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Bag Barnevognsmarchen for Trygge fødsler står 3 kvinder.
Alle 3 kandidater fra Enhedslisten til regionsrådet i 
Region Hovedstaden. Emilie er sygeplejerske, Frida er 
jordemoderstuderende og Grethe Olivia er nyudklækket 
KBU-læge. Grethe Olivia lagde tastatur til vores spørgsmål. 

Hvad er det der er galt i systemet? Hvorfor er der behov for 
en barnevognsmarch?
Det sidste år er der blevet sat fokus på de traumatiske oplevelser 
fødende har på fødegangen og i løbet af graviditeten. Blandt 
andet er fødselsforberedelsen blevet besparet til at foregå i 
auditorier på store hold med over 200 deltagere. De gravide ser 
en ny jordemoder ved alle konsultationer og ved selve fødslen 
fortæller mange at det er et utrygt miljø, samt at personalet ikke 
har den nødvendige tid til at støtte den fødende, så de føler 
sig meget alene under fødslen. Men også deciderede farlige 
situationer der kunne være undgået f.eks kejsersnit der er blevet 
mere akutte, fordi der ikke har været tid til, at tage dem i opløbet. 
Dette har blandt andet vist sig i en stigende antal af dødfødte 
børn på Riget. 

Efter fødslen afhænger forløbet af 
hvilken bydel af København du bor 
i, hvis du bor på Nørrebro skal du 
som førstegangsfødende være ude 
efter kun 4-6 timer (Rigshospitalet), 
mens du på Hvidovre får et døgn. En 
kilometer længere mod vest og du 
har ret til en længere indlæggelse 
pga visiteringen. Det er enormt 
ulighedsskabende at geografi 
afgør om du trygt kan føde. 

Hele fødselsområdet er blevet 
enormt ulige. De ressourcestærke 
kvinder tilkøber de ydelser som det 
offentlige ikke længere udbyder. 
F.eks udbyder privatpraktiserende 
jordemødre fødselsforberedelse for 40.000 (!) kr ligesom at 
mange kvinder tilkøber indlæggelser på et barselshotel efter 
fødslen, fordi de ikke føler sig klar til at blive sendt hjem. Mange 
influencers og bloggere fortæller at det er en god ide, at spare 
op til en ammevejleder så man kan få sat amningen ordentligt i 
gang. Alle disse forhold er ulige, en tryg fødsel skal ikke afhænge 
af din adresse eller din pengepung (1). 

Der er brug for en barnevognsmarch for at sætte fokus på 
problemet. Det må aldrig være en traume at føde i Danmark og 
vi håber at marchen kan sætte yderligere fokus på problemet. 

Har I på egen krop haft dårlige oplevelser på fødegangen?
Der er meget stor forskel på de forskellige fødeafdelinger. Jeg  
har været på Roskilde Hospital i mit Gyn/Obs forløb som er kendt 
for at være et af de bedste steder.  En af årsagerne (på rygtebasis) 
er, at det primært er 2. gangsfødende i provinsen. Omvendt er 
f.eks rigshospitalet kendt for at være et sted som jordemødrene 
er meget bange for at arbejde.
Men helt generelt har jeg mange gange i mit arbejde som 
sundhedsfaglig oplevet ikke at kunne yde det nødvendige 

niveau af empati og kommunikation. Jeg går på kompromis 
med min faglighed fordi jeg har for travlt. 

Hvorfor valgte I kvindernes kampdag, som dato for marchen?

Fødselsforhold er kvindekamp. Børn skal fødes under trygge 
forhold i Danmark og kvinder skal ikke være utrygge når de skal 
føde! Dertil skal man huske på, at jordemoderfaget i høj grad er 
et kvindefag og at deres arbejdsforhold også er en kvindekamp. 
De sidste måneder har der floreret mange ubehagelige historier 
om skrækkelige fødsler og ikke mindst arbejdsvilkår som 
kritiseres fra flere fløje. 

