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ONSDAG

MOK udkommer.
Sofie skal ud på årets første løbetur 

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Finale i den store bagedyst
Johan bliver 25 år! 

SØNDAG

Johans lillesøster bliver 6 år!
DET JUL!! 

MANDAG

MOK deadline 12.00 - SIDSTE MOK. 
Deadline Bog-konkurrence - s.15

TIRSDAG

Foredrag akut psykiatri - s.4
Den korte gåtur - s.4

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Foredrag amputationskirrugi - s.4
Månedsmøde Forniks - s.4
Stem til Uni-valg - s.9-11 

Stem til univalg - s.9-11
Anders 1 skal til koncert 

Anders Andrea Mo (ansv. red) JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin Gabriela Anders

Når man ikke har fået  
læst pensum endnu...

...Fordi man har bollet 
barnepigen i stedet.

Basisgruppens fulde navn: MediLearner
 
Basisgruppens forkortelse: ML
 
Hvor kan der findes information om basisgruppen:
Facebook: MediLearner
Hjemmeside: medilearner.dk
 
Vi mødes hver tirsdag i studenterhuset.
 
MediLearner er et gratis e-learnings værktøj udviklet af studerende 
til studerende, hvis formål er at gøre læsningen lettere på 
medicinstudiet.

MedilLearner er drevet af frivillig arbejdskraft og består af 11 
Medicinstuderende og 4 læger. Vi kan altid bruge flere personer i 
gruppen, så hvis du er interesseret i at programmere eller vil være 
med til finde på nye ideer for fremtiden, så send os en mail på 
kontakt@medilearner.dk. Vi mødes hver tirsdag, hvor vi hygger og 
arbejder på siden!



R E D A K T I O N E L T     |     3            

B A S I S G R U P P E R     |     5          

FED GRIS
FED HISTORIE
FED FORSKNING

I 1600-tallet tog spanske opdagelsesrejsende en håndfuld grise 
med ombord og satte sejl mod ’Murica. Tanken bag at tage grise 
med på rejserne, var at man kunne sætte dem af på små øer og 
lave depoter af mad, mens man rejste videre. Efter hvad man 
kun kan forestille, var en lang og frugtesløs rejse, gik de spanske 
Conquistadores i land på en lille ø ud for Georgia. Øen er knap en 
kvadratkilometer stor og sølle 500 meter fra fastlandet. Mænd 
og grise har garanteret hungret efter fast land under fødderne, 
og strøg ud på øens marsklandskab. Øen ved navn Ossabaw. 

Ossabaw er en speciel ø, udover alligatorer er der for praktiske 
formål ikke andre rovdyr. Desuden er øen rig på føde i 
sommerhalvåret og næsten fuldstændig gold den resterende 
tid. Derfor har de sidste mange hundrede år naturligt selekteret 
for grise, som kan æde sig hamrende fede på seks måneder og 
derefter faste de næste seks. På øen har grisene boet isoleret fra 
omverdenen, men været generende for de øvrige beboerne på 
øen, da de er langt fra sarte, og spiser alt fra rødder til truede 
skildpadder og fuglearter. 

Georgia mente i første omgang, at den fedeste løsning sådan 
set bare var slå hele populationen af hypersultne grise ihjel, 
men forskere havde heldigvis kastet deres kærlighed på dyrene. 
Grisene, som gerne spiser sig til åreforkalkning, diabetes og fuld 
plade på det metaboliske syndrom, ligner nemlig (i foruroligende 
grad) mennesker fysiologisk. Det var forskere på Indiana 
University som snuppede monopolet på grisene, og for nylig 
fik DTU eneret på at opdrætte grisene i Europa.  

De dyrker motion frivilligt 

Det siger lidt om den menneskelige race, at svin der har lært sig 
selv at overspise for at overleve, udvikler de samme sygdomme 
som mennesker. Lige præcis det at grisene kan æde sig til ekstrem 
overvægt og diabetes på 6 måneder, gør dem ideelle til forskning 
inden for disse områder. Det er derfor ikke overraskende, at DTU 
har hevet 10 styks grise herhjem. 

De her grise er ikke bare fede, de er fede på den fede måde. 
Udover at spise sig ihjel, noget som ellers kun ses hos labrador 
og menneskeracen, gider de her grise faktisk godt dyrke motion. 
Når man først har fået grisen op på et løbebånd, trasker den 
gerne afsted. Dét er virkelig fedt. 

For knap 500 år siden rejste Columbus over Atlanterhavet 
og fandt Amerika. Landet der sidenhen har beriget verden 
med Supersize-meals, the Donald og et hav af sublime serier 
(læs overspringshandlinger). 

Ossabaw grisen og det metaboliske syndrom

Når man forsker på mennesker, er det umuligt at få en 
godkendelse igennem, hvis man har tænkt sig at inducere 
det metaboliske syndrom hos forsøgspersonerne. De samme 
etiske overvejelser har man ikke for Ossabaw grisene. Man kan 
derfor skubbe grisene fra upåfaldende til præklinisk og klinisk 
betydende metabolisk syndrom uden de helt store moralske 
skrubler. Grisene har synonyme fysiologiske, morfologiske 
og genetiske fænotyper, der korrelerer enormt tæt med 
menneskets ætiologi. Da metabolisk syndrom øger risikoen for 
kardiovaskulære lidelser, kan det vise sig at blive en fordel ved 
forskning i eksempelvis hjertesvigt, hvor patientgruppen ofte 
er heterogene og ko-morbide, og i det hele taget besværlige 
forsøgspersoner. 

Sådan gik det til at efterkommerne af en håndfuld spanske grise 
parkeret på en meget lille ø ud for Georgias kyst for knap 500 år 
siden, i dag kan bidrage til forskningen indenfor kardiovaskulære 
sygdomme, diabetes og overvægt.

Og så har du vist også fået fyldt op på unyttig nyttig mandags-
information. 

af Sofie \\ MOK-red
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Den nye basisgruppe for dig med interesse for der-
matologi og venerologi!

Kom og mød os mandag d. 9 december kl 17, hvor vi også får besøg af Jonas Olsen, der er 
læge og PhD-studerende på Dermatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital. Han vil 
fortælle om sin vej ind i specialet, og hvordan forskellige tilfældigheder ender med, at man 
bruger flere år af sin karriere et sted, man SLET ikke havde forestillet sig.

Foredraget tager udgangspunkt i Jonas' PhD-projekt, men breder sig ud til hans øvrige valg 
både før og efter den sidste eksamen. 

Efterfølgende vil der være tid til at stille Jonas spørgsmål. 

Vel mødt til kaffe, slik og et spændende oplæg i mærsktårnet 13.1.83!
Find os desuden på facebook: DEVIL - dermatologi og venerologi interesserede 
lægestuderende.
Eller instagram: devil_basisgruppe

Novembers månedsmøde - FORNIKS

Hvornår: Torsdag d. 28/11 - 2019 
Hvor: 13.1.37, Mærsk tårnet

Neuroinfektion er en akut og kompliceret tilstand, hvor der 
fortsat desværre bliver begået behandlingsfejl og patienter dør. 
Så nu er det altså på tide, at vi får styr på de mange forskellige 
typer af infektioner i CNS. Vi har inviteret overlæge i 
infektionsmedicin og neuroinfektion-ekspert Christian Thomas Brandt på besøg, hvor han 
vil fortælle os alt, hvad der er værd at vide om dette emne.

Efterfølgende afholder vi månedsmøde, hvor alle er velkomne. Vi vil her hygge og snakke 
om kommende arrangementer. 

Kom glad, tag din læsemakker med, spis kage og drik kaffe!
De bedste hilsener,

/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

PMS månedsmøde de-
cember - Akut Psykiatri
Hvad gør man når behovet for psykiatrisk 
hjælp, ikke kan vente til i morgen?

PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende, inviterer til oplæg omkring akutpsykiatrien 
ved Hans Henrik Ockelmann, overlæge i Psykiatri på Glostrup Hospital, der har mere end 20 
års erfaring fra den psykiatriske udrykningstjeneste, som rykker ud i ambulance når behovet 
er. Til oplægget vil han fortælle om arbejdet og erfaringerne med de akut syge borgere.

