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HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 41 samt ugen efter påske.

Ansvarshavende redaktør:
Mo Haslund Larsen
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Johan
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2200 København N. 
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1609 København V
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ONSDAG

MOK udkommer.
SAKS Tour de Chirurgie - se side 4
VELKOMMEN TIL FØRSTE SEMESTER!
StudenterKlubben åbner igen klokken 11.00

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Whoohooo - det er blevet februar

SØNDAG

Revyen holder revy for hinanden. I ca. 14 timer.
Andrea tager i kirke
Der er Super Bowl i nat. Husk snacks.

MANDAG

MOK deadline 12.00
HG-intro 15.40 i StudenterKlubben

TIRSDAG

Der sker ikke en dyt i dag.

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Anders’ kæreste har fødselsdag
Johan tager telefonen hos Vagtbureauet

De nye læger tager lægeløfte og fejres af 
Lægeforeningen
Gabriela skal til croquis

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

Studerendes Almene Kirurgiske Selskab
Webside: http://www.studkir.dk/
Facebookside: https://www.facebook.com/sakskbh/ 
(Bruger vi primært som kommunikationsorgan)

En basisgruppe for alle studerende og primært dem 
med interesse for kirurgi og kirurgiske færdigheder. 
SAKS afholder hvert semester en lang række kurser og 
foredrag fx sutur-kurser på forskellige niveauer, basale 
kirurgiske knuder, skadestuekirurgi, ledundersøgelse 
og kikkertkirurgi. Vi har en foredragsrække, der hedder 
Tour De Chirurgie (TDC), som belyser alle de kirurgiske 
specialer, hvordan man kommer ind for dem og gør sig 
attraktiv på CVet.

Hver måned holder vi månedslounge, som regel med et 
spændende oplæg eller foredrag. Alle er velkomne, og 
der er altid slik og drikkevarer! 

Besøg os på facebook: SAKS - Studerendes Almene 
Kirurgiske Selskab, og se de kommende arrangementer!
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KÆRE MEDSTUDERENDE
Nu er MOK-redaktionen omsider kravlet ud fra den sten, som vi har ligget under i vores vinterhi. Det er blevet januar,  hvilket 
betyder at der er ca. 311 nye medstuderende, helt frisk fra fad - Velkommen til! Og til alle jer gamle kendinge: Velkommen tilbage 
til blommen af det halvrådne æg som danmarks ungdom udgør. Som vinterstartere er det forhåbentligt lykkedes jer at finde jer 
selv på en højskole eller på toppen af Kilimanjaro, i løbet af jeres halve påtvungne sabbatår. I har spidset blyanterne, tjekket hvilket 
hold den digitale fordelingshat har tildelt jer og stresset over køb af bøger.
I kommer nok til at spendere nogle timer her på Panum - Så vi håber at I kommer til at føle jer hjemme på matriklen. Her er en lille 
Panum 101, med et par tips og tricks til din videre færd på studiet.

PRO-TIP 1:
"Wait a minute - Hvad er det her?" Godt du spørger! Du står med et MOK i hånden, Panums helt eget skoleblad. MOK er helt tilbage 
fra 1968, dengang alting var i sort hvid. Det står for noget så mundret som "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan". 
Her kan du læse om alt der rører på sig på Panum. Du kan finde en ugeoversigt på side 2. Inde i bladet er opslag  fra de forskellige 
basisgrupper. Her finder du også jopopslag, nyheder fra klubben, præsten, studieservice osv. Derudover sørger MOK-redaktionen for 
at der hver mandag bliver produceret god sjat gøgl og en sjælden gang også seriøse medicinerting, når vi lige er i stødet. Men mest 
det første. Vi sidder ovre i studenterhuset hver mandag, og du kan finde bladet rundt i vores standere på Panum, og på udvalgte 
steder rundt på Hovedstadens hospitaler.

Pro-tip 2
Men hvad var de der basisgrupper? Det er din genvej til til at lære en masse mennesker at kende på tværs af semestre. Det er en slags 
interesseorganisation blandt medicinstuderende, som har et eller andet tema, ofte med fokus på et medicinsk speciale. De holder 
typisk et månedeligt møde, hvor der planlægges foredrag, kurser, aktivitetsdage og sociale begivenheder. Interesseret i kardiologi? 
Der er en basisgruppe! Psykiatri? Der er en basisgruppe! Neuro, Plastik, Ortopæd? De har alle basisgrupper!
Desuden findes der også andre grupper med alverdens interesseområder. Fra undervisningsgrupper som Sexekspressen til Panum 
Runners der arrangerer fælles løbeture. Fra Panum Surfers (der, sjovt nok surfer) til IMCC Earth, der arbejder for en bedre verden, 
samt mange, mange flere! Basisgrupper er frem for alt en god mulighed for at møde en masse søde mennesker, du ikke nødvendigvis 
går på hold med. Du kan høre meget mere om BasisgruppeBazar d.17 februar (write it down), hvor der er repræsentanter fra de 
fleste forskellige grupper, som man kan snakke med, læse deres flyer, og tage et stykke kage. Det plejer altid at være hyggeligt!

PRO-TIP 3
Tal med medstuderende! Dit SAU-hold, folk på gangen, dem nede i klubben, din rusvejleder, din tutor, og hende nede fra cykelkælderen. 
I kan fx snakke om milten. Husk at alle de gamle grauballemænd der render rundt på gangene, alle har været nye engang. Nyd din 
tilværelse som fresh meat, for før du ved af det, er du en af de gamle rotter der render rundt nede i kælderen og hvisker latinske 
gloser i mørket.  Hverdagen herovre bliver bare lidt sjovere, hvis man lærer nogle søde mennesker at kende!

Pro-tip 4
Hakuna Matata - tag det roligt. Det hele skal nok gå. Det er svært ikke at lade sig rive med når man træder direkte ind i overhalingsbanen 
på Blegdamsvej. Du behøver ikke at arbejde 8 FADL-vagter om ugen, blive udgivet i Nature i dit forskerår, få den six-pack du altid 
har drømt om samtidig med at lukke festen hver weekend. Der findes også helt normale mennesker på panum - Tro det eller ej. Det 
er ikke altid at alting går som smurt. Nogle gange skal man tage en eksamen et par gange. Nogle gange fik man sgu ikke lige læst  
til den SAU-time. Men det går nok. Du er god nok! Du er smuk som du er ! 

Hobo-tip: Proteinretten koster 25 kr for en tallerken - Uanset hvor fyldt den er! Gratis kaffe til FADL-medlemmer på den anden side 
af Blegdamsvej. Efter kl 15 er der halv pris på maden  i kantinen.

Velkommen til! Vi glæder os til at læse med jer. 
Mange kærlige MOK-hilsner
Anders & resten af MOK-redaktionen.
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Medicinstuderende søges til klinisk forskning inden 
for medicinske mavetarmsygdomme
Gastroenheden på Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden søger 1-2 
medicinstuderende med interesse for medicinsk gastroenterologi, 
særligt de inflammatoriske tarmsygdomme Crohn’s sygdom og colitis 
ulcerosa, til fuldt finansieret forskning med start i marts, 2020. 

Du vil blive tilknyttet et dynamisk forskningsmiljø og have din daglige gang blandt andre 
forskningsårs-studerende og ph.d.-studerende. Dine primære arbejdsopgaver vil være 
balanceret mellem kliniske opgaver, herunder patientinklusion, blodprøvetagning og 
biopsitagning til kikkertundersøgelser, og indtastning af data til elektroniske databaser. 
Inden du starter, vil du blive introduceret til afdelingerne, og du vil få en grundig oplæring 
i arbejdsopgaverne. Undervejs vil du få vejledning i artikelskrivning og statistisk hjælp 
efter dine behov. 

Vi forventer, at du på baggrund af de indsamlede data udarbejder minimum en artikel med 
dig som første forfatter.

