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Stud.med, mailadresse: studmedku@alumni.ku.dk, telefon: 66 66 66 66 (ret kontaktoplysninger)

Ansøgningsfrister. 

Det kan du ikke. 
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MediLearner
 

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!

ONSDAG

MOK udkommer.
Kursus i grå stær SAKS og SOS. Se s. 4.
Sine går til tegnesprog. MOK er snart for døve.

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Weinerei hos Vinbonden, hvor de åbner alle 
deres flasker!
Uddannelsesdag i FFF. Se s. 4.

SØNDAG

SATS redder hjernen. Se s. 4.
Peter Beier Chokolade deler gratis is ud.

MANDAG

MOK deadline 12.00
Johan skriver årets bedste side 3.

TIRSDAG

Pizza og kræft ved OSM. Mums! Se s. 4.
Tro og håb med Studenterpræsten. Se s. 5.
Stud.Med Uden Grænser om Nigeria. Se s. 5.

 DET SKER I UGEN

Sine brækker ryggen.
Maria brækker sig.

HG drager på weekendtur.
Critical Care konference med SATS-rabat.
DET ER FREDAG DEN 13. FUCK FUCK FUCK.

SAMTALE MELLEM NUVÆRENDE 

OG TIDLIGERE ANSVARSHAVENDE:
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Søndag kl. 16.00 i Parken blev der spillet en fodboldkamp mellem F.C København og A.C Horsens. Selve 
resultatet var ikke noget jeg brød mig synderligt om efter et Københavnsk nederlag, men hvad der gjorde 
mere ondt, var egentligt at jeg så det hele på en tv-skærm på en bodega. Regeringen har jo som bekendt 
meldt ud at de ”Anbefaler” aflysning eller udskydelse af kulturarrangementer med mere end 1000 deltagere. 
Det indbefatter altså også noget så kulturelt som fodbold. I virkeligheden har dette lille stykke ssRNA haft 
nogle effekter som ikke kun er rent sundhedsskadelige, men har haft konsekvenser for en lang række erhverv, 
kulturinstitutioner og samfundsinstanser. 

Det var ikke kun Parken som spillede for tomme sæder, for i Lørdags bragede Ben & Tan igennem til Melodi 
Grand Prix med deres vindersang ‘Yes’. De gjorde det bare foran ingen mennesker. De var alle sammen 
derhjemme i sofaen. Og hvis MGP-regnskabet ikke i forvejen så skidt ud, så har det tabte billetsalg da for 
alvor sat skub i de røde tal i regnskabet. Det er generelt også et problem for mange arrangører, at det er 
en anbefaling og ikke et påbud fra regeringen, som derved ligger ansvaret for aflyste arrangementer hos 
arrangørerne. 

Men der ikke kun tale om arrangementer bag lukkede døre og med billetsalg der bliver ramt. Som mange ved 
blev både den planlagte indsamling ved Folkekirkens Nødhjælp og Marchen i forbindelse med Kvindernes 
Internationale kamp aflyst. Der er virkelig tale om en virusinfektion uden grænser. Man kan selvfølgelig 
nogle gange godt spørge sig selv, om det var nødvendigt at aflyse de pågældende arrangementer, når der i 
dagligdagen måske er mange lignende situationer, hvor så mange menneskers veje krydser. 

Et af de steder hvor man måske kunne overveje, om det var nødvendigt at aflyse pga. virusen er ved 
grundlovsceremonierne. Det blev per den 1. januar i år lov at det danske statsborgerskab skal manifesteres ved 
et obligatorisk håndtryk fra en repræsentant fra kommunen. Men da det er blevet meldt ud fra udlændinge- og 
integrationsministeren at disse ceremonierne skal aflyses er der altså en del næsten-danskere som må vente 
lidt endnu med at få godkendt deres statsborgerskab. Det er et sted, hvor vi måske mere som samfund må se 
indad, for hvor er det dog åndsvagt at rigtige mange mennesker ikke kan få godkendt deres statsborgerskab 
pga. et simpelt håndtryk. Og nå ja, det må desuden ikke gennemføres ved brug af handsker fordi loven i sig 
selv nægter dette ” § 2, stk. 1, eller § 5, stk. 1 […] udveksle et håndtryk med ansøgeren uden handske håndflade 
mod håndflade […]” 1 – 0 Corona, Selvmål scoret af den danske lovs stædighed. 

Og hvad så med os her på medicin? Hvad har Corona egentligt af konsekvenser? Jo, altså f.eks. en veninde, 
som jeg skulle i klinik med var så uheldigt at bo på et kollegie, hvor der var Corona smitte, og er derfor nu sat i 
karantæne på sit kollegieværelse. Udover at være sikkert ufattelig kedeligt at være indelukket, så har det haft 
den uheldige konsekvens at hun ikke kan komme med os i klinik her fra mandag af. Problemet? Klinik, især 
anæstisi-opholdet er meget obligatorisk. Det har resulteret i at hun nu skal tage både dag- og aftenvagter 
hele næste uge for at undgå at dumpe et obligatorisk kursus. Så man skal altså time sine karantæner lidt her 
i studielivet. Det hele er desværre ikke bare netflix og hygge. 

Og hvor vil jeg i grunden hen med alt det her...hmm... Jo, jeg tror bare, at jeg i dag, sad og så endnu en 
forfærdeligt dårligt spillet fodbold kamp, og alle omkring havde travlt med at forbande eller joke om Corona 
virus. Der kom jeg til at tænke på, hvorfor vi egentligt tager de forholdsregler vi gør, og hvornår beslutter vi os 
tage dem? Hvem sætter grænsen? Hvorfor lige 1000 mennesker, hvorfor ikke 500? Desuden fik det mig til at 
tænke på, at i grunden er noget af det farligste ved Coronavirus måske ikke engang er de sundhedsskadelige 
konsekvenser men i virkeligheden de samfundsbelastende. Nu skal jeg ikke påstå at mangel på fodbold på 
stadion er et samfundstab, men der er da noget om, at alle de skjulte Corona kampe måske er noget af det 
vi er allermest træt af ved denne epidemi. Og måske er det i virkeligheden det der tog mig længst tid at 
forstå omfanget af. For det er ikke nemt at håndtere nationale retningslinjer og sikkerhed, hvad angår virale 
epidemier, men der i sandhed også nogle steder, hvor vi har spændt max ben for os selv og bliver ved med 
at gøre det. 

Tænk engang hele verdensøkonomien er på vej i et kollaps alene på grund af at en kineser fra Wuhan synes 
det virkede som en god idé at spise noget halvstegt flagermus.

De skjulte Corona kampe

Andreas \\ MOK-red
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ANÆSTESIWEEKEND 2020
SATS præsenterer med stor glæde AW20 (Anæstesi 
Weekend 2020). Det bliver en weekend spækket med 
alt det gode, som anæstesien har at byde på. AW20 er 
et teoretisk og praktisk kursus omhandlende de fire søjler 
i anæstesien:

1. Præhospital behandling, herunder akut- og 
traumebehandling
2. Anæstesi og perioperativ medicin
3. Intensiv medicin
4. Smertediagnostik og smertebehandling

Vi har skiftet den gammeldags kridt- og tavleundervisning ud med aktiverende undervisning 
med fede patientcases, workshops og simulationer. Simulationerne foregår på CAMES 
Herlev, hvor vi har fået adgang til specialiserede computerstyrede fantomdukker. Med 
andre ord: Faciliteterne siger spar to! Kompetente læger med erfaring indenfor anæstesi 
vil holde korte oplæg og guide kursisterne gennem diverse øvelser og simulationer med 
dertilhørende debriefing. 

