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men onkel 

Stuart. Jeg skal 
jo til eksamen

SEMESTERETS SIDSTE LANG-FREBAR 
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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: Sofie 
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Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Anders starter på svømmehold. 
Sofie skal lave rusbog. 
Lukas skal have sin stinkende gips af.

Torsdag
Månedsmøde i sexekspressen. Se s. 4
Andreas spiller muzak.
Anders går en tur med en hund. 

Fredag
LAAAANG FREBAR.
Alice deltager i beerpongturnering. 
Andreas oplever dansk ishockey. 

Lørdag
Teologisk fisketur med SMIK. se s.6. 
Sofie & Andrea skal til dame-dag. 
Andreas holder morgenfest - alle er 
velkomne!! Nørrbro et sted.

Søndag
Andrea har overskud og tager i kirke. 
Brøndby - FCK. 
Alice skal til westernridning. I Rhode skov.

Mandag
MOK deadline 12.00
Alice skal på MOK
Studklub har GF. 

Tirsdag
Andreas har fri. 
GO foredrag om transkønnethed. Se s. 4

AndreaSofie

Alice

Anders

AndreasLukas
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Forliget kort – MOK giver dig et overblik  
Der er nu indgået forlig på både det regionale, kommunale og statslige område. ’Storebededagsforliget’ – som det 
nu passende er blevet døbt – har frelst Danmark for en ellers meget reel og truende storkonflikt. 
Fakta om forliget: 
Fælles for alle tre områder er, at der i løbet af den næste overenskomstperiode (3 år) er en lønrammestigning på 8.1 %. 
Det vil altså sige, at man som sygeplejerske, lærer eller statslig ansat i løbet af de næste tre år kan forvente en samlet 
lønstigning på 8.1 %. Vigtigt for alle tre områder er desuden, at Privatlønsværnet vil blive fjernet. Privatlønsværnet 
betød, at stigningen i det offentlige lønniveau ikke kunne overstige den private lønudvikling, men skulle falde, når 
lønniveauet på det private arbejdsmarked faldt. 
Ydermere er der på kommunale og regionale område afsat en del midler til ligelønspuljer.  

På det kommunale område indeholder aftalen også en overenskomstmæssig sikring af retten til betalt spisepause for 
alle faggruper. Den store knast på det kommunale område var lærernes ret til selvstændigt at bestemme arbejdstid, 
hvilket i OK15 blev lovbestemt og ikke aftalt mellem arbejdgiver og arbejdstager (til lærerenes store utilfredshed, som 
den flittige MOK-læser husker). Denne lovbestemmelse blev af mange set som et angreb på Den Danske Model, som 
centralt indeholder de frivillige aftaler. Håbet var, at denne lovbestemmelse ville blive fjernet under OK18 forhandlinger. 
Det lykkedes ikke helt. Der bliver nedsat en undersøgelseskommission, der vurderer lærernes arbejstid og betydning 
for undervisningens kvalitet. 
På det regionale område blev spisepausen ikke skrevet ind i LO-forbundenes aftale. Det gjorde den til gengæld for 
de forbund som hører med ind under FTF og Akademikerne (herunder Yngre Læger). Det betalte man med 0.35 pct 
af lønrammen, på trods af at man gik ind til forhandlingerne med den holdning, at spisepausen altid havde været 
betalt og sikret.  
På det statslige område blev retten til betalt spisepause overenskomstsikret. Prisen på denne kendes ikke endnu. Der 
blev ligeledes nedsat et undersøgelseskommission, der skal kigge på underviseres arbejdstid i løbet af de næste 3 år.

Der har været meget divergerende holdninger omkring 

forliget blandt eksperter og i pressen. I den ene ende af 

spektret har vi udmeldinger som f.eks.: 

”Så burde det være tydeligt for enhver: Dennis Kristensens 

forræderi svækkede hele den solidariske front og 

massemobiliseringens dynamik. Lærerne blev brændt af 

med en kommission. Sygeplejeskerne fik ikke løst deres 

problem med truslen mod deres arbejdstidsrettigheder. 

Overalt er ledelsernes magt blevet fastholdt og styrket - og 

den blå TV2 jubler med rette. Der er ikke noget at juble over. 