Du kan forvente
- Løn under ansættelsen (efter FADLs overenskomst)
- Mulighed for at kombinere med bacheloropgave eller kandidatspeciale
- Første- og medforfatterskaber
- Inspirerende arbejdsmiljø og søde kollegaer med plads til morgenbrød, kager og hygge

Vi forventer
- At du er på 4.semester bachelor eller derovre
- At du kan være tilknyttet projektet på fuld tid i 6 til 12 måneder
- At du er ansvarsbevidst og engageret

Forventet opstart er den 1.marts 2020 eller snarest derefter.
Hvis du er interesseret, send din motiverede ansøgning senest den 10. februar 2019 til læge 
og ph-d. Johan Burisch på email: johan.michael.burisch@regionh.dk. Ansættelsessamtaler 
vil blive holdt i uge 8-9.

Vi ser frem til at høre fra dig.
Kontakt: Johan Burisch, MD, PhD, Johan.michael.burisch@regionh.dk

1-årigt skolarstipendiat indenfor teknologi og
sundhed for borgere i Næstved
Enheden for Forskningsprojekter og Klinisk optimering, RePCO, på Sjællands 
Universitetshospital i Køge, søger en medicinstuderende, som vil være med til at forske i 
fremtidens sundhedsteknologi og skabe sundhedsfremme. Du vil få mulighed for at lave 
forskning og publicere din forskning under vejledning af hjerneforsker og professor Troels 
Wesenberg Kjær, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Du vil blive en del af en enhed med flere forsknings- og innovationsprojekter, hvor 
fokusområderne er sundhedsteknologi til borgere og patienter. Målet med studierne i 
projekterne er at skabe ny viden og nye redskaber til behandling og forebyggelse af sygdom, 
der er tilpasset borgernes, patienternes og de sundhedsprofessionelles ønsker og behov. 

Et af studierne, som du kan blive en central del af, vil være test af et smartur, der som 
det første i verden automatisk måler kalorier og væskebalance. Dette studie udføres i 
samarbejde Universitetshospitalet i Lübeck, Tyskland. Du vil være en del af at definere 
studiet, og målgruppen for testen, som for eksempel kan være diabetikere i gang med 
vægttab, svagelige og ældre. 

Arbejdssted vil veksle mellem Sjællands Universitetshospital i Køge og Næstved. 

Vi tilbyder: 
• Forskning i de nyeste sundhedsteknologier 
• Mulighed for at skrive kandidatopgave, tage 11. semester med forskningsperspektiv
• Arbejde med publikationer og forfatterskab
• Mulighed for at arbejde sammen med vores tyske partnere
• Mulighed for at arbejde med alle dele af studiet fra protokolskrivning til gennemførelse 
af studie, dataanalyse og publicering af artikel

Vi søger en kollega:
• Som ønsker at præge og definere udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen  
• Som interesserer sig for forskning i sundhedsteknologi og forebyggelse af sygdom
• Som vil engagere sig i forskningsprojekterne og ønsker at have borgerkontakt 
• Som arbejder selvstændigt og værdsætter et højt fagligt niveau  
• Du skal kunne begå dig på engelsk, da dette er projektsproget. Det er en fordel, hvis du 
kan tysk, men ikke et krav. 

Forskningsåret løber over ½ eller ønskeligt 1 helt år, hvor du vil være en del af 
forskningsprojektet NorDigHealth. Løn: 10.000 kr/md 

Ansøgningsfristen er 17. februar, motiveret ansøgning med CV, samt evt. øvrige bilag sendes 
til:  Søren Tvilsted, Programleder, Forskningsprojekter og Klinisk Optimering 
Mail: sotv@regionsjaelland.dk 
Telefon: 2151 9069

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Hvis du ønsker at læse mere om projektet NorDigHealth, kan du besøge projektets 
hjemmeside her: https://www.nordighealth.eu/hjem

OVERVEJER DU ET UDLANDSOPHOLD PÅ KANDIDAT-
EN I EFTERÅRET 2020 ELLER FORÅRET 2021?
 
Så grib chancen og kom til Rejs Ud Informationsmødet, som afholdes: Onsdag den 5. februar 
2020 fra kl. 16:15 til 18:00 i Haderup Auditoriet på Panum.
 
Her kan du høre om dine muligheder for at komme på udlandsophold i løbet af 
kandidatdelen. Herudover kommer dine medstuderendes og fortæller om deres oplevelser 
og erfaringer fra deres udvekslingsophold  i hhv. Ljubljana, Oulu og Tasmanien.
 
Ansøgningsfristen for udveksling i Norden/Europa samt restpladser i Japan, USA og 
Australien i efteråret 2002 eller foråret 2021er den 1. marts 2020 kl. 23:59.
 
Med venlig hilsen International Vejledning
Email: exchange@sund.ku.dk

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen, få masser af 
undervisningserfaring og nice nye venner!
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 og hør meget mere til vores månedsmøde, der ligger hver 1. torsdag i måneden. Det 
første i 2020 er:  TORSDAG D.6 FEBRUAR 2019  KL. 17.00 i Studenterhuset ved Panum 

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

Her kan du også høre meget mere om vores vinterseminar, hvor du kan blive uddannet 
sexpert. Så sæt allerede denne dato af nu: 

20.-22. MARTS 2020
Vi tager afsted en hel weekend, hvor nye bliver uddannet sexperter og gamle sexperter får 
ny viden til at blive endnu bedre sexperter. Det er en fantastisk mulighed for at møde en 
masse forskellige mennesker i Sexekspressen, både gamle og nye - der vil være hygge, fest og 
masser af god stemning. Alle informationer vil komme på facebook-eventet:  “Vinterseminar 
Sexekspressen KBH 2020”

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
Ved spørgsmål er du velkommen til at skrive til: 6x.kbh.pr@gmail.com

SAKS Kalender
Tour de Chirurgie: Urologi
(29. januar 16:15 - 17:30)    

Så er det blevet tid til årets første Tour de Chirurgie foredrag. Vi lægger ud med et drøn-
spændende kirurgisk speciale: Urologi

Hvad laver en urolog? Hvordan kommer man ind i specialet? Hvordan er hverdagen som 
urolog? Hvordan er vagtbyrden? Hvilke operationer er der i specialet? Fremtidsmuligheder? 
Familieliv?

Alt ovenstående og meget mere vil vi blive klogere på, når urologerne Malene Niebuhr og 
Thomas Helgstrand kommer og gør os klogere på deres speciale!

Alle er velkomne! Der vil være snacks og drikkelse til alle for at holde energiniveauet højt :)
 
Yderligere  information  vedrørende  de  specifikke  events,  tilmelding  og tidspunkter  
findes  på  vores  facebookside:  SAKS  –  Studerendes  Almene  Kirurgiske  Selskab. 
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Medicinstudiet.

Det er for raskt.
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.
“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

To stillinger som forskningsårsstuderende på
øjenafdelingen, RH 
Vi søger to medicinstuderende med særlig interesse indenfor øjensygdomme, til i 1 år at 
arbejde på et forskningsprojekt omhandlende udvikling af en billede- og risikobaseret 
kunstig intelligens metode for nethindesygdommen præmaturitetsretinopati (ROP), som 
ses hos for tidlig fødte børn.
 
Du vil blive tilknyttet en højt specialiseret enhed på øjenafdelingen, Rigshospitalet 
(Blegdamsvej/Glostrup), og vil være i tæt samarbejde med den forsøgsansvarlige Post.Doc. 
Carina Slidsborg omkring projektet.
 
Du vil sammen med den anden forskningsårsstuderende få det daglige ansvar for projektet 
på afdelingen, og med samarbejdspartnere ved andre institutter. 

Forskningsåret er tiltænkt at dække 11. semester med forskerperspektiv, og du vil derfor 
skrive din kandidatopgave i løbet af året. 

Projektet udføres under vejledning af den forsøgsansvarlige Post.Doc. Carina Slidsborg, og 
Klinikchef på øjenafdelingen, Professor Morten Dornonville de la Cour. 

