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Ved udgangen af 2019 vil der ikke længere være noget 
Studenterhus ved Panum. Til den tid skal alle basisgrupper, der har deres 
daglige, ugentlige, eller månedlige gang i huset, finde sig et andet sted at være. Førstehjælp 
For Folkeskoler skal finde et nyt hjem til deres mini-Anne’r og SexEkspressen skal lægge alle deres kondomer 
med overskredet holdbarhedsdato et andet sted. Her på MOK mener vi, at disse møre og ubrugelige kondomer 
burde deles ud på de danske folkeskoler. Teenage-graviditeter giver godt fjernsyn.

Som jeg sidder her i Studenterhuset og tager mig et grundigt kig omkring, kan jeg godt komme i tvivl om 
hvorvidt tabet af Studenterhuset, er et egentligt tab. Her lugter altså virkelig dårligt.
Men Studenterhusets kvalitet har aldrig været dets faciliteter, eller vedligeholdet af dem. Studenterhuset er 
godt, fordi det er der. Det har dannet ramme om stiftelsen og opløsningen af utallige basisgrupper, og huser 
månedsmøder, LAL’er, LøA’er, branderter og dybe samtaler. Det er et hjem for alt fra store IMCC-aktiviteter til 
mikroskopiske, fagspecifikke basisgrupper. Basisgrupper som ikke har ressourcer til at skaffe sig en ny lokation 
til deres halvårlige møder.

Baggrunden for lukningen af Studenterhuset er, på sin egen bureaukratiske måde, logisk nok. KU ejer ikke 
de bygninger de benytter, men lejer dem kun. Alle der har lidt kendskab til det københavnske boligmarked, 
kan hurtigt regne ud, at det ikke er billigt at leje et helt halvt hus på Nørre Allé. Selv med mængderabat bliver 
det en årlig udgift på 3 millioner for universitetet. Det er jo ikke så lidt. Og når store dele af huset oven i købet 
står tomt (øverste sal i Studenterhuset er ét stort horror-escape-room med spindelvæv, spøgelser og MOK’s 
server), ja så er det svært at forsvare udgiften.

Den dag Studenterhuset 

bliver stille...

Udgift eller ej, er der stadig en hel masse studenterliv, 
der skal finde et nyt sted at larme. Fakultetet har 

ikke rigtig nogen plan. Det tætteste på en plan 
er, at Studenterhusets aktiviteter skal flytte ind i 
Panums ubenyttede lokaler. Men hvor mange bliver 
der lige af dem, når der næste år kommer 100 
ekstra medicinstuderende? Og hvad med alle de 
tværfaglige basisgrupper? Efter kl. 17 kan ingen 
andre end SUND-studerende komme ind på Panum.

Og ja, så er det også slut med at nyde en kold øl 
efter månedsmødet. Fakultetet er helt ubøjelige i 
deres nultolerance over for alkohol på universitets 
indendørsarealer – med mindre det drejer sig om en 
konference eller besøg fra internationale forskere, 
der naturligvis kræver bobler og kanapéer. Det 
er da tankevækkende, at fakultetet bruger så 
meget energi på at holde en kold øl ude af Panum, 
når de selv inviterer til Talks på Toppen med 
”laboratorieinspirerede cocktails”.

Indtil  udgangen af 2019 går l ivet i 
Studenterhuset sin vante gang. Katastrofen 
lurer endnu kun i horisonten. På MOK lover 
vi at overleve så længe vi har computere 
og et internet fyldt med dårlige memes. 
Men hvor skal din basisgruppe holde 
månedsmøde når julemusikken spiller i din 
radio næste år?

Lavet af Johan
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FORSKNINGSENHEDEN PÅ HJERTEMEDICINSK AFDELING, ROSKILDE SYGEHUS SØGER MEDICINSTUDERENDE
Forskningsenheden på hjertemedicinsk afdeling, Roskilde sygehus søger en studerende på kandidat delen af medicinstudiet til et forskningsår med start til foråret 2019 og et år frem hos 
prof. Niels Eske Bruun. 