Det her er et kæmpenederlag for arbejderbevægelsen.” 

sådan skriver  politolog og professor emeritus ved 

Aarhus Universitet Curt Sørensen

Hvorimod andre mener:

 "STOREBEDEDAGSFORLIGET vil gå over i historien som 

overenskomsten, der viste, hvor meget vi kan opnå, hvis 

vi står skulder ved skulder. Solidaritetspagten vil forandre 

danske politik i mange år frem, det vil blive til inspiration for 

alle de kommende kampe. Millioner af danskere vil huske 

OK18 til deres dødsdag, og titusindvis af aktivister vil kunne 

fortælle deres børn og børnebørn, at de skrev Danmarks- 

og arbejderhistorie i marts og april 2018." Sådan skriver 

Jan Hoby, medlem af LFS’ (Landsforeningen for 

Socialpædagoger) forretningsudvalg. 

På trods af stærkt divergerende holdninger, 

er det dog stadig historisk at læger, 

overlæger og lægestuderende stod 

skulder ved skulder med sygeplejerskerne, 

SOSU og rengøringspersonale. En MOK’er var inde og besøge faneborg i 

sidste uge med FADL og YL. Stemningen 

var ekstatisk. Et tilfældigt FOA-medlem 

kom med en lille kæk bemærkning til YL 

”Det tog også sin tid, men nu kommer I 

stærkt tilbage!” OK FOA. Jordemødrene 

havde en kæmpestork med. Der var en 

overenskomstjulemand der delte løn 

ud. Alt i alt en fantastisk stemning og 

oplevelse. 

#MOKerMOK18  

Kommentarer

MOK’s udsendte skriver
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Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen 
- og få masser af undervisningserfaring!
Som uddannet sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for 
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt 
undervejs!

Kom til sidste månedsmøde i semesteret og hør meget mere: 
TORSDAG D. 3/5 KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 

Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle 
semestertrin på medicin og andre studier. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning 
for dem, der har lyst, så sæt gerne lidt tid af efter mødet. 

Nåede du ikke at tilmelde dig actiondagen i weekenden? Så sæt allerede kryds nu til årets 
sjoveste event: 

SOMMERSEMINAR 13.-17. AUGUST
Vi tager afsted i 5 dage sammen med de andre sexperter fra Aarhus, Esbjerg, Odense og 
Aalborg. 
Du bliver uddannet sexpert og får en oplevelse, som du sent vil glemme! 
Læs meget mere om sommerseminar og hvordan du tilmelder dig på facebook-eventet: 
“Sexekspressens Sommerseminar 2018”

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Foredrag: Transkønnethed
Medicinstuderende med interesse for Gynækologi og Obstetrik 
(GO) inviterer Jer til et spændende foredrag i transkønnethedens 
tegn!

Denne eftermiddag kan I opleve Alexander og sin kone Lizethe, 
der begge er transkønnede, samt psykolog ved Sexologisk Klinik, 
Psykiatrisk Center København, Rikke Kildevæld Simonsen. 

Rikke Kildevæld Simonsen vil fortælle os om sundhedsprofessionelles møde med 
transkønnede, og Alexander og Lizethe vil dele deres personlige oplevelser, tanker og 
følelser som transkønnet. 
Er du nysgerrig?? Så kom forbi og bliv klogere på både kliniske og emotionelle aspekter 
forbundet med transkønnethed. 
Tid & sted: Tirsdag d. 8. maj kl. 16.15-18.00 i Mærsktårnet lokale 13.1.41 & 13.1.61

Alle er inviterede, og der vil være massere af søde sager! 
Vi ses!
Kærlig hilsen
GO

SPLAS inviterer til:  Kursus i brystkirurgi
Har du tit tænkt over, hvad en plastikkirurg laver på en plastikkirurgisk 
afdeling? Undrer det dig, hvad der egentlig gøres af overvejelser mv., 
når en plastikkirurg udfører brystoperationer benignt eller malignt? 
Kig ikke videre - SPLAS tilbyder nemlig nu et helt nyt kursus, der vil 
gøre dig klogere på bl.a.:
•	 Brystets anatomi
•	 Benign brystkirurgi
•	 Malign brystkirurgi

Der undervises af vores dygtige læger med erfaring inden for det plastikkirurgiske speciale, 
og der garanteres en aften med en masse lærerrigt indhold både teoretisk og praktisk. 