Dine opgaver: 
• At rekruttere billeder til den image-baserede del, af projektet.
• At rekruttere patienter til den risiko-baserede del, af projektet. 
• At håndtere det administrative arbejde omkring patienterne i Sundhedsplatformen 
• At deltage i øjenundersøgelserne af patienterne 
• At tage blodprøver og behandle disse (centrifugering og afpipettering) 
• At håndtere anden vævsmateriale, der indsamles af patienterne under operation 
• At arbejde og indtaste data i en database. 

Vi tilbyder: 
• At være del af en højt specialiseret øjenafdeling, med landsdel funktion i nethindesygdommen 
ROP. 
• Et stort ansvar i et projekt, hvor de fleste tilladelser er i hus og dataindsamlingen er i gang 
• At du får lavet din kandidatopgave med forventning om medforfatter i en publikation 
• Kyndig vejledning både i det daglige arbejde samt til kandidatopgaven 
• Seks måneder med 10.000 kr/måneden (som udgangspunkt er det 2. halvår SU finansieret 
af 11. semesters forskningsperspektiv. Alternativt kan vi sammen søge penge til 2. halvår. 

Vi forventer: 
• At du har struktur og gåpåmod og kan overskue et projekt med mange forskellige opgaver 
• At du er udadvendt, sød og empatisk over for deltagende patienter og samarbejdspartnere
• At du er fleksibel i forhold til mødetidspunkter 
• At du kan starte d. 1. marts 2020 og være på projektet 1 år 

Hvis ovenstående har vakt din interesse, send da din ansøgning senest d. 7. februar kl. 24.00 
til Post.Doc. Carina Slidsborg på carina.slidsborg@regionh.dk. Samtalerne forventes afholdt 
i midten af februar. Den eksakte dato efter aftale.

Jobopslag: CAMES RH studentermedarbejdere til 
undervisergruppen
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation Rigshospitalet (CAMES-RH) har 
brug for 8 nye studentermedarbejdere pr. 01.04.2020. Vi søger derfor engagerede, sociale 
og aktive studerende til at indgå i vores undervisergruppe.

CAMES samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter 
indenfor medicinsk og kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES aktiviteter er at øge 
kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Den simulationsbaserede træning af 
lægestuderende på CAMES-RH er primært en forberedelse af studerende til deres klinik 
og omfatter en række kliniske færdigheder samt kommunikation. 

Om jobbet:
Arbejdsopgaverne for CAMES-RH studentermedarbejdere i undervisergruppen består 
primært i undervisning af andre lægestuderende (peer to peer) i udvalgte kliniske 
færdigheder såsom hjertelungeredning, anlæggelse af blærekateter og perifer 
veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, led undersøgelse, gynækologisk 
undersøgelse, genoplivning, praktisk intro til ultralyd m.m. Herudover assisterer CAMES 
studentermedarbejdere ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og MFTL), 
hjælper med at klargøre og vedligeholde udstyr og lokaler, samt bistår de fastansatte i andet 
forefaldende arbejde efter behov. 

Jobbet er meget selvstændigt og giver indflydelse på både kursusindhold og praktisk 
tilrettelæggelse. Du oplæres løbende og grundigt i de relevante procedurer og opgaver. Når 
du har opnået erfaring med opgaverne, kan du blive tilbudt en tovholderfunktion. Ligesom 
de øvrige ansatte i gruppen refererer du til teamkoordinator Therese Møller-Andersen.

De fleste af vore aktiviteter indenfor peer to peer undervisning i kliniske færdigheder foregår 
i CAMES-RH ’s lokaler i Aldersrogade, men CAMES har til huse på forskellige matrikler, hvor 
undervisningen også kan foregå. 

Om os:
CAMES er organiseret som en del af Center for HR i Region Hovedstaden. Vi udbyder 
mange kurser, driver en vifte af udviklingsprojekter og en masse forskning indenfor 
simulationsbaseret læring i sundhedsvæsenet. Vi er en tværfaglig arbejdsplads med 
læger, sygeplejersker, SOSU, fysioterapeuter, ingeniører, magistre, psykologer og HKere 
foruden vore studentermedarbejdere. Ud over undervisergruppen har vi også en gruppe 
studentermedarbejdere på CAMES-RH, som beskæftiger sig med avanceret teknisk 
simulation, samt en gruppe ansat ved CAMES-Herlev, som assisterer ved full-scale simulation. 
CAMES bedriver udvikling og innovation og har derfor en ret omskiftelig hverdag med 
jævnlige ændringer, nye opgaver og kolleger samt mange samarbejdspartnere. Vi er 
ambitiøse på kvaliteten af det, som vi leverer hver især og sammen.

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

Løn og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FADL.
Du ansættes uden fast arbejdstid, som varierer over et semester. Arbejdstiden er fortrinsvis på 
hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Arbejdet fordeles mellem ca. 30 studentermedarbejdere 
i en vagtplan, som forventes dækket. 

For flere oplysninger kan du henvende dig til: 
Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation, Rigshospitalet
Teamkoordinator Therese Møller-Andersen mail: therese.moeller-andersen.01@regionh.
dk tlf.: 2965 8667 eller
Holdformand Maria Vestager tlf.: 2830 6039

Ansøgningsprocedure: 
Du kan ansøge via Region Hovedstaden, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger, CV-
oplysninger samt skrive en motiveret ansøgning. Der kan ikke ansøges på andre måder. 
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. 
Ansøgningsfrist: d. 16. feb. 2020. 

Samtaler afholdes d. 27. feb. 2020 – du bedes undervise ansættelsesudvalget i en ikke klinisk 
færdighed i 5 minutter til samtalen.

 

 

                Herlev den 6. januar 2020 
 
Anatomi/fysiologi og sygdomslære underviser søges 
Vi søger med start august 2020, en underviser til Anatomi/fysiologi og 
Sygdomslære undervisning på sygeplejerske niveau.  
 
Vi forventer at du har undervisningserfaring i anatomi/fysiologi/sygdomslære 
og gerne viden om farmakologi i et vist omfang. 
Du skal minimum være på 6. semester af dit studie. 
 
Eleverne er voksne zoneterapeutelever. 

Hovedundervisningen foregår på e-learning efter bøger af Kjeld Bruun 
Jensen; ”Anatomi og fysiologi på en anden måde” og sygdomslære bogen 
”Sygdomslære på en anden måde” fra Forlaget Pons. 
Pensum er defineret tydeligt og der findes tidligere undervisningsmateriale 
som evt. kan benyttes. 

Eleverne er typisk på forskellige steder i pensum. 
 
Klasseundervisningen, der er tale om, er en opsummering af kapitlerne, efter 
forudgående ønske fra eleverne. Det foregår 1 gang månedligt fra kl. 16.30 
– 21.30 på en hverdagsaften på skolen i Herlev. 
Den ene måned er det anatomi/fysiologi, næste måned er det sygdomslære, 
måneden efter er det anatomi/fysiologi, o.s.v…… 
 
Vi forventer at du kan starte op i august måned 2020.  
Ansøgningsfrist 1. marts 2020. 
 
 
 
Henvendelse til skoleleder Lene Schmidt 
på tlf.: 51237723 
mail:   ddz@ddz.dk 

Anatomi/fysiologi og sygdomslære underviser søges
Vi søger med start august 2020, en underviser til Anatomi/fysiologi og Sygdomslære 
undervisning på sygeplejerske niveau.  
 
Vi forventer at du har undervisningserfaring i anatomi/fysiologi/sygdomslære og gerne 
viden om farmakologi i et vist omfang. Du skal minimum være på 6. semester af dit studie. 
 
Eleverne er voksne zoneterapeutelever. Hovedundervisningen foregår på e-learning efter 
bøger af Kjeld Bruun Jensen; ”Anatomi og fysiologi på en anden måde” og sygdomslære 
bogen ”Sygdomslære på en anden måde” fra Forlaget Pons. Pensum er defineret tydeligt 
og der findes tidligere undervisningsmateriale som evt. kan benyttes. 
Eleverne er typisk på forskellige steder i pensum. 
 