Som en lille teaser, kan man blandt andet se Hans Henrik Ockelmann i aktion, i et afsnit af 
”Indefra med Anders Agger” på DR’s hjemmeside.

Arrangementet foregår tirsdag d. 3 december kl 17.00, i lokale 13.1.36 i Mærsk Tårnet. Det 
er åbent for alle interesserede og man behøver ikke være medlem af PMS for at deltage. 
Der vil være lidt snacks og lidt at drikke til oplægget. Dem der har lyst til at høre mere om 
PMS, er meget velkomne til at deltage i det efterfølgende månedsmøde, hvor der vil være 
lidt julehygge og afslutning for semestret. Meld gerne tilbage på eventet om I deltager, så 
vi ved hvor mange snacks der skal skaffes.
Vi ses!

Events i uge 48
Kalender  
SAKS  uge 48 2019

Sutur 2 (vol.2) – 
Lær avancerede 
suturteknikker 
(26.  november 16:15 - 
19:00)    

Til dette kursus står lægen Filip klar til at instruere dig i bl.a. intrakutan sutur og gentoftesutur. 
Derudover vil underviseren også gennemgå nogle sjove teknikker, som vedkommende 
arbejder med indenfor sit speciale, såfremt der bliver tid.

Dette er et kursus for dig, som har tidligere erfaring med suturering f.eks. som deltager på 
SAKS' Sutur 1 kursus, FADLs eller CAMES' tilsvarende kurser.

Vi glæder os til at se jer!

Amputationskirurgi – SAKS Foredrag + Månedsmøde 
(28. november 16.15 – 17:45)

Nekrotiserende fodsår, koldbrand, gangræn, traumer. Årsagerne til amputation er mange. 
Når først en legemsdel ikke står til at redde, må den af logiske grunde amputeres. Men 
hvordan foregår det? Hvad skal der tages højde for? Hvad kan man tilbyde patienten af 
muligheder, og hvad skal der gøres af tanker som kirurg både før og efter en amputation?

Ortopædkirurg Christian Wied kommer og gør os klogere på netop Amputationskirurgi når 
SAKS holder foredrag og månedsmøde i november!

Tag din læsemakker under armen og hør et spændende foredrag! Der vil være snacks og 
drikkelse!
Efterfølgende har vi månedsmøde hvor alle er velkomne :)

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

SATS MÅNEDSMØDE D. 4/12
Til dette månedsmøde kommer Emilie Moberg Sørensen læge og tidligere mangeårigt 
SATS-medlem og fortæller om ABCDE-princippet, der er tilgangen bruges til behandling 
af alle akutte patienter. 

Udover en teoretisk gennemgang udleveres ABCDE-lommekort til kitlen, hvorefter vi 
gennemføres et antal små simulationer, så teorien kan omsættes i praksis. Disse faciliteres 
af Emilie Moberg Sørensen og SATS's forhenværende formand Anders Granholm.

Går du og drømmer om et nyt projekt eller et spændende foredrag i SATS, så sig endelig 
også til, så vi kan få det arrangeret! Så kom endelig, hvis du gerne vil have indflydelse på 
foreningen.

Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og god mulighed for nye medlemmer at 
høre hvad vi laver i foreningen.
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi 
og traumatologi er velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og høre mere om SATS 
(Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab).
Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 4. december kl. 16.15 (se lokale på FB-eventet).

Hvem er du?
Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv 
medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ 
månedsmøder og foredrag.
Medlemskontingent koster 50 kr. om året og giver mulighed for
deltagelse i en lang række arrangementer og kurser, som udelukkende er for medlemmer.

Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter.

POPULÆRT PVK-KURSUS AFHOLDES IGEN I DECEM-
BER!
Nu har du chancen for at komme på et teoretisk og praktisk kursus omhandlende anlæggelse 
af et perifert venekateter (PVK, også kendt som ”venflon”). 
Anlæggelse af PVK er en færdighed enhver læge skal kunne. Denne færdighed kan ikke 
øves nok, og træning i det kan ikke komme for tidligt på studiet. 

På kurset får man teoretisk og praktisk undervisning i, hvordan man anlægger og anvender 
et PVK samt de komplikationer, der kan opstå i anlæggelse og brug.
I den praktiske del anvender vi en specielt designet arm, som kan stikkes i, så teknikken 
kan indøves. 
Dernæst vil der være mulighed for at kursisterne øver på hinanden. Dette giver den bedste 
oplevelse af, hvordan det føles at stikke i en rigtig vene. 

Tid og sted:
Afholdes den 11/12 i undervisningslokale 13.1.37 Panum fra kl. 17.15-20.15.

Deltagere:
Der plads til 12 kursister. Alle semestertrin er velkomne!

Pris:
50 kr. pr. deltager. Kaffe og snacks inkluderet. Medlemskab af SATS er påkrævet for deltagelse. 
Indmeldelse og billetkøb sker via hjemmesiden (sats-kbh.dk).

Undervisere:
3 undervisere (1 underviser pr. 4 kursister). Kan være både læger eller medicinstuderende, 
tilfredsstillende teoretisk og praktisk erfaring med anlæggelse af PVK er påkrævet for 
underviserne.

Kursusansvarlige:
Nick Normand (vqt833@alumni.ku.dk)
Neeliya Anton Joseph  
Sarunja Vijayakumar 
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Nyt fra studenterpræsten på Panum
Den korte gåtur – arrangeres sammen med Pusterummet
Hver anden uge går vi sammen for at få fjernet tankerne fra læsningen og andre af hverdagens udfordringer som studerende. Sæt en enkelt time af til dette pusterum.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 16.30-17.30. Sidste gang i år er 3. december. 
Vi mødes foran hovedindgangen til Panumtårnet, Blegdamsvej 3
Tilmeld dig gerne på praest@sund.ku.dk eller bare mød op

Fyraftensgudstjeneste
Få et afbræk efter din dag på læsesalen eller til undervisning! KU’s studenterpræst Inger 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: Onsdag d. 4. december  kl. 17-17.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Gratis adgang

Evensong med kammerkoret Musica
Kom i julestemning med denne gamle engelske tradition fra 1500-tallets universitetskirker. Det bliver et overflødighedshorn af korsang, fællessang, musik og tekstlæsning, der poetisk 
sammenfatter julens budskab. Kammerkoret Musica står for musikken.
Tid og sted: Onsdag d. 18. december kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Gratis adgang

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studenterpræsterne på KU eller tag en folder ved præstens kontor.

Jeg 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

Udvekslingsophold i Heidelberg - et klinikophold ud over det sædvanlige!
Som bekendt er studiets 8. semester det egentlige kliniksemester, hvor vi medicinstuderende får muligheden for 
at stifte bekendtskab med det danske hospitalsvæsen i hele tre måneder. MEN – med udsigt til risikoen for at ende 
op med en meget lang daglig transporttid, en mere eller mindre minimal sandsynlighed for at få førsteprioriteter 
på et sjællandsk hospital opfyldt, samt et spirende ønske om at se på lægelivet med nye øjne, valgte jeg i foråret 
2019 at pakke kufferten for at rejse til Heidelberg, Tyskland. 

Jeg havde foråret forinden ansøgt om et udvekslingsophold via International Sektion på SUND inden 1. marts, 
og efter jeg fik nyheden om, at jeg var blevet indstillet til en studieplads, startede den egentlige planlægning. 
Under kyndig vejledning fra international studieservice på KU blev der i starten af 2018 både taget kontakt til 
Ruprecht-Karls Universität i Heidelberg, udarbejdet en learning agreement, forhåndsgodkendelse og ansøgt 
om Erasmuslegat. I løbet af efteråret 2018 begyndte mit ophold på hhv. anæstesiologisk, endokrinologisk og 
hjertekirurgisk afdeling at tage form og efter yderligere legatsøgning på egen hånd, lykkedes det at få dækket 
alle omkostninger under opholdet. På trods af den lange proces med indhentning af underskrifter, organisering 
af klinikophold, bolig og legatsøgning, ville jeg til hver en tid gøre det igen.