Gå ikke glip af denne mulighed, og sørg for at duk op til denne lærerige aften. Snup din 
læsemakker i hånden og bliv klogere på brystkirurgi - Vi sørger for snacks!
Læs mere på vores facebook: ’Studerendes Plastikkirurgiske Selskab – SPLAS’

Konference: Visions for Affordable 
and Better Medicines
Hvordan kan vi sikre flere patienter adgang til bedre 
medicin?
Det nuværende patentbaserede system har vist sig 
utilstrækkeligt til at sikre, at vi også fremadrettet kan levere de den nødvendige og 
bedste medicin til de mennesker, der har behov for. Medicinpriserne stiger og sætter 
vores fælles velfærd under pres. Og indtjeningsmuligheder bestemmer i højere grad end 
patientinteresser hvilken medicin, der bliver udviklet.

Enhedslisten, Alternativet, SF og UAEM har derfor arrangeret en konference, hvor 
internationale og nationale eksperter fremlægger alternative metoder til forskning og 
udvikling.
Vi inviterer alle til en paneldiskussion om hvordan vi sikrer, at patienter får adgang til de 
lægemidler, de har brug for til en acceptabel pris.

Konferencen finder sted i Fællessalen på Christiansborg 
torsdag den 17. maj klokken 14 – 17.

Arrangementet er gratis og åbent for alle 

Tilmelding ved at sende en e-mail til emma.fleming@ft.dk
Facebook event: https://www.facebook.com/events/807729952769878/ 
Hjemmeside: https://enhedslisten.dk/temaer/conference-visions-for-affordable-and-
better-medicines

 

 

 Part of  

FOREDRAG OM OVERDIAGNOSTIK 
Er dit barn meget aktivt? Måske har det ADHD. Er du trist mandag morgen, så har du måske 
en depression, og er du af og til træt, kan du have uopdaget sukkersyge! 

Som læger og medicinstuderende leder vi efter diagnoser for at hjælpe vores patienter - 
Men risikerer vi i vores gode hensigt at give “patienten” en diagnose, som gør mere skade 
end gavn?

Redder vi kvinden i kolesterolsænkende behandling fra en blodprop, eller giver vi hende kun 
bekymring og muskelsmerter pga. hendes statinbehandling? Eller manden uden symptomer, 
der fik taget en PSA-blodprøve, og gik fra at være rask til at have prostatakræft? Ville den 
knude vi fandt i brystet på en kvinde, der gik til brystkræftscreening, vokse og sprede sig?

Så hvornår skal vi undersøge og diagnosticere, og hvornår er det faktisk bedst at holde 
hænderne i lommen? 
Vi har inviteret nedenstående eksperter til at fortælle om overdiagnostik og de mange 
kliniske og etiske dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med dette.

D. 16 maj 2018 kl. 16.15-19.00 i Jerne auditoriet, Mærsk Tårnet. 
Blegdamsvej 3B, 2200 KBH N

•	 John Brodersen, professor, PhD, speciallæge i almen medicin
•	 Ole Hartling tidl. Formand for etisk råd, dr. med., speciallæge i klinisk fysiologi og 

nuklearmedicin 
•	 Anders Beich formand for Dansk Selskab For Almen Medicin og speciallæge i almen 

medicin

Efter foredragene vil der være en kort pause med let forplejning, hvorefter der er åben debat 
om overdiagnostik med spørgsmål fra salen. 
Arrangementet er henvendt til medicinstuderende og yngre læger, men alle uanset faglig 
baggrund er velkomne. Nærmere program følger her på eventet.

Vel mødt!
Forskningsgruppen for raske ”patienter” i almen praksis, 
Center for Uddannelse og Forskning i Almen Medicin, KU
&
SAMS København
Foredraget er støttet af FADL København

LÆGER UDEN GRÆNSER AFHOLDER 
LANDSINDSAMLING DEN 27. MAJ
Tag din mormor eller læsemakker under armen og brug 2 timer på at hjælpe Læger uden 
Grænser.
Den 27. maj afholder Læger uden Grænser landsindsamling. Så tag en pause fra bøgerne 
og sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Hvis du har mulighed for at tage en rute på Christianshavn så søg på begivenheden 
”Landsindsamling for Læger uden Grænser” på facebook.
Ellers følg linket http://msf.dk/landsindsamling/ for at finde en rute nær dig!