Klasseundervisningen, der er tale om, er en opsummering af kapitlerne, efter forudgående 
ønske fra eleverne. Det foregår 1 gang månedligt fra kl. 16.30 – 21.30 på en hverdagsaften på 
skolen i Herlev. Den ene måned er det anatomi/fysiologi, næste måned er det sygdomslære, 
måneden efter er det anatomi/fysiologi, o.s.v…… 
 
Vi forventer at du kan starte op i august måned 2020.  Ansøgningsfrist 1. marts 2020. 

Henvendelse til skoleleder Lene Schmidt på tlf.: 51237723 eller mail: ddz@ddz.dk .

Klovnefisk kan gå på ild.
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Project Title: Barriers to Paediatric Inflammatory 
Bowel Disease diagnosis: a New Zealand survey
Investigators/supervisors: 
1) Kristina Aluzaite, Research Fellow, Gastroenterology Research Unit, Department of 
Medicine, DSM, University of Otago, New Zealand.
2) Prof Andrew Day, Senior Medical Officer and Head of Department, Department of 
Paediatrics, University of Otago, New Zealand.
3) Prof Michael Schultz, Senior Medical Officer and Head of Department, Department of 
Medicine, DSM, University of Otago, New Zealand.

Project description: 
Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a chronic inflammatory condition that requires careful 
clinical management. While most IBD cases are diagnosed in the early adulthood years, 
1 in 5 cases occur in children. Overall, delays in IBD diagnosis are associated with worse 
disease outcomes: diagnostic delay in children may especially impact adversely on growth, 
pubertal development and psychological well-being. It is estimated that children typically 
have many months of symptoms prior to diagnosis. Currently there is little knowledge 
available about diagnostic delay in children with IBD and the associated clinical outcomes. 
This study will aim to address this important knowledge gap with the goal to eliminate the 
barriers to timely IBD diagnosis and the longer term objective of improving the healthcare 
outcomes of children with IBD. 

Project details: 
The research will take place at the Dunedin campus of the University of Otago, New Zealand 
throughout the year 2020. It is expected that the student would stay on campus for at least 
2 months (ideally 6 months) to work on the project. Scholarships are available.

The ideal candidate will have a clinical/clinical research background, interest in healthcare 
and healthcare outcomes, will have strong data handling skills, excellent English language 
skills, attention to detail and be self-motivated. 

Applications due: 21st of February, 2020
For more information, contact: kristina.aluzaite@otago.ac.nz

STUD. MED. - Søger du studiejob? SE HER!
Herlev/Østerbroundersøgelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital søger snarest 
Stud. med’er. Du vil blive en del af et team på ca. 40 studerende. Der er 8 på vagt dagligt 
mandag-torsdag. Du er forpligtet til at tage minimum 1 vagt om ugen, også i eksamens- og 
ferieperioder. Mødetid er kl. 14.30 eller 14.45.

Herlev/Østerbroundersøgelsen er kort fortalt en befolkningsundersøgelse, som har til 
hensigt til at øge vores medicinske viden om mange forskellige alvorlige sygdomme, som 
hvert år rammer mange tusinde danskere. Indsamlingen foregår hver uge året rundt mandag 
til torsdag mellem kl.15-18.30 (www.cgps.dk)

Deltagerne får et alment helbredscheck, som indbefatter, at der bliver taget blodprøver, 
målt blodtryk, gennemgået spørgeskema, taget talje/hofte mål, målt ankel/braccial index, 
lavet lungefunktionstest mm. Når sidste deltager er gået hjem, skal der nedfryses blod til 
biobank, pakkes journaler mm og gøres klar til næste dag. Vagten slutter derfor først, når 
man er færdig, typisk kl. 22-23.

Hvis din tidshorisont er under ½ år har det ingen interesse, da der går noget tid, før man er 
dus med alle opgaverne. Oplæring vil finde sted med 3 oplæringsvagter.
Du skal være MEGET omhyggelig, systematisk, fleksibel og mødestabil. 

Vi tilbyder et relevant studiejob i en aktiv forskningsafdeling med et godt arbejdsmiljø.

Ved spørgsmål ring til Anja Jochumsen 38686638 eller Lisbeth Gregersen 38683306 for at 
høre nærmere.

Ansøgning sendes via mail til:
anja.jochumsen@regionh.dk & lisbeth.gregersen@regionh.dk (Send til begge adresser).
Ansøgningsfrist: 1. marts 2020

ANSØG JOHO´s akademi for sundhedsdebat
I foråret 2020 går JOHO i luften med Danmarks første tværfaglige akademi 
for unge med interesse for at debattere sundhed, sundhedsvæsenet og 
dets indflydelse på samfundet. Gennem forløbet vil du møde rutinerede 
debattører, sundhedsfaglige aktører og eksperter, som vil klæde dig på til 
selv at kunne deltage i den offentlige debat. Foredragsholdere inkluderer 
bl.a. sundhedsordfører for Radikale Venstre Stinus Lindgreen og Nr. 2 til DM 
i debat Nicoline Sjøberg. 
 
Akademiet strækker sig over fem gange bestående af tre med emnerne
1) Mundtlig, 2) Skriftlig og 3) Aktivisme – og imellem disse vil der være to gruppemøder. 

o  Deltagelse er gratis og inkluderer mad og drikke til alle arrangementer
o  Alle arrangementerne er i tidsrummet 17-20 og foregår i København
o  Hvis du har andre spørgsmål kan du skrive til vores mail: contact@joho-health.com

Deadline: 2 februar 2020  på vores 
hjemmeside www.joho-health.com under 
fanen debatakademi.

Studenterpriser 2020 – 10 x 10.000 kr. 
Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for 
reumatologien. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 10.000 kroner. 
Priserne uddeles til medicinstuderende eller grupper af medicinstuderende, der laver 
bemærkelsesværdige opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårsopgaver) inden 
for gigtområdet. Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I. 
For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om 
en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en 
kopi af dit karakterbevis. 

Prisen skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som du finder på www.
gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra forskningsrådet".

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på
tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

En opgave kan kun indsendes én gang, og du kan kun modtage prisen en gang. I tilfælde 
hvor en opgave er løst af flere eksaminander skal alle eksaminander indsende en ansøgning 
i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med. Er opgaven løst af 
flere, vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.

Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj 
2020. Der er ansøgningsfrist fredag den 14. februar 2020 kl. 12.

Dr. Ingrids Forskerpris 2020

Gigtforeningen indkalder motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids 
Forskerpris på 100.000 kr. 

Formål: Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på 

• at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere reumatologien som et interessant 
forskningsfelt.
• at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle nye 
ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet.

Uddeling: Prisen uddeles i forbindelse med den internationale gigtdag den 12. oktober 
2020. 

Hvem kan modtage prisen: En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for 
dansk forskning med perspektiver for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en 
perspektivrig indsats og/eller resultater, der muliggør mærkbare forbedringer i forhold 
til forebyggelse og behandling af gigt, eller mere generelt skaber bedre muligheder i 
hverdagen for mennesker med gigt. Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere. 
Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

Krav: Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren 
er, at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i 
pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder 
forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt. 

Nominering: Prisen kan ikke søges. Alle kan nominere kandidater.
Indstillingen af kandidater skal indeholde: 
• En kort begrundelse for at indstille kandidaten
• Beskrivelse af relevant forskning
• Kandidatens CV
Prisens størrelse: 100.000 kr.

Indstillingen med bilag sendes til Gigtforeningens forskningsadministration på forskning@
gigtforeningen.dk
Indstillingen skal indsendes senest fredag den 14. februar 2020. 
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Introduktion til mindfulness
Som led i min uddannelse til instruktør i MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) har 
jeg mulighed for at tilbyde et Introduktionskursus i Mindfulness til en stærkt reduceret pris.