Nu har DU muligheden for at fordybe dig i anæstesien en HEL weekend med ligesindede 
fra hele Danmark. Medicinstuderende fra de fire universiteter i København, Aarhus, Odense 
og Aalborg er velkomne!

Vi sørger for alle måltider fra frokost lørdag til og med frokost søndag, så ingen skal lide 
under et faretruende lavt blodsukker.

Det praktiske:
Weekenden afholdes over de to dage lørdag d. 25/4 og søndag d. 26/4 på CAMES Herlev
Billetsalget starter d. 11/3 – 2020
Intet semesterkrav – alle medicinstuderende er velkomne!
Pris for hele denne herlighed: 350 kr.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og hold dig opdateret på Facebook for mere info…
De bedste hilsener, SATS København

HJÆLPERE TIL RED-HJERNEN KAMPAGNE SØGES
Uge 11 er Hjerneuge i Danmark. Det betyder, at Dansk Råd for Genoplivning og en række 
andre aktører, herunder SATS, dedikerer denne uge til at udbrede kendskabet til stroke i 
almenbefolkningen. Stroke dækker over en blodprop eller en blødning i hjernen.
I den forbindelse skal en håndfuld SATS’ere ind på Nytorv/Gammeltorv, for at dele flyeres 
ud og fortælle de forbipasserende om ”Stræk-Snak-Smil”-remsen, som kan anvendes til at 
erkende et stroke tilfælde.
Kunne du tænke dig at være med til en super hyggelig dag, hvor du får snakket med en 
masse mennesker og udbredt kendskabet til stroke? Du kommer på ingen måde til at være 
alene, da flere SATS’ere allerede har meldt sig. Det kræver ikke nogen speciel forhåndsviden, 
da man hurtigt kan blive sat ind i materialet på dagen. 

Det foregår søndag d. 15. marts kl. 11-16 på Nytorv/Gammeltorv i indre by.
Synes du det lyder spændende, så skriv til SATS på Facebook og meld dig under fanerne!

KOM MED TIL COPENHAGEN CRITICAL CARE SYMPOSIUM

For tredje gang afholdes Copenhagen Critical Care, som er en konference med fokus på 
akut kritisk syge og tilskadekommende patienter. Du kan opleve spændende, varierede og 
opdaterede indlæg fra engagerede danske og internationale foredragsholdere.

Da SATS er junior organiser har vi sørget for studierabat på 50% til alle studerende! Således 
bliver prisen for deltagelse 475,- kr. Der vil være mange SATS’ere til stede på dagen, så man 
er ikke alene, hvis man har lyst til at deltage.

Det praktiske:
Tid og dato: Fredag d. 17. april 2020 i tidsrummet 8-17
Pris: 475,- kr.
Billetter købes via deres hjemmeside ”www.cphcc.dk”

Mener du, at unge har gavn af god seksual-
undervisning? Og har du mod på at undervise på
en sjov og anderledes måde? 
Hvis ja, så er Sexekspressen en basisgruppe for dig! 

Sexekspressen er en gruppe af studerende, der laver frivillig seksualundervisning i 
folkeskolernes 7. til 10. klasse. Eleverne bliver undervist i mandens og kvindens anatomi, 
kønssygdomme, prævention, følelser, seksualitet, grænser og meget mere. Det hele foregår 
på en grundig og lærerig måde, mens vi samtidig lægger vægt på at eleverne skal have 
det sjovt undervejs.

For at kunne give eleverne den bedst mulige seksualundervisning, vil du gennem intern 
undervisning i Sexekspressen blive uddannet Sexpert. Du kan være med uanset semestertrin. 

Hvis du er klar til at udfolde dig som seksualunderviser, eller hvis du bare vil høre mere, så 
kom til et af vores månedsmøder. Her vil der være kaffe, kage og andet godt, samt hyggeligt 
samvær på tværs af semestertrin. Næste møde afholdes: 

TORSDAG D. 5. MARTS  KL. 17 i studenterhuset ved Panum.

Efter mødet vil der som altid være fællesspisning, for dem der har lyst (dette koster dog 
et lille beløb).

BLIV UDDANNET 
Tag med Sexekspressen på hyttetur en hel weekend. Her bliver du uddannet sexpert af de 
erfarne sexperter. Begivenheden finder sted d. 20.-22. MARTS.

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”

Skriv til pr.kbh@sexekspressen.dk for mere info. 
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Vil du lære at redde liv? Kunne du godt tænke dig at 
undervise?
Så er Førstehjælp For Folkeskoler lige noget for dig! Lørdag d. 14. marts holder FFF 
uddannelsesdag og alle kan være med.
Dagen kommer til at bestå af faglige oplæg, virkelighedstro cases og en hel masse hygge, så 
skynd dig at melde dig til. Du vil blive klædt på til at formidle førstehjælp til børn, så du kan 
komme ud og undervise folkeskolekasser og blive en vaskeægte førstehjælps-underviser.
Du vil samtidig få muligheden for at komme ind i et super hyggeligt fællesskab 
og du kan efterfølgende uddanne dig til vores samarit-uddannelsesdag, 
så du kan tage ud og være samarit til gymnastikstævner, vikingefestival 
og meget mere.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig på Facebook eventet 
”Uddannelsesdag Førstehjælp for Folkeskoler KBH F2020”
Vi glæder os til at se dig!

Kan pizza forebygge kræft?
Kom til oplæg og introaften i OSM!
Vidste du at pizza (måske) kan forebygge kræft? Vidste du at lige gyldigt hvilket speciale du 
ender i så møder du de onkologiske patienter? Og vidste du at man både kan have det sjovt 
når man engagerer sig frivilligt i en studenterforening samtidig med at man styrker sit CV?

I Onkologisk Selskab for Medicinstuderende, OSM, vil vi gerne invitere på pizza-oplæg og 
introaften d. 17. marts kl 16.15.

Tidligere OSM næstformand, nu KBU læge, Kevin vil fortælle os lidt om pizzas beskyttende 
effekt mod kræft. Efterfølgende vil formand, Julie, fortælle om hvad vi laver i OSM og hvorfor 
det er fedt at være med i vores gruppe!

Til sidst byder vi selvfølgelig på pizza og sodavand til alle fremmødte, og der vil være 
mulighed for at hilse på de andre medlemmer! Man behøves ikke have en onkolog i maven 
for at kigge fordi – folk der drømmer om alt fra almen til 
kirurgi er også meget velkomne til at joine! 

Kom glad! Spis pizza på OSMs regning og hav det hyggeligt 
med os!

Kataraktkirurgen og verdens mest udførte
kirurgiske procedure 
11. marts  16.15 – 17.15, Panum - lokale 13.1.83

Øjenkirurg ved Rigshospitalets Øjenklinik Jonas Laursen er med til at operere de 55.000 
øjne, som årligt opereres for grå stær (katarakt) i Danmark. 