Hvor stort er problemet? 
1/3 af jordemødrene i Danmark har underskrevet borgerforslaget 
for bedre arbejdsforhold og helt generelt snakker man om, at 
jordemødre holder meget kort tid i faget (i gennemsnit 4 år i 
hovedstadsområdet) (2). 

Foreningen Forældre og Fødsel, som også taler til demonstrationen 
har indsamlet over 120 dårlige fødselsfortællinger på ganske 

få måneder. Det er svært at sige 
i præcise tal, men overlevelse 
er og bør ikke være det eneste 
succeskriterium for en vellykket 
fødsel. Selvfølgelig er der mange 
(og heldigvis for det) som har en 
god oplevelse, men der er FOR 
mange som har en dårlig! 

Hvad tænker I der skal ske for at 
gøre fødselsoplevelsen bedre? 
Først og fremmest skal vi sikre 
en tr yg graviditet  med god 
fødselsforberedelse i små hold. 

Vi skal sikre gode arbejdsforhold 
for jordemødrene så de bliver på 

afdelingerne længere og at vi ikke mister deres erfaring. 
Når man er i aktiv fødsel skal der stiles imod at der er 1 
jordemoder per fødende, så der kan fokuseres maksimalt på den 
fødende og skabe tryghed og ro omkring fødslen.

Vi skal ikke udskrive mødrene for hurtigt efter fødslen. 
Hjemsendelsen skal basere sig på en faglig vurdering i 
samarbejde med de nye forældre, så de føler sig trygge og klar. 
For tidlig hjemsendelse betyder flere indlæggelser og dårlig 
trivsel hos spædbørn. Men længere indlæggelser kræver også 
mere personale, så de ikke skal løbe hurtigere og hurtigere. 
 
Hvis man selv er gravid, er der så grund til at skide grønne 
grise?
Det må være så utroligt stressende at følge mediebilledet lige nu, 
hvor der kommer så mange dårlige historier fra fødegangene, 
men man skal huske på at de gode historier ikke bliver bragt. 
Heldigvis er der nu kommet så stor opmærksomhed på 
problemet at vi forhåbentligvis snart kan få ordnede forhold for 
både fødende og jordemødre.

BARNEVOGNSMARCH FOR TRYGGE FØDSLER
Kampdags-edition

1) https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/naar-mor-gaar-over-tid-antallet-af-doedfoedte-boern-i-danmark-er-fordoblet
2) https://politikensundhed.dk/debat/art8085653/%C2%BBGiv-os-rammer-hvor-vi-kan-g%C3%B8re-arbejdet-fagligt-forsvarligt%C2%AB

SOFIE \\ MOK-red



4     |    M E D I C I N E R R Å D E T             

M E D I C I N E R R Å D E T    Næste MR-møde: onsdag d. 24 kl 17.00 marts på zoom!

EKSKLUSIVT INTERVIEW med vores allesammens studieleder: Jørgen Kurtzhals
I MedicinerRådet ELSKER vi Jørgen Kurtzhals. Han brænder for medicinuddannelsen og arbejder utrætteligt for, at vi skal blive 
de bedst tænkelige læger. Han er derudover en pokkers flink fyr, som er sjov og nem at arbejde sammen med. Vi synes derfor, at 
I også skulle have muligheden for at lære ham lidt bedre at kende.

Stilling: Studieleder for medicin, professor i klinisk parasitologi og international sundhed og overlæge på Rigshospitalet.
Uddannelse: Cand. med. anno 1987 med speciale i klinisk mikrobiologi.
Privat: Gift med musiklærer og billedkunstner Signe Adrian og bor på Østerbro med hendes to drenge. (Jørgens tre børn, hvoraf 
to er læger og en er kokkeelev, er flyttet hjemmefra for længe siden). 
Fun fact: Har en violin der er dyrere end hans bil (Skoda).
Forskningshjertebarn: Malaria og andre herlige parasitter. Boede derfor som post-doc næsten 5 år i Ghana med sin familie i 
midt 90-erne. Godt råd: Sæt ham ikke i gang med at snakke om Afrika…

