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ONSDAG

MOK udkommer.
Sine skal til fys
Niels skal til frisøren

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Albin skal have lavet en Prins Albin
Sofie skal have en køretime

SØNDAG

Andrea skal i kirke
Lukas skal til osteopat

MANDAG

MOK deadline 12.00
Alice skal ikke noget
Mintu skal til optikeren

TIRSDAG

Maria skal til tatovøren
Johan ofrer penge på en rigtig frisør

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

PILE - Panums Interessegruppe for Liberale Erhverv

Nyoprettet basisgruppe, der undersøger fænomenet “liberale 
erhverv”. Indtil for en uge anede ingen hvad dette begreb 
dækkede over. Undertegnet troede, det var et pænere navn for 
sexarbejde.
PILE er til for at gøre os alle sammen klogere.

Find dem på Facebook!

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Mo skal til voks
Myken skal til diætist
Alice skal til massør

Johan bliver klippet af sin kæreste
Maria skal i spa
Andreas skal til tandlægen

Andrea

Mo (ansv. red)

Johan

Sofie

AndreasAlice

Lukas

Albin GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Fire podcasts omkring coronapandemien.
af Albin /MOK-red.

Osterholm Update: COVID-19

Michael Osterholm, PhD, MPH, er epidemiolog, leder af Center for Infectious 
Disease Research and Policy (CIDRAP) ved University of Minnesota og en af 
verdens førende eksperter inden for infektiøse sygdomme og pandemier. Han 
har i mange år advaret om, hvor dårligt forberedt verden er over for pandemier, 
og CIDRAP har korrekt forudset udviklingen af coronapandemiens store træk 
helt siden januar. Udover hans ekspertise er Osterholm også en formidabel 
formidler. Hans medvirken i Joe Rogans podcast d. 10 marts har over 14 mio. 
views på Youtube. Hans nye podcast Osterholm Update har udgivet fire episod-
er indtil videre (1. episode uploadet d. 24 marts) og kan virkelig anbefales.

“This is not even the beginning 
of the end [of the COVID-19 

pandemic], rather, this is the 
end of the beginning, we now 

need to realize we have a long 
road ahead of us.”

- Michael Osterholm,
Agence-France Presse, Apr 13

The Drive – Peter Attia, MD

Udmærket podcast som går i dybden med forskellige medicinske spørgs-
mål. Især Attias seneste episode kan anbefales: ” #107 – John Barry: 
1918 Spanish flu pandemic — historical account, parallels to today, 
and lessons”. Gæsten John Barry er historiker og skrev i 2005 en meget 
anerkendt bog om Den Spanske Syge. Super spændende at høre dem 
trække paralleller fra den gang til i dag og at høre deres tanker omkring 
den nuværende situation. Bonus er, at de laver nogle ret fine noter til hver 
episode: https://peterattiamd.com/johnbarry/

Kvartal veckopanelen: Stor skepsis mot Sveriges coronalinje i omvärlden

Et af de mest interessante spørgsmål lige nu er jo hvor godt Sveriges strategi vil fungere i det lange løb sammenlignet 
med andre europæiske lande. Svenske Kvartal har inviteret et panel med repræsentanter fra Norge, Finland, Tyskland og 
Californien for at diskutere de forskellige landes strategier og situationer, og give perspektiver omkring de nævnte landes 
generelle syn på den svenske strategi. Spændende indhold (hvis man kan forstå svensk):
https://kvartal.se/artiklar/veckopanelen-vecka-16/

The Daily fra New York Times

Utroligt vellavet og velproducerede journalistiske fortællinger fra USA hver 
hverdag. Hver episode er 20-30 minutter lang og fokuserer på et specifikt 
emne, hvoraf de fleste naturligvis handler om coronavirus-pandemien for 
tiden.

