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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:IMCC earth

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: 1300

ONSDAG
MOK udkommer.
Filosofisk salon, SMiK
IMCC tøjbyt i studenterklubben, se forsiden
Sidste mulighed

TORSDAG
GF i FADL. Tilmelding på mit.fadl.dk
Anders har sidste derma-undervisning 

FREDAG
HG-weekend
Kulturnat i København

LØRDAG
Donaid-arrangement. 
Holdningsdiskussion, Laaaaaang lørdag

SØNDAG
Efterårsferien begynder... for alle andre end stud.med

MANDAG
MOK holder  efterårsferie, ingen deadline
Donaid-arrangement af ukendt type

TIRSDAG
Tænk på et tal

OM MOK

MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig. 
MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra 
basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt 
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK 
bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens opgave at 
fylde den overskydende plads i bladet med gøgl og pludselige 
indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes altid selv det er sjovt - Og 
det håber vi også du gør. 
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen 
til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads 
til dig i bladet. 

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk 
Deadline er Mandag kl 12, hvor vi tømmer brevkassen, mok@mok.dk

Kys og kærlighed
Dit MOK

 DET SKER I UGEN

UGENS MEME

UGENS REDAKTION

Anders (ansv. red) Andrea Mo JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin

Ugens meme er sponsoreret  af Panum Memes - find dem på facebook.
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EN SØNDAGSTUR PÅ STEFANSGADE LOPPEMARKED
Søndage er til for hygge og 
afslapning - men lidt for ofte 
tilbringes meget af dagen i sengen 
med tømmermænd. Søndag den 7 
oktober, drager MOKs skribent 
dog ud i det gode vejr, for at tage 
på loppemarked i Stefansgade: 

Dagen startede langsomt ud med 
tømmermænd som sædvanlig. 
Planen var, at skribentens roomie 
Anna og deres fælles veninde 
Mathilde skulle spise brunch og 
herefter cykle ud til Nørrebro. 
Det blev desværre en aflysning fra 
Annas side, da hun også tilbragte 
den første del af morgenen med 
moderate-til-svære efterfølger af 
aftenen før. MOK’s skribent og 
Mathilde drog derfor selv ud. 

Ved ankomst til Stefansgade 
var cykelstativerne fyldte og 
bloggertyperne med 10 cm’s 
sneaker-såle gik med hastige 
skridt imod de fyldte tøjstativer. 
De to udsendte piger havde dog 
andet i tankerne: Kaffe! Den blev 
købt hos Ricco’s , og her skete 
dagens første sjove begivenhed. 
Imens de ventede på deres tur, 
var de vidner til, at den mandlige 
barista flirtede med damen foran 
dem i køen. Han kom med den 
klassiske ”Come back and tell 
me how it tasted *wink*”-replik, 
omhandlende en chokolade-
brownie der lå i montren. 
Det blev grint af fra pigernes 
side, men det satte også tankerne 
igang. Kan man score på 
loppemarked?

De satte sig ud, og begyndte 
spejdning efter lækre vintage-
hungrende mænd. Det første 
MOK’s skribent så, var en dame 
med skæg. Spændende, men ikke 
lige hendes smag. 
Efter indtagelsen af den meget 
københavnske havremælkslatte, 
gik de videre. 

Diskussionen mellem de to piger 
om scoringer blev sat på pause, 
da shoppingen begyndte. Der 
blev fundet grimme trøjer, flotte 
bukser og kæmpe jakker. Jakken 
blev ikke købt, men den så så sej 
ud. Af yndlingskøb blev MOK’s 
skribent især glad for nogle 
vintage Levis hun havde ledt efter, 
og de passede som hånd i handske. 
(Billede undlades grundet 
blufærdighedskrænkelsesrisiko)

Efter godt og vel 2 timers 
spejdning og med kun halvdelen 
af den ene gade scannet, var det 
tid til at spise.
Efter grundige overvejelser om 
hvor de skulle spise faldt valget 
på GRØD. Der blev indtaget en 
kyllingesuppe af en art og en daal 
i ægte HG-intro stil. 
Af andre spisesteder fandtes også 
den burger foodtruck der stod 
på gaden, samt Stefanos pizza. 
Derved kunne man kombinere 
tømmermænd med loppemarked, 
og stadig have det godt.