Heidelberg viste sig nemlig at være en by skræddersyet til studerende. Universitet gør en dyd ud af at hjælpe 
internationale studerende med både bolig, introduktionskurser og huser flere Erasmus/internationale 
studenterorganisationer, der hver uge bl.a. afholder pubcrawls med skiftende temaer, arrangerer weekendture 

til kendte tyske byer, samt hjælper med at svare på alverdens 
spørgsmål, om det så måtte være muligheden for at dyrke 
din yndlingssport eller at åbne en tysk bankkonto. Som 
noget nyt tilbyder universitet nu også et kursus udarbejdet specifikt til internationale medicinstuderende, hvor bl.a. hele den lægefaglige 
konsultation gennemgås på tysk. Klart anbefalelsesværdigt! 

Jeg fik selv muligheden for at flytte ind i en såkaldt ”WG”, dvs. et bofællesskab med 4 andre studerende, i dette tilfælde alle tyskere. 
Selvom de første par dage rent sprogmæssigt var en udfordring, viste det sig hurtigt at være en stor fordel at være tvunget til at tale 
tysk alle døgnets vågne timer, og via disse piger fik jeg i løbet af den første måned indledt flere venskaber, end jeg havde turdet håbe 
på. Hvad angår sundhedsvæsenet i Tyskland er det ret forskelligt fra 
det danske – det kan f.eks. nævnes, hvordan man under stuegang 
står minimum 3 overlæger, 5 speciallæger, 5 sygeplejersker og 5 
medicinstuderende foran en enkelt patient, og ALT om patienten 
nedskrives i hånden. Selve universitetsklinikken er en skøn blanding 
af gamle bygninger bygget før 2. Verdenskrig og topmoderne klinikker 
med de nyeste faciliteter, og midt i det hele findes den botaniske have, 
hvor sundhedspersonale og studerende spiser frokost med grønne 
araer flyvende over hovederne. 

Denne sydtyske by regnes blandt en af de smukkeste i hele Tyskland, og 
uanset om man er glad for kultur og kunst, natteliv, sport, god mad eller 
shopping, er det muligt at finde det i Heidelberg. Jeg selv udnyttede 
også hyppigt byens perfekte placering til at tage på spontane 
weekendture til både Berlin, Mannheim, Schwarzwald, Schwetzingen, 
Baden-Baden, Freiburg og Strassburg i Frankrig, men større tyske byer 
som Frankfurt og München ligger også indenfor rækkevidde. 

Selvom hverdagen foregår på tysk, bør man ikke lade sig afskrække af den grund – enhver jeg mødte, fra studerende til 
overlæge, var imponerede over, at jeg som dansker havde valgt at tage til Tyskland, og de var lige så interesserede i at høre 
om vores måde at gøre tingene på, som jeg var i at lære af dem. At tage på udveksling som medicinstuderende giver dig ikke 
blot muligheden for at opleve et helt andet sundhedssystem end det danske, men også en helt enestående mulighed for at 
forfine dine sprogkundskaber, blive mere sikker i dine faglige færdigheder og lære at knytte bånd på tværs af nationer - og 
derigennem gøre det meste af verden til en mulig arbejdsplads.

Du vil komme til at være på dybt vand i løbet af dit ophold, men med en smule stædighed, eventyrlyst og en vilje til at lære, 
vil et ophold i udlandet udvikle dig både fagligt og personligt, og jeg kan garantere, at du vil komme hjem med langt mere 
i bagagen, end hvad du tog af sted med; og ikke mindst, at lige netop dit klinikophold vil blive noget helt særligt. 

Der er kun tilbage at kaste sig ud i det, og så virkelig (virkelig!) nyde opholdet, der alt for hurtigt er ovre.
- Anne Bennedsen 
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Medicinstuderende søges til forskning indenfor elek-
troporation til behandling af gastrointestinal cancer
Center for Surgical Science (CSS) på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge søger en 
medicinstuderende på kandidatdelen med interesse for kirurgi og translationel forskning. 
Vi er en stor forskningsenhed med igangværende projekter inden for translationel, akut 
og epidemiologisk forskning.
Du vil være med indover et af vores projekter inden for elektroporationsbehandling af 
gastrointestinal cancer og vil stå for inklusion og blodprøvehåndtering for en række studier 
indenfor dette emne.  Dit forløb bliver detaljeret planlagt ved din ansættelse og du vil blive 
grundigt oplært og introduceret til afdelingen før du starter.

Vi kan tilbyde:
• Løn under din ansættelse
• Et godt forskningsmiljø med mere end 30 

fuldtidsansatte forskere
• Mulighed for at skrive kandidatopgave med 

vejledning under dit ophold
• God mulighed for første- og medfor fatterskaber (forvent mindst 1-2 

førsteforfatterskaber og 2-3 medforfatterskaber)
• Erfaring med klinisk forskning og artikelskrivning efter endt ophold

Vi forventer:
• At du er på kandidatdelen af medicinstudiet.
• At du kan være på afdelingen i et år frem fra din ansættelse, eksempelvis i kombination 

med forskerperspektivet på 11. semester.
• At du har interesse for kirurgi og onkologi.
• At du er ansvarsfuld og grundig.

Der forventes opstart i februar 2020. Du vil forinden blive oplært og introduceret til 
afdelingen, så det forventes at du kan sætte nogle dage af i januar 2020 til dette.  
Har ovenstående vakt din interesse, send da en ansøgning senest d.  16. december 2019 
til Ph.d.-studerende Malene Broholm Andersen på malea@regionsjaelland.dk.

Praksis 100 m fra Farum station søger et hold lægestuderende
 
Praksisbeskrivelse: Vi er to læger i kompagniskab, en uddannelseslæge og en sygeplejerske 
i vores hyggelige veldrevne klinik. Vi, Lægerne på Ryttergårdsvej, ligger på Ryttergårdsvej 
3, 3520 Farum, 100 m fra Farum Station.

Jobbeskrivelse: Vi søger et hold på 3-5 lægestuderende. I skal tage Jer af forefaldende 
administrativt arbejde.
Semesterkrav: Fra 6. semester foretrækkes
Ansættelsestype (fast eller tidsbegrænset): Fastansættelse
Dato for ansættelsesstart samt -periode: Snarest muligt og gerne 1. december. 
Timeantal (ugentlig): Afhængig af antallet af lægestuderende på holdet. 
Ugedage, tidspunkt: Efter nærmere aftale
Ansøgningsfrist: snarest muligt 

Øvrige kommentarer: Hos os er det vigtigt, at vi er glade for at komme på arbejde og stolte 
af høj faglig kvalitet. Vi glæder os til at høre fra Jer.
Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer: 
Send ansøgning til Julie Reuss Tranberg på julie_reuss@icloud.com
Du er også meget velkommen til at ringe på mobil 40193179

Et spændende job som lægestuderende på
Psykiatrisk Center Ballerup
Så er der mulighed for at søge stilling som stud.med. / lægevikar på Psykiatrisk Center 
Ballerups nyoprettede lægevikar-hold. Vi er en gruppe, der består af både studerende, 
læger og psykologer med trivsel i top og stærkt fokus på god uddannelse gennem bl.a. et 
stort fokus på direkte supervision.
Holdet bliver en fast del af vagtholdet i Akutmodtagelsen, hvor der foretages akutte 
vurderinger og behandling af patienter, der henvender sig i skadestuen, over et bredt 
spektrum af psykiatrisk sygdom. Vagtholdet består udover jer af en forvagt, mellemvagt, 
bagvagt og en speciallæge i psykiatri (SIF), se nedenfor. 
Meningen med vores vagtstruktur er, at man varetager opgaver, der svarer til ens faglige 
niveau, så man føler sig tryg og trives på arbejdspladsen, samtidig med at man får en masse 
læring og bliver betalt for det. Man har altid mulighed til at konferere med mere erfarne 
kollegaer, og som en del af holdet får man konstant supervision og feedback, primært af 
bagvagt og SIF.
Vi ser etableringen af studenterholdet som en styrkelse af skadestuen og ser frem til at byde 
en dygtig gruppe unge kolleger velkommen. Får du smag for psykiatri, så er der mulighed 
for at lave en karriereplan.

Det praktiske
Holdet og den nye vagtstruktur starter 1.2.2020. Den daglige arbejdstid er 11.00-20.00 på 
hverdage.

