsker fra Rigshospitalet og 
formændene for Etisk Råd og National Videnskabsetisk Komite. Vel mødt!
Program
• Kl. 16.30-16.55: Brystkræftprojektet. Forskning uden informeret samtykke PeterJ. H. 

Rossel, lektor emeritus og idéhistoriker
• Kl. 17.00-17.25: Det informerede samtykke. Hvorfor og hvordan? Thomas Ploug, 

Professor og filosof
• Kl. 17.25-17.50: Erfaringer med akutforskning på bevidstløse patienter, og perspektiver 

på mulige lovændringer.  Jesper Kjærgaard, overlæge, Rigshospitalet
• Kl. 17.50-18.15: Pause – sandwich og drikkevarer
• Kl. 18.15-18.40: Clusterrandomiseret forsøgsperson: Mål eller middel? Johannes Gaub, 

læge og formand forNational Videnskabsetisk Komité
• Kl. 18.40-19.05: Klyngeforsøg. Metodologisk guldæg eller videnskabelig sump?Gorm 

Greisen, professor og formand for Etisk Råd
• Kl. 19.05-19.25: Diskussion i Plenum

Alle interesserede 
er velkomne

Er du gravid? 
-og har du lyst til at deltage i et 
spændende videnskabeligt studie? 
Statens Serum Institut søger deltagere til 
forskningsprojektet ”Biologiske Signaler i 
Graviditeten”.
Formålet med studiet er at foretage en grundig 
undersøgelse af, hvad der sker i kvindens krop i forbindelse med graviditeten. Vi håber at 
finde frem til et mønster for disse ændringer. Hvis mønsteret brydes, kan vi måske opdage og 
forebygge komplikationer tidligere i graviditeten end i dag. Studiet er et samarbejde mellem 
Afdeling for Epidemiologisk Forskning på Statens Serum Institut og Stanford University, USA. 

Hver uge i graviditeten bliver der taget en blodprøve. Derudover vil vi i enkelte 
graviditetsuger indsamle vaginal-, spyt-, urin- og afføringsprøver samt køre en vatpind over 
huden ved næse, albue og øre. Yderligere vil vi på alle deltagere tage en blodprøve inden 
for et år efter fødslen. Vi tilbyder muligheden for at få taget prøverne på Statens Serum 
Institut (Artillerivej 5, 2300 Kbh S), i eget hjem eller på job/studie. 

Du kan deltage, hvis du er gravid, mellem 18 og 34 år.  
Du skal være ved godt helbred, ikke være overvægtig, og må ikke have kronisk sygdom 
og/eller bruge receptpligtig medicin.  Du må ikke være blevet gravid som følge af 
fertilitetsbehandling. 
Af logistiske årsager inkluderer vi pt. kun kvinder i stor-København.  
Du får et vederlag på kr. 3000,- for at deltage i projektet gennem hele perioden. Beløbet 
udbetales, når dit undersøgelsesforløb er afsluttet. Hvis du ønsker at melde fra i utide, vil 
du få et reduceret beløb. Du kan også få dækket evt. transportudgifter.  

Hvis du er interesseret i at deltage eller blot høre mere om projektet,  
kan du kontakte Projektsygeplejerske Marie Josefine Høvring på tlf. 2229 1717 eller gravid@
ssi.dk.  Du kan også læse mere om projektet på ssi.dk/gravidprojekt.
Godkendt af Videnskabsetisk komité med journalnummer: HS:H-3-2014-004

Anatomi/fysiologi og sygdomslære underviser søges
Vi søger snarest muligt og med start august 2017, en underviser til Anatomi/fysiologi og 
Sygdomslære undervisning på sygeplejerske niveau. 

Vi forventer at du har undervisningserfaring i anatomi/fysiologi/sygdomslære og gerne 
viden om farmakologi i et vist omfang.
Du skal minimum være på 6. semester af dit studie.
Eleverne er fortrinsvis voksne zoneterapeut elever.
Hovedundervisningen foregår på e-learning efter bøger af Kjeld Bruun Jensen; ”Anatomi 
og fysiologi på en anden måde” og sygdomslære bogen ”Sygdomslære på en anden måde” 
fra Forlaget Pons.

