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Regler for indlæg findes på mok.dk
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MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 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!
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MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
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E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk
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Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

Anders

Mo Sofie

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Mo fejrer nye læger
Anders tager til fastlandet

Torsdag
Mo har for mange halve aftaler
Det er Kristi-Flyveferie
Andreas overvejer pagehår

Fredag
En eks-MOK’er fylder 30
Der er ikke FRE-bar
Sofie forsøger sig med armbøjninger

Lørdag
Alice spiser is. Helst Filur.
Mo og Mads laver smagstest
Albin holder med Sverige i Eurovision

Søndag
Del vand ud - se side 4
Andrea skal i udendørs-kirke
Mors dag?

Mandag
MOK deadline 12.00 - send noget, BG!
PUFF-arrangement - se side 4
Anders kommer for sent til Køge pga. tog.

Tirsdag
Der sker nul og niks i dag

Andreas

Alice

Invers blackface
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Jeg er til stede…

Jeg er til stede i fredagsbaren, hvor jeg danser akavet op af en studerende
Jeg er til stede ved forelæsningen om maligne cancer former
Jeg er til stede sammen med min læsemakker til IMCC’s årsmøde
Jeg er til stede i kælderen, imens vi dissekerer spatium lateropharyngeum

Min ven er til stede ved min fødselsdag, imens han er fuld i champagne
Min mor er til stede til min søsters familiebrunch idet hun har købt vores gave
Min hund er til stede når min bofælle og jeg gør rent i vores lejlighed
Min foragt er til stede hver gang jeg er samme med egoistiske mennesker

Dine venner er til stede når jeg ønsker dig tillykke med sejren
Dine bekendte er til stede hver gang vi skal lave noget sammen
Dine Nærmeste er til stede for tredje gang på en dag for at fortælle dig noget
Dine HOLDNINger er til stede hver eneste gang jeg prøver at være mig selv

Alle andre er til stede når jeg dumper mine eksaminer
Alle andre er til stede når jeg hopper og danser og ter mig åndsvagt
Alle andre er til stede når jeg knap nok lige kan holde mig i gang

Alle andre til stede nogle gang blot for at være til 
stede.

I går var jeg også til stede. Men ingen så eller hørte mig.

Digte er dumme & mennesker ligeså

Der er blevet sagt mangt og meget; sådan stod 
det skrevet.
I går var jeg en tur forbi beatpoetikkeren, for at få 
nogle tips. Han havde ikke flere.

Ikke
Være 
Så 
Ked
Af
Det

Sagde han.
Du må lære at forstå. Kunsten kommer til den der 
venter. 

Tre tryks enter senere. Hjalp det? 
En verden udenfor. Således har man oversat ”The 
Shawshank Redemption” Det er da sjovt at tænke 
på. Synes du ikke?

Roser er røde violer er blå
FUCK SP & Esben lunde ligeså 

Af jord er du kommet til jord skal du blive. Se det 
er poesi. 
Jeg hørte engang at lærerne var utilfreds med 
deres arbejdstid. Men jeg må gå ud fra at Dennis 
& Bondo ikke har læst Dumas.

Kliché / èhcilK

Det er ærgerligt at immunsystemet ikke er ligeså veludviklet i hjernen. 
Så kunne det være man kunne beskytte folket mod dårlige idéer

Forskning. Orskningf. Skningfo. Kningfor. Ningforsk. Ingforskn. Ngforskni. 
Gforsknin.

Summary: Ordet forskning har ikke evidens til at understøtte andre betydelige 
ord.

Man skal jo få 37-timers arbejdsuger til at gå med et eller andet Det modsatte 
af fransk må være New Zealand, gå med et eller andet Frokostpause til lærerne 
eller 8,3% lønsting til dig selv, gå med et eller andet Jeg ryger cigaretter, imens 
jeg skriver dette. Det er sejt. Gå med et eller andet.
 
..-./..-/-.-./-.-//.---/./--.//..../.-/-.././.-.//-.-/..-/-./.../-//

Kære læsere,
I dag har jeg været i et mørkt hjørne, og udtryksformer bliver der gradvist færre af. Jeg havnede derfor 
et sted i mørkets tunnel, i den afkrog af universet, hvor digtningen lever. Her åndede jeg i dag. Og det 
mundede i ud de tre digte nedenfor. De skal hverken forstås, eller fordrejes. De står ligesom du og jeg, 
og der er intet harm ment i dem. Så nyd mine timer som poetikker. 