Krav til dig 
Vi søger flittige teamplayere med dokumentation for beståede neurofag og et ønske om at 
sikre alle patienter en venlig og professionel tværfaglig modtagelse og vurdering i en travl, 
uvisiteret skadestue. Vi ansætter til holdet fra 1.12.2019, for at den grundige introduktion 
kan være på plads i god tid. Introduktionen ligger i den første uge af hver måned og består 
af 5 undervisningsdage centralt på Kristineberg, 2 introdage lokalt på PC Ballerup, samt en 
følgevagt i skadestuen.

Centret
Du bliver en del af lægegruppen på Psykiatrisk Center Ballerup; et center med ca. 700 
ansatte. Vi har:
•  Akutmodtagelse, døgn- og ambulant behandling
•  En række psykiatriske ambulatorier, FACT- og OPUS-teams
•  Specialfunktioner indenfor spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge,
 rehabilitering og døvepsykiatri
•  Forskning og undervisning, bl.a. er vi et aktivt universitetshospital

Nogle af de vigtigste strategiske indsatsområder for centret er forbedringsarbejdet, rationel 
farmakoterapi og nedbringelsen af tvang. Vi ser centret som en Campus, med stærkt fokus 
på uddannelse og læring på alle niveauer.

Vagtstruktur

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamkoordinator Marko 
Tomic ( marko.tomic.01@regionh.dk ) eller overlæge Nicolas Rescalvo Hansen( nicolas.
rescalvo.hansen@regionh.dk )
Ansøgningsfrist er den 2. december kl. 12.00
Ansøgning sendes på dette link: https://www.sundhedsjobs.dk/jobopslag/383922

Bliv lægesekretær i en fantastisk almen læge-
praksis på Islands Brygge på et velfungerende hold 
af medicinstuderende
Om Havnestadens Lægehus
Vi er et lægehus med tre læger, en uddannelseslæge, sygeplejerske, jordemoder og aktuelt 
8 medicinstuderende. Du vil få en enestående indsigt i den store bredde, som en almen 
praksis rummer. Vi er et socialt sted med fælles morgenmøde og frokost hver dag.
Beskrivelse
Sekretærfunktionen består i at passe receptionen med telefonvisitering, receptfornyelser og 
andet administrativt arbejde. Derudover har vi praktiske lab-opgaver i form af blodprøver, 
CRP og strepA-test. Vi er to studerende på arbejde samtidigt, der giver god mulighed for 
at spare med hinanden. Man har cirka en til to vagter om ugen på hverdage kl. 7.45-15.
Vores ønsker:
En engageret, fleksibel og service-minded person.
Du skal have afsluttet 5. semester på bachelor.

Interesseret? Skriv til læge Annette på annette.lemche@dadlnet.dk og holdformand Rasmus 
rhreeh@gmail.com med:
- en kort og præcis motiveret ansøgning 
- dit semestertrin 
- dine erfaring og interesser (både arbejdsmæssigt og generelt)
Frist: lørdag d. 30/11-2019

Kontakt os endelig ved spørgsmål. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

Medicinstuderende søges til forskning indenfor
 perioperativ medicin og akut kirurgi
Center for Surgical Science (CSS) på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge søger 
en medicinstuderende på kandidatdelen med interesse for akut kirurgi og perioperativ 
medicin/anæstesi til et forskningsår.

Vi er en stor forskningsenhed med igangværende projekter bl.a. inden for perioperativ 
medicin og akut mavetarmkirurgi. Aktuelt kører to studier, hvor du vil være en del af 
inklusionen og blodprøvehåndtering i vores laboratorium:
• Et randomiseret klinisk studie indenfor iskæmisk prækonditionering forud for akut 

laparoskopisk cholecystektomi. 
• Et observationelt postoperativt kohorte studie på patienter, som har fået foretaget 

stor akut mavetarmkirurgi
Dit forløb bliver detaljeret planlagt ved din ansættelse og du vil blive grundigt introduceret 
til afdelingen og oplært inden du starter.

Vi tilbyder:
• Løn under din ansættelse
• Et godt forskningsmiljø med mere end 30 fuldtidsansatte forskere
• Mulighed for at skrive kandidatopgave med vejledning under dit ophold
• God mulighed for første- og medforfatterskaber (1-2 førsteforfatterskaber og 2-3 

medforfatterskaber)
• Erfaring med klinisk forskning og artikelskrivning efter endt ophold

Vi forventer:
• At du er på kandidatdelen af medicinstudiet.
• At du kan være på afdelingen i et år fra din ansættelse, eksempelvis i kombination 

med forskerperspektivet på 11. semester.
• At du er ansvarsfuld og grundig.

Der forventes opstart 1. februar 2020. Du vil forinden blive oplært og introduceret til 
afdelingen.
Har ovenstående vakt din interesse, send da en ansøgning (og evt. spørgsmål) senest d.  20. 
december 2019 til Ph.d.-studerende Kirsten Lykke Wahlstrøm på kwah@regionsjaelland.
dk, tlf. 20 24 62 86. 
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Medicinstuderende søges til litteraturgennemgang 
om hæmatologisk medicin og hepatitis B virus reak-
tivering, gerne som kandidatopgave. 
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til artikelskrivning (gerne 
kandidatafhandling), som omhandler risiko for reaktivering af hepatitis B virus infektion 
under hæmatologisk behandling med ”target drugs” samt anbefalinger om profylakse. Din 
formelle vejleder vil være overlæge, PhD og klinisk lektor Toke Barfod fra medicinsk afdeling, 
Roskilde Sygehus. Vi forventer, at processen skal starte i foråret 2020.
Det er en fordel, hvis du har publiceret andet videnskabeligt og har interesse for hæmatologi 
eller infektionsmedicin. 
Såfremt du er interesseret kan du kontakte 1. reservelæge Malene Risum Tlf 27409012
CV og evt et par ord om dig selv kan sendes til e-mail: malene.risum@gmail.com og tosb@
regionsjaelland.dk
Vi modtager henvendelser ind til 31. januar 2020

Er du medicinstuderende og skal i gang med special-
et? Ring til LFOR og kom i gang med materialet! 
Lungemedicinsk forskningsenhed på Bispebjerg Universitets Hospital søger 2-3 dygtige, 
engagerede og forskningsmindede medicinstuderende til skrivning af kandidatspeciale 
samt klinisk assistent arbejde på ph.d.-projekter. 

Har du afsat de næste seks til tolv måneder til skrivning af kandidatspeciale, ønske om at 
være en del af et socialt og ambitiøst forskerteam samt kombinere dette med klinisk arbejde? 
-  Så er det måske lige dig vi står og mangler! Vi har ikke spidse albuer og tilbyder et godt, 
sundt og kvalitetsbevidst forskningsmiljø, hvor man hjælper hinanden med dagligdagens 
udfordringer. Vi laver spændende forskning inden astma og KOL, med særligt fokus på 
sygdomsmekanismer og nye behandlinger. 
Som kandidatspecialeskrivende på lungemedicinskforskningsenhed bliver du tilkoblet 
en ph.d.-studerende som din ”buddy-makker” gennem forskningsspecialet og du vil blive 
tilkoblet dennes ph.d.-projekt som klinisk assistent. Du vil samtidig være en del af et team 
af medicinstuderende som arbejder på vores forskellige projekter.

Under opholdet vil du få stor erfaring med:
• Sundhedsvidenskabelig forskningsmetode, artikelskrivning, 
• Lægearbejde med ansvar for patientbesøg. 
• Kliniske procedurer som bl.a.: spirometri, FeNO, provokationstest, reversibilitetstest, 

assistent til bronkoskopier, priktest, blodprøvetagning, laboratoriearbejde samt 
EKG-optagelse og tolkning

• Præsentation af dine resultater ved videnskabelige møder og kongresser
Obs – en lille advarsel: Mange der har lavet prægraduat forskning bliver hængende i 
postgraduate forskning stillinger!   Så hvis ovenstående er noget for dig, så tøv endelig ikke 
med at sende din ansøgning eller spørgsmål (motiveret ansøgning max 1 side pitch 12, 
1½ linjeafstand + CV-max 1 side) til nedenstående mail. Deadline 15-12-2019 kl. 12.00, 
ansættelsessamtaler i uge 51. Løn efter overenskomst = 10.000 kr /mdr. 