De kataraktkirurgiske procedurer har på kort tid gennemgået en rivende udvikling, der har 
medført drastiske forbedringer af outcomes. Samtidigt er patientens forventninger til det 
postoperative resultat steget stødt. Dertil har den konstante teknologiske innovation skabt 
et lukrativt, privat marked for såkaldte "premium"-operationer.

Jonas fortæller os om sin vej til øjenkirurgien, om kataraktoperationer nu og i fremtiden 
samt om dynamikken mellem offentlige og private aktører, der konstant ændres som følge 
af politisk besluttede ændringer i normeringer og takster. 

Vel mødt!
SOS og SAKS
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Deep Brain Stimulation som behandling for
Epilepsi?- FORNIKS 
Hvornår: Torsdag d. 26/3 – 2020 kl. 17:00 – 19:00 (Oplæg 17:00-18:00)
Hvor: Lokale kommer snarest
Kan man kurere epilepsi ved at sætte strøm til hjernen? Det lyder som noget fra Frankenstein, 
men måske er det ikke så langt fra virkeligheden.

Medicinsk teknologi har revolutioneret alt fra billeddiagnostik til sukkersyge, og i dag er deep 
brain stimulation (DBS, dyb hjernestimulation) ved at blive en hjørnesten i behandlingen 
af epilepsi.

Kom med på en rejse til verdens navle inden for medicinsk innovation, når Søren Rønborg 
kommer og fortæller om sit forskningsår på Stanford University i Silicon Valley. Hør hvordan 
uendeligt store mængder data, avanceret statistik og en 
stærk iværksætterkultur er med til at forme fremtidens 
lægegerning i USA, og få et unikt indblik i hvordan 
livet er som dansk forskningsårsstuderende på et 
af verdens førende universiteter.

Så hiv din indre iværksætter frem, lyt til den lille 
nørd du har gemt i maven, og tag med på en 
rejse til den anden ende af verden, når til FORNIKS 
inviterer til månedsmøde d. 26. marts.
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede 
Københavnske Studerende)

PMS Månedsmøde marts - Det psykiatriske tilsyn
Til dette månedsmøde sætter vi fokus på når psykiatere går tilsyn på somatiske afdelinger.

Tilsyn er en vigtig funktion, men hvordan foregår det egentlig? Hvilke patienter er det man 
typisk tilser som psykiater, når man kaldes til tilsyn i somatikken? Hvad er forskellen på akutte 
og planlagte tilsyn og hvordan er det at samarbejde på tværs af specialerne?

Vi har inviteret Dorte Dahl, der er psykiater ved Psykiatrisk Center København. Hun vil vha. 
cases både belyse arbejdsgangen og dele sine erfaringer med os.

Vi sørger som altid for kaffe, te og snacks. Gratis, alle medicinstuderende velkomne!

Hvornår: onsdag d. 18 marts kl. 17.00 på Panum. Lokale offentliggøres snarest i eventet ” 
PMS Månedsmøde marts - Det psykiatriske tilsyn” på facebook. 

Oplægget er på ca. 1 time. Efter en kort 
pause holder vi månedsmøde.
Vi ses! 

Statistikkursus i R
PUFF er stolte af endnu en gang at kunne præsentere det efterspurgte statistikkursus 
i programmet R! Har du data, som skal analyseres? Er du ved at indsamle data til din 
kommende publikation? Eller trænger du til et større kendskab til statistiske analyser, inden 
du skal i gang med din forskning?

R er et programmeringssprog, som bruges i mange statistik- og dataanalyse programmer. 
Programmet er ideelt til epidemiologisk datahåndtering, fremstilling af grafer, udførelse af 
statistiske modeller, og vigtigst af alt, er programmet GRATIS! Derfor er det også et værktøj, 
som hyppigt bruges blandt forskerkredse til sundhedsvidenskabelig forskning.

Til dette kursus vil du blive undervist af Claus Thorn Ekstrøm, sektionsleder og professor 
på Det Biostatistiske Fakultet på SUND. Claus har en del erfaring i tilrettelæggelse af 
statistikundervisning på ph.d.-skolen og på medicinstudiet, og har derudover skrevet flere 
statistikbøger.

På kurset vil du få:
o Kendskab til programmering og datahåndtering i R
o Blive introduceret til den teoretiske viden bag de hyppigst brugte statistiske modeller
o Få vejledning i hvordan du skal udføre dine egne statistiske analyser
o Lære at fortolke det dataoutput du producerer i programmet

Det koster 650 kroner at deltage i kurset, som vil forløbe sig i Mærsk tårnet over 6 uger i 
løbet af maj måned. Fordelingen af dagene ses over følgende 5 undervisningsdage af 3 
timer, alle i lokale 13.1.83:
o Onsdag d. 29. april 2020 kl. 17:15 til 20:00
o Torsdag d. 7. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
o Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
o Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 17:15 til 20:00
o Mandag d. 25. april 2020 kl. 17:15 til 20:00

Tilmeld dig
Billetsalget er allerede igang via Billetto! Linket hertil samt information om dato, tid og 
sted findes på vores Facebook begivenhed ”Statistikkursus i R – forår 2020”. Pladserne er 
nu åbent for alle, både studerende og færdiguddanede, og de uddeles efter først-til-mølle-
princippet. I er velkomne til at kontakte os for yderligere information på vores Facebook 
side PUFF – Panums UngdomsForsker Forening. 

Tag din studiemakker med og spred ordet i din forskningsenhed!

 B A S I S G R U P P E R  \  S T U D . B U D .     |     5

Læger uden Grænser: Udsendt til Nigeria med
Miranda Ocklind

Stud. Med. MSF har den 17 marts glæden af at have Miranda Ocklind ude på Panum og 
fortælle om hendes 6 måneders udsendelse til Nigeria i 2019. Miranda Ocklind er læge 
uddannet ved Københavns Universitet og nu til dagligt læge på Aalborg Universitetshospital. 

Miranda kommer til at fortælle om hendes oplevelser i Nigeria og generelt hvordan 
det er at være udsent. Hun vil også komme ind på hvordan en udsendelse med Læger 
Uden Grænser kan kombineres med det almene lægeliv, og så vil der også snakkes om 
rekrutteringsprocessen og krav til udsendelse!

Kom glad både ny og ældre på 
studiet, og vi vil byde på snacks 
og drikkevarer til Mirandas 
foredrag :)

Lokale: TBA
Dato: 17/03-20 kl 16.

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Kom ud og gå sammen med Pusterummet
At gå en kort tur er en god måde at få ro i hovedet og en pause i studiedagen på. Jeg leder en 
kort afstressende gåtur rundt i byen sammen med Pusterummet. Turen vil bestå af perioder, 
hvor vi taler sammen to og to og perioder, hvor vi går i tavshed. Ta’ din læsemakker med 
og få lidt ny energi til arbejdet!
Tid og sted: Tirsdage i lige uger kl. 14.30-15.30. Næste gang er 17. marts. Vi mødes foran 
hovedindgangen til Panumtårnet og ender der igen efter en time.