Hvad laver en studieleder? 
• Rigtigt meget. For mig er ledelse af medicinstudiet ekstremsport i disciplinen ’samarbejde’. Der er frem for alt en masse møder, 

mails og telefonsamtaler. Jeg planlægger og leder studienævnsmøderne. Sammen med kursuslederne, institutlederne og 
regionerne arbejder jeg på udvikling af kurserne. Jeg holder evalueringsmøder med de studerende, og jeg skriver rapporter. 
Jeg er med til at ansætte de nye lektorer og professorer. Så snakker jeg med journalister og folk der er sure, og i det hele 
taget svarer jeg på en masse spørgsmål og tager en masse beslutninger – også nogle, der er svære. Det fede er at kende 
uddannelsen ud og ind og have en dagligdag i selskab med topforskere, studerende, administrativt personale, pædagogiske 
eksperter og gode kolleger fra andre universiteter. 

Hvad ser du som medicinstudiets største udfordring? 
• At forudse, hvad lægens rolle bliver i fremtiden og skabe en uddannelse, der både gør de studerende klar til nutidens og 

fremtidens sundhedsvæsen

Hvad er du mest stolt af at have udrettet i din tid som studieleder? 
• Det er min forgænger, Jørgen Olsen, der står bag vores nye studieordning, og jeg har fået lov at indkøre og finetune den, 

så alle kurser nu får tilfredsstillende evalueringer.  Jeg er meget tilfreds med, at vi har skabt Region Sjælland sporet, og med 
at have været med til at starte en masteruddannelse i personlig medicin. Og så er jeg da lidt stolt over at have holdt fanen 
højt gennem snart tre corona-semestre.

Hvor ser du medicin-uddannelsen om 10 år?
• Hvad har vi mere af, hvad har vi mindre af?  Vi har helt sikkert stadig en solid, basal biomedicinsk basis, og det vil stadig være 

læger, vi uddanner. Samtidig har vi styrket det digitale område, herunder AI, og vi har styrket undervisningen i tværfagligt 
samarbejde, patientinddragelse og ledelse. Måske har vi fået lidt valgfrihed på bacheloren, og vi har fået en pædagogik, der 
fokuserer meget mere på de studerendes ansvar for egen læring (individuelt og i fællesskab).

Næste månedsmøde SPECIALE EDITION

Onsdag d. 24. marts kl. 17:00 på ZOOM

Vi snakker om specialet på 11. semester og forskningsår!
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Få professionelt navneskilt til klinik med eller uden navn. 

GAVEKORT TIL NETTO 
PÅ 500 KR. 

FÅ NAVNESKILTE TIL KLINIK

Gavekortene vil blive givet til de første 
500 studerende, der melder sig ind i FADL 
og som minimum køber den anbefalede 

forsikringspakke til 1.949kr. 

FADL udlodder 500 stk gavekort á 500 kr. til Netto. 

UDEN NAVN: GRATIS
MED NAVN: 25 KR. 

Bestil inden 
d. 19. marts på 
mit.fadl.dk 
og vær klar til klinik i 
foråret.

Afhentes 
i sekretariatets 
åbningstider

Navn Navnesen
Lægestuderende

FADL fejrer Kvindernes 
Kampdag med en 
konkurrence på FADL 
Københavns facebook-side. 
Deltag inden den 11. marts! 
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Unge kvinder og mænd søges til projekt omhandlen-
de generel anæstesi
 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
• Er rask.
• Er mellem 18 og 35 år gammel.
• Har et BMI på mellem 18 og 30.
• Er ikke-ryger.
• Ikke tager medicin til daglig

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.
Ved deltagelse i projektet skal du gennemgå en helbredsundersøgelse samt to stort set 
identiske forsøgssessioner fordelt på fire dage med MR-skanninger, psykologiske tests og 
i alt to gange generel anæstesi. 
Alle forsøg udføres på Rigshospitalet Glostrup, og der ydes økonomisk kompensation for 
deltagelse heri.
Der kan læses mere om forsøget, dets metoder samt 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 yderligere oplysninger kontakt venligst:

Signe Sloth Madsen, læge
Signe.sloth.madsen@regionh.dk / tlf. 40 25 47 90

Projektet udføres af:
• Signe Sloth Madsen, læge. Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte. 