Med venlig hilsen
Christian Uggerhøj Wøhlk
Læge, ph.d.-studerende
cwoe0007@regionh.dk
Tlf: 30914745

Forskningsårsstuderende søges til præklinisk pro-
jekt om EPO’s indflydelse på aldersrelateret kognitiv 
svækkelse
Neuropsykiatrisk Laboratorium (nplab.dk) søger i samarbejde med Neurocognition 
and Emotion in Affective Disorders (NEDA) Group ved Rigshospitalet en engageret 
medicinstuderende på kandidatdelen til et forskningsår med start til februar eller september 
2020. 

Om projektet
EPO, som er bedst kendt for sin rolle i regulering af røde 
blodlegemer, spiller også en vigtig rolle i hjernens plasticitet, 
neuroprotektion og kognition. I kliniske studier såvel som 
i prækliniske modeller har EPO vist sig at have gavnlige 
effekter på hukommelse og eksekutive funktioner. 

Derfor undersøger vi EPO’s effekt på aldersrelateret kognitiv svækkelse. Dette gør vi i en 
adfærdsfarmakologisk præklinisk rottemodel. Som et led i dette studie vil dine opgaver 
bestå i at lære protokoller for og udføre adfærdsforsøg, udtagning og analyse af hjernevæv 
samt statistik og artikelskrivning.

Vi tilbyder
• En spændende introduktion til præklinisk forskning, hvor du vil få erfaring med 

forskningsmetodologi, opgørelse af data og statistisk bearbejdning af disse
• Mulighed for at skrive din kandidatopgave hos os 
• Oplæring i at udføre forskellige adfærdsforsøg, udtagning og behandling af væv, 

immuno- og insitu-histokemiske farvninger og analyser
• Mulighed for at være med til at udarbejde en videnskabelig artikel 
• Egen kontorplads på vores afdeling ved Rigshospitalet
• Helt nybyggede dyrefaciliteter til adfærdsforsøgene på Bispebjerg Hospital
• Et kollegialt og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden på tværs af fagligheder

Vi forventer
• At du interesserer dig for forskning og prækliniske studier 
• At du er engageret, ambitiøs og struktureret i din tilgang til projektet
• At du kan arbejde selvstændigt (efter oplæring i metoder mv.) og samarbejde med 

andre
• At du er fuldt engageret i projektet og dine opgaver i de 12 måneder du er hos os. Vi 

søger løn/ skolarstipendie sammen

Om afdelingen
Neuropsykiatrisk Laboratorium og NEAD Group er en del af Psykiatrisk Center København. 
Vi forsker i hjernens plasticitet indenfor kognition, affektive lidelser, afhængighed, skizofreni 
mm. – dette fra molekyle til prækliniske dyreforsøg og kliniske patientstudier. Vi holder til på 
Rigshospitalet ved Teilumbygningen, hvor du får egen kontorplads, og har helt nybyggede 
dyrefaciliteter på Bispebjerg Hospital. 

Er du interesseret, så send en mail til Gitta Wörtwein på giwo@sund.ku.dk med en kort 
motiveret ansøgning og et en-sides CV. Send også eventuelle spørgsmål hertil.

Assistent til neuroforskning
Vi søger en medicinstuderende til at assistere til forskings- og udviklings-opgaver på Klinik 
for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.

Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive 
isotoper. Vi råder over 7 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 
cyclotroner og en stor radiokemienhed.  Arbejdspladsen er meget tværfaglig med nuklear 
medicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Vi udfører ca 16 000 kliniske 
PET skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og udvikling. 

Afdelingens profil er beskrevet andet steds: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-
klinikker/diagnostisk/klinik-for-klinisk-fysiologi-nuklearmedicin-og-pet/Sider/default.aspx
Du skal knyttes specielt til neuroområdet med fokus på neuroonkologi og neurodegenerative 
sygdomme.

Arbejdet består af billedbehandling, dataopgørelser, database-indtastning og –søgning, 
og forskellige administrative opgaver, i alt 10 timer ugentligt. Arbejdstilrettelæggelsen er 
fleksibel og efter aftale. Løn efter gældende overenskomst.

Vi foretrækker en kandidat, der:
• Er sidst på 1 del/begyndelsen af 2 del
• Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende
• Interesseret i neurofagene, onkologi og billeddannelse
• Interesseret i fysik, computervidenskab, statistik, matematik og farmakokinetik.
• Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle hjemme med en 

computer på et avanceret niveau.
• Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en forudsætning
Send venligst en motiveret ansøgning med 1 sides CV og angivelse af foreløbige karakterer 
og andre kvalifikationer på e-mail til lægesekretær Tina Nielsen
Tina.Vikmann.Nielsen@regionh.dk

Ansøgningsfrist 13 Dec 2019
Kommunikation sker via E-mail, hvorefter vi 
indkalder potentielle kandidater til samtale.

Professor Ian Law, Overlæge, ph.d, dr.med.
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin 
og PET. 
RigshospitaletStudent søges til projekt vedrørende thymom i 

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger en student som er interesseret i et skolarstipendium til projekt vedrørende thymom 
i Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. Onkologisk Klinik på Rigshospitalet har landsspeciale i 
behandling af tumorer udgået fra thymus og vi er nu ved at etablere en landsdækkende 
database over thymomer og i den forbindelse er der brug for en student som kan være 
med til at gennemgå data og indtaste data. Thymom og thymus carcinom er sjældne 
kræftsygdomme, som behandles med en kombination af operation, strålebehandling og 
medicinsk behandling. Thymomer er forbundet med en lang række andre autoimmune 
tilstande, hvor den mest almindelige er myasteni. Det gør sygdommen kompleks og 
interessant og der er brug for at indhente meget mere viden.
Din deltagelse i dette arbejde vil give dig en unik viden op sygdommen og alle dens aspekter. 
Du vil få mulighed for at lave den første artikel fra databasen og du vil også kunne bruge 
projektet til kandidatopgave.
På grund af arbejdets karakter søger vi en student, som er interesseret i helst 1 år og 
minimum 6 måneders tilknytning. 
Dit arbejde vil bestå i at være med til at etablere en forskningsdatabasen og indtaste 
informationer fra patienter i databasen (REDCap database), hvor data fra projektet skal 
opbevares. Du skal derfor:
• Være omhyggelig og struktureret
• Kunne arbejde selvstændigt
• Kendskab til REDCap er en fordel, men ikke en forudsætning 

Du vil blive oplært af thymom teamet og du vil få erfaring med brug af REDCap og opslag 
i Sundhedsplatformen. Arbejdstiden er fleksibel men fuld tid.
Interesseret? 

Send en motiveret ansøgning med CV til overlæge Peter Meidahl Petersen inden 
13/12 2019: peter.meidahl.petersen@regionh.dk
Kontakt: Overlæge Peter Meidahl Petersen, onkologisk Klinik, Rigshospitalet, tlf. 35 45 06 03.
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Forsøgspersoner til simulation i thoraxkirurgi søges
Går du på 6 semester eller opad ? Synes du at kirurgi er spændende og har du lyst til at stifte 
bekendtskab med en af verdens mest avancerede thoraxkirurgiske simulator? Så har du nu 
chancen! Forsøget omhandler lobektomi, fjernelse af lunge lapper og foregår på CAMES, 
Rigshospitalet en enkelt dag (2-3 timer). Der er stor fleksibilitet angående forsøgsdage og 
tidspunkter. Hvis du er interesseret så send en mail med navn, semester og telefonnummer, 
så vender vi tilbage og aftaler hvilke tider som passer 
dig. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet. 
Efter endte forsøgsdag modtag du et kursusbevis. 
Med venlig hilsen Tamim Haidari Mail: tamim20047@
hotmail.com eller tamim.ahmad.haidari.01@regionh.
dk Tlf.: 45 53701907

De bedste hilsner,
Tamim Haidari

Du kan få et sammenhæn-
gende uddannelsesforløb i 
Region Nordjylland 
Står du over for at skulle vælge KBU forløb, og vil 
du gerne have en langsigtet plan for dit uddannelsesforløb og samtidig arbejde et sted, hvor 
faglighed og gode arbejdsvilkår er i højsæde, så tjek muligheder for sammenhængende 
uddannelsesforløb i Region Nordjylland. Stillingerne er i opslag fra ultimo november og frem 
til medio januar. Hvis du er interesseret i et af de sammenhængende uddannelsesforløb, 
kan du læse mere og ansøge på RN.dk/læge. For at være kvalificeret skal du være tilknyttet 
næste KBU runde ved styrelsen.