Vi håber at se jer til en hyggelig dag! 
Ved spørgsmål er I meget velkomne til 
at skrive til stud.med Vivi Nguyen på 
viviquocnguyen@gmail.com

HUSK AT STUDENTERKLUBBEN HOLDER EKSAMENSLUKKET FRA D. 7/5. 
SÅ DER ER FREBAR - NICE. DET KAN VI LIDE. 

FOR DE MODIGE ER DER BEERPONGTURNERING. AV MIN ARM..

STUDENTERKLUBBEN HAR FÅET NYT MOBILE PAY NUMMER. DET ER 56075. 

Igen i år er der Panum Distortion på Nørrebro. Hvis du med komme ind til det 
lukkede område, hvor Panum Distortion hører til (med de gode toiletter!), 
skal du købe et armbånd. Vi sælger armbånd: 
Tors. d. 3/5 kl. 12-14
Fre. d. 4/5 (til frebar) kl. 14-16
Bare rolig. Vi sælger også efter det. men det kan du sikkert ikke huske 
alligvel. 
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Studentermedhjælper søges til CAMES - Herlev 
Hospital
 
Vil du have et studierelevant job? Synes du, at medicinsk simulation lyder spændende? 
Studentergruppen på CAMES Herlev søger nye kollegaer, som kan starte per august 2018.

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 til full scale simulationer

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
har en skuespiller gemt i maven
er serviceminded
har evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne

Det er en fordel, hvis du er på 3.- 5. semester, men er ikke et absolut krav.
Det er obligatorisk, at du kan deltage:
ved en ansættelsessamtale på CAMES Herlev d. 8. eller 9. maj et sted mellem kl. 16 og 21 – 
skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst
til introduktionsaften d. 28. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
til undervisning i akut medicin d. 29. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
på holdmøde d. 6. 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
Løn- og ansættelsesvilkår sker med udgangspunkt i gældende overenskomst, 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 studiejob. 
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.

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. Upload kan ske ved at søge på jobnet.dk på annoncenummer 
4805509.
Ansøgningsfristen er mandag den 30. april 2018 kl. 12.00. 

Er du interesseret i at arbejde og forske i børn og 
unge med overvægt? 
Baggrund: 
Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem. Dette er derfor en unik 
mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og ja, det er os fra 
Generation XL. 
På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor 
vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt. Enheden for Overvægtige 
Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der 
sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen 
af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en forskningsårsstuderende, der 
har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Forløbet er fuldt finansieret
Periode: 
Fra d. 01.09.18 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år. Det er for 
os lige meget, om du er på bachelordelen eller kandidatdelen. I øvrigt kan det placeres 
på forskersporet på 11. semester eller kombineres med bachelorprojektet på 6. semester.
 Arbejdsopgaver: 
•	 Kontrolbesøg af børn og unge, der deltager i forskningsprojekt
•	 Blodprøvetagning 
•	 Fondssøgninger 
•	 Diverse ad hoc-opgaver 

Vi tilbyder: 
•	 Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on erfaring  
•	 Oplæring i blodprøvetagning  
•	 Forskning / artikelskrivning  
Vi forventer af dig:
•	 Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
•	 Du har gåpåmod og er imødekommende   
Send ansøgning samt CV senest 11. maj til jgade@regionsjaelland.dk  
Jens-Christian Holm 
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor, 
Forskningsleder Leder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge  

Undervisningsassistenter til undervisning inden for 
makroskopisk anatomi og histologi på 4. semester 
Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet søger undervisningsassistenter til 
ansættelse pr. 1. september 2018 til undervisning i makroskopisk anatomi og histologi 
på Kursus i mave, tarm og lever og Kursus i hjerte, kredsløb og lunger. 
 
Arbejdsopgaver:
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig 
varetagelse af undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller 
professorniveau. Du skal afholde holdundervisning af studerende på Kursus i mave, tarm 
og lever og Kursus i hjerte, kredsløb og lunger. 
 
Dine kompetencer:
Både studerende og kandidater kan komme i betragtning. Udover relevant kandidatgrad 
eller kandidatniveau (niveau på fagområdet svarende til niveau som færdig kandidat) kræver 
stillingen, at du har praktisk erfaring inden for det faglige område, som du ansættes i. Du skal 
have bestået 5. semester og have gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer. 
Tidligere undervisningserfaring i anatomi eller histologi vil vægtes højt. 
 