Projektet omhandler risiko for udvikling af endokardit hos patienter med Staphylococcus aureus bakteriæmi og påvirket nyrefunktion i forskellige stadier. 
Der vil være tæt vejledning under hele forløbet, mulighed for at tilegne sig viden indenfor brug af data fra nationale registre og lære basale statistiske metoder samt epidemiologisk 
forskningsmetodik. Projektet kan anvendes til at afvikle kandidatspecialet og give mulighed for en publikation med første forfatterskab.
Hvis dette har vakt din interesse eller du vil høre nærmere, kan du kontakte Mavish Safdar (Læge, PhD) på mavish.safdar.chaudry@regionh.dk

Ansøgningsfrist 15. December 2018

Studerende søges til forskningsenheden på 
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik 
på Rigshospitalet

Hvem søger vi: 

Vi søger forskningsinteresserede medicinstuderende til at varetage inklusion af patienter 
til et projekt om cellefrit tumor DNA i blodprøver fra hoved-hals-kræftpatienter. Arbejdet 
vil foregå som 1-2 ugentlig timelønnede vagter i formiddagstimerne. Der vil desuden 
være mulighed for at planlægge eventuelt forskningsår. 

Hvem er vi:

Vi er en forskningsgruppe på øre-næse-halskirurgisk klinik bestående af forskningsårs 
studerende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christi-
an von Buchwald. Vi arbejder inden for en række aspekter relateret til hoved-hals-kræft 
især i relation til HPV. 

Hvad kan vi tilbyde: 

Projektet har til formål at undersøge om man kan opspore hoved-hals-kræft alene ved 
hjælp af en blodprøve. Vi inkluderer patienter der er henvist til Rigshospitalet med 
mistanke om hoved-hals-kræft, og tager en blodprøve på disse inden de efterfølgende 
indgår i det traditionelle udredningsprogram. Hvis patienten har kræft inkluderes de 
efter endt behandling desuden i et kontrolblodprøveforløb for at undersøge om vi kan 
opspore recidiver.

Du vil med arbejde blive en del af stor forskningsgruppe, der har stor erfaring indenfor 
forskning i hoved-hals-kræft. Arbejdet vil desuden indebære høj grad af patientkontakt, 
og erfaring med blodprøvetagning. 

Ansættelsesforløb:

Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og ph.d., læge, Christian 
Grønhøj. Oplæringsperioden vil starte senest februar 2019, men gerne før hvis der er 
mulighed for det. Arbejdet vil foregå i tidsrummet kl. 8-12 på hverdage, og det forventes 
at du efter oplæringsperioden kan tage 1-2 vagter om ugen. Der er ikke semesterkrav, 
men det er en fordel hvis du er over halvvejs i bacheloren, og har mulighed for at have 
arbejdet flere år frem.  

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV 

E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk 

Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfristen er d. 14/12-2018 

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det 
hele i barndommen? 
Ambitiøs forskningsårsstuderende søges fra 1. februar 2019.

Vi søger en nysgerrig og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende 
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. 

Forskningsgruppen holder til på Panum, hvor du vil få eget skrivebord, og ser patienter 
på Holbæk Sygehus 2 dage om ugen. Vi er pt. 2 forskningsårsstuderende og 1 phd-stude-
rende, som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem Enhe-
den for Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus og hjertekar-for-
skere fra Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Arbejdet. I samarbejde med en anden forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for te-
lefonisk rekruttering af børnene, samt måling af EKG, blodtryk og autonom funktion. 
Derudover vil du få dit eget selvstændige artikel-projekt baseret på allerede opsamlede 
data, og undervejs få erfaring med både ”scientific writing”, statistik samt programmering 
i programmet R. 