Region Nordjylland tilbyder kommende læger i den kliniske basisuddannelse(KBU) 
sammenhængende uddannelsesforløb i regionen. Således at man har mulighed for at få 
et sammenhængende KBU, Introduktionsstilling og hoveduddannelsesforløb i regionen. 
Dette er muligt i henholdsvis Almen medicin, Psykiatri og (organ) Kirurgi.

Region Nordjylland har som mål at give sine uddannelsessøgende læger den bedst mulige 
uddannelse, så læger under uddannelse bliver så dygtige som muligt og forhåbentligt 
får lyst til at blive i regionen som speciallæge bagefter. Med et sammenhængende 
uddannelsesforløb i Region Nordjylland vil du få alle dine ansættelser ved regionens 
hospitaler og almene praksisser i regionen. Vi tilbyder desuden muligheden for en lægebolig.

Via en geografisk tilknytning og et godt og fagligt uddannelsesmiljø er det Region 
Nordjyllands ambition at uddanne fremtidens læger, så I kan og vil videreføre arbejdet med 
løbende optimering af uddannelsesmiljøet på alle regionens hospitaler og i almen praksis. Vi 
vil med fokus på supervision og faglig sparring sikre, at også fremtidens uddannelsessøgende 
læger har lyst til at blive en del af det gode lægeliv i Nordjylland.

Trommerslager-vikar søges til Panum-band
Festband søger en Panum-studerende, der kan spille solide trommer på forskellige 
covernumre, hvor vi gerne laver vores lidt egne versioner. Vi øver på Panum hver mandag 
aften. Vi spiller ude til fester ca. tre gange pr. semester. Er du interesseret, så send en mail 
til theaeh94@hotmail.com eller sms til 20303734.

Mange hilsner fra Thea og resten af bandet

Friplads til Dansk Patologiselskabs Årsmøde 2020
Er du stud.med., og i gang med et forskningsprojekt tilknyttet 
en patologiafdeling, så er der nu mulighed for at få en friplads til 
DPAS Årsmøde 2020 der afvikles den 12.-14.marts på Comwell, 
Kolding. 
Udover et fagligt spændende program med præsentation af en 
lang række forskningsresultater vil du møde mange af landets 
speciallæger og yngre patologer på forskellige uddannelsestrin 
der er med til at opbygge dit netværk. Se mere på dansk 
patologiselskabs hjemmeside www.danskpatologi.org. 

Der kan søges om i alt 3 fripladser. Send en kort ansøgning vedhæftet CV og gerne anbefaling 
fra vejleder til Foreningen af Yngre Patologers (FYPAs) sekretær på fypa@fypa.dk. 

Ansøgningsfrist 07.01.2020. Ansøgere modtager skriftligt svar inden 01.02.2020. 

På gensyn!
På vegne af FYPA
Christian Brøchner, Formand

Klinisk forskningsophold på Afdeling for Nyresyg-
domme-Herlev Hospital
Vi søger en engageret medicinstuderende som har lyst til at indgå i vores forskningsgruppe 
i 1-2 semestre fra foråret 2020. 
Vi laver et stort randomiseret klinisk forskningsprojekt, der undersøger virkningen af infrarød 
belysning af dialysepatienters AV-fistel. Du vil indgå i dette projekt under tæt vejledning af 
ph.d.-studerende Kristine Lindhard. Du vil lave dit eget delprojekt, hvor du skal bestemme 
de akutte hæmodynamiske effekter af infrarød lysbehandling. Samtidig skal du indgå i 
projektgruppen og få erfaring med drive et stort randomiseret klinisk studie.

Vi tilbyder:
• Tæt daglig vejledning fra ph.d.-studerende
• Selvstændigt forskningsprojekt med mulighed for artikelskrivning og evt. 1. 

forfatterskabs publikation
• Mulighed for at skrive bachelor eller kandidat opgave, tage 11. semester med 

forskningsperspektiv
• Erfaring med klinisk interventionsforskning, databehandling, præsentation og 

artikelskrivning.
• Løn ved 1-årigt forskningsophold

Vi søger:
• En kollega som er interesseret og gerne vil engagere sig i forskningsprojekt, 

patientkontakt og samvær med kolleger.
• En kollega som under vejledning er i stand til selv at tage initiativ og medvirke til at 

finde praktiske løsninger og arbejdsgange.

Hvis dette kunne være noget for dig, kan du kontakte phd. studerende Kristine Lindhard 
på kristine.lindhard.rasmussen@regionh.dk
Ansøgningsfrist 1. december 2019
Vi glæder os til møde dig!

1-årigt skolarstipendiat indenfor børnekræft på 
Rigshospitalet
Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslår et 1-årigt skolarstipendiat med 
start februar 2020.
Hvert år rammes ca. 40 børn i Danmark af akut lymfoblastisk leukæmi (ALL). I dag bliver 85% 
af børnene helbredt, men omkring 15% får tilbagefald, hvilket medfører en markant dårligere 
prognose. Behandlingen af ALL følger fire fastlagte faser: induktions-, konsoliderings-, 
intensiverings- og vedligeholdelsesbehandling. Behandlingen strækker sig over 2,5 år, 
hvoraf i alt 2 år udgøres af vedligeholdelsesbehandling. I denne fase er antallet af kræftceller 
så lavt, at de ikke kan måles, men vedligeholdelsesfasen er ikke desto mindre essentiel for 
at undgå tilbagefald.
Projektet omhandler medicinomsætningen hos børn med leukæmi i vedligeholdelsesfasen, 
og vil i en lille gruppe patienter belyse farmakokinetikken for stoffet 6-mercaptopurin ved 
gentagne målinger af metabolitter i blodprøver.
Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du vil være en del af vores store 
forskningslaboratorium og arbejde med dit selvstændige projekt. Der er mulighed for at 
skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation.
Løn: 10.000 kr/md

Ansøgningsfristen er 29. november, motiveret ansøgning med CV (max 1 A4 side) og 
studiekarakterer sendes til
Linea Natalie Toksvang, læge, ph.d.-studerende
E-mail: Linea.natalie.toksvang@regionh.dk
Vi forventer at afholde samtaler start december.

UNDERVISNINGSASSISTENTER TIL CELLEVÆV 
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger 
undervisningsassistenter til ansættelse pr. 15. januar 2020 til undervisning i Medicinsk 
Celle- og vævsbiologi. 
 
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden https://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger/ 
(tryk på linket "SØG STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 1. december 
2019.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund 
til at søge stillingen. 

Skolar til forskningsprojekt på CAMES
Vi søger en studerende der har lyst til at prøve at forske i et halvt til et helt år. 
På CAMES har vi som et forsøg opstartet Open Space hvor man kan komme og øve sig i sutur. 
Vi søger derfor en studerende til at tage projektet videre i forårssemesteret 2020. 
Fokus for forskningen vil være på integration af flere procedurer i Open Space samt 
hvordan træning i Open Space kobles sammen med det nuværende tilbud om skemalagt 
undervisning på 1. sem kandidat. 
Herudover vil der foregå data indsamling til projekter inden for brugen af kunstig intelligens 
i oplæring af suturfærdigheder. 
Det forventes at skolaren er ansvarlig for et selvstændigt forskningsprojekt hvor vedkomne 
skriver en artikel som første forfatter der publiceres i et internationalt tidsskrift samt er 
medforfatter på et andet studie. Herudover at vedkommende præsentere sine resultater 
på en international og en national konference eller årsmøde.  
 
Det praktiske:
Start. 1.2.2020
Finansiering: Skolar stipendie er bevilget, der vil være forventning om at skolaren søger 
penge til udstyr samt om deltagelse på konferencer.