Magnus Heunicke Minor Lavnicke
...og hans knap så kendte lillebror:
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

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: 27. april 2020 kl 12
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 18. Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 26270898

Klinisk forskningsprojekt på nefrologisk afdeling Rigshospitalet

Kunne du være interesseret i et ophold under ”forskerperspektivet” og efterfølgende 
fire måneders forskningsansættelse på Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet? Projektet 
omhandler måling af blodvolumen hos hæmodialysepatienter med en kuliltebaseret 
genindåndingsmetode samt måling af vandfaserne ved hjælp af bioimpedans. Der skal 
inkluderes 25 hæmodialysepatienter og et tilsvarende antal til kontrolgruppen. Studiet 
påtænkes at starter 1. september 2020 og varer ca. 8 måneder. 

Arbejdsopgaver:
- Gennemførsel og organisering af forsøgsdage
- Rekruttering af patienter
- Skrivning af kandidatspeciale i relation til projektet
- Skrive en artikel som førsteforfatter med det formål at publicere i et internationalt peer-
reviewed tidsskrift

Vi tilbyder: 
- God supervision, vejledning og oplæring af forskningsmetoder
- Hjælp til statistik
- Egen kontorplads i afdelingen på Rigshospitalet
- 5. semester kandidat-ophold (”forskerperspektivet” )
- Løn i efterfølgende fire måneder (10.000 kr/måned) 

Kort ansøgning og CV fremsendes per mail til PhD-studerende, 1. reservelæge Tobias 
Bomholt (Tobias.Bomholt@regionh.dk). Projektet/kandidatspecialet vil foregå under 
vejledning fra Tobias Bomholt og forskningslektor, overlæge, Ph.D. Mads Hornum. Yderligere 
information om projektet samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved telefonisk 
henvendelse til Tobias Bomholt på mobil 23 25 65 29 eller på mail.

Deadline for ansøgning: 25. april og der aftales samtale kort efter. 

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger 
medicinstuderende til forskning til start den
1. september 2020
Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du 
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i 
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO udarbejder især systematiske reviews, registerforskningsprojekter, kliniske 
forskningsprojekter samt forskningsstudier i Cochrane reviews og vil emnemæssigt bevæge 
sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnets projekter er planlagte, men der 
vil være en stor grad af medindflydelse. Du vil som forskningsårsstuderende få tilknyttet 
et vejlederteam, der dagligt sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper 
med problemer, der måtte opstå undervejs. 
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år.

Vi tilbyder den forskningsårsstuderende: 
- Grundig introduktion til og oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i 
maj 2021
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet af 
ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning

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

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. 
Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige 
via SSORG-netværket. I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. 
Vi har stor erfaring i at hjælpe forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget 
forskningsemne til en paragraf 15 ph.d. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@gmail.com inden: 
1. maj 2020 

Herefter afholdes samtaler i uge 20 efter nærmere aftale.

Yderligere information: 
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
- Siv Fonnes, læge, postdoc (siv.fonnes@gmail.com)
- Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

 
 

 
 
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet 
søger forskningsårsstuderende 
 
Vi søger:  
To til tre forskningsårsstuderende til at opdatere vores databaser over mundhulecancer og oropharynxcancer 
patienter behandlet på Rigshospitalet i perioden 2000-2019.  

Én studerende til at validere data på recidiver i DATHYRCA databasen, der indeholder data på alle 
thyreoideacancer patienter i Danmark siden 1996.  

Vi søger fortrinsvist studerende der har bestået bachelordelen af medicinstudiet, og som ønsker et helt års 
ophold eventuelt som del af forskerperspektivet på 11. semester.  
 
Udover arbejdet med databaserne vil du én formiddag om ugen skulle hjælpe med at inkludere patienter til et 
projekt omhandlende cirkulerende tumor DNA i blodprøver fra patienter med hoved-hals-kræft. Projektet har 
til formål at undersøge om man kan opspore hoved-hals-kræft eller recidiv heraf ved blodprøver. 
 