 Vi har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og gåpåmod. På 
den måde kan vi bedst muligt sikre dig et lærerigt år med et stort udbytte. Samtidig bliver 
du en del af en dynamisk og social forskningsgruppe og får erfaring med klinisk forskning 
og patientkontakt.

Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.

Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.

Tiltrædelse: 1. februar 2019 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år. 

Vi forventer af dig

•	 Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester

•	 Du er nysgerrig, opsøgende og lærevillig

•	 Du har gode it-kundskaber

•	 Du fungerer godt i et team, men kan også arbejde selvstændigt

Vi tilbyder

•	 En spændende introduktion til klinisk og basal forskning indenfor kardiologi og 
børneovervægt

•	 En dynamisk og social forskningsgruppe

•	 Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik

•	 Bachelor/kandidatopgave, forfatterskab på mindst én artikel

Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest torsdag 
22. november til

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

KBU læger søges til forskningsprojekt i medicinsk 
thorakoskopi på CAMES RH
Har i mulighed for at komme?

Projektet er i første ombæring mhp at få valideret en praktisk thorakoskopitest. I vil indgå i 
gruppen novicer ( der er 3 grupper novice, intermediate og experienced)
Det vil foregå ved at man får en introduktion. Hvorefter man simulerer proceduren vha et 
rigtigt thorakoskoppå et  fantom (der er special udviklet til formålet). Hænder og fantom vil 
blive videooptaget fra start til thorakoskopeter indført. Derefter  stoppes videooptagelse af  
hænder mens thorakoskopetsinterne  billeder optages. Alt er anonymiseret.
Vi afholder forsøget i uge  45-50  (man –fredag). Det tager ca. en time. Det foregår på CAMES 
(Teilumbygningen ved RH)
Ved interesse kontakt venligst projektansvarlige 
Leizl Joy Nayahangan 
E-mail: leizl.joy.nayahangan@regionh.dk 
Mobil: 23 74 87 29 / 53 68 93 38

Forskningsenheden Clinical Metabolic Physiology 
(CMP) søger medicinstuderende til forskning på 
Gentofte Hospital 

Vi søger en frisk medicinstuderende, der ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning fra 
forår/efterår 2019 (2 semestre). 
Vi forsker i mavetarmkanalens involvering i glukosestofskifte og appetitregulering og dens 
betydning for udvikling af metaboliske sygdomme som svær overvægt og type 2-diabetes. 
Hos professor Filip Krag Knop er vi lige nu 15 ph.d.-studerende, 6 forskningsårsstuderende, 
én fuldtidspostdoc, flere deltidsforskere, to projektsygeplejersker og to bioanalytikere, så 
der er mange gode hoveder og hænder til hjælp. 

Vi kan tilbyde: 
•	 Primær og daglig vejledning fra en ph.d.-studerende 
•	 Mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave eller tage 11. semester med 

forskningsperspektiv 
•	 Hjælp til at designe, udføre og sammenskrive (førsteforfatterskab) eget 

forskningsprojekt 
•	 En spændende og travl hverdag blandt gode kollegaer i en moderne dynamisk 

afdeling i udvikling 
•	 Selvstændigt og udfordrende arbejde, hvor patienten er i fokus 
•	 Oplæring i alle arbejdsfunktioner 
Vi ønsker os en god kollega, som: 
•	 arbejder positivt og humoristisk i en tværfaglig gruppe  
•	 er god til at sætte sig ind i en problemstilling og selvstændigt løse opgaven 
•	 arbejder struktureret og dynamisk 
Hvis du har lyst til at høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte ph.d.-studerende 
Sebastian Møller Heimbürger (sebastian.moeller.heimbuerger@regionh.dk). 

Ansøgningsfrist: d. 15. december 2018

mailto:Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk
mailto:mortentl@sund.ku.dk
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Er du nysgerrig for at lære mere om psykiatri? 

Psykiatrisk Center Amager søger medicinstuderende til vores for-
vagtshold pr. 1. januar 2019.