Om dig: 
• Du har lyst og mulighed for at tage et helt til et halvt år ud til forskning. 
• Du er i stand til at arbejde selvstændigt.
• Du interessere dig for uddannelse og for at give dine medstuderende bedre 

muligheder for at lære tekniske færdigheder. 
• Du behøves ikke at have nogen erfaring med forskning. 
• Der er ikke krav om at du skal være på et specifikt semester. 

Med venlig hilsen

Ebbe Thinggaard
Post doc. forsker
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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Akademisk Råd 
Dekanerne er de øverste ledere på fakulteterne. Dekanerne 
er vejledt af et råd, akademisk råd, der har til opgave at 
vejlede dekanen i forskningsstrategi, rammerne på fakultetet, 
de større uddannelsesrammer og budget. På SUND er 
Ulla Wever dekan og i akademisk råd skal der vælges 5 
studenterrepræsentanter fra hele fakultetet. I Akademisk 
Råd er der kampvalg, idet både SUNDrådet og Frit Forum 
opstiller. Fra MedicinerRådets side anbefaler vi at stemme 
på SUNDrådet. Nedenfor kan I læse om de ting SUNDrådet 
vil sætte fokus på det kommende år i Akademisk Råd:

Flere grupperum og bedre undervisningslokaler 
SUND består af et sammensurium af nye og gamle bygninger, 
og mange af vores lokaler trænger til en kærlig hånd. I 
SUNDrådet vil vi kæmpe for en opgradering af gamle 
undervisningslokaler og en prioritering af flere grupperum og 
plads til studeren- de, når der bygges nyt. Hvis du stemmer 
på os, lover vi at kæmpe for en forbedring af det fysiske 
studiemiljø. 

Undervisere der er gode til at undervise 
Som studerende oplever vi alt for ofte undervisere, der ikke 
er gode til at undervise.Vi vil kæmpe for, at vores undervisere 
får et løft af deres pædagogiske evner. Vi vil kæmpe for, at 
undervisningskompetencer bliver vægtet lige så højt som 
god forskning, når der ansættes nye professorer på fakultetet. 

Der skal investeres i vores uddannelser 
De sidste mange års besparelser på uddannelsesområdet 
har sat sine spor på vores universitet og vores uddannelser. 
Hvis du stemmer på SUNDrådet, lover vi at kæmpe for, at 
besparelserne på vores uddannelser stopper og erstattes af 
investeringer. Det er nemlig nødvendigt, hvis vi skal bevare 
god klinik-undervisning
og dyrebare laboratorietimer. 

Repræsentanter til Akademisk 
Råd, SUND (rangordnet): Rasmus Michael Christiansen (medicin), 

Anna Hvidbjerg Poulsen, Nikolaj Hede, 
Louise Wissing Madsen, 

Adam Alaoui-Ismaili (medicin), 
Iman Abdulahi Abdulkadir Farah

UNIVERSITETSVALGET 2019 
Hvorfor det er vigtigt, og hvorfor du bør stemme

D. 25.-29. november er der valg på KU. Men hvad er univalget? Hvad stemmer 
man til? Og hvem skal man stemme på? Vi prøver at give dig et overblik her. 







Krav til ansøgere 
Du skal:
• Være medlem af FADL
• Have bestået SPV-kursus
• Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde eller andre poster i FADL er en fordel men ikke et krav.

Semestertrin er  underordnet. Tillidsrepræsentantarbejdet er dynamisk og i udvikling, hvorfor vi 
gerne ser, at du har en masse gå-på-mod, og i samarbejde med TR-gruppen og FADLs politisk valgte 
lægestuderende kan komme med gode ideer og føre dem ud i livet. Det er et spændende og fleksibelt 
arbejde, som man lærer meget af.

Ansøgningsfristen er d. 1. december kl. 12.
Send din ansøgning til tillid@fadl.dk.
Ansættelsessamtaler er d. 9. december om eftermiddagen.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter

TR-gruppen består af tre tillidsrepræsentanter. TR arbejder med at varetage FADL-
medlemmernes interesser. Én af de nuværende bliver læge  efter dette semester, så der 
skal ansættes en ny med start januar.

De har følgende arbejdsopgaver:
• Assistance  til FADL-medlemmer, der har spørgsmål eller problemer med deres løn- og 
arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø på en af FADLs overenskomster (SPV-/VT-overenskomsten,
lægevikaroverenskomsten og simulationsoverenskomsten). 
• Støtte medlemmer,  der overvejer at rejse en sag overfor deres arbejdsgiver og af den 
ene eller anden grund ikke ønsker at gå direkte til arbejdsgiveren.
• Halvårlig deltagelse på  holdmøderne på Københavns Vagtbureaus faste FADL-vagthold 
for at drøfte ansættelsesmæssige emner.
• Deltagelse i møder med  Københavns Vagtbureau om konkrete sager og generelle tiltag 
overfor SPV-og VT-vagttagere.
• Orientere nyuddannede SPV’ere om deres løn- og ansættelsesvilkår som sygeplejevikarer.
• Støtte FADLs arbejdsmarkedsudvalg; især med at udvikle flere og nye jobmuligheder for
lægestuderende i hele Danmark.

Juristerne i FADLs  Hovedforening hjælper tillidsrepræsentanterne i juridiske spørgsmål 
og overtager sager, som TR ikke kan løse i direkte dialog med medlemmerne og 
deres arbejdsgiver. Som en del af den direkte kontakt til FADL-medlemmer om deres 
arbejdsforhold (ca. 35-45 timer pr. semester), vil tillidsrepræsentanterne på skift få fast 
kontortid på ca. 3 timer hver anden uge til sagsbehandling og udviklingsarbejde rettet 
mod FADLs medlemmer. Denne ordning er ny, og den nye tillidsrepræsentant får derfor 
mulighed for at bidrage til udviklingen af dette nye arbejdsområde.

Du bliver ansat i FADL København. Aflønning sker efter SPV-overenskomsten for 
lægestuderende. Arbejdstiden er fleksibel og aftales mellem de tre tillidsrepræsentanter 
for et semester ad gangen.

FADL KØBENHAVN SØGER NY TILLIDSREPRÆSENTANT (TR)
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FAKTA OM UTROSKAB OG LIVMODEREN

Antal kvinder fordelt på alder, der over en 9 3/4 år har været utro 
(penetration) med en eller flere partnere. Kilde: Gossip 

Utroskab ved penetration 
defineres som indsætning 
af et eller flere kønsorganer   
i et hul.  

Eksklusionskriterier: 
Kvinder der har sex med 
kvinder. 

DET ER NETOP DET ANTAL DER 
HAR TAGET P-PILLER ANALT. 
DETTE ER EN FEJL. NÆSTEN ALLE 
P-PILLER ADMINISTRERES ORALT. 
NÆSTEN. 

PIMP DIN CERVIX 

Synes du at  din cer vix 
mangler  at blive bedazzeled? 
Glitter, perler og glimmersæd 
- you go girl. 

FASE 2

Husk at skifte det indsatte materiale 
(glitter, perler og evt. glimmersæd) og 
erstat det med blå Mentos - Tip: Cola er 
nu billig nødprævention.

PREGANANANT GLIMMER PUSSY?
Hvis du er en ægte go girl, er der 
sandsynlighed for at  dit  pimp-
my-pussy-projekt kan føre til en 
ekstrauterin graviditet (billedet viser  
ikke et stort blåbær). Det er her det viser 
sig at være uhyre godt tænkt at stikke 
mentos i dit skrev.  Løsningen er COLA. 

FREM-MED-LEGEMET
N o g l e  k v i n d e r  e r  M E G E T 
frugtbare og kan dyrke dyrke 
frugt helt selv. Neden for ses 
blåbær-vækst. 

Hvad kom måske først? 
Svulsten eller blåbæret? 

Sådan opdager du utroskab 

• Visuel kontakt med din partners kønsdele inde 
i et andet individ. Alternativt et andets individs 
kønsdele inde i din partners kønsdel/e.

• Din partner bekender sin utugt. 

• Snuspakken er fyldt med kondomer....  

• Du er infertil, men din partner er gravid.

• Du er gravid, men din partner er infantil.