Vel bespiste, gik pigerne videre. 
Det var blevet kedeligt at kigge på 

tøj, og blikkene faldt herefter på 
dekorationer og møbler. Dem var 
der ikke mange af, men Mathilde 
fik købt et lammeskind til hendes 
morfars gamle gyngestol. Skindet 
var i MOK’s skribents optik et 
meget godt køb.

Efter en lang vandring, og med 
meget trætte ben, var pigerne 
klar til at drikke endnu en 
varm genstand. Det blev til en 
chai-latte fra en af de rullende 
kaffeboder. Her stod de i ægte 
”chill” stil, indtil de huskede 
deres forhenværende samtale. 
Nemlig om man kunne fange en 
mandlig sild eller to på sådan et 
søndags-spot. Det virkede oplagt.
De kiggede sig omkring og fik 
øje på to mørkhårede, stilede fyre 
med tilpas flade sneakers. 

Det var nu eller aldrig, og de 
satte i bevægelse og gik hen til de 
to mennesker af hankøn. De blev 
mødt smilende, og med figurativt 
åbne arme.
Et hej, dog uden ”kommer i ofte 
her”, og 5 minutters samtale 
senere, gik Mathilde og MOK’s 
skribent derfra med et nyt 
telefonnummer hver indkodet 
i mobilen. Om der nogensinde 
skete mere, kan MOK’s læsere 
selv fantasere sig til. Det kan 
dog siges, at et loppemarked er 
hyggeligt på mange måder - også 
til at score sig en laber date eller 
to.

Stefansgade, let’s go! Kaffe var en nødvendighed Der blev prøvet (seje) jakker. Vi spiste endda ret sundt
Af Alice // MOK
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Foredrag om "Epilepsi og Spastisk lammelse hos 
børn"og månedsmøde den 22. oktober
Lokale: 13.1.63 og 13.1.83 Mærsk tårnet
Vi er så heldige at få neuropædiater Peter Uldall 
fra Juliane Marie CentretRigshospitalet på besøg 
og fortælle os om "Epilepsi og Spastisk Lammelse 
hos børn". Så hvis du også er nysgerrig efter at høre 
mere om fremskridt og behandling indenfor dette 
spændende felt i neuropædiatrien, så grib din 
læsemakker ved hånden og kom til oplæg, kaffe, 
kage og efterfølgende månedsmøde sammen 
med alle os i FORNIKS og PIPPI.

Alle er velkomne, så håber vi ses! 
FORNIKS & PIPPI

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser 
af undervisningserfaring og godt socialt sammen-
hold!
Måske har du opdaget vores flowcharts, som hænger rundt omkring på Panum? Hvis du 
ikke helt fik med, hvor og hvornår vi holder møde, så kig med her! 
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 månedsmøde og hør meget mere: 

TORSDAG D. 1/11 KL. 17.00 
i Studenterhuset på Nørre Allé ved Panum 

Der vil være kaffe, snacks 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. (Aftensmaden vil koste et lille beløb)
Nåede du ikke at tilmelde dig action dagen i forrige weekend? Så frygt ej, der kommer 
flere muligheder for at blive uddannet Sexpert! Den næste uddannelse dag ligger allerede 
i november! 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Ordinær generalforsamling i SPLAS
Har du også en plastikkirurg gemt i maven, 
og vil du have indflydelse på en spændende 
basisgruppe? Basisgruppen er lille, og din 
stemme kan derfor få stor betydning.

SPLAS, Studerendes Plastikkirurgiske 
S e l s k a b , i n d k a l d e r  t i l  o r d i n æ r 
generalforsamling onsdag d. 31. oktober 
2018 kl. 17. Mødet kommer til at foregå 
i Studenterhuset, og alle medlemmer er 
velkomne og har stemmeret. Vi sørger for 
snacks og kaffe!

Har du en genial idé, du gerne vil foreslå? 
Er der noget, du gerne vil have afklaret 
på generalforsamlingen? Så skriv til os 
på vores Facebook-side ”Studerendes 
Plastikkirurgiske Selskab - SPLAS” inden d. 
26. oktober, så skriver vi det på dagsordenen.