Rigshospitalet Glostrup. 
• Mohammad Sohail Asghar, læge, phd, master of disaster management. 
•  Karsten Skovgaard Olsen, overlæge, dr.med. 
• Professor Ismail Gögenur, overlæge, dr.med, Center for Surgical Science, Sjællands 

Universitets hospital, Køge
• Professor Kirsten Møller, overlæge, phd, dr.med. Afdeling for Intensiv Behandling af 

Hjerne- og Nervesygdomme. Rigshospitalet. 
• Professor Henrik Bo Wiberg Larsson, overlæge, dr.med. Functional Imaging Unit, Klinisk 

Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling. Rigshospitalet Glostrup. 

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi 
på Bonkolab, Rigshospitalet

Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation 
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til 
ovenstående projekt med start i august 2021.

Vi tilbyder:
• Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision
• Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
• Oplæring i transplantations-relateret immunologi
• Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
• Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
• Mulighed for at skrive kandidatspeciale
• Udarbejdelse af videnskabelig artikel 
Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Det er for os 
vigtigt med fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentligt erhvervsarbejde 
parallelt med dette eller at tage fag på studiet. Forskningsåret kan være en forberedelse 
til et evt. senere ph.d.studium.

Løn søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller.
Ansøgningsfrist er d. 21/3, og samtaler vil blive afholdt i uge 12. Motiveret ansøgning, inkl. 
CV og karakterudskrift, sendes til professor Klaus Müller på klaus.mueller@regionh.dk og 
phd.stud. Maria Ebbesen på maria.schou.ebbesen@regionh.dk. Spørgsmål vedrørende 
stillingen er meget velkomne og kan rettes til Klaus Müller på mail.

To til fire forskningsårsstuderende søges til interna-
tionale studier samt oplæring i klinisk forskning

Om stillingen
Tilbyder den ultimative oplæring for en kommende klinisk forsker. Du vil blive en del af et af 
vores internationalt forskningshold, som skal lave ’LIVING SYSTEMATIC REVIEWS’, der vurderer 
og sammenligner de forskellige vacciner eller behandlinger mod COVID-19. Holdene består 
af erfarne og ambitiøse forskere fra fem forskellige kontinenter.  Du vil hjælpes med starte 
et projekt, som så vidt muligt bliver skræddersyet dine ambitioner/interesser. 
Du vil få to mentorer som er ph.d studerende (hhv. læge og psykolog) oplært i klinisk 
forskning ved Copenhagen Trial Unit med supplerende international akademisk erfaring 
(Harvard Medical School / UC Berkeley).
Din mentorer vil sammen med professor i evidensbaseret klinisk praksis, Christian Gluud, 
og professor i klinisk forskningsmetodik, Janus Christian Jakobsen, sikre at du vil oplæres i:
• Epidemiologi og biostatistik.
• Alle elementer i udarbejdelsen af systematiske reviews herunder Cochrane metodik 

og hvordan du senere kan starte dit eget Cochrane review. 
• At blive en dygtig peer-reviewer.
• Effektiv professionel networking.
• 
Ansættelsesforhold
Varigheden er tiltænkt 12 måneder. Lønnen vil være 10.000,- DKK/mdr. som 
forskningsårstuderende. 
• Fokuseret 2-ugers ophold på forskningsafdelingen ’Department of Health Research 

Methods, Evidence, and Impact’ (McMaster University,Canada) (givet at rejse til 
Canada bliver muligt). 