Temaaften om håb med Bjørg Tulinius & Michael Bach Henriksen
Mange har oplevelsen af at leve i en kompleks og kriseramt verden, hvor man hurtigt 
kan rammes af modløshed. Populisme, flygtningestrømme og klima-katastrofer er blevet 
fænomener, vi dagligt forholder os til. Giver det overhovedet mening at tale om håb på de 
vilkår? Under overskriften "HÅB" fortæller journalist Bjørg Tulinius og kulturredaktør Michael 
Bach Henriksen om deres bog "Mellem frygt og håb", hvor de har interviewet 18 førende 
tænkere, blandt andet Anthony Giddens og Salman Rushdie, om netop dette spørgsmål.
Tid og sted: Tirsdag d. 17. marts k. 19
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Fri entré

Fugle- og botaniktur
Dette forår går fugleturen til strandengene syd for Kongelunden på Amager. Området er 
kendt for et varieret fugleliv og spændende botanik. Der vil være kyndig vejledning undervejs 
fra biolog og lektor Flemming Ekelund. Lektor Claus Emmeche vil igangsætte den filosofiske 
samtale og undren. Turen afholdes altid i god ånd, med fokus på samtale og fællesskab. 
Husk at tage mad og drikke med, godt fodtøj og påklædning efter forholdene. Arrangeres 
i samarbejde med Laboratoriet for Naturfilosofi. 
Tid og sted: Lørdag d. 18. april
Vi mødes på parkeringspladsen ved Kongelundshallen i Dragør kl. 10.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk er nødvendig

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

Studenterpræsterne 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



6     |     A N N O N C E R            

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

 
 

Student-assistant for Medical Affairs, Novo Nordisk Denmark 
 
 At Novo Nordisk, we share a passion for changing patients’ lives, and we are always 
looking for talented individuals who want to join us in this effort. This opening provides 
exciting learning opportunities for students who bring new ways of thinking to our com-
pany. 
 
About the Department  
The Novo Nordisk Danish affiliate based in Ørestaden, Copenhagen is looking for an 
additional engaged student to support the Medical Affairs department. You will be part 
of our local affiliate working dedicated Medical Advisors and another student-assistant 
in a dynamic team.  
 
The Job By joining the Medical Affairs team in the Danish affiliate you will get a unique 
opportunity to dive into the medical requirements in the pharmaceutical industry. By 
supporting the team members in their daily work, you will gain broad insight to the 
business and key processes within medical affairs working with a range of different 
tasks within the department. The position will be approximately 10-12 hours per week, 
with possibility for more in peak periods & the possibility of planning your work week 
according to your studies.  
 
Qualifications We are looking for a student who is motivated about the opportunity to 
work in the medicinal industry within medical affairs. You are studying in your 4-6th 
semester at university or another health professional education, with excellent results 
during your studies. You pay attention to details, are keen on delivering high quality 
and possess good communication skills. Excellent language skills in English and Danish 
languages are required. You like being part of a professional team; you have a high 
energy level, take initiative and work with a high level of engagement. We expect     
candidates to be service minded, thrive in a busy environment and bring a can-do     
attitude and a quality mind set.  
 
At Novo Nordisk, your skills, dedication and ambition will help us improve patients lives. 
In exchange, we offer you an opportunity to work with extraordinary talent and benefit 
from a range of possibilities for professional and personal development.  
 
Contact For further information, please contact Theis Gondolf at +45 30757056.  
 
Deadline 30th March 2020, applications will be reviewed on an ongoing basis to fill the 
position as swiftly as possible. 

Studentermedhjælpere søges til inklusion af
deltagere til forskningsprojekt
Er du struktureret og god til at snakke med mennesker?
Så har vi måske det rigtige studiejob til dig.

I forbindelse med et ph.d.-projekt, der udgår fra Aarhus Universitet, skal vi også inkludere 
deltagere i København. Vi har brug for fire studerende, som kan hjælpe os fra omkring maj 
2020 og 8-12 måneder frem.

Deltagerne er mellem 15-40 år og har alle haft en hjernetumor som barn. Undersøgelsen 
består af klinisk og neurologisk undersøgelse samt en neurokognitiv undersøgelse. Du vil 
blive oplært i det hele og superviseret undervejs. 

Hvad søger vi:
Ideelt set har du færdiggjort mindst to års bachelor, og du skal kunne forpligte dig til at 
arbejde hos os et år. Du skal være interesseret og engageret i deltagernes liv og livshistorie 
samtidig med, at du skal kunne arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret. Du skal 
være fleksibel i forbindelse med arbejdstider, der som udgangspunkt er i dagtid.

Kontakt:
Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt
Anne Sophie Lind Fischer, læge, ph.d.-studerende, 
annefc@rm.dk Send gerne motiveret ansøgning og cv 
til annefc@rm.dk og skriv i emnefeltet ”Ansøgning som 
studentermedhjælper” senest 10. april 2020.

Onkologisk Klinik RH og Neurofysiologisk Klinik 
Rigshospitalet søger medicinstuderende til
spændende klinisk projekt
Vi søger en dygtig medicinstuderende på kandidatdelen, som gerne vil lave klinisk 
forskning i et prægraduat forskningsår i projektet CryoPac - ”Effects of Cryotherapy on 
Paclitaxel-Induced Neuropathy in Patients with Early Breast Cancer:  A National, Multi-center, 
Randomized, Prospective Controlled Trial”

Projektet 
Flere og flere overlever kræft takket være nye og mere effektive behandlinger med 
kemoterapi. Desværre har kemoterapi mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt, 
invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes 
livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskader opleves som følelsesløshed, smerter eller 
prikken i hænder og fødder.  Der er ikke nogen effektiv behandling, når nerveskaderne 
først er opstået.  Vores projekt går ud på at undersøge, om kemoudløste nerveskader kan 
mindskes eller undgås vha nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker' mhp at nedsætte 
blodomløbet i hænder og fødder og dermed beskytte nerverne. Undersøgelsen kan 
føre til, at lokal kuldebehandling med køle-handske/-sok vil blive indført som en del at 
standardbehandlingen, når patienter skal modtage kemoterapi for at undgå bivirkninger 
i form af nerveskader.

Publikationer 
Ambitionen er, at du vil få mindst 3 publikationer ud af de 12 måneder. Dette inkluderer 
en oversigtsartikel med dig som førsteforfatter samt medforfatterskab på to eller flere 
publikationer fra projektet. Derudover er der mulighed for yderligere medforfatterskaber i 
de projekter i vores forskningsteam, som du tager del i under ansættelsen.

Vi tilbyder 
- Forfatterskab(er) på videnskabelige artikler og mulighed for at skrive din kandidatopgave.
- Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam. 
- Træning i formidling af forskning på nationalt/internationalt plan samt deltagelse i 
konferencer.
- Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder (bl.a. Klinisk opfølgning på protokol-
patienter, blodprøvetagning, selvstændige neurofysiologiske undersøgelser mv.). 
- Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik. 
- Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 15 Ph.D-studerende og flere 
medicinstuderende.

Vi forventer at
- Du er en arbejdsom og selvstændig studerende på kandidatdelen, som gerne vil lave 
klinisk forskning. 
- Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret 
del af din hverdag.
- Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er ikke et krav.

Ansættelsesperiode og løn
Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.20 - 31.08.21 og kan kombineres med 11. semester 
forskningsophold. Arbejdet kommer til at foregå Rigshospitalet, dels på Onkologisk Klinik 
og dels på Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej/Glostrup.
Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned.  Vi vil sammen søge 
skolarstipendium til dig.