Vel mødt!
Bestyrelsen SPLAS

Uddannelsesdag
Lørdag d. 20. oktober kl. 10-16
Sted: lokale 13.1.83, Panum

Kom og deltag i vores uddannelsesdag og få 
gratis frokost og viden om:

  ‘Psykisk sårbarhed og sygdom blandt unge’ 

ved psykolog

‘Mental sundhed og trivsel blandt unge’ 

ved post.doc. ph.d Anne Illemann

‘Kompetencer inden for formidling og 

præsentationsteknik’ 

ved IMCC

Hvad er psykOBS?
PsykOBS er en underorganisation af IMCC 
bestående af studerende fra primært psykologi, 
medicin og folkesundhedsvidenskab

Vores formål er at fjerne tabuer relateret til 
psykiske lidelser gennem oplysning om psykisk 
sårbarhed og mental sundhed

✓ Bryd tavsheden om psykisk sygdom

✓ Bliv frivillig i psykOBS og vær en del af en hyggelig basisgruppe

✓ Lær studerende fra andre studier og semestre at kende

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenighedeni 
København - SMiK
Filosofisk salon: Længselsfuld ensomhed ved professor i litteraturvidenskab Nils 
Gunder Hansen 
Forfatteren skiver som regel alene og læseren læser i ensomhed. Men selv om både skrivning 
og læsning gøres alene, så er begge dele rettet mod et fællesskab. Måske er forfatteren 
drevet af en længsel mod andre og måske åbner bogen en verden, som læseren kan gå 
ind i. Litteraturen kan tematisere ensomhed, men kan den også skabe rigtige fællesskaber?
Den filosofiske salon er en samtalesalon. Oplægsholderen kommer med et kort oplæg på 
ca. 25 minutter, og derefter vil der være en pause, hvor man kan få en bid brød og et glas 
vin. Herefter fortsættes med diskussion og spørgsmål.
Tid og sted: Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30-21.30
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Pris 50 kr. Billetter via.https://billetfix.dk/da/e/filosofisk-salon-lngselsfuld-ensomhed/

Højtlæsningsgruppe for studerende ved studenterpræst Nicolai
Vi vil læse udvalgte, skønlitterære tekster som fælleslæsning, dvs. højtlæsning vekslende 
med samtale om det, som vi har læst. Som deltager får du mulighed for at indgå i et særligt 
fællesskab, hvor vi deler tanker og refleksioner om og med udgangspunkt i de tekster, 
der læses, og derigennem sammen får nye oplevelser og perspektiver. Det kræver ingen 
forberedelse eller særlige forudsætninger at deltage, og det er ikke nødvendigt at deltage 
alle gangene – bare mød op!
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17.00-18.30. Datoerne er 10. og 24. oktober samt 7. og 
21. november.
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Fri entré

Filosofisk mostur
Mange lægger ofte ikke mærke til mos, men alle har set mos. Mossernes forunderlige 
verden kræver nærsyn og særsyn og derfor er det en god ide at medbringe en lup, hvis man 
gerne rigtig vil studere mosserne. Også på denne tur vil vi filosofere på turen, måske med 
udgangspunkt i de meget små forskelle. Vi har også på denne tur fornøjelsen af at have 
biolog Flemming Ekelund med, som også er meget kyndig i mos, hvilket han vil introducere 
os til.Bøllemosen som vi skal rundt omkring og ud i, er en meget spændende biotop, som 
foruden mos fremviser et meget interessant plante- og dyreliv. Turen følger samme model 
som den filosofiske svampetur: vi spiser frokost undervejs og der vil være en opbyggelig 
tale fra studenterpræsten. Husk mad og drikke, godt fodtøj og påklædning efter forholdene. 
Turen er som altid arrangeret i samarbejde med Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier.
Tid og sted:Vi mødes på Skodsborg st., parkeringspladsen Bøllemosevej - bag stationen kl. 
09.30. Fællesafgang fra Nørreport st. vil blive opslået her på facebookbegivenhed.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk med navn+studieretning er nødvendig. 

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. 

Studenterpræsten 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



FADLS EFTERÅRSKURSER

I 4. udgave af dette semesters MOK fik vi 
beklageligt meldt ud at; hvis du har været ansat 
på et hold i mere end 6 måneder, så har du 3 
måneders opsigelse i stedet for 2. 