Ansættelsesforhold:
Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for 
videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timeløn eller Overenskomst 
for studenterundervisere ved universiteter mv.  
 
Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 
240,05 kr. Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. 
en samlet timeløn inkl. forberedelse på 600,12 kr. For undervisningsassistenter, som stadig 
er studerende gælder endvidere, at hvis undervisningssessioner gentages inden for to uger, 
tildeles der fuld forberedelse til den første undervisningssession og halv forberedelse til de 
efterfølgende. For opgaveretning ydes alene aflønning for den tid, der medgår til retning 
af opgaverne. 
Ansættelsernes varighed er op til tre år. Ved ansættelse som studenterunderviser ophører 
ansættelsen når kandidatbeviset er opnået.  
 
Yderligere oplysninger: 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Ragnhild Mostert, HR SUND, rmostert@sund.ku.dk eller 
Cathrine Ørskov corskov@sund.ku.dk
 
Ansøgning:
Din ansøgnings skal indeholde: 
•	 En motiveret ansøgning 
•	 Et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer 
•	 Et kandidatbevis eller en udskrift af dine karakterer som du kan hente på KUnet i 

selvbetjeningen. Upload pdfen under "eksamensbevis". 
 
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG 
STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 1. juni 2018. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund 
til at søge stillingen. 
Københavns Universitet præger aktivt sin samtid gennem fremragende forskning, 
uddannelse og samarbejde. KU hører til de højest rangerende universiteter i Europa og 
er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. I dag omfatter KU 37.000 studerende 
og 9.000 ansatte tilknyttet seks fakulteter: humaniora, jura, natur- og biovidenskab, 
samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi. 

Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital søger 
forskningsårsstuderende.
Neurologisk Afdeling på Nordsjællands 
Hospital søger medicinstuderende til 
forskningssemester
Du bliver tilknyttet et igangværende ph.d.-
projekt: MuMoDAIS. I projektet undersøges 
forskellige neurofysiologiske metoders plads 
i diagnostikken af delirium blandt patienter indlagt med akut iskæmisk apopleksi. Dine 
primære arbejdsopgaver vil være at rekruttere indlagte patienter til projektet og dagligt 
udføre forskellige neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. termografi og pupillometri) efter 
grundig oplæring. Dataindsamlingen foregår i dagtiden, weekendarbejde vil kun forekomme 
efter aftale. Herudover skal din tid bruges på arbejde med kandidatspecialet, dataanalyse og 
artikelskrivning. Det forventes, at du får ansvar for dit eget sideprojekt og at dette udmunder 
i en artikel med dig som førsteforfatter.

Se det fulde opslag på puffnet.dk
Motiveret ansøgning inklusiv CV bedes sendt pr. mail direkte til Jannik Stokholm, jannik.
stokholm.01@regionh.dk, senest 22. maj 2018.
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Course Assistant Position with DIS – Summer2018
Session I: Tuesday May 22 – Thursday June 7
For the summer semester 2018,the 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 second or 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 three weeks where they take Human Health and 
Disease:  A Clinical Approachwith 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 different hospitals surrounding the Copenhagen area (primarily 
Glostrup Hospital & Rigshospitalet) and occurse every day for 2-4 hour time blocks. Most 
classes will occur in the late afternoon but some will be during the mornings as well. The 
class is taught by doctors and specialists that work at the hospital location.
The course takes place for a three-week period:
 Session I:  Tuesday May 22 – Thursday June 07
 
Some of the Course Assistant’s responsibilities:
Grading all student assignments. There are 20students in the class.
To be present in all of the classes throughout the three week course 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.
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 153 per. hour + hourly to correct assignments. 

To apply send a letter of interest and your CV to scl@dis.dk.
Application Deadline: As soon as possible.

For more information or to apply, please contact 
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. 

Scholarstipendiat søges 
Vi søger en engageret medicinstuderende 
med interesse for exercise fysiologi, 
n e u r o l o g i  o g  m e t a b o l i s m e  t i l 
gennemførelse af et klinisk behandlingsforsøg. Projektet er planlagt til at løbe over et 
år, med forsøg og dataindsamling i efteråret 2018 og sammenfatning af resultater, samt 
udarbejdelse af artikel i foråret 2019. Alt efter engagement har vores forskningsenhed 
utallige projekter, det er muligt at blive involveret i. 