Klasseundervisningen, der er tale om, er en opsummering af kapitlerne, efter forudgående 
ønske fra eleverne. Det foregår 1 gang månedligt fra kl. 16.30 – 21.30 på en hverdagsaftenpå 
skolen i Herlev.
Den ene måned er det anatomi/fysiologi, næste måned er det sygdomslære, måneden efter 
er det anatomi/fysiologi, o.s.v
Vi forventer at du kan starte op i august måned 2017.
Henvendelse til skoleleder Lene Schmidt
på tlf.: 5123 7723
mail:   ddz@ddz.dk
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Course Assistant Position with DIS – Fall 2017

For thefall, semester 2017,DIS – Study Abroad in Scandinavia is looking for a course assistant 
for the course “Human Health & Disease: A Clinical Approach.”

This course is taken by third year undergraduate American University students who would 
like toattend medical school once receiving their bachelors. These students come to 
Copenhagen to study abroad for four months where they take Human Health and Disease:  
A Clinical Approach in the Medical Practice & Policy Program at DIS. 
In the course they learn about the most important human diseases, their diagnosis and 
treatment, and the clinical working methods of physicians.  One of the main goals of the 
program is for students to gain a perspective of the role of the physician.

The course itself is located in hospitals surrounding the Copenhagen area and occurs twice 
a week, either every Monday and Thursday or Tuesday and Friday from 15.30-17.30. The class 
is taught by two doctors that co-teach and work at the hospital location of the course. The 
semester begins 24/8 or 25/8 and ends on 07/12 or 08/12.

Some of theCourse Assistant's responsibilities:
Grading all student assignments. There are 15-20 students in the class.
• To be present in all of theclasses throughout the semester and to be the connecting 

link from one class to the next.
• Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course 

assistant’s responsibility to act as the main contact with students and assist with 
their questions.

• To be available to be a tour leader for one or two of the study tours that take place 
with this course. One tour is a short study tour to Western Denmark (Sept 11 - 13) and 
the other is a long study tour to two European cities (Oct 8– 13).

• You are expected to be reasonably good at English.
• You must have completed at least 6th semester of Medical School in order to be 

considered.
• Salary is 150 per. hour + hourly to correct assignments+ study tour leader per diem. 

To apply send a letter of interest and your CV to scl@dis.dk.
For more information or to apply,please contact the Science & Health Project Manager, 
Stephanie Clemente, scl@dis.dk  (tlf. 3376 5477). 

DIS is a non-profit, self-governing educational foundation that since 1959 has offered high 
quality study abroad programs, taught in English, in Copenhagen. The DIS students are 
American undergraduates (3rd or 4th year) from most or more selective U.S. universities. 
DIS has cooperation agreements with approximately 170 US universities. 900-1000 students 
enroll per semester. More than 160 challenging courses are offered within a diverse 
curriculum. Course integrated study tours throughout Europe and diverse housing options 
add experiential learning and cultural immersion to the program. 

Region Hovedstaden søger
Studentermedhjælper søges til CAMES - Herlev Hospital

Vil du have et studierelevant job? Synes du, at medicinsk simulation lyder spændende?  
Studentergruppen på CAMES Herlev mangler nye kollegaer, som kan starte per august 2017.
Om jobbet   
• Jobbet indebærer blandt andet at være:   
• operatør på vores computerstyrede dukker under simulationerne. Det vil sige, at du 

taler for ”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan scenarierne 
udvikler sig 

• figurant under bl.a. ambulancebehandlernes uddannelse 
• praktisk assistent og problemløser 
Om dig  
Vi forventer, at du:  
• er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse 
• har lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke
• at du har en skuespiller gemt i maven 
• evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne 
Det er en fordel, hvis du er på 4.- 6. semester, men er ikke et absolut krav 
 
Det er obligatorisk, at du kan deltage: 
• ved en ansættelsessamtale på CAMES Herlev d. 6. eller 7. juni et sted mellem kl. 16 

og 21 – skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst 
• til introduktionsaften d. 29. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev 
• til undervisning i akut medicin d. 30. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev 
• på holdmøde d. 7. september kl. 17 på Panum 
Om os 
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på kurser 
for alt fra basislæger og ambulancebehandlere, til anæstesisygeplejersker og læger i 
hoveduddannelse.  
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) samler Region 
Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og 
kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES´ aktiviteter er at øge kvaliteten og sikkerheden i 
patientbehandlingen. CAMES er organisatorisk en del af Center for HR. Læs mere om CAMES 
på www.regionh.dk/CAMES  
   
Løn- og ansættelsesvilkår 
Lønnen følger overenskomsten, og du får løn under al oplæring. Du skal kunne tage 
minimum 10 vagter per semester. Det kan sagtens blive til mange flere vagter, så vi anbefaler 
at have CAMES som dit primære fritidsjob.  
Arbejdet foregår primært inden for normal arbejdstid (8-16) på hverdage og primært på 
CAMES Herlev på 25. etage på Herlev Hospital, men vi dækker også vagter ude af huset 
bl.a. hos Falck i Farum. 