Ansøgningsfrist: 25. marts 2020
Lyder det som noget for dig, skal du fremsende en motiveret ansøgning svt. ½ A4side og CV til 
læge, PhD, Maria Lendorf, Onkologisk Klinik 5073, Rigshospitalet, 
e-mail: maria.elisabeth.lendorf.02@regionh.dk
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 14. Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 26270898.

Stud.med. søges til forskningsår i kardiologi ved 
Federal University of Acre, Brasilien
Forskningsprojektet udføres ved Federal University of Acre (UFAC) i Brasilien. Du vil komme til 
at indgå i et aktivt forskningsteam, hvor du vil være med til at starte verdens første biobank 
omhandlende malaria og hjertesygdom i byen Cruzeiro do Sul, Acre.

Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i dataindsamling på malariapatienter, der skal 
undersøges med ekkokardiografi, EKG og blodprøver. Din opgave bliver primært at være 
ansvarlig for en del af dataindsamlingen, og der er mulighed for at blive oplært i praktisk 
udførsel af ekkokardiografi og avancerede funktionsanalyser af myokardiet. Du kan forvente 
mindst 1 førsteforfatterskab. 

Der foreligger protokol som der skal søges midler med til løn og udlandsomkostninger, 
og dette skal startes så hurtigt som muligt. Optimalt vil forskningsåret begynde fra august 
2020 hvis midlerne findes. 

Der er ingen formelle krav til dig som studerende, men da projektet udføres i Amazonas 
i Brasilien, skal du være indstillet på kulturelle forskelle, at lære portugisisk og arbejde 
selvstændigt med lokale sygeplejersker og læger. Tidligere forskningserfaring og kendskab 
til portugisisk er en fordel men ikke et krav.

Hvis du er interesseret, så send senest 15. marts 2020 CV og en motiveret ansøgning til:

Læge, Ph.d. Philip Brainin (philip.henrik.brainin.jensen.02@regionh.dk)
Lektor, læge, Ph.d. Tor Biering-Sørensen
Cardiovascular Non-Invasive Imaging Research Laboratory (CIRL)

Samtaler med potentielle kandidater forventes at ske 20. marts over Skype.
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FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE SØGES TIL STORT 
KLINISK RANDOMISERET PLACEBO KONTROLLERET 
FORSKNINGSPROJEKT PÅ RIGSHOSPITALET
Projektet
Metaboliske forstyrrelser og overvægt hos patienter med skizofreni, der er i antipsykotisk 
behandling med clozapin eller olanzapin, er et betydeligt klinisk problem. 35% af de patienter 
der starter i antipsykotisk behandling med clozapin, vil inden for de første 5 år udvikle type 
2 diabetes. Trods de svære bivirkninger, er præparatskift ofte desværre ikke muligt uden 
markant forværring af de psykiske symptomer.

Vi ønsker derfor at undersøge, hvorvidt en tidlig påbegyndt tillægsbehandling med GLP-1 
analogen ozempic® (som er et godkendt lægemiddel til behandling af type 2 sukkersyge) 
kan forbedre blandt andet overvægt og metaboliske forstyrrelser hos skizofrene patienter. 
Det er et stort klinisk randomiseret placebo kontrolleret forsøg, hvor vi skal inkludere over 
100 patienter.

Som ansat på projekt skal du være med til at inkludere patienter samt varetage en del af 
kontrolbesøgene for de deltagende patienter. Ved patientbesøgene skal du blandt andet 
stå for somatisk undersøgelse, vurdering af psykopatologi, blodprøvetagning, DEXA 
scanninger og aktivitetsmåling samt patientsamtaler med udfyldelse af spørgeskemaer 
om bl.a. patienternes fødeindtag og eventuelle misbrug. Et års fuldtidsarbejde på projektet, 
vil berettige dig til at komme med på publikationer udgået fra studiet. Afdelingen har stor 
erfaring med at have medicinstuderende tilknyttet og der er god mulighed for hjælp og 
vejledning, hvis du har lyst til at lave dit eget lille projekt til f.eks. kandidatopgave sideløbende 
med dit arbejde på projektet. 

Vi søger
Vi søger en stud.med der kan starte pr. 1 september 2020 og som har lyst til at arbejde 
fast på projektet i 12 måneder. Vi tilbyder dig at arbejde på et projekt der kombinerer 
videnskabeligt – og klinisk arbejde. Vi forventer at du er omhyggelig, engageret og har 
lyst til at være en integreret del af en aktiv forskningsgruppe. Vi søger dit scholarstipendiat 
sammen (Lundbeckfonden har ansøgningsfrist 20/3-20, hvor dit CV skal vedlægges).

Forskergruppe
Projektet ledes af Professor Anders Fink-Jensen (Psykiatrisk Center København) og Professor 
Tina Vilsbøll (Steno Diabetes Center/Gentofte Hospital). Projektet er finansieret af Region 
Hovedstaden Psykiatri samt medicinalfirmaet Novo Nordisk A/S.

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, 
så kontakt forsøgsansvarlig læge og PhD-studerende 
Marie Reeberg Sass via mail: marie.reeberg.sass@
regionh.dk eller telefon: +45 26811832. Har du lyst til 
at søge, så skriv et par linjer om dig selv og vedhæft 
et kort CV.
Ansøgningsfrist er mandag d. 16/3-20 via mail: marie.
reeberg.sass@regionh.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Fuldt finansieret forskningsår i neurologi 
Vi søger fem dygtige medicinstuderende med interesse for 
neurologi. Vi kan tilbyde fuldt finansieret forskningsår (12 
måneder, 10.000kr./måned) fra start efterårssemester 2020 på 
Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup.

Publikationer
Ambitionen er, at du vil blive førsteforfatter på dit eget systematiske review samt 
medforfatter på projekter, som du yder et væsentligt bidrag til. Vores erfaring er, at 
forskningsårsstuderende publicerer mellem to-fire artikler i løbet af et forskningsår. 

Forskningsprojektet
Dansk Hovedpinecenter er kendt for humane provokationsmodeller, hvor vi med forskellige 
farmakologiske substanser inducerer migræneanfald hos patienter. Forskningsårsprojekterne 
er relateret til disse provokationsmodeller samt behandlingen af patienter med monoklonale 
antistoffer.

Vejledere
Din hovedvejleder vil være Messoud Ashina, professor og dine daglige vejledere vil være 
Thien Phu Do og Afrim Iljazi, læger og ph.d.-studerende. Messoud Ashina er leder af Human 
Migraine Research Unit og den nuværende formand for the International Headache Society. 
Messoud Ashina er en af de førende eksperter i migræne på verdensplan og har vejledt 
utallige studerende igennem årene. Thien Phu Do og Afrim Iljazi har begge været tilknyttet 
Dansk Hovedpinecenter siden medicinstudiet og vejledt flere medicinstuderende. Thien 
Phu Do har desuden flere års erfaring med undervisning af medicinstuderende fordelt på 
forskellige semestertrin.

Forskningsgruppen
Vi har et godt sammenhold i forskergruppen med plads til både faglig sparring og sociale 
arrangementer. Vi er aktuelt flere ph.d.-studerende og medicinstuderende. 