Overordnet vil arbejdsfordelingen i forskningsåret være således at halvdelen af tiden bruges på database-
arbejdet og inklusion af patienter til det ovennævnte projekt og den anden halvdel på selvstændige 
forskningsprojekter.  
Der vil således være rig mulighed for sideløbende at arbejde på minimum ét selvstændigt forskningsprojekt 
hvor du vil blive førsteforfatter. Desuden vil database-arbejdet vil dels medfører medforfatterskaber, men  
der vil også efterfølgende være mulighed for selv at arbejde med projekter der tager udgangspunkt i de data 
du har hjulpet med at indtaste i databaserne.  
 
Hvem er vi:  
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik på Rigshospital bestående af 
forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof. dr.med. Christian von 
Buchwald og ph.d. Christian Grønhøj. Vi arbejder især inden for en række aspekter relateret til hoved-hals-
kræft blandt andet i relation til HPV.  
Du vil således blive en del af en forskningsgruppe med stor erfaring indenfor klinisk kræftforskning, og 
herigennem få indblik i og erfaring med dette arbejde.  
 
Ansættelsesforhold: 
Du vil blive ansat under prof. dr.med. Christian von Buchwald som skolarstipendiat. Lønnen er fastlagt til 
10.000 kr. om måneden (3000 kr. om måneden i tillæg til SU for 11. semester). Det forventes at du arbejder 
gennemsnitligt 37 timer om ugen  
Derudover skal du kunne hjælpe til under afdelingens internationale Øre-næse-halskirurgiske kursus midt 
juni 2021.  
Ansættelsen er fra 1. september 2020 -  Introduktion og oplæring vil foregå månederne op til  
 
Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV i én samlet PDF-fil til 
Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk  
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål 
 
Ansøgningsfristen er d. 3/5-2020 
Ansættelsessamtaler vil foregå om eftermiddagen d. 20/5-2020 

Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på 
Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende
Vi søger: 
To til tre forskningsårsstuderende til at opdatere vores databaser over mundhulecancer og 
oropharynxcancer patienter behandlet på Rigshospitalet i perioden 2000-2019. 
Én studerende til at validere data på recidiver i DATHYRCA databasen, der indeholder data 
på alle thyreoideacancer patienter i Danmark siden 1996. 
Vi søger fortrinsvist studerende der har bestået bachelordelen af medicinstudiet, og som 
ønsker et helt års ophold eventuelt som del af forskerperspektivet på 11. semester. 

Udover arbejdet med databaserne vil du én formiddag om ugen skulle hjælpe med at 
inkludere patienter til et projekt omhandlende cirkulerende tumor DNA i blodprøver fra 
patienter med hoved-hals-kræft. Projektet har til formål at undersøge om man kan opspore 
hoved-hals-kræft eller recidiv heraf ved blodprøver.

Overordnet vil arbejdsfordelingen i forskningsåret være således at halvdelen af tiden bruges 
på database-arbejdet og inklusion af patienter til det ovennævnte projekt og den anden 
halvdel på selvstændige forskningsprojekter. 
Der vil således være rig mulighed for sideløbende at arbejde på minimum ét selvstændigt 
forskningsprojekt hvor du vil blive førsteforfatter. Desuden vil database-arbejdet vil dels 
medfører medforfatterskaber, men  der vil også efterfølgende være mulighed for selv at 
arbejde med projekter der tager udgangspunkt i de data du har hjulpet med at indtaste 
i databaserne. 

Hvem er vi: 
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik på Rigshospital bestående af 
forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof. dr.med. 
Christian von Buchwald og ph.d. Christian Grønhøj. Vi arbejder især inden for en række 
aspekter relateret til hoved-hals-kræft blandt andet i relation til HPV. 
Du vil således blive en del af en forskningsgruppe med stor erfaring indenfor klinisk 
kræftforskning, og herigennem få indblik i og erfaring med dette arbejde. 

Ansættelsesforhold:
Du vil blive ansat under prof. dr.med. Christian von Buchwald som skolarstipendiat. Lønnen 
er fastlagt til 10.000 kr. om måneden (3000 kr. om måneden i tillæg til SU for 11. semester). 
Det forventes at du arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen. Derudover skal du kunne 
hjælpe til under afdelingens internationale Øre-næse-halskirurgiske kursus midt juni 2021. 
Ansættelsen er fra 1. september 2020 -  Introduktion og oplæring vil foregå månederne op til 

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV i én samlet 
PDF-fil til Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk 
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål.