Om stillingen 
Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i 
en lægegruppe med fokus på faglig udvikling og undervisning. Som stud.med på PC 
Amager kommer du til at varetage forvagtsarbejde i vores døgnåbne skadestue og akut 
stuegang på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten.

Som stud.med samarbeder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet 
foregår i dagtid alle ugens syv dage fra 10:00 til 17:24.

Der er god adgang til supervision. Der er en speciallæge i akutmodtagelsen, som har 
ansvar for den medicinstuderende sammen med bagvagten.

Vi forventer, at du:

•	 Er stud.med med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale

•	 Er åben, dynamisk og nysgerrig

•	 Har interesse for tværfagligt samarbejde 

Vi tilbyder:

•	 Et godt kollegialt netværk i lægegruppen 

•	 En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast 
lægefaglig og tværfaglig undervisning

•	 En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder

Løn- og ansættelsesforhold 
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse således at alle vagter skal dækkes kollektivt af 
holdet. Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskom-
sten indgået mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke 
tilknyttet FADL ’s vagtbureau.

Ansøgningsprocedure: 
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Alma Rovsing Hjortdal på telefon 20925296. Ansøgninger sendes til mail 
amh-studenterholdpca.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk.

 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, autorisation/eksamensbe-
vis samt oplysninger om tidligere ansættelser.

 
Det er en betingelse for ansættelse, at du har bestået psykiatri på 10.semester inden. 
 
Ansøgningsfristen er den 26. november 2018. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 
d. 3. og 4. december 2018.  

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 januar 2019.

Vi er et hold medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med afdelin-
gens 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 sygdom-
me

•	 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 undervis-
ningsassistent

•	 Deltage til introduktionsmødet 24.01.19 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: 07.12.2018 kl.12.00

På vegne af Professor Christian von Buchwald

Fahd Al-Shahrestani

Mikroskopisk Studiesal 
 

Åbningstider og lokaler 

 

Emne samt tidspunkt for gennemgang(e) 

 

Demonstrator 

13. november 15.00 – 18.00 i auditorium 29.01.30 Kirtelvæv: 15.15 – ca. 16.30 + nervevæv: 16.45 – ca. 18.00 Thomas Hadberg Lynge 

19. november 09.30 – 11.00 i auditorium 29.01.30 
11.00 – 16.00 I 15.2.10 og 15.2.18 

Bindevæv:  09.45 – ca. 11.00 
+14.00 – ca. 15.15 

Thomas Hadberg Lynge 

21. november 09.00 – 11.00 i auditorium 29.01.30 
11.00 – 16.00 i 15.2.10 og 15.2.18 

Knogledannelse: 09.15 – ca. 10.30   
+ 14.00 – ca. 15.15 

Thomas Hadberg Lynge 

22. november 08.30 – 10.00 i auditorium 29.01.30 
10.00 – 16.00 i 15.2.10 og 15.2.18 

Bloddannelse og knoglemarv: 08.45 – ca. 10.00  
+ 14.00 – ca. 15.15 

Thomas Hadberg Lynge 

26. november Eksamen, 2. semester   

Mikroskopisk Studiesal er et tilbud til studerende på kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi om undervisning i og støtte til histologi. Der 
er opsat spotprøver i form af billeder, så du kan teste dine færdigheder. Du kan benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din 
læsemakker eller få afklaret spørgsmål hos demonstrator. Medbring din computer og få hjælp til tolkning af Virmik-præparater. Der er 
mulighed for benyttelse af mikroskoper for interesserede. 
 