Yderligere oplysninger  
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte holdformand Jakob Ohm 
Oreskov på holdformanddims@gmail.com eller teamkoordinator på CAMES Eva Thomas, 
tlf.: 3868 2272 
Er du interesseret?  
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne sammen med CV. 
Upload en ansøgning på max 1 A4 side, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på 
studiet samt evt. andre jobs.
Ansøgningsfristen er mandag den 29. maj 2017 kl. 12.00.  
 
Om at redde liv og forbedre liv. I Region Hovedstadens koncerncentre træder du ind i en 
verden af muligheder, indflydelse og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. I den 
samlede administration bliver du en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har 
fingeren på pulsen og gør hinanden bedre.  
Vi udvikler livet i regionen. Vores arbejde med rammer og fokus møder patienterne, når de 
er på regionens hospitaler. Vi understøtter medarbejderne i deres arbejde med patienter 
og forskning. Og vi arbejder sammen for at skabe grønne løsninger, flere arbejdspladser 
og en bedre region at arbejde og bo i. 
Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv. 

A - ALMINDELIG

N - NATURMENNESKE

D - DOVEN

E - ERIGERET

R -RØVFIKSERET

S - SPEJDERKNØS

Tillykke til chefen. Hav en god 
dag, din freak. 
   smask FRA redaktionEN

Rygning mindsker 
dine chancer for 
oprigtig glæde!



Turkis: CMYK: 85/0/40/0
Grå: CMYK: 0/0/0/85

Så vil Lægeforeningen og Yngre 
Læger gerne invitere dig til  
kurset Yngre læge – Kick off  
og kandidatfest.
 
På Yngre læge - Kick off får  
du tips til overgangen fra  
stud.med. til læge.
 
Det er gratis at deltage i  
arrangementerne, og det  
kræver, at du melder dig til.
 
Gå ind på læger.dk eller nylæge.dk

På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger

Bliver du læge til sommer?

Kittel_sommer.indd   1 06/04/17   11.17



Den medicinske guide til 
det virkelige liv.

Når du engang imellem bevæger dig udenfor den hvide verden,  sker det 
tit - for almindelige medicinstuderende - at man helt har glemt hvordan 
det virkelige liv, egenligt er. 
Det er jo meget forventeligt når hele din identitet  er bundet op på dit 
studie, med fagforenig, bank og job. 

Frygt ej! MOK er din ven, her kommer 10 gode råd til hvordan man 
gebærder sig derude.  

1. Selvom du er for grineren på græsk - så 
fortæl ikke anatomijokes.  

2. Sig ikke til andre studerende at det er 
hårdere at læse medicin. Selvom det er rigtigt.

3. Selvom du er et orakel i medicinsk videnskab 
- så henvis til egen læge ved diagnose”tvivl” 

4. Andre er ikke vant til den mængde kaffe 
du indtager. Skræm dem ikke væk, børst dine 
tænder. 

5. Du er mega hardcore og har syg FADL-rutine, 
men... Tal ikke om afføring til aftensmaden.  

6. Selvom klubbens musik er det fedeste, kan 
lægmand ikke værdsætte Disco Pogo.

7. Andre er ikke vant til den mængde alkohol 
du indtager. Skræm dem ikke væk, børst dine 
tænder. 

8. Tag dit melanom som en mand, drop 
solcreme på Ros’

9.  Selvom du er garanteret job når du 
er færdig, så er det bedst ikke at mobbe 
humaniora og RUC. Det er lidt synd. 

10. Det er efterhånden alment kendt at snittet  
er højt, men smid lige en kommentar om 
det hist og her alligevel. Det er nemlig IKKE 
irriterende. 

Held og lykke! Du er blomsten af dansk ungdom 

Sofie og Dennis 
MOK-Redak. 