Der er tale om en basal indføring i de metoder som udgør den grundlæggende praksis i 
MBSR. Kurset forløber over 6 gange 75 minutter på et hold med max. 8 deltagere. 

Kurset afvikles over 6 uger i perioden 26. februar til 01. april 2020 og afholdes Gammel Mønt 
12, 1.tv., 1117 København K, på onsdage fra kl. 16.30 til 17.45:

Onsdag den 26.02. kl. 16.30-17.45
Onsdag den 04.03. kl. 16.30-17.45
Onsdag den 11.03. kl. 16.30-17.45
Onsdag den 18.03. kl. 16.30-17.45
Onsdag den 25.03. kl. 16.30-17.45
Onsdag den 01.04. kl. 16.30-17.45

Der er en del hjemmearbejde forbundet med kurset.
Grundbog og øvelsesmateriale indgår i prisen som er 400,00 kr. pr kursist.

Hvis du er interesseret i at høre mere om dette tilbud kan du finde mere information på 
kognitiv-center.dk/mbi

Med venlig hilsen
Torben Lindskov Hansen
Speciallæge i psykiatri

Om mig selv: Jeg er speciallæge i psykiatri med mere end 20 års erfaring. De seneste 10 år 
har jeg været tiltagende optaget af mindfulness og indenfor de seneste 2 år har jeg besluttet 
at uddanne mig til instruktør, så jeg får mulighed for at anvende denne behandlingsform, og 
også for at udbrede kendskabet til mindfulness som en modvægt til den moderne verdens 
stressfremkaldende livsstil.

Medicinstuderende søges til forskning inden for
cancerkirurgi og præoperativ optimering
Center for Surgical Science på Sjællands Universitets Hospital og kirurgisk afdeling i Slagelse 
søger en medicinstuderende på kandidatdelen med interesse for kirurgi og perioperativ 
medicin.

Vi er en stor forskningsenhed med forskning inden for kolorektalcancer, akut kirurgi, 
epidemiologi og translationel forskning.

Du vil have din daglige gang på kirurgisk afdeling i Slagelse hvor du primært vil være 
involveret i to kliniske studier der begge har til formål at optimere patienter inden 
operation for kolorektalcancer. Det ene er et lægemiddelstudie (metformin) mens det 
andet undersøger effekten af træning og ernæring. Der vil både være patientkontakt og 
laboratoriearbejde.  
Der vil blive lavet en detaljeret plan for dit forløb og du vil blive introduceret til afdelingen 
og grundigt oplært inden du starter.

Vi tilbyder:
- Løn under din ansættelse
- Et godt forskningsmiljø med over 30 fuldtidsansatte forskere
- Mulighed for at skrive din kandidatopgave med vejledning under ansættelsen
- God mulighed for både første og medforfatterskaber (de seneste to skolarer har begge 
allerede sikret 4 forfatterskaber og flere vil følge)
- Viden og erfaring inden for klinisk forskning og artikelskrivning efter endt ophold. Flere 
medicinstuderende der er startet som forskningsårs studerende i forskningsenheden er 
siden fortsat som PhD studerende. 

Vi forventer:
- At du er på kandidatdelen af medicinstudiet
- At du kan være et år på afdelingen fra ansættelse evt. i kombination med 
forskningsperspektivet på 11. semester.
- At du har gåpåmod og interesse samt at du er samvittighedsfuld og grundig.

Der forventes opstart i februar 2020.
Hvis du er interesseret så send en ansøgning (eller spørgsmål) til Ph.d studerende Emilie 
Palmgren Colov eco@regionsjaelland.dk eller Ph.d studerende Rasmus Dahlin Bojesen 
radb@regionsjaelland.dk

Unge kvinder og mænd søges til projekt
omhandlende generel anæstesi
 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du er:
• Rask
• 18-35 år gammel
• Ikke-ryger
• Højrehåndet
• Har et BMI på mellem 18 og 30

I dag udføres årligt cirka 200.000 generelle anæstesier (fuldbedøvelser) i Danmark, og op 
mod en kvart milliard på verdensplan. Alligevel ved vi endnu meget lidt om hvordan generel 
anæstesi påvirker hjernen. 

Formålet med dette studie er at undersøge og sammenligne mulige forandringer i hjernen 
som følge af generel anæstesi (fuld bedøvelse). Vi vil ved hjælp af MR-skanninger af hjernen 
undersøge effekten af de to godkendte og mest almindelige midler der bruges som 
sovemedicin i forbindelse med generel anæstesi: Sevofluran og propofol. Sevofluran er en 
medicinsk gas der inhaleres, og propofol er et lægemiddel til intravenøs indgift (gives direkte i 
en blodåre). Yderligere vil studiet undersøge en mulig sammenhæng mellem forandringerne 
i hjernen efter generel anæstesi, og ændringer i træthed, kognitive færdigheder (her evner 
til abstrakt, hurtig og kompliceret tankegang) samt tegn på ændringer i immunsystemet i 
kroppen målt ved blodprøver.

Vi søger derfor raske unge mænd og kvinder i alderen 18 - 35 år til deltagelse i projektet. For 
at deltage skal du være sund og rask, ikke-ryger, være normalvægtig eller let overvægtig (BMI 
18-30), og ikke have et fast forbrug af nogen form for medicin (ud over prævention/p-piller).
Ved deltagelse i projektet skal du gennemgå en helbredsundersøgelse samt to stort set 
identiske forsøgssessioner fordelt på fire dage med MR-skanninger, blodprøver, psykologiske 
tests, spørgeskemaer og i alt to gange generel anæstesi.

Alle forsøg udføres på Rigshospitalet Glostrup, og der ydes økonomisk kompensation for 
deltagelse heri (150 kroner pr. time). Du kan læse mere om forsøget, metoder og etiske 
overvejelser i deltagerinformationen, som fremsendes ved kontakt til undertegnede. Har 
du spørgsmål eller tvivl omkring metoder, forløb eller andet, er du meget velkommen til at 
kontakte os for en uddybende samtale.  

FOR YDERLIGE OPLYSNINGER, KONTAKT VENLIGST

Signe Sloth Madsen, læge
Signe.sloth.madsen@regionh.dk / tlf. 4025 4790

Projektet udføres af:
- Signe Sloth Madsen, læge. Neuroanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup. 
- Mohammad Sohail Asghar, læge, phd, master of disaster management. Neuroanæstesiologisk 
klinik. Rigshospitalet. 
- Karsten Skovgaard Olsen, læge, dr.med. 
- Professor Ismail Gögenur, Overlæge, dr.med, Center for Surgical Science, Sjællands 
Universitets hospital, Køge
- Professor Kirsten Møller, overlæge, phd, dr.med. Neuroanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet.
- Professor Henrik Bo Wiberg Larsson, overlæge, dr.med. Functional Imaging Unit, Klinisk 
Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup.

Er du interesseret i et forskningsår? Vær med til det 
prækliniske projekt: kan EPO modvirke
aldersrelateret kognitiv svækkelse?
Neuropsykiatrisk Laboratorium søger i samarbejde med 
Neurocognition and Emotion in Affective Disorders Group 
(NEAD Group, begge ved Rigshospitalet) en engageret 
medicinstuderende på kandidatdelen til et forskningsår med 
fleksibel start i 2020, så den kan passe ind i din studieplan.

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 in situ 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/ scholarstipendie sammen.