Copenhagen Neuromusuclar Center (CNMC) ledes af professor, dr.med. John Vissing og 
består af 16 fuldtidsansatte fordelt på seks læger, en cellebiolog, to bioanalytikere, tre 
fysioterapeuter, en sekretær, samt 4 medicinstuderende. 

Vi arbejder med både voksne og børn med muskelsygdomme og vores metoder spænder 
bredt fra exercise fysiologiske test, til undersøgelsen af metabolismen med stabil isotoper, 
til celleforskning.

Der er tale om en fuldtidsstilling – 37 t/uge.
Løn: 10.000 kr/mdr.
Tiltrædelse: 1. August eller september 2018.

Er du interesseret i at arbejde klinisk med både børn og voksne, blive oplært i basale 
forskningsmetoder, samt udvide dit CV med mindst en artikel kan du kontakte:

Mette Cathrine Ørngreen, læge, dr.med.
Mette.cathrine.oerngreen.01@regionh.dk 
Eller 
Nicoline Løkken, læge og PhD-studerende
Nicoline.Loekken@regionh.dk

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
i søger fem nye kolleger til vores lille journalhold med start i maj eller juni 2018. 
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 indlæggelses- og elektive 
journaler 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. Der er ingen aften-, weekend- 
eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL´s overenskomst. 
Oplæring vil ske sammen med en af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.

Krav: 
•	 Gennemført neurologisk klinikophold senest juni 2018.
•	 Du kan tage 3-4 vagter om måneden.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er syv 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 og 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 Christopher Fay Flindt på drw835@
alumni.ku.dk senest søndag den 13. maj. 
Du er velkommen til at kontakte Christopher på ovenstående mail for mere information.

Stud.med søges til forskningsår i kardiologi ved 
University of California San Francisco School of Medicine

Forskningsprojektet skal udføres i San Francisco ved Division of Cardiology, UCSF Medical 
Center, UCSF School of Medicine.
Du vil komme til at stå for dit eget projekt, hvor du kan forvente mindst et førsteforfatterskab, 
og der vil være rig mulighed for at blive tilknyttet andre projekter i løbet af forskningsåret. 
Forløbet er en unik mulighed, for at få forskningserfaring i et spændende og internationalt 
miljø, og lære fra verdens førende forskere inden for kardiologi og ekkokardiografi.
Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i en kohorte af mitralklapinsufficiens-patienter 
der har undergået en ny type kateterbaseret hjerteklapoperation og har fået foretaget 
ekkokardiografi før og efter operationen. Disse ekkokardiografier skal analyseres ved 
avanceret ekkokardiografi af både ventrikel- og atrie funktion.
 
Der foreligger protokol som der skal søges midler med til løn og udenlandsomkostninger, 
og dette skal opstartes så hurtig som muligt. Optimalt kan forskningsåret begynde fra 
februar 2019, hvis midlerne findes – alternativt kunne opstart være juni 2019. Vi ser helst 
at du bruger et helt år på projektet, men hvis dette, pga. af fremdriftsreform, ikke er muligt 
kan et halvt år også være en mulighed.
Der er ingen formelle krav til dig som studerende, men tidligere forskningserfaring og 
bekendtskab med databehandling, samt kendskab 
til STATA vil være en fordel. 
Hvis du er interesseret, så send CV og en motiveret 
ansøgning (maks. 1 side) til (senest d. 15/6-2018):
Stud.med Mats Højbjerg Lassen (mcha@live.dk) og 
læge, ph.d. Tor Biering-Sørensen (tor.biering@
gmail.com)
Samtaler med potentielle kandidater forventes at 
ske slut juni over Skype 

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden 
i København - SMiK
Teologisk fisketur – stadig ledige pladser
Kom med på Studentermenighedens traditionsrige fisketur! Vi er altid en god blanding 
af studerende på tværs af KU’s studieretninger. Der vil især være mulighed for at fange 
torsk, men måske også hornfisk, sild og andre arter til aftensmaden. Alle kan være med og 
selvom vi ikke kan love fangstgaranti, så plejer de fleste at fange noget. Nybegyndere kan 
få råd og vejledning ombord. Undervejs vil der være samling i kabyssen, hvor et teologisk 
spørgsmål vil blive stillet.
Husk at tjekke vejrudsigten og tage varmt, vind- og vandtæt tøj med. Det kan være en del 
koldere ude på Øresund end inde i byen. Det er også en rigtig god ide at medbringe en 
dolk eller fileteringskniv, så man kan rense sin fangst. 
Tid og sted: Lørdag d. 5. maj kl. 12.30-18.00
Mødested er Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj – M/S Øby
Tilmelding: praest@sund.ku.dk
Fri entré. Leje af grej: 100kr. Kontakt mig for vejledning om grej.