Dette er desværre ikke korrekt. Man skal have 
været ansat i 8 måneder for at opnå 3 måneders 
opsigelse i stedet for 2, grundet at man først 
opnår funktionærstatus efter 3 måneder. 

Hvis man gerne vil have uddybet reglerne omkring 
opsigelse, er man altid velkommen til at skrive til 
os på tillid@fadl.dk

• Vores rejseforsikring dækker rejser i op til 90 dage. Forsikringen dækker desuden farlig sport 
på din ferie, herunder skiferie. 

• Vælger du vores udvidede rejseforsikring, dækker vi dig hvis du indkaldes til reeksamen i en 
planlagt rejseperiode eller indtil 14 dage efter planlagt hjemkomst.

• Husk din ulykkesforsikring har særlig høj erstatning på de ting som er vigtige for dig som 
medicinstuderende, nemlig fingre, syn og hørelse.            

3 HURTIGE OM FADL FORSIKRING:

kontakt os på forsikring@fadl.dk

Tilmeldingen til 2. runde af vores kurser er nu åben!

På mit.fadl.dk kan du bl.a. tilmelde dig:

Akut abdomen   Kardiologi

Akut pædiatri   Neurologi

EKG     Psykiatri 
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Center for Perioperativ Optimering søger medicin-
studerende til forskning til start d. 1. februar 2019
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde 
såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og 
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen 
med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). 
Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil 
emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men 
der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et 
vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med 
problemer, der måtte opstå undervejs. 
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis 
kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder: 
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i 
maj 2019
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe 
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i 
løbet af ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren: 
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
- Er struktureret, dedikeret og flittig 
- Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
- Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital 
(www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger 
i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, 
hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com 
inden:  1. november 2018 

Herefter afholdes samtaler i uge 45-46 efter nærmere aftale.

Yderligere information: 
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
- Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
- Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Nye medlemmer søges til FADLs patologihold på Riget

Fadls patologihold på Riget søger en del nye medlemmer, da der er behov for at dække en 
ekstra vagt dagligt. Det drejer sig om fire medlemmer pr. 1/11 og to fra 1/12. 
Vi er et team på ca 20 holdmedlemmer, som assisterer læger i den makroskopiske vurdering 
og udskæring af væv og organer. 
Folk der vil være på holdet i længere tid, samt studerende på 2.-5. semester prioriteres for 
at sikre balanceret holdsammensætning.
Læs mere om arbejdsopgaverne og søg via fadl-vagtbureauets hjemmeside inden d. 14/10 
(hold 1615). 

Kontakt endelig holdleder Amalie Boje ved spørgsmål: amaliedyhrbergboje@gmail.com

11.-semesterstuderende søges til klinisk forskning-
sprojekt om klyngehovedpine i foråret 2019 på 
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup

Mekanismerne bag den yderst smertefulde lidelse klyngehovedpine er endnu ikke 
fuldt klarlagt. Lidelsen kendetegnes ved korte men voldsomme, nærmest uudholdelige 
smerteanfald ledsaget af samsidige symptomer som tåreflåd, næseflåd, hægende øjenlåg 
og motorisk uro. 

Formålet med studiet, som på nuværende tidspunkt er igangværende, er at undersøge 
mekanismerne bag anfald på klyngehovedpinepatienter ved at forsøge at udløse anfald, 
for potentielt at åbne for muligheden for mere målrettet behandling af denne meget 
alvorlige smertelidelse. 

Periode:
Opstart forårssemesteret 2019 og cirka seks måneder frem. Ansøgere med mulighed for at 
starte oplæring hurtigst muligt vil blive prioriteret.  
 