Om afdelingen
Neuropsykiatrisk Laboratorium er en del af Psykiatrisk Center København, der forsker 
i hjernens plasticitet, mekanismer og funktioner (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 (max ti linjer) og dit CV. Har du spørgsmål, så send også dem hertil. 
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Studiejob – patient-dataindsamling i psykiatrien
Om stillingen 
Du vil indgå i et hold medicinstuderende, der står for dataindsamling i projektet 
PROLED - Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study on Eating Disorders. Der er 
Forskningskoordinator, projektsygeplejerske og datamanager koblet til projektet. Dine 
hovedopgaver vil være inklusion af patienter, blodprøvetagning og håndtering af andre 
bioprøver, spørgeskema-udførelse, indsamling af spørgeskemaer og indtastning af data mm. 
Din nye hverdag  

Du vil tilknyttes forskningsprojektet PROLED, der rekrutterer patienter fra flere afdelinger, 
der behandler spiseforstyrrelser, ved Psykiatrisk Center Ballerup. PROLED blev startet i 2015 
og vi indsamler biologiske prøver samt spørgeskema-data over 10 år. Formålet er at finde 
biomarkører for sygdomsudvikling, patofysiologi samt prognose og effekt af behandling 
af spiseforstyrrelser. 

Forskningsenhed for Spiseforstyrrelser består bl.a. af en forskningsleder/overlæge, 
forskningskoordinator/projektleder, projektsygeplejerske, ph.d.-studerende, læger og 
studerende - alle meget engagerede medarbejdere. Vi har en uformel omgangstone, og et 
af vores mål er, at vi skal gøre en forskel. Vi er fysisk placeret i nyt byggeri i Ballerup, hvor al 
behandling af voksne med spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden er samlet.

Om dig 
Du skal være medicinstuderende og kunne arbejde mindst 1 dag per uge, hvilket der er stor 
frihed til at planlægge. Vi ser meget gerne, at du er på 4-8 semester af dit studie. Du skal 
være fleksibel og ansvarsfuld i forhold til både kollegaer og eksterne samarbejdspartnere, 
og du skal have let til smil i et travlt miljø. Vi har et godt socialt sammenhold og håber også, 
du vil bidrage aktivt til dette. 

Du har mod på et udfordrende job på en klinisk afdeling, hvor hverdagen er dynamisk og 
omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt, og du: 
• er selvstændig og initiativrig i forhold til opgaveløsning
• har lyst og tålmodighed til patientkontakt, men også flair for vedligeholdelse af databaser 
og talbehandling
• har arbejdet med RedCap eller gerne vil lære det
• er struktureret, grundig og dygtig til at dokumentere og skabe gennemsigtighed i dine 
resultater og dine arbejdsprocesser 
• det er en fordel af have kendskab til Excel, og at have erfaring med blodprøvetagning

Opstart: Så hurtigt som muligt
Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 32, 2750 Ballerup

Vil du vide mere om jobbet, så kontakt forskningskoordinator/projektleder Lene Rask på tlf. 
50724051. Du søger jobbet ved at sende ansøgning, 
indskrivningsbevis med karakterer og CV til
lene.rask@regionh.dk 

Summer Course in Global Health Challenges
Københavns Universitet, 3. - 14. august 2020 
 
Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i Global Health Challenges?  
 
Så ansøg om at blive medarrangør! Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt 
stykke arbejde før og især under kurset. 
 
De primære opgaver består i at assistere i planlægning af kursusaktiviteter, hjælp 
til udenlandske deltagere og drift medens kurset løber. Du skal kunne deltage i fire 
planlægningsmøder, første gang d. 3/4, derefter møder i løbet af juni og juli, som vi 
sammen aftaler, samt et opsamlingsmøde efter endt kursus.  Fra d. 3.-14. august vil der 
være undervisning hver dag fra ca. 9-16, hvor det forventes at du er til stede størstedelen 
af tiden. Desuden skal du kunne deltage i tre aftenarrangementer i løbet af disse datoer. Vi 
ser også gerne, at du planlægger og deltager i aktiviteter efter undervisning med de andre 
deltagere. Al undervisning og anden kommunikation under kurset foregår på engelsk.  
 
Som frivillig medarrangør får du garanteret optag på kurset, og du fritages fra at betale 
kursusgebyr. Du får en værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode 
bekendtskaber og kontakter inden for feltet.  
 
Se mere om kurset på:  www.globalhealth.ku.dk/studies/summer_courses/global_health_
challenges 
 
Har dette fanget din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til kursuskoordinator 
Marie Caroline Vermund på mcv@sund.ku.dk inden 1. marts 2020. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Forskningskrojekt til kirurgisk interesserede 
medicinstuderende
Kunne du tænke dig at gennemføre et forskningsprojekt om behandling af komplicerede 
hernier hos patienter med comorbiditet? Projektet er velegnet til kandidatspeciale og kan 
gennemføres i løbet af 2020. Projektet er ulønnet. 

Så skriv en mail på mette.willaume@gmail.com hvor du skriver et par linjer om dig selv og 
evt. forskningserfaring. Projektet gennemføres i samarbejde med professor Lise Lotte Gluud 
på Gastroenheden, Hvidovre Hospital. 

Mvh Mette Willaume, MD, PhD

Summer Course in International Health
3. - 21. August 2020
Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed og 
dermed også være sikret optag på ”Int. Study Exposure – Health Provision in Tropical Africa” 
med klinisk ophold i Tanzania efterår 2020 eller forår 2021?
 
Så meld dig som medarrangør!

Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke arbejde før og især under 
kurset.

De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af ansøgere, 
planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal kunne deltage i 4 
planlægningsmøder (26/3, 16/4, 5/6 kl. 15.00 og 31. Juli det meste af dagen) samt et 
opsamlingsmøde med middag efter kurset. Der vil derudover være ad hoc møder af kortere 
varighed. Der vil være undervisning hver dag i tidsrummet ca. 9-16 fra d. 3.-21. august, hvor 
det forventes at du er til stede. Desuden enkelte aftenarrangementer.

Du får en værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber og 
kontakter inden for feltet. 

Kurset er velorganiseret – har eksisteret siden 1967 ( tidl. ”Tropekurset” ). 
For at komme i betragtning som medarrangør skal du opfylde betingelserne for optag på 
”Int. Study Exposure – Health Provision in Tropical Africa” under det valgfrie 5. semester 
på kandidatuddannelsen i medicin: https://kunet.ku.dk/studie/medicin-ka hvor du 
automatisk optages til 8 ugers klinisk ophold i Tanzania i enten efterår 2020 eller forår 2021 
(medarrangører har stærk medindflydelse på egen udsendelsesperiode).

Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommer kursus 
koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk inden 10. februar kl. 12.00, 2020.
www.globalhealth.ku.dk/ssih

Vi glæder os til at høre fra dig!

Øjenlægepraksis i Hillerød søger medicinstuderende
 
Der søges 3-4 studerende til at assistere med det kliniske arbejde, blandt andet gennem 
foretagelse af forskellige oftalmologiske forundersøgelser, klargøring til operationer, samt 
lidt sekretærarbejde.

Det faste personale består af to øjenlæger, en optiker, to klinikassistenter samt en 
skeleterapeut.. Klinikken startede i 2017 og betjener et stort antal offentlige og private 
patienter. 
 
Vi tilbyder:
• Fagligt spændende og dynamisk miljø
• Hyggelig klinik med fokus på glæde og trivsel 
• Indgående introduktion til livet som praksislæge 
• Patienter i alle aldre og med både kirurgiske og medicinske problemstillinger 
• God løn inkl kompensation for transport 
• Festlige begivenheder

Vi forventer du er:
• udadvendt og udviser gode kommunikative egenskaber med såvel personale som 
patienter 
• tidsmæssigt fleksibel 
• klar til at yde en alsidig indsats i en ofte travl hverdag 
• ansvarsfuld og mødestabil 
• initiativtagende og evner selvstændigt at finde løsninger 
• præcis i dine arbejdsopgaver

Erfaring med oftalmologiske forundersøgelser inkl. Synsfeltundersøgelser er en fordel, men 
ikke et krav. Det ugentlige timeantal vil være vekslende efter ønsker og behov.
Ansøgning med kort beskrivelse af hvem du er og hvor du er i studiet til henrik@nsok.dk
Vi ser frem til at høre fra dig!