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en 
SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, 
så kontakt mig på praest@sund.ku.dk. 

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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FADL 
FORSIKRING
DIN SIKRE VEJ TIL LIVET SOM LÆGE

ID-TYVERI
Vi hjælper dig, hvis din identitet bliver misbrugt på nettet. Både hvis du 
oplever økonomisk misbrug, eller hvis din digitale identitet bliver brugt 
uden din tilladelse på sociale medier.

Måske modtager du pludselig regninger på ting, du ikke har købt - eller 
opdager, at nogen spreder dine private billeder under et falskt navn på 
Facebook. Med ID-Tyveri får du hjælp og vejledning til at håndtere digitalt 
identitetstyveri af både økonomisk og social karakter.

VI HJÆLPER DIG BLANDT ANDET MED:
•  at undersøge mistanken
•  at begrænse skadens omfang
•  slette eller lukke falske profiler og brugerkonti
•  kontakte ejeren af et netsted for at fjerne uønsket indhold
•  at spærre netbank og lukke konti
Der er ingen selvrisiko på ID-Tyveri. Hvis du ønsker at tilkøbe en ID-Tyveri-
forsikring, kan du gøre det på mitFADL.

PRIS OG DÆKNINGSSUM 
ID-Tyveri koster kr. 98,- pr. år. Eventuel juridisk bistand dækkes med op 
til 25.000 kr. pr. sag. Eventuelle afgifter og gebyrer er ikke inkluderet i 
prisen. Læs betingelserne på FADLFORSIKRING.DK

one page vedr fg og id-tyveri.indd   1 23-04-2018   10:19:38

MAJKAMPAGNE
Har du spørgsmål til forsikringer? Så frygt ej. 

I de 3 første uger af maj, 3 dage om ugen fra kl. 11-13, 
vil vi stå klar på Panum til at fortælle dig om forsikringer,
og svare på alle dine spørgsmål. 

Du kan blandt andet høre om vores to nyeste produkter 
- ID-tyveri og livforsikring med kritisk sygdom.  

Vi deler også ud af af kittelkort, de 38 specialer, 
medlemsklistermærker til dem som mangler, 
og andre gode sager.  

Der vil desuden være snacks, og hver uge bliver der afholdt en 
lille konkurrence i form af en give away fra Tryg!

Så kom forbi til en hyggelig snak, mød dine reppere 
og stil alle eventuelle spørgsmål! 
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Overvejer du en karriere inden for almen medicin?  
Så kan det være, at et praktikophold i en almen  
lægepraksis er noget for dig. 

Rekruttering Almen Praksis tilbyder medicinstuderende, der som minimum 
har afsluttet deres bacheloruddannelse, en 2-ugers sommerferiepraktik i 
en almen lægepraksis i Syddanmark. 

Sommerferiepraktikken foregår i perioden 25. juni 2018 - 17. august 2018 
(uge 26-33), hvor man kan vælge to sammenhængende uger.

 De konkrete praktikophold i den enkelte praksis kan du se på listen. 

For at komme i betragtning til et praktikophold skal du skrive en ansøg-
ning samt prioritere max 3 praksis fra listen. Du skal angive de 2 sammen-
hængende uger, som du ønsker. 
Der bliver trukket lod blandt de indkomne ansøgninger. 
Hver praksis får tilsendt fem kandidater, som de vil vælge imellem ud fra 
ansøgning og motivation.

PRAKTIKKEN 
Formålet med sommerferiepraktikken er at give dig som medicinstude-
rende en mulighed for at opleve livet i en almen lægepraksis. Måske tør du 
vælge et geografisk sted, du aldrig før har været?
Du følger en praktiserende læge og bliver introduceret til de opgaver,  
som udføres i praksis. Du får indblik i såvel læge-, sygeplejerske-, labora- 
torie- som sekretærarbejdet.