Af: Skribent

Invers blackface
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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.

• 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. 

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

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
og 
SAMS København

Foredraget er støttet af
FADL København

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. 

Del vand ud med LuG
Læger uden Grænser søger ca. 15 frivillige medicinstuderende til vanduddeling ved 
Copenhagen Marathon søndag d. 13. maj. 

Arrangementet starter 10.30 og slutter 16.30. Målområdet vil være Islands Brygge. 
Der vil selvfølgelig blive sørget for forplejning/frokost til de frivillige. 
Vi plejer at have en rigtig god dag ved havnen med mange forskellige opgaver udover at 
dele vand ud. Tilmeldingen sker via mail til Jens Pallisgaard: jp@msf.dk

Håber vi ses!
På vegne af Stud.med.MSF

Hvad vil det sige at skrive en videnskabelig artikel?
Tid og sted: 14/5-18 kl. 16.30 i aud. 29.01.30
 
PUFF holder semesterets sidste oplæg i samarbejde med læge Magnus Spangsberg Boesen, 
der til daglig skriver Ph.D på Rigshospitalets børneafdeling. I løbet af hans tid som Ph.D-
studerende har Magnus gjort mig mange erfaringer med at skrive videnskabelige artikler 
og hvad man skal gøre for nemmest at få dem publiceret.  Oplægget er fyldt med gode råd 
til, hvordan man skriver en artikel, specielt i forhold til ting som kan spare en utrolig meget 
tid. Alle er velkomne og ingen forskningserfaring er nødvendig, for at kunne få udbytte af 
oplægget. Så kom og lyt med den 14. maj 2018 kl. 16.30 i tandlægeauditoriet 29.01.30. Der er 
begrænset pladser, så husk at melde dig. Link til tilmelding kan findes på PUFF’s facebookside.
 
Vi glæder os til at se jer!

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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Vil du hjælpe kvinder, der ikke kan få børn med egne æg.

Nogle kvinder kan ikke blive gravide med egne æg.
Det kan for eksempel være på grund af tidlig overgangsalder eller 
operationer i æggestokkene.
Du kan hjælpe kvinder og par i den situation ved at donere æg.
Det kan gøre det muligt for dem at få opfyldt drømmen om at få 
børn.
For at blive ægdonor skal du være fysisk og psykisk rask og være 
under 35 år.
Loven giver mulighed for kompensation på 7.000 kroner for at 
donere æg.

Hvem er vi?
Fertilitetsklinikken Trianglen er grundlagt i 1993 og er en af Nordens 
førende fertilitetsklinikker.

Hos os vil du føle dig velkommen og tryg.

Læs mere om os og om ægdonation på vores hjemmeside 
trianglen.dk.

Du er velkommen til at kontakte vores donationsteam direkte på 
od@trianglen.dk.

Vil du hjælpe?

Nyt fra studenterpræsten og
StudenterMenigheden i København - SMiK
Mange studerende er stressede, de fleste mere op til eksamen. Nogle oplever sygdom hos 
dem selv eller i familien. Andre føler de ikke slår til. Nogle har det bare dårligt og ved ikke 
hvorfor. Nogle er bange for at lave fejl. Andre tænker over meningen med det hele, måske 
fordi livet opleves meningsløst. Atter andre har problemer med kæresten eller med ikke 
at have en.

Medicinstudiet er hårdt, og der er ikke meget plads til mentale problemer og forstyrrelser. 
Alligevel kan det ramme alle. 

Det er godt at gøre noget ved det, når man har problemer. Det er min erfaring, at man 
meget sjældent  kommer videre ved selv at spekulere. Nogle gange kan det være svært at 
tale med familie og venner. 

Du kan tale med studenterpræsten om alt dette og mere til.  Jeg har udvidet tavshedspligt. 
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.