Op til eksamen sætter vi fokus 5 udvalgte emner, som erfaringsmæssigt har voldt vanskeligheder. 4 dage vil der være en kort gennemgang 
af disse emner. På grund af stor efterspørgsel og deraf følgende pladsmangel har vi reserveret et auditorium i nogle af åbningstimerne og 
nogle dage afholdes samme gennemgang 2 gange. Hvis der er pladsmangel eller du er forhindret en dag, hvor der gennemgås et emne, er 
du altid velkommen til at få demonstrator til at gennemgå dele af emnet i den øvrige åbningstid.  
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Basal neurologi kursus
I dette kursus får du muligheden for at blive ekspert i de basale 
kneb og teknikker, som du skal mestere ved en basal neurologisk 
undersøgelse. Kurset afholdes af læge Emilie Schou d. 27/11-18 i 
lokale 13.1.8 fra kl 17-20. Afholdes på panuminstituttet.

Programmet er:
Kl. 17:00 – 17:45: Undervisning i kranienerver og højere cerebrale 
funksjoner
Kl. 17:45 – 18:15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 18:15 – 19:00: Undervisning i kraft, sensorik, koordination og reflekser
Kl. 19:00 – 19:15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 19:15 – 20:00: Neuro-quiz

Der blirver plads til kage, hammersving og hygge, når vi tager fat i de praktiske aspekter af 
undersøgelsen. Alle medicinstuderende er velkomne, men kurset er rettet til 10. semester 
eller medicinstuderende, som skal have vikariat indenfor neurologi, neurokirurgi eller 
psykiatri. 

Deltagelse forudsetter medlemskab af FORNIKS (50 kr). Se arrangementet på facebook om 
hvordan man tilmelder sig. Tilmeldingen lukker ved 25 tilmelde, vi sender dig en mail med 
bekræftelse hvis du får plads. 

Vi glæder os til at se dig! FORNIKS

Foredrag: Sæd & Psyke

Danske mænds sædkvalitet er blandt de dårligste i Europa, og infertilitet forekommer hos 
op mod 15% af alle danske par. GO inviterer til foredrag om mandlig fertilitet og manglen 
på samme – belyst fra lægelige og psykologiske perspektiver ved chefpsykolog Svend 
Aage Madsen og læge og vinder af ph.d. cup 2018 Anders Rehfeld. Kom og bliv klogere 
på den nyeste fertilitetsforskning og på, hvilke psykiske konsekvenser sub- og infertilitet 
kan forårsage.

Hvornår: Onsdag d. 14. november 2018 kl. 17.00
Hvor: Jerne Auditoriet
Alle er velkomne uanset semestertrin! Køb billet til en 10’er eller meld 
dig ind i GO – begge dele via linket i Facebook-begivenheden: ”Sæd og 
psyke – mandlig infertilitet”. Efter foredraget holder vi et kort månedsmøde 
for de interesserede.

Vel mødt!
GO – gruppen for medicinstuderende med interesse for gynækologi og obstetrik

Events i Uge 46
Kalender  
SAKS  Uge 46 2018

Sutur  2  (vol.  2)  
(13.  november)    
Dette  er  et  kursus  for  dig,  som  har  tidligere  erfaring  med  suturering  fx  SAKS'  
Sutur  1  kursus,  FADLs  eller  CeKUs  tilsvarende  kurser.  Til  kurset  vil  der  blive  
undervist  i  mere  avancerede  suturteknikker  sammenlignet  med  sutur  1  kurset. 

Kursus  i  Skadestuekirurgi  
(17.  november  –  18.  november)  
Kom  med  til  en  fed  weekend  med  masser  af  hands  on,  håndgreb og fed  
undervisning  om  alt  fra  klassiske  frakturer  til  sjældne  insektstik.    
Krav:  Minimum  6.  semester.  

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

BLIV KLOGERE PÅ ULTRALYD OG NERVEBLOKADER
Er du interesseret i ultralyd og nerveblokader?

Lige nu søger Bispebjerg Hospital ultralydsfiguranter til deres kursus i nerveblokader d. 
29. og 30. november!

På kurset er der en del praktisk ultralydsskanning, hvor du kan få lov til at lægge krop til. 
Som en del af oplevelsen får du adgang til hele kurset og al undervisningen i anatomi, 
farmakologi og anvendelsen af ultralyd, foruden Bispebjergs "blokskole bog" samt et bevis 
for deltagelse i kursets to undervisningsdage.