Ansøgningsfristen er d. 3/5-2020
Ansættelsessamtaler vil foregå om eftermiddagen d. 20/5-2020

 
 

 
 
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet 
søger forskningsårsstuderende 
 
Vi søger:  
To til tre forskningsårsstuderende til at opdatere vores databaser over mundhulecancer og oropharynxcancer 
patienter behandlet på Rigshospitalet i perioden 2000-2019.  

Én studerende til at validere data på recidiver i DATHYRCA databasen, der indeholder data på alle 
thyreoideacancer patienter i Danmark siden 1996.  

Vi søger fortrinsvist studerende der har bestået bachelordelen af medicinstudiet, og som ønsker et helt års 
ophold eventuelt som del af forskerperspektivet på 11. semester.  
 
Udover arbejdet med databaserne vil du én formiddag om ugen skulle hjælpe med at inkludere patienter til et 
projekt omhandlende cirkulerende tumor DNA i blodprøver fra patienter med hoved-hals-kræft. Projektet har 
til formål at undersøge om man kan opspore hoved-hals-kræft eller recidiv heraf ved blodprøver. 
 
Overordnet vil arbejdsfordelingen i forskningsåret være således at halvdelen af tiden bruges på database-
arbejdet og inklusion af patienter til det ovennævnte projekt og den anden halvdel på selvstændige 
forskningsprojekter.  
Der vil således være rig mulighed for sideløbende at arbejde på minimum ét selvstændigt forskningsprojekt 
hvor du vil blive førsteforfatter. Desuden vil database-arbejdet vil dels medfører medforfatterskaber, men  
der vil også efterfølgende være mulighed for selv at arbejde med projekter der tager udgangspunkt i de data 
du har hjulpet med at indtaste i databaserne.  
 
Hvem er vi:  
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik på Rigshospital bestående af 
forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof. dr.med. Christian von 
Buchwald og ph.d. Christian Grønhøj. Vi arbejder især inden for en række aspekter relateret til hoved-hals-
kræft blandt andet i relation til HPV.  
Du vil således blive en del af en forskningsgruppe med stor erfaring indenfor klinisk kræftforskning, og 
herigennem få indblik i og erfaring med dette arbejde.  
 
Ansættelsesforhold: 
Du vil blive ansat under prof. dr.med. Christian von Buchwald som skolarstipendiat. Lønnen er fastlagt til 
10.000 kr. om måneden (3000 kr. om måneden i tillæg til SU for 11. semester). Det forventes at du arbejder 
gennemsnitligt 37 timer om ugen  
Derudover skal du kunne hjælpe til under afdelingens internationale Øre-næse-halskirurgiske kursus midt 
juni 2021.  
Ansættelsen er fra 1. september 2020 -  Introduktion og oplæring vil foregå månederne op til  
 
Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV i én samlet PDF-fil til 
Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk  
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål 
 
Ansøgningsfristen er d. 3/5-2020 
Ansættelsessamtaler vil foregå om eftermiddagen d. 20/5-2020 

Forskningsårs studerende søges til innovativt
forskningsprojekt hvor der testes nye målemetoder
Vi søger en studerende til et projekt omhandlende sammenhængen mellem diurese 
og væskebalance hos patienter med hjertesygdom, og samtidig indgå i et tværfagligt 
innovationsprojekt som afprøver metoder til måling af diurese.

Dette innovationsprojekt vandt region Hovedstadens Innovationspris for et par år 
siden, og er nu klar til klinisk testning. Patienters væskebalance er en vigtig parameter i 
mange behandlingsforløb, hvor både over- og underhydrering kan have alvorlige følger. 
Det estimeres at 15 % af alle indlagte patienter, på tværs af specialer, monitoreres på 
væskebalance. Traditionelt måles patienters indtag af væske og den samlede kropsvægt. 
Dette studie ønsker at undersøge om diurese kan anvendes som måling i stedet for 
væskeindtaget. I projektet feasibility testes en ny målemetode til måling af diurese volumen, 
litteraturen på området afsøges, og patienten og sundhedspersonalets perspektiv udforskes. 
Der vil være mulighed for at indgå i forskningsgruppe på Afdeling for Hjertesygdomme, 
i forskergruppen Kliniske Patientforløb og i deltage i samarbejdet med firmaet bag 
måleudstyret som har base på DTU.