Studentermenigheden i København
Som studenterpræst er jeg en del af Studentermenigheden i København, hvor jeg sammen 
med de andre studenterpræster på Københavns Universitet laver forskellige arrangementer, 
som er målrettet studerende. Vi arbejder sammen med en bestyrelse af studerende 
for at gøre vores tilbud så attraktive som muligt. Vi arrangerer blandt andet foredrag, 
studentergudstjenester, ture ud i naturen, læsegrupper, fester og studierejser. Alle vores 
aktiviteter er kendetegnede ved et meget stærkt fokus på faglig kvalitet, så det kan være 
et supplement til en travl hverdag for studerende. De fleste aktiviteter er gratis og åbne for 
alle - uanset studieretning, tro eller "ikke-tro".

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en 
SMiK folder ved præstens kontor. Hvis du vil være mere aktivt med i Studentermenigheden og 
få indflydelse på, hvad vi laver, så kontakt mig på praest@sund.ku.dk  eller vores medarbejder 
Katrine: katrine@smikbh.dk

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus
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Studentermedhjælpere til CAMES, Rigshospitalet
Vi søger engagerede, sociale og aktive studerende til at indgå i vores undervisergruppe. 

Et antal tidsbegrænsede stillinger, som studentermedhjælper ved Copenhagen Academy 
of Medical Education and Simulation, Rigshospitalet (CAMES RH) ønskes besat den 1. 
august 2018. 

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. Den simulationsbaserede træning af 
lægestuderende på CAMES RH er primært en forberedelse af de studerende til deres klinik 
og omfatter en række kliniske færdigheder samt kommunikation. 

Arbejdsopgaverne
Arbejdsopgaverne for CAMES studentermedhjælpere består primært i undervisning af 
medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder såsom hjertelungeredning, anlæggelse 
af blærekateter og perifer veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, led undersøgelse, 
gynækologisk undersøgelse, genoplivning, praktisk intro til ultralyd m.m. Oplæring foregår 
løbende, så man får mulighed for at undervise i mere avancerede procedurer i takt med, 
at man får erfaring. 

Herudover assisterer CAMES studentermedhjælpere ved afholdelse af de stationsbaserede 
eksaminer (OSCE og MFTL), hjælper med at klargøre og vedligeholde udstyr og lokaler, samt 
bistår de fastansatte i andet forefaldende arbejde efter behov. 

Jobbet er meget selvstændigt og giver indflydelse på kursusindhold, tilrettelæggelse samt 
udvikling af nye kurser. Gruppen af studentermedhjælpere er meget socialt anlagte, løser 
mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed, Der er på̊ CAMES RH også 
rigtig gode muligheder for at deltage i forskningsaktiviteter, hvis det vækker interesse. 

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

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår sker med udgangspunkt i gældende HK-overenskomst. 

Din arbejdstid vil i gennemsnit være op til 8 timer ugentligt (undtaget juli) med det 
nuværende aktivitetsniveau, men det kan variere. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på 
hverdage i tidsrummet 08.00-18.00. 

Aktivitetsniveauet er størst i begyndelsen af semestrene, men en vis arbejdsbyrde 
i eksamensperioder kan ikke undgås. Arbejdsopgaverne fordeles i gruppen af 
studentermedarbejdere, hvor din fleksibilitet forventes. 

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte teamkoordinator Therese 
Møller-Andersen på telefon 35 45 54 24 eller studentertalsmand Niels Frederich Holm på 
telefon 24 91 61 37. 

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis senest mandag den 21. maj 2018 kl. 12. 
Find jobopslaget ved at søge på 211502 på jobnet.dk

Ansættelsessamtaler er planlagt til 11. juni 2018. Obligatorisk oplæring foregår uge 35, 
hvor du skal være til rådighed. Du vil få løn under din pædagogiske og praktiske oplæring. 

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det 
hele i barndommen? 
- Ambitiøs forskningsårsstuderende søges.

Vi søger en nysgerrig og ambitiøs forskningsårsstuderende til at hjælpe i et ny-opstartet 
ph.d.-projekt, der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn 
og unge med svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling.

Projektet er et samarbejde mellem Enheden for Overvægtige Børn og Unge på 
Børneafdelingen på Holbæk Sygehus og hjertekar-forskere fra Københavns Universitet.

Arbejdet vil bestå i dels at hjælpe med de kliniske undersøgelser af børn og unge med 
overvægt på Holbæk Sygehus, inkl. EKG, blodtryk og hjerte-MR-skanning, og dels i 
databehandling af allerede opsamlede data og artikelskrivning på Panum, hvor du vil få 
skrivebord. 