Dine opgaver: 
Patientrekruttering Udføre forundersøgelser  Køre forsøg inkl. blodprøvetagning og EKG 
Dataindtastning 
 
Vi tilbyder: 
Grundig oplæring Klinisk forskningserfaring i en stor og aktiv forskningsgruppe Mulighed 
for medforfatterskab på studiet Mulighed for at skrive kandidatopgave  
 
Vi forventer at du: 
Er interesseret i neurologi og forskning Er fleksibel, pligtopfyldende og kan arbejde 
selvstændigt og struktureret Kan arbejde fuldtid under hele perioden 
 
Spørgsmål kan rettes til læge, ph.d.-studerende Luise Vollesen (telefon 3863 3557 eller 
email). Interesserede bedes sendes CV, karakterudskrift samt kortfattet motiveret ansøgning 
til Luise Vollesen luisevollesen@gmail.com  
Ansøgningsfrist: 19. oktober 2018. Samtaler afholdes i uge 43. 

Lægevikarer til neurologisk afd. Glostrup
Da 13 af vores lægevikarer på holdet bliver læger i dette semester søger vi nye medlemmer. 
Så er der en neurolog gemt i dig - så læs med her!

Du er:
Medicinstuderende, har bestået 10. semester (eller gør det i det igangværende semester). 
Har masser af gå-på-mod, fleksibilitet og lyst til at arbejde i neurologien.

Vi er: 
Et hold på ca. 30 medlemmer.
Vi dækker flere typer af vagter mandag-fredag:
- Neurologisk akut modtagelse (man+ons+fredag kl. 13-20)
- Søvn ambulatoriet (man-fredag ca. kl. 8-15)
- Neurologisk ambulatorium (man+fredag ca. kl. 8-15)
- Lumbalpunktur (tirsdag ca. kl. 9-16)

Du kan vælge vagter i dit eget tempo (dog forventes ca. 3 pr. måned). Det er god mulighed 
for “mild” forvagtsarbejde i modtagelsen og ambulatorierne såvel som praktisk arbejde ifa 
lumbalpunkturerne.
Der vil naturligvis være betalte følgevagter i hver af funktionerne. 
Vi kommuniker primært via facebook. 
Vi holder holdmøde hver/hver anden måned, ofte med undervisning.

Så hvad gør du nu?
Send en kort motiveret ansøgning (inkl. mulig start-dato), CV og bevis til bestået neurologisk 
kursus (kan evt. eftersendes) til Overlæge Katja Lohmann Larsen på Katja.lohmann.
larsen.01@regionh.dk med undertegnet CC på glostrupneuro@gmail.com

Spørgsmål bedes sendes til:
glostrupneuro@gmail.com

Ansøgningsfrist: 1/11-18
Venlig hilsen 
Line, holdleder

Anæstesiologisk forskningsenhed søger medicinstu-
derende til kandidatspeciale inden for akut mave-
tarm kirurgi på Herlev-Gentofte Hospital
Patienter som gennemgår en stor akut mave-tarm kirurgi, har en høj risiko for at udvikle 
komplikationer, ligesom der er en høj dødelighed efter operation. I vores forskningsenhed 
har vi i de sidste 10 år beskæftiget os med denne patientgruppe med fokus på optimering 
af deres patientforløb. Dette har været afsøgt med blandt andet randomiserede forsøg, 
kohortestudier, databasestudier og interviewbaserede undersøgelser.

Vi arbejder aktuelt med data som allerede er indsamlet i vores tidligere undersøgelser, 
hvilket er ideelt for dig, som ønsker et 6 måneder kandidatspeciale. Du vil indgå i vores 
forskningsteam omkring disse meget syge kirurgiske patienter. Aktuelt er der en studerende, 
som arbejder med dette område, og vi ønsker 2 mere.

Ydermere planlægger vi at oprette en prospektiv database med akutte mave-tarm 
kirurgiske patienter med det formål at validere kendte risiko scorer og opnå deskriptive 
data til planlægning af fremtidige projekter. Arbejdet er relevant for dig som vil have et 
12 måneders kandidatspeciale. Du vil indgå i vores forskningsteam omkring disse meget 
syge kirurgiske patienter.

I vores enhed er der aktuelt i alt 8 kandidatspeciale studerende. Vi går meget op i at tilbyde 
sparring på tværs af enhedens aktiviteter og igangværende forskningsprojekter.

Hvem søger vi:
Vi søger 2 medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale med forskning med start 1. 
februar 2019, 1 studerende der vil bruge 1 semester på projektet og 1 studerende, der har 
mulighed for at kombinere 5. semester kandidat med et halvt års opsparede ECTS eller orlov 
og bruge sammenlagt 1 år på projektet.