I FADL vil vi gerne byde især alle jer nye studerende velkommen til et nyt semester. Vi tror 
på, at vi sammen bliver bedre læger og kæmper derfor for, at vi medicinstuderende 
har de bedst mulige forhold under vores uddannelse og i vores efterfølgende lægeliv.

Det gør vi blandt meget andet ved at forhandle overenskomst, hvilket I kommer til at høre 
meget mere om på dette semester, diskutere uddannelsespolitik 
og sundhedspolitik samt lave en masse sociale arrangementer 
og kurser. Det fællesskab der er i at være en del af FADL, 
går igen på studiet og er alt sammen med til at gøre, at 
medicin uden tvivl er verdens bedste studie. 

Vi ser frem til at se jer til rusintro i FADL-huset, hvor vi vil 
fortælle jer meget mere om FADL og de ting, vi laver.

Jeg håber, I får en dejlig start på vores 
fantastisk studie.

Mange hilsner
Linnea Gerdes, Formand FADL København

Kære medstuderende

RUSINTRO 2020    Mød din fagforening

Onsdag den 29. januar

Mandag den 3. februar

Mandag den 3. februar

Tirsdag den 4. februar

Onsdag den 5. februar

Torsdag den 6. februar

Mandag den 10. februar

Tirsdag den 11. februar

110 + 113

101 + 109

103

102 + 104

106

111

105 + 112

107 + 108

13.00 - 15.00

10.00 - 12.00

12.00 - 14.00

12.00 - 14.00

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

14.00 - 16.00

12.00 - 14.00

FADLs

rusintro giver dig

en intro til både 

fagforeningen og 

vagtbureauet samt 

frokost eller

kage.

FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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M E D I C I N E R R Å D E T    Næste MR-møde: 

M e d i c i n e r r å d e t s  5  b u d  f o r  d e n  g o d e  e k s a M e n
Øv! Dumpet! Og min læsemakker er kommet igennem med 7, selvom vi har læst sammen?! 

Som medicinstuderende er man ofte forvirret. Ofte er der ingen grænse for mængden af viden, som det er muligt at tilegne sig. Så hvor skal man stoppe? Jo mere man ved, jo dygtigere 
læge bliver man jo. Eller hvad? For er det overhovedet relevant at memorere hvilke bakterier, der er sporedannende? Skal man kunne hele koagulationskaskaden? Og hvor essentielt 
er det at kunne bivirkningerne til tuberkulose-medicin? 

Vi ved ofte ikke, hvad der er væsentligt at vide, før vi allerede er blevet læger. Så hvad gør vi? Vi gør, hvad vi gør bedst og læser til eksamen fremfor at læse til læge. Om dét er et problem 
eller ej må være op til den enkelte at vurdere, men vi kommer nok aldrig rigtig uden om at eksamen fylder utroligt meget og kan være årsag til utallige frustrationer, hvis ikke ligefrem 
stress. Derfor må og skal vores eksaminer være i orden. 

I MedicinerRådet er eksaminer en kerne-diskussion og vi har derfor formuleret 5 kriterier for den gode eksamen. Disse kriterier er så åbenlyse, at de ’voksne’ som vi har præsenteret 
dem for siger ’øhhh, ja selvfølgelig?’. Til dét siger vi: ’Fedt! Hvorfor lever I så ikke op til dem?’ hvortil de bliver lidt tavse. 

Vi er nu gået i gang med at kigge på de enkelte eksaminer for at se om de lever op til kriterierne og vil give nogle bud på hvad vores undervisere kan gøre for at forbedre deres eksaminer. 
Blandt andet ønsker vi at censurering ikke længere skal være en ’helhedsvurdering’, men at vi i stedet skal tildeles point for hver enkelt opgave. 

Vi er utroligt afhængige af inputs fra semestrene, hvis vi skal overbevise alle kursusledere om at tage dette seriøst. Hvis man har oplevet en uretfærdighed, et mærkeligt eksamensspørgsmål 
eller bare har en god idé, så må man meget gerne skrive til os på vores facebook-side. Hvis man er uenig i kriterierne, hører vi også meget gerne fra jer ;-)
Og husk, at vores månedsmøder altid er åbne, at man ikke skal vælges ind for at have en stemme, og at der er pizza – hver gang. 

MedicinerRådet // Joachim, 8. semester

1. Eksamen skal teste de studerende iht. studieordninger og målsætninger for de enkelte kurser. 
2. Alle eksamensopgaver skal være fri for sproglige, strukturelle og faglige fejl. 
3. Det skal være gennemskueligt for de studerende, eksaminatorer og censorer, hvad der forventes for at 
opnå de respektive karakterer – også i eksamenssituationen. 
4. Eksamenspræstationer af lige karakter skal karaktergives ligeligt. 
5. Det skal være let for de studerende at evaluere eksamen og at kontakte eksamensansvarlig efter eksamen.

29. januar klokken 17 i StudHus

Rigshospitalets afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi ved professor Christian v. Buchwald har i mange år haft et samarbejde med 
Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI), Harvard Medical School, Boston. To gange om året tilbydes to-tre studerende én måneds klinisk ophold 
på MEEI. Næste gang er i juni 2020, så hold øje med opslaget her i MOK.

Vi er tre ud af fire uger inde i vores kliniske ophold på MEEI. Opholdet har budt på lange og intense dage med utømmelige muligheder for at opleve 
ØNH-specialet og flere subspecialer end vi havde forestillet os der eksisterede. Vores to første uger var på operationsgangen, hvor vi var tilknyttet 
Head & Neck teamet. Her har vi blandt andet oplevet halsdissektioner, parotidektomier, thyroideaoperationer, intraoral robotkirurgi, defektlukninger 
ved avanceret mikrovaskulær flapkirurgi og laryngektomier. Operationsprogrammet starter omkring 7.30 og der opereres hele dagen igennem. 
Vi har været ’scrubbet’ til stort set alle operationer, og været betragtet som en del af holdet. Afhængig af overlægen og proceduren, har vi holdt 
’retractors’, bundet knuder til fascielukninger, sutureret med forskellige suturteknikker og enkelte gange dissekeret med koagulationsværktøjer - 
toppet ved deling af thyroideakirtlen ved hemithyroidektomi.  

Seneste uge har vi fulgt forskellige ambulatorier. Hospitalet er meget 
specialiseret, og derfor er hver ny dag et særligt indblik i en specifik 
problemstilling. Patienterne kommer langvejsfra, og ventelisterne er op mod 
6 måneder, for at blive behandlet af nogle af specialets dygtigste eksperter. 
Lægerne arbejder hårdt og mange dage ses der op til 45 patienter per 
læge, kun afbrudt 20 minutters frokostpause i løbet af 10 timer. Vi har fuldt 
specialister i bihuler, otologi & svimmelhed, søvn og pædiatrisk ØNH. Der er 
mulighed for selv at få indflydelse på sit skema, hvis man er særligt interesseret 
i bestemte subspecialer såsom laryngologi, skull base surgery og facial plastics.

Opholdet har givet os en ekstraordinær indsigt i ØNH-specialet og mulighed 
for en masse operationserfaring. Herudover har vi oplevet lidt af USA's 
sundhedssystem og livet på hospitalet som minder mere end forventet om 
lægelivet i diverse amerikanske serier. Boston er en herlig by og vi har haft 
weekenderne fri til at udforske byen, besøge Harvard og MIT samt opleve 
Bostons NBA- og NHL-hold live i TD Garden.

Vi kan varmt anbefale dette fremragende ophold.
Lasse Østrup Petersen & Emil Ørskov Ipsen

Beretning fra Øre-Næse-Halskirurgisk ophold i Boston



11. semester – hvad er det egentlig? Alle snakker om forskning, artikler, specialefokuseret 
ophold. Men hov, vent lige lidt. Hvorfor blive hjemme, når man kan drage ud? Fik du ikke 
nået udveksling på 8. semester? Trænger du til et pusterum? Så skulle du måske overveje 
udveksling i Norge!