Vi har høje videnskabelige ambitioner, og sætter store krav til den enkelte. Dette sikrer 
dig et lærerigt år og et stort udbytte. Samtidig bliver du en del af en dynamisk og social 
forskningsgruppe og får erfaring med basale forskningsmetoder og statistik.

Der er tale om en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn: 10.000 kr/mdr. 
Tiltrædelse: 1. august 2018 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år. 
Forløbet er fuldt finansieret.

Vi forventer af dig
Du er stud.med. på sidste år af bachelordelen eller på kandidatdelen
Du er nysgerrig, opsøgende og lærevillig
Du har gode it-kundskabevr
Du fungerer godt i et team, men også kan arbejde selvstændigt

Vi tilbyder
En spændende introduktion til klinisk og basal forskning indenfor kardiologi og 
børneovervægt
En dynamisk og social aktiv forskningsgruppe
Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
Bachelor/kandidatopgave, medforfatterskab på mindst én artikel

Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest onsdag 
16. maj til

Morten Toft Lund, læge og ph.d.-studerende
mortentl@sund.ku.dk
 
eller kig forbi lokale 10.5.29 og hør nærmere!

Immunsystemet og mikrobiomets indflydelse på 
risikoen for psykisk sygdom 
Hvordan påvirker kejsersnit og infektioner under graviditeten barnets risiko for psykisk 
sygdom

Stud.med. søges til forskningsår per 01/09/2018
Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt der er velegnet til at søge KU´s og 
Lundbeckfondens stipendier – vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat. 
Forskningsprojektet vil være baseret på de danske landsdækkende registre og undersøge 
sammenhængen mellem fødselsmåde (kejsersnit versus naturlig fødsel) samt infektioner 
under graviditeten og risikoen for at barnet udvikler psykisk sygdom. Vi vil primært 
undersøge hvorvidt det at være født ved kejsersnit påvirker barnets risiko for senere at 
udvikle en psykisk sygdom, hvilket potentielt kan være forklaret ved en påvirkning af 
barnets mikrobiom. Samtidig vil vi undersøge hvorvidt en øget forekomst af infektioner 
under graviditeten kan forklare en højere rate af kejsersnit og dermed eventuelt også 
forklare en mulig øget risiko for psykisk sygdom hos de børn der er født ved kejsersnit. Det 
primære studie forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift 
med dig som førsteforfatter. 

Ud over dette projekt tilbydes der også tid til at du kan:
1) få erfaring i et klinisk studie hvor to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på 
patienter med debuterende psykose eller førstegangs depression, og 

2) hjælpe med og dermed opnår medforfatterskab på en systematisk review og meta-
analyse artikel omkring studier der undersøger sammenhængen mellem inflammation 
og psykisk sygdom. 

Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver 
vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, 
og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende 
miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. 
Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning 
og der er adskillige andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt 
at være september 2018, og vi regner med at søge finansiering ved både KU´s samt 
LundbeckFondens scholarship-stipendier.

For yderligere information, kontakt venligst læge, ph.d.-studerende Ole Köhler-Forsberg 
(karkoe@rm.dk), eller forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros (michael.
eriksen.benros@regionh.dk). 
Ansøgningsfrist er 10/05/2018. 

Så søger Supku en ny underviser, så hvis du har en 
drøm om at undervise så er det her et opslag for dig!
Kære potentielle underviser,
Vi søger i Supku en ny underviser i 4. semester anatomi samt 5. semester 
endokrinologi. Supku består af en gruppe af medicinstuderende og yngre læger, der laver 
eksamensforberedende kurser til vores medstuderende. Formålet er at klæde de studerende 
på til eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af pensum. Det er ikke 
et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning før.  Kursuspriserne holdes 
lavest muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden forberedelsestid. Foruden at 
vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er vi en social gruppe, der laver 
forskellige hyggelige arrangementer. 
Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning 
til logistik@supku.dk 
Ansøgningen skal indeholde:
Max 1 sides motiveret ansøgning samt CV max 2 sider
Ansøgningsfrist søndag den 19. maj kl. 14. Jobsamtaler vil blive 
afholdt den 24. maj fra kl. 17 i Supkus lokaler på Esromgade. 
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig. Mvh. SupKu
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Fem medicinstuderende søges til prægraduat
forskningsår indenfor kardiologi.
Vi søger fem medicinstuderende til deltagelse i flere større registerbaserede undersøgelser 
på Rigshospitalet. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem 
forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.