Hvem er du?
Medicinstuderende - intet semester krav.
 
Det praktiske:
Kurset foregår på Bispebjerg Hospital
Kurset afholdes over to dage d. 29.-30. november, kl. 8.00 - 15.00.
Man bliver ikke stukket i eller udsat for nerveblokade som figurant.
 
Kontakt:
Lyder dette som noget for dig, må du meget gerne skrive til kursus@sats-kbh.dk
Kontakt os også gerne, ved generelle spørgsmål om blokskolen.

Nyt fra studenterpræsten og Studenter-
Menigheden i København - SMiK
Højtlæsning for studerende ved studenterpræst Nicolai
Hver anden onsdag læser jeg højt for studerende, der gerne vil have en pause fra 
faglitteraturen ved at lytte til og snakke om gode skønlitterære historier med andre. Vi læser 
forfattere som Tove Ditlevsen og Raymond Carver. 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. Vi har fokus 
på glæden ved at læse og glæden ved at læse sammen. 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. Den sidste dato i dette semester er 21. 
november. 
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Gratis adgang

Fyraftensgudstjeneste for studerende ved studenterpræst Camilla
Kom til dette afbræk efter din dag på læsesalen eller til undervisning! KU’s studenterpræst 
Camilla står for ½ times tekst- eller digtoplæsning og refleksioner i Hans Tausens Kirke 
på Islands Brygge. Der er ikke tale om en traditionel gudstjeneste, men et kort puste- og 
hvilerum, hvor du kan slippe tankerne fri og glemme dagens faglige anstrengelser. 
Tid og sted: 2. onsdag i hver måned kl. 17-17.30. De næste datoer er 14. november og 
12. december.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Gratis adgang

Filosofisk salon: Ensomhed og fællesskab ved forfatter og sognepræst Pia Søltoft
Kan Kierkegaard hjælpe nutidens overbelastede individer og i givet fald hvordan? Denne 
diskussion tager vi fat på ved efterårets sidste filosofiske salon. 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, ost og et glas vin. Herefter fortsættes 
med diskussion og spørgsmål.
Tid og sted: Onsdag d. 14. november 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-ensomhed-og-fllesskab/

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

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser 
af undervisningserfaring og godt socialt
sammenhold!
Kunne du tænke dig at få masser af undervisningserfaring? 
Synes du, det lyder fedt at komme med i et hyggeligt fællesskab på tværs af studier og 
semestre? 

Brænder du for at lave ung-til-ung-undervisning eller lære unge mennesker mere om deres 
krop, følelser og seksualitet? 

Kunne du tænke dig at vide en masse om seksuelt overførte sygdomme, og hvordan man 
undgår dem - og sprede din viden? 

Hvis du kan svare ja til en af disse ting, så kan det være, at Sexekspressen er noget for dig! 
Vi er en stor gruppe studerende på tværs af mange semestre, som laver frivillig 
seksualundervisning for folkeskolernes 7.-10. klasse. 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!
Det eneste det kræver af dig, er at du går på en videregående uddannelse og er engageret. 
 
KOM TIL ACTIONDAG 17/11 kl 9:30 i Studenterhuset

Her bliver du uddannet SEXPERT af de erfarne sexperter Nikoline og Maria. Dagen afsluttes 
med fællesspisning og festoplæg. 
På facebook-eventet “Sexekspressens actiondag november 2018” kan du finde alle de 
oplysninger, du har brug for. Hvis du ikke kan netop den dag, så fortvivl ej, der kommer flere 
chancer, men kom forbi til et af vores månedsmøder! De ligger hver 1. torsdag i måneden 
og den næste er:

MÅNEDSMØDE TORSDAG 6/12 kl 17 i Studenterhuset

Efter mødet er der hygge og mad (for et lille beløb). Efter mad er der julehygge, med juleklip 
og en ordentlig spandfuld glögg!