LØN OG TRANSPORT
Arbejdstiden er 30 timer pr. uge og aftales med den tildelte lægepraksis. 
Du aflønnes med en timeløn på 173,54 kr. inkl. feriegodtgørelse og pension.
Du skal selv afholde alle udgifter vedr. transport til og fra praksis og til  
dit ophold i forbindelse med sommerferiepraktikken. 
Din praktikklinik vil afholde en rundvisning i området eller et socialt  
tiltag for dig.

ANSØGNINGSKRITIRIER 
1. Du har bestået den medicinske bacheloruddannelse.
2. Du har ikke tidligere deltaget i sommerferiepraktikordningen. 

HAR DU SPØRGSMÅL? 
 Er du altid velkommen til at kontakte Rekruttering Almen Praksis
Sekretær Stefanie Eriksen, tlf. 2920 1391, se@rsyd.dk
Projektleder Ulla K. Jessen, tlf. 2496 5475, ukj@rsyd.dk 

2-ugers sommerferiepraktik 2018 
i Region Syddanmark

1. Beskriv din motivation for at vælge sommerferiepraktik i en lægepraksis.

2. Skriv lidt om dig selv, og hvad du har af stærke sider, som kan bruges i kontakten med patienter.

3. Skriv kort hvad du gerne vil lære fagligt set, og hvad du gerne vil se/opleve i nærområdet (max. 1 A4-side). 

Vedlæg dokumentation for bestået bacheloruddannelse. Yderligere dokumentation er ikke nød- 

vendig. Derudover bedes du prioritere max 3 praksis fra listen. Husk at angiv hvilke uger du ønsker.

Ansøgningen sendes via mail til Stefanie Eriksen til se@rsyd.dk, Rekruttering Almen Praksis.  

Husk at angive din mailadresse og mobilnummer, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

Mandag den 14. maj 2018. 

Du får endeligt svar på din ansøgning senest den 31. maj 2018

ANSØGNING

ANSØGNINGSFRIST

PRAKSIS: SYDVESTJYLLAND PRAKTIKPERIODE

Jacobilægerne 
Ringkøbingvej 38, 6800 Varde 

Frit valg mellem to sammen-
hængende uger (26-33)

Jugendhuset 
Lundvej 39, 6800 Varde  

26+27, 27+28 
eller 32+33

Lægerne i Oksbøl
Torvegade 17, 6840 Oksbøl

26+27 eller 27+28

Lægerne i Nørre Nebel 
Torvet 1, 6830 Nørre Nebel

28+29, 29+30, 30+31, 31+32 
eller 32+33

Lægehuset Fanø 
Vestervejen 1C, 6720 Fanø

Frit valg mellem to sammen-
hængende uger (26-33) 

Lægerne Havnegade 39B
Havnegade 39B, 6700 Esbjerg 

26+27, 27+28 
eller 28+29

Lægehuset Storegade 
Storegade 35, st., 6700 Esbjerg 

26+27, 27+28, 28+29 
eller 29+30

Lægehuset Fyrvej
Fyrvej 22, 6710 Esbjerg V

32+33

Læge Sys Melchiors 
Torvegade 1, 2. th, 6600 Vejen

26+27

Rødding Lægehus
Louisevej 13, 6630 Rødding

26+27 

PRAKSIS: SØNDERJYLLAND PRAKTIKPERIODE

Lægerne Bispebroen 2B
Bispebroen 2B, 2. sal, 6100 Haderslev  

26+27, 27+28, 30+31, 31+32 
eller 32+33

Lægerne Hoeg, Lind og Østergaard-Nielsen 
Stadionvej 30, 6510 Gram 

25+26, 26+27 
eller 32+33

Lægerne ved Banegården 
Stationsvej 35, 6360 Tinglev

27+28

Lægernes Hus 
Ulsnæs 8, 6300 Gråsten

27+28, 28+29 
eller 29+30

Lægerne i Broager  
Vestergade 21, 6310 Broager

27+28

Tandsbjerg Lægehus
Tandsbjerg 12, 6400 Sønderborg

29+30

Lægehuset i Vester Sottrup
Lindevej 12, 6400 Sønderborg

26+27, 27+28, 28+29 
eller 29+30