Du vil få tildelt et eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for, 
samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige 
udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab 
på mindst en anden publikation.

Du forventes at starte August 2018.

Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.
Arbejdstiden vil være ca. 35 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden.

Vi vil gerne have at du:
Er fleksibel og kan tage ansvar
Er interesseret i forskning
Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe
Er indstillet på at arbejde på projektet fuldtid i 7-12 mdr (helst 12 mdr)

Vi kan tilbyde:
Vejledning af erfarne speciallæger indenfor Kardiologi
Forskningserfaring inden for både store og små projekter
Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.

Med indførslen af nye studieregler kan der herske tvivl om hvilke muligheder man har 
for at udføre fuldtidsforskning under studiet. Ved tvivl kontakt da SUND studie- og 
karrierevejledning. Dertil kan man læse mere om mulighederne her: http://puffnet.dk/
vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-studieaktivitetskrav/

Ansøgningsfristen er 30/5 inden klokken 12. Der afholdes ansættelsessamtaler den 4/6.

Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@
regionh.dk 

Projektgruppen består bl.a. af
Professor Dr.Med Lars Køber, Rigshospitalet.
Læge, Ph.d Emil Fosbøl 

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi 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 én 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 - vi søger nye kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold.
M o t i ve re t  a n s ø g n i n g  p å  m a x .  é n  s i d e  o g  C V  s e n d e s  t i l  C h r i s to p h e r 
Fa y  F l i n d t  p å   d r w 8 3 5 @ a l u m n i . k u . d k   s e n e s t  s ø n d a g  d e n  1 3 .  m a j .   
Du er velkommen til at kontakte Christopher på ovenstående mail for mere information.

Er du glad for film og litteratur, på vej til 5.sem kandidat 
(11.sem) i efteråret 2018, og skal til at vælge valgfrit 
kursus ?
Så er kurset i emnet: 
”Etiske dilemmaer indenfor medicin – Lægens rolle belyst med film og litteratur”
måske lige noget for dig? Kurset afholdes i øjeblikket, så vil du vide mere kan du med fordel 
tale med en af de nuværende 5.semester studerende som har kurset.

Undervisere på kurset er 
Filminstruktør og læge Nils Malmros, Århus
Hospitalspræst Christian Busch (RH), Lektor i filmvidenskab Johannes Riis (KU), Professor 
i litteraturvidenskab Lasse Horne Kjældgaard (RUC), Professor i aldringsforskning, læge 
Kaare Christensen (SDU), Professor i filosofi og læge Klemmens Kappel (KU), Adjunkt i 
litteraturvidenskab Anders Juhl Langscheidel Rasmussen (SDU)
Professor i pædiatri Gorm Greisen (RH), Professor i palliativ medicin Mogens Grønvold 
(Bispebjerg), Professor i psykiatri Anders Fink Jensen (RH), Professor i neurologi Gunhild 
Waldemar (RH), Klinikchef Jannik Brennum (neurokirurgi, RH), Overlæge Lise Møller (gyn-
obs, DADL), Lektor Anja Jensen (folkesundhedsvidenskab, KU), Reservelæge i psykiatri Jonas 
Lunen, Professor i idrætsmedicin Michael Kjær (Bispebjerg)

Medicinsk etiske emner vil blive belyst via læsning af skønlitteratur og via filmvisninger. 
Kurset vil byde på indlæg fra såvel lægelige eksperter som fra andre faggrupper med 
indsigt i film, litteratur eller etik. Aftenerne vil typisk indledes med litteratur diskussion og 
studenter diskussion af konkrete etiske dilemmaer, efterfulgt af et foredrag om aftenens 
emne og derefter en visning af en film samt diskussion af denne.
Vi fokuserer på følgende emner 
Rollen som læge – hvornår skal man handle/ikke-handle som læge?
Valg af diagnostik og behandling når man kender muligheder og bivirkninger
Døende patienter – de sidste dage. Aktiv dødshjælp ?
Organdonation og hjernedød – det svære valg 
Udsigelse af prognoser for sygdom – hvor meget skal der behandles?
Genetisk sygdom og premature – skal der sorteres fra, og hvor små må nyfødte være?
Skal man behandle blot fordi man kan? Kan man være for gammel til at få en behandling? 
Normalitet og psykisk sygdom – hvornår psykotisk og hvornår rask? 
Neurodegeneration og identitetstab – hvornår taber man autonomi og handleevne?