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
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Ceci n'est pas une banane épluchée couverte de diamants.

Svar på fem hurtige & VIND EN BOG!!!

Bogen ‘Snart Læge - og hvad så?’ er for alle, der gerne vil have lidt 
indsigt i hvad, der skal ske efter de glade år på universitet. Skrevet 
af den famøse forfatter og medarbejder i Yngre Læger - Nynne 
Lykke, tager  hun dig igennem rejsen fra spæd-KBU-læge til Graciøs-
special-docteur. Så skynd dig at sende dine svar til +45 29 93 36 
11, facebook eller mok@mok.dk, og vær med i lodtrækningen om 
at vinde bogen!

1) Hvor mange procent fravær må man have som læge i en 
uddanelsesstilling?

2)  Hvi lket  år  besluttedes det at  fastfr yse antal let  af 
specialelægestillinger på universitetshospitalerne omkring 
Danmarks 3 største byer?

3) På hvor mange akutafdelinger i Videreuddanelsesregion Nord 
igangsættes introduktionsstillingen i Akutmedicin?  

4) Hvem er formand  i  det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddanelseregion øst?

5) Hvilke 6 specialer er det muligt at genemføre introduktionsstillinger  
i i Grønland og hvem er hovedansvarlig region for disse? 



8     |    S T U D E N T E R T I L B U D             

Regner I med at det nye uddannelsesspor skaber flere 
læger i regionen? Der har jo i lang tid
været studerende rundt om 
p å  R e g i o n  S j æ l l a n d s hospitaler 
-  hvordan er det anderledes 
med det nye uddannelsesspor?

HV: ”Uddannelsen giver en langt stærkere tilknytning til hospitalet, og det 
vil gøre, at flere vil se Sjællands Universitetshospital som ”vores hospital”. 
For os handler det ikke kun om en kandidatuddannelse, men om livslang 
uddannelse, for som læge er man altid på vej.”

BL: ”Mange udvikler jo stærke relationer til nogle af de afdelinger, som de 
har klinik i. De indgår i forsknings- og udviklingsopgaver og søger derfor 
ofte tilbage til deres ”gamle” afdeling.”

Hvilke ekstra goder kan I tilbyde, som gør man skal tilvælge Region 
Sjælland frem for at blive i KBH?

HV: ”Vi har en stærk læringskultur og sidestiller uddannelse, drift og 
forskning. Den samlede pakke med fokus på den enkeltes læringsbehov og 
ønsker er vores stærkeste aktiv. Vi opfatter de lægestuderende, som unge 
kolleger og har tidligt øje for den enkeltes ønsker.” 

BL: ”Vi har ofte brug for lægevikarer, og tænker at det vil være nærliggende 
at afdelingens ”egne” studenter, er de bedste kandidater.”
 
H a r  r e g i o n e n  o ve r h o ve d e t  m i d l e r n e  t i l  a t  b æ r e  e n 
kandidatuddannelse, når I lige har været nødsaget til at lave en 
enorm sparerunde?

HV: ”Uddannelse er investering i fremtidens kvalitet, og vores fokus vil ikke 
blive berørt af vores besparelser. Samtidig skal man huske, at besparelser 
skyldes, vi er i vold-som vækst og udvikling. Sjællands Universitetshospital 
er stedet, hvor tingene sker.”

Skal man være bekymret for sin undervisningskvalitet, når I netop 
har fyret en masse læger i regionen?

HV: ”Det er kun ganske få læger der afskediges, og det vil på ingen 
måder berøre undervisningskvaliteten. Samtidig udvider vi kraftigt på 
forskningsområdet, så der kommer flere og flere professorer og lektorer, 
hvilket vil øge undervisningskvaliteten.”