Ansøgningsfrist
Endelig frist er 1. april 2020. Motiveret ansøgning med CV og evt. anbefalinger skal sendes 
til Thien Phu Do på e-mail adr. thiendo@gmail.com. Ved spørgsmål er der også mulighed for 
en uformel samtale på tlf. 4141 4117. Potentielle kandidater vil blive inviteret til jobsamtale 
medio april.

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på 
Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin! 

Københavns Universitet tilbyder for syvende år i træk et sommerkursus i intern medicin, 
som vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
 
Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste interne medicinske 
sygdomme. Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning og 
gruppearbejde hvor der lægges vægt på studenterdeltagelse og dialog. Underviserne er 
læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende.

På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele 
verden og opbygge et internationalt netværk. Dette blandt andet igennem en række sociale 
aktiviteter i løbet af kurset. 

Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2015-studieordningen 
er kurset godkendt som valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5. 
semester kandidat. 

Datoer: 10. august – 21. august 2020
Kursus uge 1: Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, kardiologi og 
hæmatologi 
Kursus uge 2: Onkologi, lungemedicin, infektionsmedicin, praktisk ultralyd.
 
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2020. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/

Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi 
Kontaktperson: Mika Andersen, Studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk

Vil du prøve kræfter med forskning i psykiatrien?
Scholarstipendiat søges til ansættelse pr. 1. april eller 1. juni 2020 eller efter aftale.

Kunne du tænke dig at afklare om forskning i psykiatrien er noget for dig? Det har du 
mulighed for nu. Vi søger en ambitiøs medicinstuderende til at arbejde som scholarstipendiat 
på 12 måneder på ph.d.-projektet DANSECT. 

DANSECT er et longitudinelt studie som undersøger hjernen og kognitive bivirkninger blandt 
indlagte patienter med depression, der behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Dette 
undersøges blandt andet ved MR-scanninger, neuropsykologiske tests, urin- og blodprøver.
Din hovedvejleder bliver Professor Poul Videbech, der leder Center for Neuropsykiatrisk 
Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup. Du vil indgå i et dynamisk og spændende 
forskningsmiljø med mulighed for supervision og faglig udvikling. Idet projektet rekrutterer 
patienter i hele Region Hovedstaden, er det en fordel, at du har et kørekort og har erfaring 
med psykiatriske patienter. 

Ansættelsen kan dog kun ske ved, at scholarstipendiatet bliver finansieret af 
Lundbeckfonden, der har ansøgningsfrist d. 20. marts og d. 20. maj 2020. Lundbeckfonden 
stiller den betingelse, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en navngiven interesseret 
medicinstuderende. 

Arbejdsopgaver (afhængig af dine kvalifikationer):
• Introduktion til forskning i affektive lidelser
• Oplæring i dataanalyse på allerede indsamlet MR- og psykometriske data med mulighed 
for publikation i videnskabelige tidsskrifter
• Mulighed for at formidle forskning til et bredt publikum, eksempelvis på årsmøder eller 
konferencer
• Rekruttering af patienter i Region Hovedstadens Psykiatri
• Kontakt til og undersøgelse af patienter diagnostisk og kognitivt
• Urin- og blodprøvetagning af patienterne
• Ad hoc-opgaver

Har du spørgsmål om stillingen, kan du rette henvendelse til Professor, overlæge, dr.med. 
Poul Videbech, tlf.  38 64 06 34, eller på videbech@dadlnet.dk, eller til neuropsykolog og 
ph.d.-studerende Mette Marie Støttrup, tlf. 38 64 08 32, mette.marie.dalgaard.stoettrup@
regionh.dk. Ansøgningsfrist: 15. marts. Planlagt dato for samtaler: 18. marts.

Motiveret ansøgning med CV sendes til:
Professor, overlæge, dr.med. Poul Videbech, videbech@dadlnet.dk, 
Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning
Psykiatrisk Center Glostrup
Nordstjernevej 41
2600 Glostrup
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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 forfatterskab 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 hurtigst muligt og være på projektet 1 år 

Hvis ovenstående har vakt din interesse, send da din ansøgning senest d. 1. april 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.

SKOLARSTIPENDIER 
Det Medicinske Selskab i København uddeler et antal skolarstipendier til medicinstuderende 
ved Københavns Universitet, der påtænker at starte på forsknings år i indeværende år. Der 
kan ansøges om 6 måneders stipendium som udgør 60.000 kr. 

Ansøgere vil blive vurderet efter følgende kriterier: 
• Den studerendes hidtidige forskningsaktivitet 
• Forskningsprojektet
• Den studerendes rolle i projektet (den studerende skal have et selvstændigt 
forskningsindhold, førende til publikation af mindst en videnskabelig artikel)

Hvem skal søge?
Ansøgninger om skolarstipendier skal indsendes af den studerendes vejleder sammen med 
en udtalelse af den studerende. Det forudsættes at den studerende og dennes vejleder 
begge er medlemmer af selskabet. 

Ansøgning om skolarstipendium skal sendes til kms@dadl.dk sammen med følgende bilag:  
• Projektbeskrivelse inklusive kort resume på dansk 
• Hidtidige eksamenskarakterer ved bachelor- og kandidatfag
• CV for den studerende og for vejleder
• Redegørelse for den studerendes rolle i projektet

Ansøgningen sendes som en enkelt samlet pdf-fil. 
Ansøgningsfrist: Den 7. maj 2020 kl. 12.00 

Det Medicinske Selskab i København
Att.: Bitten Dahlstrøm 
Kristianiagade 12
2100 København Ø 
E-mail: kms@dadl.dk 
Hjemmeside: www.dmsk.dk

Er du vores nye bestyrelsesmedlem? 
Vil du være aktiv i et videnskabeligt selskab?
Vi søger et stud. med bestyrelsesmedlem der kan bidrage med nye ideer. Til gengæld kan 
vi give dig et fantastisk netværk og selvfølgelig pynte på dit CV.

Om os:  
• Vi er verdens ældste lægevidenskabelige selskab grundlagt i 1772 - men bestemt ikke 
det kedeligste!
• Selskabet rummer alle specialer og alle ancienniteter
• Vi tilbyder spændende foredrag af fremtrædende kollegaer om aktuelle faglige emner, 
tirsdage i forårs- og efterårssemestret
• Vi holder årlig fødselsdagsfest i Domus Medica i oktober 

Vi uddeler årligt: 
o ”Årets pris for bedste kandidatspeciale” for de 3 bedste kandidatopgaver. 
o Rejsestipendier til Yngre Læger til studieophold i udlandet i forbindelse med deres 
ph.d.-studium 
o Skolarstipendier til medicinstuderende ved Københavns Universitet, som ønsker at starte 
forskningsår

Indsendelse:  
Er du interesseret i at bidrage så send os en motivation (max 2400 tegn) og et CV til
kms@dadl.dk senest den 1. april 2020. 

Kriterier/vi vil lægge vægt på:  
• Personlig forskningserfaring
• Gerne erfaring med arbejde i organisationer eller foreninger
• Ønsket om at indgå i udvalg og være ansigt udadtil samt skabe netværk til dine 
medstuderende
• Lyst til at bidrage til bestyrelsen i en 2-årig periode

Yderligere information:
Har du har spørgsmål, kan du kontakte præsident i Det Medicinske Selskab i København, 
Anne Mette Dons på 40 44 42 45 eller sekretær Bitten Dahlstrøm på kms@dadl.dk eller på 
telefon 35 44 84 01.