Send ansøgning til: 
Ansøgning skal ske pr. mail direkte MD, Ph.d. Morten Vester-Andersen, morten.vester-
andersen@regionh.dk, eller klinisk professor og overlæge Ann Møller, ann.moeller@regionh.
dk, senest 1. november. Samtaler vil blive holdt løbende 
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Har du blod på tanden og har du lyst til prøve 
kræfter med forskningen som forskningsårsstuder-
ende?
Vi har et hæmatologisk forskningsprojekt som vil egne sig til en forskningsårsstuderende. 
Projektet handler om brugen af ny målrettet behandling i form af Ibrutinib, der har 
revolutioneret prognosen hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi CLL, den hyppigste 
form for leukæmi i Danmark. Vi ønsker at undersøge prævalensen af patienter i ibrutinib 
behandling samt incidensen af infektioner, andre bivirkninger og længden af respons til 
behandling hos disse patienter. 

Studiet vil blive udført ved at kombinere danske registerdata med patient journal data. 
Computer-snilde, nørderi og iver er derfor en fordel. 

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, gennemgå patient journaler (ca. 100), 
data håndtering og samskrivning til offentliggørelse. Valg af statistiske analyser og 
resultatgennemgang vil være af fælles ansvar. Projektet forventes afsluttet med en 
publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, samt konferencedeltagelse 
fx ved ASH i 2019 i Orlando Florida. Det vil selvfølgelig også kunne resultere i et speciale.
Arbejdet vil hovedsageligt foregå ved CLL-LAB på Rigshospitalet i et internationalt 
anerkendt forskningsmiljø med 5 PhD studerende, 2 postdocs samt en række internationale 
samarbejdspartnere i Europa og USA: https://www.rigshospitalet.dk/cll-lab. 

Vi vil i fællesskab lave ansøgning til Righospitalets Forkningsfond med deadline 9 november 
2018. For yderligere information, kontakt venligst PhD-studerende Michael Asger Andersen 
(michael.asger.andersen@regionh.dk) eller overlæge Carsten Utoft Niemann (carsten.
utoft.niemann@regionh.dk)

Forskningsårsstuderende søges til stort og spæn-
dende klinisk projekt
Vi søger skolarer med interesse for endokrinologi, kardiologi, træning og metabolisk sundhed 
til et prægraduat forskningsår på Hvidovre Hospital / KU.

Projektet 
Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige 
konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk. 
Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både 
fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver 
især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk 
inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem? 

Periode 
Opstart 1. januar 2019. Ansættelse med løn i 6-12 måneder, 37 timer om ugen. 

Dine arbejdsopgaver 
• inklusion af forsøgsdeltagere på Hvidovre Hospital 
• udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi 
• udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest) 
• evt. stå for den strukturerede holdtræning 

Vi tilbyder 
• forfatterskab(er) på videnskabelige artikler 
• indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam 
• selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder 
• vejledning under hele forløbet 
• mulighed for at skrive din kandidat/bacheloropgave 

Du har desuden mulighed for at deltage i nationale konferencer. Ved indskrivning som 
forskningsårsstuderende hos PhD-skolen har du også mulighed for at deltage i PhD kurser. 

For yderligere information kan du kontakte: 
Lektor Signe Torekov, (torekov@sund.ku.dk eller tlf 22983827), 
Biomedicinsk Instiut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, 
Københavns Universitet 

Fuldt finansierede skolarstipendiater på Hjerte-
medicinsk Klinik, RH
Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, RH, med stor erfaring inden for 
epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os med årsager til og forebyggelse af pludselig 
hjertedød, og vi arbejder med både regionale og nationale registre samt egne indsamlede 
materialer.

Vi søger tre forskningsårsstuderende med kardiologisk interesse til projekter omkring;
- Pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen
- Hjertestopoverlevere
- Sjældne arvelige ionkanalsygdomme

Du kommer til at indgå i en erfaren forskningsgruppe med gode muligheder for vejledning 
og sparring. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst én artikel som førsteforfatter. 
Kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere 
dine resultater i ind- og udland. Stillingerne er fuldt finansierede.  