• Din partner er fraflyttet jeres lejlighed for snart 2 år 
siden. Du har ikke set din partner siden.

• Din partner har erhvervet sig klamydia “i 
Frederiksberg svømmehal, det rigtigt altså”.

• Din partner spiller Shaggys “It wasnt me” hele tiden

• Snapchat 

INFOGRAPHIC er fra SSI, udfyldt af Sofie, Lukas og Johan

S     O     M      I      T
P       O      P     L       I      T      E      A

 E      P       I      C       O     N     D      Y      L
   D      I      A      S       T     O     L      E      

   B       L      A      S      T     O      C      Y      S      T      C      A     V       I     T       E      T

 E      P       I      D      I       D      Y     M     I       S                  
  F     R      O      N     T     A     L        P     L      A     N

   I      N      G     U       I      N    A      L       E                L. 

  V. 

OG VINDEREN ER....

  36 
Amanda

Hempel Zingelsen!!!
TILLYKKE AMANDA. KOM FORBI NÆSTE MANDAG OG 

FÅ BOGEN OG  ET SKRÅL FRA JOHAN!
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Kirugen der var hurtigere end sin egen skygge
Der var engang en tid før sundhedsplatformen, dokumentation, patientrettigheder og 
bedøvelse, hvor alting gik meget hurtigere. Den britiske kirurg Robert Liston, kunne 

amputere et ben på kun 30 sekunder, og er manden bag den eneste operation med en 
mortalitet på 300 %

Robert Liston, født 1894 i Skotland, var en effektiv herre. Han forsøgt at skabe en karriere 
på Edinburgh Royal Infirmary, men arrogant som han var, blev han hurtig upopulær i det 
Skotske. Efter at være smidt ud på røv og nøgler, drog han mod London, hvor han blev klinisk 
professor i kirurgi og kendt i sin samtid.
 
Sammenlignet med andre læger i sin tid, gik han meget omhyggeligt til værks, tog sin frakke 
af, og vaskede hænder før han opererede. Når han var klar, blev fire medicinstuderende 
aktivereret. To blev sat til at holde den kropsdel der skulle amputeres, mens to andre blev sat 
til at holde patienten nede. Et lommetørklæde blev derefter placeret i munden på patienten, 
og så skar Liston ellers for. Et sådan et indgreb tog cirka 30 sekunder, noget han var ganske 
stolt af, og som kirurgerne ofte konkurrerede internt om. Af de 66 amputationer han udførte 
mellem 1835 og 1840, døde de 10. En helt udmærket statistik for tidsperioden, hvor ca. en 
fjerdedel døde på operationsbordet.

En gang imellem gik det lidt for voldsomt for sig, i hans iver efter at blive hurtigt færdig. En 
gang kom han til at tage testiklerne med i svinget ved en benamputation. En anden gang gik 
det helt galt, da han i en operation kom til at skære assistentens fingre over – både assistenten 
og patienten døde af infektion. Ligeledelse døde en tilskuer af shock over synet – den hidtil 
eneste operation med 3 dødsfald som udfald.

Foruden den negative rekord, har Liston også bidraget med noget positivt til eftertiden. Han 
var en af de første til at operere med anæstesi i England. En patient fik i 1846 et læderrør 
stukket i munden – et såkaldt ”Yankee dodge” – indeholdende eter. Patienten faldt i søvn, og 
troede ikke på at han var opereret, inden han blev vist det afskårne ben.

En af Listons elever, James Simpson, var til stede under denne operation, og han blev 
inspireret til at ekspimentere med forskellige typer af bedøvelse. En dag vågnede han op 
på gulvet, en god halv time efter at have forsøgt sit nye stof på sig selv. Da blev han klar 

over at han havde fundet, hvad han ledte efter: sådan blev kloroform bedøvelsen til!

En anden af Listions elever, var Joseph Liston, som var nysggerig over hvorfor patienterne 
døde af infektion. Han interesserede for mikrobiologien, og efter mange forsøg med blandt 

andet frøer, endte han med at udvikle antiseptiske teknikker, i forbindelse med 
operationer. Selvom han blev massivt kritiseret og latterligtgjort i sin samtid, for 

hans fjollede ideer om desinfektion, er han i eftertiden blevet anderkendt for sin store 
indflydelse på den moderne kirugi. 

 
Gal eller genial? Der røg nok en patient eller to i løbet, men Listons inflydelse på den 

historiske udvikling, er ikke til at komme udenom.

Referencer: https://publishing.rcseng.ac.uk/doi/pdf/10.1308/147363512X13189526439197    Anders M \\ MOK-red

En smart og kvadratisk boks, til alt det lort som du 
skal igennem på medicin-studiet, samt forældede 
EDB-kabler. Optimal til at placere dybest inde din 
bevidsthed, hvor den kan samle støv til evig tid. 
Har det med at blive væk i eksamenssituationer, 
hvor du for en gang skyld har brug forindholdet. 
Fås også i grå. 

6 x 1 BP

Kan hverken købes online eller i et varehus
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Hjælp de stakkels kirurger!
Jeg har et skønt vennepar. De er kærester, har begge fået hoveduddannelse i mave-tarm kirurgi 
og alt er godt. Lykken har for nylig smilet endnu bredere til dem, idet de nu venter barn - og 
ikke bare ét barn: de skal have tvillinger! Nyheden om graviditet bringer initielt stor glæde for 
hele familien, men hurtigt afløses glæden af vild panik: For hvad skal ungerne dog hedde?! De 
vordende forældre ønsker et sæt navne, der både passer sammen og begge har relevans til 
deres hverdag, hvor de som yngre læger har stort fokus på patienternes symptomer.

Vælg de to navne, som du tror vores kommende gas.kir’ere 
vil synes er mest passende at give deres døtre og vind FADLs 
Kirurgi - venligst sponsoreret af FADLs forlag. Send dit bud (samt 
forklaring på hvorfor!) til os på MOK@mok.dk senest mandag den 
2. december klokken 12. Vi kårer vinderen i næste uge!

Anne-MieBritta Helle

Anna Sophie Karla

Milena Ariana Alberte

Nellie Emma Thea

Rose Jannie

Af: Mo /MOK.red

SofieCamilla Katinka



Afføringsdonorer søges 

De seneste års forskning har vist, at vores mave-tarmbakterier er 
vigtige for vores helbred. 
 
På Aleris-Hamlet Hospitaler behandler vi med Fækal Mikrobiota Transplantation (FMT) til Clostridium difficile 
infektion (blødende tarmbetændelse efter antibiotika behandling). Desuden forsker vi i tarmbakteriers 
betydning ved andre sygdomme.  

 Vi skal bruge afføring fra raske og normalvægtige personer, som ønsker at 
hjælpe andre ved at donere deres afføring. 

Kan du deltage? 
• Du skal være forberedt på at svare på 

spørgsmål om dit helbred og din 
livsstil 

• Du vil blive testet for en  
række smitsomme sygdomme ved 
hjælp af blod- og afføringsprøver 

• Du er bosat i Københavnsområdet 

Du skal bl.a. opfylde følgende for at kunne deltage: 
• Normal afføring (1-2 gange dagligt og normal konsistens) 
• Intet tobaksforbrug 
• Et beskedent alkoholforbrug 
• Være frisk og helt rask 
• Du må ikke lide af allergier, eller have haft herpes infektioner 
• Alder 18-45 år 
• Normalvægtig 
• Du må ikke tage medicin regelmæssigt 

 

Som afføringsdonor skal man kunne levere afføring 3-5 gange om ugen i minimum 6 måneder.  Afføringen må 
maksimalt være 1 time gammel og skal afleveres på vores laboratorium på Østerbro i København senest kl. 13 
på hverdage. Afføringen kan undtagelsesvis blive hentet hjemme eller på arbejde. 

Du får 300 kr. (skattepligtigt) i økonomisk kompensation pr. prøve for at donere din afføring. 

Lyder dette som noget for dig, og opfylder du alle kriterierne ovenfor, hører vi gerne fra dig. Send en 
mail, med en kort beskrivelse af dig selv til FMT@aleris-Hamlet.dk 

FMT-teamet Aleris-Hamlet Hospitaler. 

Besøg os på www.aleris-hamlet.dk 

 

 