Jeg må nok sige MEST Andreas, men der er nok lidt Lucas i mig også. 
Og tror min indre Karl træder til hvis humøret er rigtig højt og shots'ne 

sidder løst…..

Jens Jerichau Clausen, 5. semester

Jeg er en Andreas! Mit valg går sgu nok mest på at jeg altid føler mig som 
sådan en Bad Bitch når jeg hører Ari, mit hår er SÅ pænt (dater en frisør), og 
jeg er VILD med Jäger :)))

Jonathan Krogh Schlosser, 1. semester

Jeg fangirl’er mest over Emils "ligge i ske med lokummet"-attack. Det er i 
hvert fald også Fuldithias’es go to. Men udover det tror jeg at jeg mest er 

sv.t. et avlsprodukt af Lucas og Mikkels indre partydyr.

Mathias Aagaard, 12. semester

Jeg skal stå i bar og drikke Jägerbombs... Det har været mig til alle 
fredagsbarer. (Tak Binder.)

Jeppe Linander, Læge

Jeg er Karl fordi mit jam er toxic med Britney Bitch <3 <3

Agnes Bille, 6. semester

MOKSA
M

ENSA - m
en m

ed band SVAR
Tak til alle, der indsendte svar på sidste uges MOKSA. Her kan I se facit - og 
jeg skal hilse fra floor til fredagsbar og sige, at Karl i hvert fald var at finde der!

Her et udvalg af de dygtige, der indsendte korrekte svar 
og hvem af banddrengene de mest identificerer sig med.



A N N O N C E R     |     9            

Kære Medicinstuderende
Er du vores nye praksisassistent i ferier og et par dage hver måned ?
Vi er et engageret og inkluderende team af 3 læger, 6 sygeplejersker og 3 sekretærer med 
6.000 patienter. Du skal lave simple sygepleje/læge opgaver (sår-kontroller-blodprøver) og 
sidde ved telefonen, EDB Clinea. Vi glæder os til at lære dig at kende og give dig lidt ballast 
under hyggelige og superviserede forhold.
Løn: 175 kr i timen excl. feriepenge 12,95 % (startløn)

Almen praktiserende læger
Frans Ourø / Christine Hansen
Bysøstræde 5 ( lige overfor stationen)
4300 Holbæk
Mail doktorfrans@gmail.dk 
Tlf. 53148814

•  KBU i Region Sjælland uden om gældende lodtrækning med garanti for ønsket 
geografi

• Campusområde og kliniknær undervisning

•	 Indflydelse	på	udviklingen	af	Region	Sjælland-sporet

Læs	mere	på	sund.ku.dk/rs-sporet	eller	regionsjaelland.dk/detgodelaegeliv

Invitation
Introaften for 5. sem. d. 16.03.2020 kl. 16.15-17.45, Aud. Haderup

Lægevikarer til neurologisk afd. Glostrup
Da en del af vores lægevikarer på holdet bliver læger i slutningen af dette semester, søger 
vi nye medlemmer. Så er der en neurolog gemt i dig - så læs med her!
Vi søger ca. 5 studerende, hvoraf 1-2 kan starte allerede i maj, mens resten læres op i juni 
efter evt. netop bestået eksamen i neurologi.

Hvem er du?
- Medicinstuderende, der har bestået kursus og eksamen i neurologi eller regner med at 
bestå det på nuværende semester. 
- Har masser af gå-på-mod, fleksibilitet og lyst til at arbejde i neurologien.
- Har bestået hele 8. semester

Hvem er vi? 
Et hold på ca. 20 medlemmer.
Vi dækker flere typer af vagter mandag-fredag.

1. Søvn ambulatoriet (man-fredag ca. kl. 8-15)
2. Neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15)
3. Subakut neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15)

I det neurologiske ambulatorium har du rig mulighed for at møde patienter med en bred 
vifte af neurologiske problemstillinger af både subakut og kronisk karakter med mulighed 
for masser af supervision. Dette job er altså lige noget for dig, der ønsker at vedligeholde 
eller træne din neurologiske undersøgelse samt udvide din neurologiske horisont.
Du kan vælge vagter i dit eget tempo (dog forventes ca. 3 pr. måned). Der vil naturligvis 
være betalte følgevagter i hver af funktionerne. Vi kommuniker primært via Facebook. 
Vi holder holdmøde 1-2 gange pr. semester, ofte med undervisning.

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

Spørgsmål bedes sendt til:
glostrupneuro@gmail.com
Husk at skrive hvor langt du er på studiet, hvornår du tidligst kan starte og hvornår du 
planlægger at blive læge. Ansøgningsfrist: 20/03-20. Ansættelsessamtaler: 01/04-20. 
Holdmøde: 22/04-20

Forsøgspersoner til studie om ørekirurgisk
simulationstræning søges!
Synes du, at kirurgi er spændende, og har du lyst til at stifte bekendtskab med en af verdens 
mest avancerede ørekirurgiske simulatorer, Visible Ear Simulator?  På CAMES søger vi 
studerende til et forsøg om brugen af Virtual Reality i kirurgi. Forsøget strækker sig over 5 
forsøgsgange af hver 1-2 timer fordelt over 1–2 måneder. 

Forsøget foregår på CAMES, Rigshospitalet og der er stor fleksibilitet angående forsøgsdage 
og tidspunkter. Der er ingen krav om semester – alle studerende kan deltage. Dog må du 
ikke have trænet mere end 2 timer i Visible Ear Simulator tidligere.

Ved at deltage får du bekendtskab med kirurgisk simulationstræning, et indblik i forskning 
samt et diplom for deltagelse. 

Hvis du er interesseret så send en mail med navn, semester, alder og telefonnummer, så 
vender vi tilbage og aftaler hvilke tider, der passer.
Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet.

Med venlig hilsen
Stud. Med. Josefine Buchwald: Fine_buch@hotmail.com
Læge, Ph.D.-studerende Martin Frendø



RESTPLADSER på FADLs 
KURSER

AKUTMEDICIN
26.05 & 28.05
KL. 17.00 - 21.00

EKG
25.05 & 26.05 & 28.05
KL. 16.30 - 20.30

INFEKTIONSMEDICIN
22.04 & 23.04
KL. 16.15-20.15

P R I S E N  F O R  D E LTA G E L S E  P Å  D E 
OPKVALIFICERENDE KURSER ER 75 KR/DAG 
(MED UNDTAGELSE AF PRÆKLINISK KURSUS)

Du kan læse mere om de enkelte kurser på fadl.dk

KARDIOLOGI
20.04 & 21.04 & 23.04
KL. 16.00 - 20.00

NEUROLOGI
25.05 & 26.05
KL. 16.00 - 20.00

ORTOPÆDKIRURGI 
OG SKADESTUE
14.04 & 15.04
ELLER
12.05 & 13.05
KL. 16.30 - 20.30

PRÆKLINISK KURSUS
29.04
KL. 16.30 - 20.30

PSYKIATRI
28.04 & 29.04 & 30.04
ELLER
04.05 & 05.05 & 06.05
KL. 16.30 - 20.30

SÅR OG SUTUR
14.05
KL. 16.00 - 20.00

Vores bevillingspulje er lukket for dette 
semester, da vi har bevilliget alle pengene ud 

allerede. Vi sætter pris på alle jeres ansøgninger 
og ser frem til at bevillige penge til 

studentersociale formål næste semester igen.