Vi søger en studerende som har lyst til at arbejde i spændingsfeltet mellem forskning og 
innovation og som kan starte 1. august eller 1. september 2020. Ansættelse i projektet 
vil betyde deltagelse i flere delprojekter og dermed også mulighed for at lære forskellige 
forskningsmetoder. Arbejdet vil inkludere klinisk testning af måleudstyr, herunder inklusion 
af patienter, registrering og analyse af data. Søgning af litteratur på området, vurdering 
af litteratur og analyse. Interviews med patienter og sundhedspersonale, samt analyse af 
interviews. Der vil være mulighed for forfatterskab på de delstudier du indgår i, og god 
vejledning af erfarne forskere hvis du vil samle data til kandidatspeciale sideløbende.
Vi tilbyder 6 måneders betalt ansættelse, og at vi i samarbejde udarbejder ansøgning med 
henblik på yderligere 6 måneders ansættelse. 

Yderligere oplysning om projektet kan fås ved at skrive til Professor Hanne Konradsen på 
hanne.konradsen@regionh.dk

Ansøgning og cv sendes til hanne.konradsen@regionh.dk senest 30. april.

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det 
hele i barndommen? 
Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 15. august 2020.
Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt, 
der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn og unge med 
svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling. 
  
Forskningsgruppen holder til på Panum, hvor du vil få egen kontorplads, og ser patienter på 
Holbæk Sygehus 2 dage om ugen. Vi er pt. 2 forskningsårsstuderende og 1 phd-studerende, 
som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem Enheden for 
Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og hjertekar-forskere fra 
Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Arbejdet. I samarbejde med en anden forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for 
koordinering af forsøgsdage med børn og forældre, samt udførsel og analyse af en stor del 
af de kliniske undersøgelser. Derudover vil du få dit eget selvstændige artikel-projekt og 
lære både ”scientific writing” og statistik. 

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

Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse: 15. august 2020. Vi prioriterer ansøgere, der kan blive et helt år. 

Vi forventer af dig:
- Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester
- Du er engageret, selvstændig og udadvendt 
- Du kan lide at arbejde med mennesker

Vi tilbyder:
- En spændende introduktion til klinisk forskning inden for kardiologi og børneovervægt
- En dynamisk og social forskningsgruppe, hvor der altid er plads til fyraftensøl og kage
- Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
- Bachelor/kandidatopgave samt forfatterskab på mindst én artikel

Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest mandag 
den 4. maj til:

Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende
morten.lund@sund.ku.dk

Har du lyst til at forske?
Medicin-stud. søges til forskningsår!
Vi har et psykiatrisk forskningsprojekt som vil egne sig til en forskningsårsstuderende– vi 
mangler blot en med.stud.er som synes det kunne være spændende at være med. 

Projektets formål er at undersøge om hovedtraume øger risikoen for efterfølgende 
selvmordsforsøg samt kriminalitetsdomme. Ved hovedtrauma påvirkes hjernen og 
neuropsykiatriske forstyrrelser som aggression, irritabilitet, impulsivitet og følelsesmæssig 
dyskontrol er almindelige. Især aggression er en problematisk efterfølge, da det kan forstyrre 
rehabiliteringsfasen efter TBI og er relateret til dysfunktionelt familieliv samt lidelse for 
både patient og familie. Aggression kan manifestere sig som eksternt rettede handlinger 
som fysisk vold mod objekter eller personer eller som vold rettet mod sig selv såsom 
selvmordsadfærd. I et registerbaseret studie undersøges om folk med hovedtraume er i 
større risiko for efterfølgende selvmordsforsøg eller domme for vold sammenlignet med 
folk uden hovedtraume. 