Kurset afholdes over 8 aftener (altid Torsdage fra kl 16.15 til 21.00, typisk hver 14.dag), og 
kan dermed let tages parallelt med såvel et klinisk ophold eller et forskningsorienteret spor 
på semesteret. Fællesspisning aftales indbyrdes på holdet første kursusdag.
Tilmelding er som for andre kurser ad de vanlige kanaler til fakultetet.

Der benyttes grundbog af Harvard kirurgen Atul Gawande ”Being Mortal – Illness. Medicine, 
and what matters in the end” (dansk version: At være dødelig – om livsforlængelse og 
livskvalitet) og suppleres med flere skønlitterære anbefalinger, ligesom der vises 1 film pr 
aften med anbefaling af andre film. Du vil forud for kurset få udsendt en detaljeret kursusplan, 
ligesom vi vil koordinere diskussion af etiske spørgsmål og vil organisere noget mad og 
drikke til aften-arrangementerne. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Professor Michael Kjær på michaelkjaer@sund.ku.dk.

Undervisningsassistenter 
søges til Øre-Næse-Hals-
undervisningen på 
Rigshospitalet-Gentofte

Har du interesse for ØNH og vil du gerne forbedre dine formidlingsevner, så se med her!
ØNH afdelingen på Rigshospitalet og Gentofte søger undervisningsassistenter til 
undervisningen af medicinstuderende på 3. semester kandidat med start fra 27.08.18.
 
Vi er et hold medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med afdelingens 
professorer og lektorer. Undervisningen foregår fra kl.8-15 mandag til fredag både på 
Rigshospitalet og Gentofte hospital.
Vores opgaver er bl.a.:
- Finde relevante patienter til undervisningen
- Undervise i anamneseoptagelse, den objektive undersøgelse samt ØNH sygdomme
- Instruere i forskellige ØNH procedurer og indgreb
- Fungere figurant ved demonstration af ØNH undersøgelser
- Undervise i nødtracheotomi (simulation med fantomer)
- Assistere til operationer i tilfælde af aflyst undervisning

Krav:
- Bestået ØNH-kurset
- Interesse i ØNH herunder er motiveret i at dygtiggøre ifm. opgaven som 
undervisningsassistent
- Deltage til introduktionsmødet 23.08.18 hvor oplæring finder sted
- Dække én (gerne to) fast dag om ugen, fra kl. 8-15
 
Løn efter SUL overenskomsten.
Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til f.l.shahrestani@gmail.com
Send en motiveret ansøgning til f.l.shahrestani@gmail.com med cc: christian.von.buchwald@
regionh.dk, Suzannah.Job@regionh.dk
Frist: 01.06.2018 kl.12.00

På vegne af Professor Christian von Buchwald
Fahd Al-Shahrestani
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Poopy-di scoop
Scoop-diddy-whoop

Whoop-di-scoop-di-poop
Poop-di-scoopty
Scoopty-whoop

Whoopity-scoop, whoop-poop
Poop-diddy, whoop-scoop

Poop, poop
Scoop-diddy-whoop
Whoop-diddy-scoop

Whoop-diddy-scoop, poop

Klubben har eksamenslukket, så hvis du har 

glemt noget i løbet af semesteret - så kom 

ned og hent det i løbet af den kommende 

uge, inden det bliver givet genbrug.

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. 17/5 kl. 12-14

Fre. d. 18/5 kl. 14-16

Tirs. d. 22/5 kl. 13-15

Fre. d. 25/5 kl. 13-15

P
D

PANUM DISTORTION  2017  X  blegdamsvej  18 

Tekst

Martin  jensen  x  pau  x  residents

onsdag  31. maj  Nørrebro

live  blendede  dobbelt  daquiries 

P
D

PANUM DISTORTION  2017  X  blegdamsvej  18 

Tekst

Martin  jensen  x  pau  x  residents

onsdag  31. maj  Nørrebro

live  blendede  dobbelt  daquiries 

Pumpefest for årets 

nye læger afholdes i 

Studenterklubben lørdag 

den 23. juni. Mere info 

følger på Facebook.
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