Drømmer du om pailletter, der glimter 
i skæret fra en discokugle? Længes du 
efter at høre alle Bee Gees’ største hits? 
Trænger du til at vise dine svedigste 
disco-moves på Studenterklubbens 
dansegulv, og tørster du efter en 
Shandy PB?

Lørdag den 21. marts kl. 20.00 åbner 
medicinstudiets 13 tutorer dørene 
for den episke tutorfest, der afholdes 
for 1. og 2. semester. Denne gang 
får I disco, så hatten passer – og 
dertil hører alt, hvad hjertet begærer 
af fantastisk selskab, god stemning, 
kolde drikkevarer og en playliste, der 
fortjener en Oscar.

Få alle dine drømme, længsler, trange 
og tørster stillet ved at købe en billet for 
en flad 30-krone – det er billigt!

For at købe en billet, skal du gå på 
1. eller 2. semester, og de 30 kroner 
overføres via MobilePay til 42 75 
83 72, hvor du også skriver navn 
og holdnummer. Køb den før din 
sidemand! Vi glæder os til at se jer alle!

Hey! Husk også lige, at der er 
Tekno Torsdag 

torsdag den 19. marts!

TUTORFEST 
2020
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Det er tid til orlov, og har man sagt orlov på kandidatdelen af studiet – Ja, så har man nærmest 
per definition også sagt lægevikariat. Nu er det tid til at afprøve kundskaberne i levende live. 
Lidt ligesom FADLs Casebog, bare med rigtige mennesker i stedet for en lækker hardback-bog 
med en forside, der påfaldende nemt bliver beskidt. 
Måske er jeg lidt tungnem, men jeg havde fået det indtryk, at det var ret nemt at få et lægevikariat. 

Bevæbnet med en liste over telefonnumre 
til samtlige hospitaler på Sjælland og Øerne, 
begyndte jeg at ringe rundt og tilbyde min let 
underkvalificerede arbejdskraft, med et løfte om 
at være yderst lærenem og omstillingsparat. 
26 opkald senere endte jeg med en overlæge fra 
Slagelse i røret, som sagde at han måske kunne 
give min ansøgning videre til én, der måske havde 
en åben stilling, hvor han måske kunne bruge mig. 
Og bingo; En uge senere skulle jeg til samtale i 
Danmarks 21. største by 83 kilometer i fugleflugt 
fra København.
Selve arbejdet kan jeg af ren og skær høflighed, 

samt af juridiske årsager, ikke rigtig udtale mig om. Men det tunge ansvar og den hektiske 
hverdag i et presset sundhedsvæsen er sådan set også den mindste forandring i mit nye liv som 
lægevikar. Den virkelige forandring er, at jeg er blevet vaskeægte DSB-pendler. 

Morgenpausen
Med min familie spredt ud over hele Jylland er 
DSB-tog for mig synonymt med sommerferieture 
til farmor og højtlæsning i familiekupéen. 
Faktisk kanonhyggeligt. Morgentoget er fyldt 
med søvndrukne øjne og termokandekaffe. 
Den uudtalte konsensus er, at man ikke taler til 
kollegerne før man er på hospitalets område. 
Toget er helligt. Et tempel for 7-eleven-croissanter, 
tastaturklikken, aparte sovestillinger og højlydt 
snorken.
Jeg er faktisk blevet lidt afhængig af min daglige 
meditative læsepause med udsigt til den 
sjællandske daggry. 

05:30-18:50
05:30 er hvad vækkeuret står på hver morgen for at nå toget kl 06:32, og 18:50 er den tid jeg er 
hjemme. For at være nogenlunde udhvilet skal jeg SENEST i seng kl 21:30... 
Efter massere af take-away og et par frygtelige aftenture i stopfyldte Netto, hvor stor sult og 
et totalt fravær af kulinarisk kreativitet forenes i en enormt nederen oplevelse, indser man 
at det er nødvendigt at købe stort ind én gang om ugen og lave en madplan. Som en ægte 
småbørnsfamilie. Og præcis som hos den nybagte småbørnsfar ryger vennerne kritisk langt 
ned af prioritetslisten, når først nattesøvnen er truet. Bevares det er da ret fedt at lege 
læge, men konceptet fuldtidsarbejde virker lige pludselig meget fuldtids, når man 

oven i ugens 37 timer skal lægge 20 timers transport.
Én ting er at gøre det frivilligt i tre måneder, men tænk at blive 

tvunget til det i et år på grund af et lavt KBU-nummer, 
eller en socialdemokratisk statsministers skøre 

påfund. 

 En kort pause, mens vi venter på signal til videre kørsel

Af Johan \\ M
OK-red.

 En kort pause, mens vi venter på signal til videre kørsel

Af Johan \\ M
OK-red.
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NYE MOK’ere BESVARER 
LIVETS STØRSTE 

SPØRGSMÅL
1. Hvad er dit største indtag af pommes frites på ét døgn? 

20, men de var rigtig lange...

343

01234

2. Hvad er det største dyr du har reddet på?

Pippis hest.

En pony.

Kamel uden hjælpemidler og hænder.

3. Hvad er din største nærdødsoplevelse?

Da jeg faldt ned fra Pippis hest.

Angrebet af STORE edderkopper i en lade på Falster. Laden er brændt ned – ikke relateret til nærdødsoplevelsen.

En understrøm der var stærkere end mine overarme på et knækket surfbræt langs klippesider. Aldrig i mit liv har jeg indtaget 
så meget vand. Ubehagelig spændende oplevelse. Tak til Augustus fra Tyskland for afhentning og livet. 

4. Hvad er dit største moment med Jørgen Tranum? 

Da jeg, til min store overraskelse, mødte ham i panums parkeringskælder under forberedelsesugerne til  rusvejledningen. 
Her kommenterede han vores arbejde, og ikke mindst valget om bragende høj trampermusik, som ”højest besynderlig, men 
fornøjelig”.  Tak Tranum. Tak.  

Jørgen har grinet af min  m. extensor digitorum brevis på min højre fod og sagt, at det var den mindste, han nogensinde har 
set. Jeg er aldrig blevet den samme efter. Vågner stadig op i koldsved med Jørgens grin som et fjernt ekko.

Jeg brugte Jørgens Tranums 1 meter lange 2 håndspincet til eksamen. Modvilligt og i chok lod han være med at kommentere 
det. Dog blev det kommenteret og de skrappe spørgsmål gav en gennemristning på 45 minutter. 

5. Hvad er den største Corona smitterisiko du har været udsat for?

Under dette skriv sad jeg akkurat 1,2 meter væk fra Sine, som ikke benægtede sin smitte. Men bare rolig, jeg gav hende masser 
af hånddesinficerende. 

Jeg har givet hånd UDEN handsker til samtlige på MOK-redaktionen denne uge.

Københavneri.

6. Hvad er den største, mindste danske ø du har været på?

Christiansø. Det var den bedste dag nogensinde. 

Farø, Sjællands Charon, der transporterer de levende sjællændere til de dødes land – Falster (mit fødested om jeg må bede!).

Hjelm.