Studiet vil blive udført med danske registerdata. Kendskab til statistiske analyser og software 
(gerne SAS) er en fordel, men ikke et krav.

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, 
fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at afslutte 
med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig som 
førsteforfatter. Du vil få kontorplads på Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København 
i et spændende psykiatrisk forskningsmiljø på Gentofte Hospital.

Vi vil i fællesskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden i løbet af april-maj 2020. Hvis 
bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til efteråret 2020 eller evt. januar 2021.
For yderligere information, kontakt venligst seniorforsker Trine Madsen PhD, Danish Research 
Institute for Suicide Prevention på Trine.Madsen@regionh.dk eller på mobil: 30291319.
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Er du glad for film og litteratur, på vej til 5.sem kandidat
(11.sem) i efteråret 2020, og skal til at vælge valgfrit kursus?
Så er kurset i emnet: 
”Etiske dilemmaer indenfor medicin – Lægens rolle belyst med film og litteratur”

måske lige noget for dig? 

Kurset har været afholdt hvert semester de seneste 3 år, og selvom der lige i disse Corona uger/måneder er afbrud i den vanlige undervisning, så 
kan du evt tale med tidligere kursus deltagere og få deres indtryk af kurset.

Undervisere på kurset er:
Filminstruktør og læge Nils Malmros, Århus, Forfatter Karen Fastrup, København
Hospitalspræst Christian Busch (RH), Lektor i filmvidenskab Johannes Riis (KU), Professor i litteraturvidenskab Lasse Horne Kjældgaard (RUC), Professor 
i aldringsforskning, læge Kaare Christensen (SDU), Professor i filosofi og læge Klemmens Kappel (KU), Adjunkt i litteraturvidenskab Anders Juhl 
Langscheidel Rasmussen (SDU), Professor i infektionsmedicin Morten Sodemann (SDU), Professor i pædiatri Gorm Greisen (RH), Professor i palliativ 
medicin Mogens Grønvold (Bispebjerg), Professor i psykiatri Anders Fink Jensen (RH), Professor i neurologi Gunhild Waldemar (RH), Centerchef, 
overlæge Jannik Brennum (neurokirurgi, RH), Overlæge Lise Møller (gyn-obs, DADL), Lektor Anja Jensen (folkesundhedsvidenskab, KU), Reservelæge 
Jonas Lunen (Bispebjerg), Kursusreservelæge og PhD stud Camilla Fjord Thomsen (RH/Glostrup), Professor i idrætsmedicin Michael Kjær (Bispebjerg)

Medicinsk etiske emner vil blive belyst via læsning af skønlitteratur og via visninger fra film. Kurset vil byde på indlæg fra såvel lægelige eksperter 
som fra andre faggrupper med indsigt i film, litteratur eller etik. Aftenerne vil typisk indledes med litteratur diskussion og studenter diskussion af 
konkrete etiske dilemmaer, efterfulgt af et foredrag om aftenens emne og derefter en visning af film/filmklip samt diskussion af denne.

Vi fokuserer på følgende emner: 
• Rollen som læge – hvornår skal man handle/ikke-handle som læge? De svære samtaler.
• Valg af diagnostik og behandling når man kender muligheder og bivirkninger
• Døende patienter – de sidste dage. Aktiv dødshjælp ?
• Organdonation og hjernedød, Kirurgiske indgreb – det svære valg 
• Udsigelse af prognoser for sygdom – hvor meget skal der behandles? Den unge læge.
• Skal man behandle blot fordi man kan? Kan man være for gammel til at få en behandling? 
• Normalitet og psykisk sygdom – hvornår psykotisk og hvornår rask? At skrive om sygdom.
• Neurodegeneration og identitetstab – hvornår taber man autonomi og handleevne?

Kurset afholdes over 8 aftener (altid Torsdage fra kl 16.15 til 21.00), og kan dermed let tages parallelt med såvel et klinisk ophold eller et 
forskningsorienteret spor på semesteret. Fællesspisning aftales indbyrdes på holdet første kursusdag.