Vi søger studerende som kan afsætte et helt år, start 1. februar 2019 (fleksibelt). Deadline 1/11.
Se PUFF for flere oplysninger.

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi 
på Bonkolab, Rigshospitalet
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen t i l  et  forskningsår om 
knoglemarvstransplantation og leukæmi hos børn med start 1. februar 2019

Projektet indebærer: 
- Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
- Oplæring i immunologi
- Laboratoriearbejde 
- Bearbejdning af data og udarbejdelse af videnskabelig artikel
- Mulighed for at skrive kandidatspeciale 

Forskningsåret kan være en forberedelse til et ph.d.studium.

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Løn (10.000 kr./
måned) søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller. Det er for os vigtigt 
med fuldt engagement, så du kan ikke påregne at have væsentligt erhvervsarbejde parallelt 
med dette eller at tage kurser på studiet.

Ansøgningsfrist er 19 /10; samtaler afholdes i uge 44. Ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift 
sendes til professor Klaus Müller på muller@rh.dk.

1-årigt research fellowship på Harvard University 
Kandidatspeciale i traumatologi 
 
Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår ved 
Harvard University og Rigshospitalet med start i begyndelsen af juli 2019. Forskningsåret 
består af 10 måneders ophold i Boston på Massachusetts General Hospital/Harvard 
University og 2 måneder i Danmark på Rigshospitalet. Ansættelsen er fra sommeren 2019, og 
fondsmidler til løn totalt 120.000 kr. forefindes. Yderligere finansiering skal den studerende 
selv søge ved fonde.

Muligheden:  
Du vil arbejde sammen med førende forskere i et anderledes og udfordrende arbejdsmiljø. 
Der er stor sandsynlighed for, at der kan komme publikationer ud af dit arbejde samt aktiv 
deltagelse med abstracts på internationale konferencer. Du vil få værdifulde erfaringer og 
et nyt perspektiv på forskning og traumatologi, som vil gavne dig resten af din karriere. 

Krav:  
Fra Københavns Universitet & Harvard’s side, forventes der dedikeret, hårdt og målrettet 
arbejde af dig. Du vil arbejde som del af forskningsgruppen, måske inkl. aften/nat og 
weekender. Der er derfor ikke tale om en ferie i USA. Du skal desuden deltage i kurser, skrive 
fondsansøgninger og protokol før og under opholdet i USA.  

Personligt:  
Du har gerne afsluttet 2. semester, kandidat, er interesseret i forskning og det 
traumatologiske område og har mod på at prøve kræfter med et hårdt internationalt 
forskningsmiljø. Ligeledes forventes det, at dine engelskkundskaber er gode og at du er i 
stand til at sige til og fra. Vores erfaringer er, at det er en stor fordel ikke at have for mange 
forpligtigelser i Danmark.  

Skriftlig, motiveret ansøgning på engelsk (max. 1 side) samt CV sendes til: jacob.steinmetz@
regionh.dk 

Ansøgningsfristen for forskningsåret er d. 2. december 2018 og samtaler forventes afholdt 
om formiddagen d. 12. december 2018 på Rigshospitalet. Ved eventuelle spørgsmål kan 
du skrive til ovenstående mail. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
De venligste hilsner
På vegne af Martin Sillesen, George Velmahos, Lars S. Rasmussen og Jacob Steinmetz.

Studenterklubben
For første gang i Studenterklubbens historie afholdes 
der mesterskab i backgammon og i bordtennis d. 15/10 
kl. 17:30. Tilmeld dig via facebook 
begivenheden. Det bliver hyggeligt! 

Det er stadig muligt at søge om at få 
en bar til den episke 69 timersbar! 
Deadline for at søge er tirsdag d. 
9/10. 

Husk også at komme ned i klubben 
og drik kaffe/dansk vand/te

Denne ugens nyhed:  Camilla Rathke stopper 
som formand for YL
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UGENS FLAG-ORD-QUIZ
Nok blev du student med et snit over 11, men kunsten at kende verdens flag, er forbeholdt  den absolutte 
interlektuelle elite. Quiz dig selv og bekræft dit mindreværd. Hver linje med flag udgør ét ord,  stavet med 
forbogstavet på det pågældende land. Stav sætningen og spred det gode budskab.  
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