Forberedelse
Vi var enige om, at vi ville til Norge, for der er unik natur, og det er hyggeligt at snakke norsk. 
Der er Erasmus aftale i Tromsø, Bergen og Oslo, og så var det bare om at søge. For os gik turen til 
Bergen. Ingen af os havde noget kendskab til Bergen, andet end, at det angiveligt skulle regne 
hele tiden. Efter at blive accepteret til udveksling, blev vi tildelt en kontaktperson i Bergen. 
Ansøgningsprocessen til UiB (Universitetet i Bergen) er lidt kringlet, men alt i alt lykkedes det 
hele efter fantastisk hjælp fra vores kontaktperson.

Klinik på Haukeland
Haukeland er hospitalet i Bergen. Hospitalet er højt specialiseret og har et stort optage område. 
Der er derfor rig mulighed for at opnå bred klinisk erfaring og opleve mange forskellige 
sygdomme. Josefine var 3 mdr. på Infektionsmedicinsk og Pernille på Ortopædkirurgisk 
afdeling. Alle på hospitalet er enormt venlige og åbne for at have medicinstuderende med. 
Vi oplevede begge, at introduktionen var lidt rodet, og at der ikke var et fast program. Til 
gengæld fik Josefine hurtigt ansvar på stuegang og Pernille mulighed for at gå så meget på 
OP, hun havde lyst til. Ingen af os havde det store kendskab til at tale norsk på forhånd, men det kom af sig selv. I starten lidt svært at følge med i smalltalk til frokosten, 
eller hvad der bliver mumlet bag mundbindet på operationsstuen. Men så begynder man efterhånden at få flere og flere kommentarer fra nordmændende om, 
hvor enkel du er at forstå, i forhold til de københavnere de før har snakket med. Generelt er stemningen meget nede på jorden, og der er plads til alle, også en dansk 
studerende. Du følger både overlæger og yngre læger med lige stort overskud. Josefine fik oplevet flere sjældne infektionssygdomme, alt fra endokardit til visceral 
leishmaniasis. Pernille var med til alt fra amputationer til at assistere på en tå der blev til en tommelfinger i samarbejde med plastikkirurgerne. Samlet set havde vi 
begge et utrolig godt klinisk ophold. Vi oplevede begge, at overlægerne var meget opmærksomme på, om vi lærte noget. Alle ville virkelig gerne lære fra sig og have 
en med. Samtidig var der rig mulighed for at arbejde selvstændigt på afdelingerne med god supervision.

Bergen
Byen og naturen
Det regner ikke i Bergen… I hvert fald ikke da vi der der (næsten). Fantastisk vejr i alle 3 måneder og dermed et perfekt udgangspunkt for friluftsaktiviteter, herunder 
bl.a. sportsklatring, vandring og utallige fjeldture. Her er så smukt. Der er så mange muligheder for at tage på tur og være udenfor hele tiden! Det er super nemt, 
du må sove overalt og skal ikke tænke på at have nok vand med, for du kan drikke vandet i naturen. Det er fedt. I tillæg er Bergen super hyggelig! God overskuelig 
størrelse, hyggelige barer og ikke mindst en god biograf. Der er også flere gode indendørs klatrehaller.

Bolig og transport
Efter at blive optaget på UiB fik man en masse muligheder for at søge diverse studieboliger. Du kan også finde noget selv, men det kan være relativt dyrt. Vi endte 
med at benytte os af muligheden for studiebolig og boede på Haukelandsbakken Studentheim. Super billigt, ca. 2300 DK/måned. Ja, du deler gang med 23 andre og 
toilet, bad og køkken, men det var egentligt super fint og ligger helt perfekt. 5 minutters gang til hospitalet og 5 minutters gang modsat vej, så står du på et bjerg. 
Ca. 3 km. ind til centrum, hvilket var helt fint. Hospitalet ligger lidt på en top (halvvejs oppe af Ulriken - Bergens højeste fjeld), så vi endte med at være rigtig glade 
for ikke at skulle op ad bakke hver morgen (som man skal hvis man bor i centrum). Byen er ret kuperet. Vi havde tænkt at investere i en cykel, men droppede det ret 
hurtigt igen. Det var hurtigere at gå rundt pga. alle bakkerne. Vi blev meget glade for at gå! Ellers er der en bus, det er nemt med Skyss App.

Socialt
Vi var to, hvilket gjorde det nemt. Hvor vi boede er der rig mulighed for at møde andre studerende fra hele verden. Ellers er der masser af tilbud fra UiB til medicin 
studerende. Der er også flere grupper i Bergen, som laver forskellige arrangementer. Bl.a. BSI, som er en idrætsforening for studerende i Bergen. BSI Friluft laver mange 
gode ture. Alt i alt virker det ret nemt at få skabt sociale relationer, hvis man tager alene til Bergen.

Slut
Vi har nydt Bergen og dens unikke muligheder så meget. Vi vil anbefale alle at tage afsted. Hvis du har en forkærlighed for natur, klatring, vandring, fjeldture, udendørsliv 
- tag afsted. I tillæg har vi begge haft et super klinisk ophold, som har været spændende, sjovt og lærerigt. Plus, det er sjovt at snakke norsk.
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Udveksling i Bergen på 11. semester
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Bliver du straks sjovere så snart du får en hat på?
Så er Rusvejledningen sandsynligvis noget for dig!

Vil du høre mere om hvad en sommer med vejledningen indebærer, så kom til intromøde 
enten den 3. februar fra 15-16 eller den 4. eller 6. februar fra 16-17. Det foregår i et af 
tandlægernes miniauditorier (31.01.30 eller 31.01.32) og det er obligatorisk at deltage i et 
af møderne. Her forklares hele forløbet og sommerens datoer meldes ud.

Derefter er der aktiv tilmelding den 10. februar fra 15-16 og den 11. februar fra 16-17 foran 
SSC, hvor du kan melde dig til. 

VELKOMMEN TIL(BAGE)
På onsdag d. 29/1 kl. 11:00 åbner StudenterKlubben igen for daglig cafédrift, og vi står klar til at servere kaffe for jer, så studiedagene 
bliver lidt bedre. HUSK selv at medbringe en kop til din kaffe, da vi har udfaset plastikkopperne.

Hvad står HG for? Hvad laver de overhovedet nede i StudenterKlubben? Hvorfor snakker de om en and og knipser hele tiden til 
mandagsmøder? Få svar på nogle af dine spørgsmål til HG Intro mandag d. 3/2 og 24/2 kl. 15:40 i StudenterKlubben. Vi starter med en 
kort introduktion efterfulgt af det ugentlige mandagsmøde, en rundvisning og hygge til aften. Vi vil så gerne have DIG med i HG, så kom 
ned og hør lidt om, hvordan StudenterKlubben drives. Vi lover, at det bliver smadder hyggeligt! <3 

Andre fede datoer:

 - Vi afholder semesterets, årets og årtiets(!) første fredagsbar den 7/2 fra kl. 11:00 til 23.45. Kom ned og fest inden revyen overtager Klubben! 

- Du kan desuden også glæde dig til Semesterstartsfest den 29. februar.

- Er du lige blevet læge eller bliver du læge til sommer? Så vil vi rigtig gerne fejre DIG til Pumpefest d. 20/6. Sæt kryds i kalenderen. 

Husk, at vores bevillingspulje er åben igen. Så søg endelig på bevilling@studklub.dk 
Tjek vores facebookside "Studenterklubben på Panum (Officiel)” ud og få meget mere information.
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Vil du lave skoleblad med os? Fedt! Vi laver MOK hver mandag 
eftermiddag og det er kodylt. Du behøver ingen forudsætninger for at 
være med på nær lysten til at lave blad. Skriv lidt om dig selv til os på 
mok@mok.dk senest søndag den 16. februar for at komme i betragtning. 
Vi vil f.eks. rigtig gerne vide dit semestertrin, om du havde kæledyr som 
barn og et estimat på hvor mange skønhedspletter du har.