Undervisning foregår i efteråret 2020 på følgende 8 torsdage i det kommende semester:
3.september (uge 36), 17.september (uge 38), 1.oktober (uge 40), 15.oktober (uge 42), 29.oktober (uge 44), 5.november (uge 45), 19.november 
(uge 47) og 3.december (uge 49)
Tilmelding er som for andre kurser ad de vanlige kanaler til fakultetet. 5 ECTS points. Ingen eksamen men mødepligt (80%)

Der benyttes grundbog af Harvard kirurgen Atul Gawande ”Being Mortal – Illness. Medicine, and what matters in the end” (dansk version: At være 
dødelig – om livsforlængelse og livskvalitet) og suppleres med flere skønlitterære anbefalinger og oplæsning, ligesom der anbefales film. Du vil 
forud for kurset få udsendt en detaljeret kursusplan, ligesom vi vil  diskutere etiske spørgsmål og organisere noget mad og drikke til disse aften-
arrangementerne. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Professor Michael Kjær på michaelkjaer@sund.ku.dk.

INFORMATION fra din FAGFORENING
Hvordan står det til med FADLs tilbud?

Pandemi eller ej - FADLs Tillidsrepræsenter er fortsat til rådighed. Husk, at de står klar til at hjælpe dig med bl.a.:

•  Spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår
•  Arbejdsmiljøproblemer
•  Støtte ved konflikter med arbejdsgiver
•  ...og andre ansættelsesmæssige emner

Tillidsrepræsentanterne er medicinstuderende ligesom dig. De uddannes løbende og har samlet bred erfaring 
inden for både konflikthåndtering og overenskomster. De støttes af juristerne i FADLs Hovedforening, som bistår 
ved sager, som Tillidsrepræsentanterne ikke kan løse i samarbejde med dig og din arbejdsgiver.

Fang din Tillidsrepræsentant på mail:

FADLs opkvalificerende kurser er desværre aflyst for hele forårsemesteret 2020. Penge betalt for kursuspladser 
tilbagebetales. Forhåbentligt kan der holdes kurser igen til efteråret.

KURSER

TILLIDSREPRÆSENTANTER

FADL tilbyder gratis psykologhjælp som medlemsfordel. Dette dækker både studierelaterede og ikke-
studierelaterede emner og gælder uagtet hvor længe du har været medlem. Alle kan opleve perioder, hvor der er
behov for at tale tingene igennem med en udefrakommende. Det kan være alt fra studiestress, karrieretvivl og 
utilsigtede hændelser til familieproblemer eller kærestesorger. 

Kvalificeret hjælp kan også findes hos:
• Studenterpræsten på Panum 
•  Studie- og karrierevejledningen
•  Pusterummet (pusterummet-sund.dk)
•  Studenterrådgivningen (srg.dk)

Ønsker du mere information, så skriv en mail til:

PSYKOLOGHJÆLP

tillid@fadl.dk

kkf@fadl.dk
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Endelig er det igen mandag og der er nyt på skattejagtsfronten! Denne 
gang går turen til Assistens Kirkegård, hvor Mo og Thea vil kigge på 
kendte danskeres grave. Kom med og (gen)opdag en af Nørrebros 
smukkeste grønne områder.

Step 1:
Download den gratois app:

Step 2:
Sørg for din telefon er opladt og du har internetforbindelse. 

Step 3:
Scan QR-koden eller søg på “CoroNatur: Assistens Kirkegård“

Gå afsted alene eller invitér en ven med ud, husk at holde afstand til både 
hinanden og forbipasserende undervejs og have en rigtig dejlig tur!

START HER
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med Mo Theaog “Det var virkelig sjovt!”
- Sofie og Michelle, Stud. med’er

“Det lo vi meget af den sommer.”
- Morten Korch, forfatter

“Gimme gimme more!”
- Britney Spears, sangerindePå kirkegårdstur 

“Duer ikke - næste!”
- Prinsesse, (utaknemmeligt skarn)