BL: ”Der er meget store forventninger i hele organisationen til, at vi nu 
på en anden måde end tidligere skal uddanne læger, og den entusiasme 
og engagement vil helt sikkert smitte af på undervisningen. Jeg er sikker 
på, man som student kan glæde sig. Vi er så klar til at byde jer velkommen.” 

H vo r d a n  h æ n g e r 
d e t  s a m m e n ,  a t  I 
tilkæmper jer
 uddannelsen for at få 
 f l e r e  l æ g e r 
t i l  o m rå d e t ,  m e n 

samtidig   
fyrer læger?

HV: ”Kun ganske få af vores cirka 700 læger afskediges, 
og uddannelse af læger er en langtidsinvestering i 
fremtiden. Der vil blive behov for betydeligt flere læger
i fremtiden, og det er jo også derfor, man udvider antallet af studiepladser. 
Jeg er 100% sikker på, der bliver både videreuddannelsespladser og faste 
stillinger nok til alle.”

Vil man risikere at skulle have undervisning andre steder end Køge, 
hvis man vælger uddannelsessporet? 

HV: ”En del af vores specialafdelinger ligger i Roskilde, så noget af 
undervisningen kommer til at ligge der.”

BL: ”Men allerede om få år står der et stort nyt hospital færdigbygget i 
Køge. Her vil stort set alle specialerne være samlet, og det vil betyde et 
godt studiemiljø i tidssvarende rammer. Herudover vil der være en lange 
række andre tilbud, fx et tilbud om at være i praktik i vores Præhospitale 
Center, lønnet ophold hos praktiserende læger i sommerferien mv. Endelig 
arbejdes der på højtryk på, at kandidater på Region Sjælland-sporet fritages 
fra at trække et nummer til KBU og derfor kan vide sig sikker på at få sin 
KBU i regionen.”

Kan I honorere normeringerne på afdelingerne, når I både fyrer 
læger og får flere studerende? Afdelingerne er allerede pressede 
med mange studerende per læge - og det gør det ikke bedre med 
de nye fyringer. 

HV: ”Undervisning af studerende er en klar prioriteret opgave hos os, 
så undervisningen vil ikke forringes. Tværtimod er opbygningen af 
lægeuddannelsen og det nye campus et ”must win” for os. Mit bud er at 
den allerede gode studenterundervisning vil blive forbedret.”

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om uddannelsessporet, kan du læse mere på KUnet, 
kontakte KU studievejledningen, skrive til ku-medicin@regionsjaelland.
dk eller ringe til Lene Nørgaard, konsulent i Region Sjælland, på telefon: 
93 57 66 26.

I samarbejde mellem SUND og Region Sjælland er der nu etableret et nyt og spændende uddannelsesspor i 
kandidatuddannelsen på Sjællands Universitetshospital. Sporet er en del af optakten til et øget optag på 
medicinstudiet og en komponent i et endnu tættere samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
på Københavns Universitet og Region Sjælland.

Alle 4. semester studerende har mulighed for at tilmelde sig det nye spor i perioden 15. november til 3. december 
2018. Samarbejdet betyder blandt andet, at Region Sjælland vil synliggøre de mange muligheder, der er for at 
fortsætte i Klinisk BasisUddannelse og videre til speciallæge i regionen, for derved at kunne tiltrække og fastholde 
dygtige og motiverede yngre læger. 

Uddannelsen er i 2019 centreret omkring Sjællands Universitetshospitals i Roskilde & Køge, hvor sygehusdirektør 
Henrik Villadsen og lægefaglig vicedirektør Beth Lilja står klar til at modtage de studerende. Uddannelsen vil på 
sigt blive bredt ud til de øvrige sygehuse i Region Sjælland.

Men kan store ambitioner stemme overens med besparelser og fyringsrunder?

På vegne af de medicinstuderende stiller Medicinerrådsformand Peter Schaldemose sygehusledelsen   
netop dette spørgsmål.

Kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland.
Kan uddannelse spille sammen med besparelser og fyringsrunder?
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