• Såfremt du er interesseret i at det skal være et led i dit bachelorprojekt, 
kandidatspeciale eller forskningsperspektiv/ forskningsophold på 11. semester kan 
dette også komme på tale.

Om Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning
Det er en forskningsafdeling under Region Hovedstaden beliggende på Rigshospitalet 
fiansieret af den danske stat (www.ctu.dk). Vi er involveret i systematiske reviews og 
randomiserede kliniske forsøg nationalt og internationalt. Copenhagen Trial Unit fungerer 
som rådgivningscenter for klinisk interventionsforskning og tilbyder infrastruktur til alle 
aspekter af et givent klinisk forskningsprojekt (design, dataindsamling, data management, 
central datamonitorering, dataanalyser, medicinsk kommunikation og praktisk 
gennemførelse af randomiserede kliniske forsøg, inklusive systematiske bedømmelser af 
sådanne forsøg). 

Om dig
Vi leder efter ildsjæle som ønsker at blive en kommende sværvægter indenfor klinisk 
forskning. Ambition og potentiale værdsættes højest. Du skal kunne se dig selv fortsætte 
klinisk forskning ved siden af studiet og din kliniske hverdag i fremtiden. Vi ser gerne at dit 
skriftlige engelsk er på højt niveau og at du har en god matematisk sans. Forskningserfaring 
er intet krav. 
Ansøgning (inkl. CV, karakterer og motiveret ansøgning) sendes til Læge/Ph.D studerende 
Steven Kwasi Korang steven.korang@ctu.dk inden 15. marts. Kontakt evt. Steven (25 38 87 
93) eller Sophie Juul (26 81 38 30) ved spørgsmål eller interesse.

Forskningsårsstuderende søges til projekt om kræft-
behandling og sukkersyge
I COLECDIAB studiet undersøger vi om behandling af tyktarmskræft med
kirurgi og evt. efterfølgende kemoterapi medfører en øget risiko for at udvikle
type 2 sukkersyge.
Det er et klinisk studie hvor vi undersøger 60 patienter med nydiagnosticeret
tyktarmskræft med metaboliske tests før, 3 uger og et år efter kirurgisk
fjernelse af en del af tyktarmen.

Vi tilbyder
• En mulighed for at få praktisk erfaring med et vigtigt klinisk/metabolisk studie
• At du bliver en del af en dynamisk forskningsgruppe i et fagligt inspirerende miljø 

på Endokrinologisk afdeling/Gastroenheden på Hvidovre Hospital og får løbende 
supervision

• Forskningsårsstipendium (løn under forskningsår).
• Selvstændigt sideprojekt og førsteforfatterskab på en videnskabelig artikel, som også 

kan bruges som kandidatopgave

Vi søger
• En stud.med. på kandidatdelen med interesse for forskning indenfor
metabolisme og kombinationen af endokrinologi, kirurgi og onkologi.
• En person, der skal kunne arbejde fuld tid i 12 mdr.

Følgende erfaringer er et plus, men ikke krav
• Stikkererfaring (stort plus) – ellers får du det :)
• Erfaring med patientkontakt fx fra FADL-vagter
• Kendskab til Sundhedsplatformen, REDCap eller statistikprogrammer er også en 

fordel, men ikke et krav.

Er du interesseret, så send dit CV og en kort ansøgning hurtigst muligt til
louise.lang.lehrskov.01@regionh.dk eller maria.saur.svane@regionh.dk.
Samtaler vil blive afholdt løbende. Start tidligst 1.maj 2021 eller efter aftale.
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To forskningsårsstuderende til klinisk forskning 
inden for nefrologi/kardiologi 

Nefrologisk afdeling på Rigshospitalet søger to medicinstuderende med interesse inden 
for nefrologi og/eller kardiologi til et klinisk forskningsprojekt med holtermonitorering af 
patienter i dialysebehandling. 
Baggrund: Arytmier og ’sudden cardiac death’ er årsag til >1/3 af dødsfaldene blandt 
patienter i kronisk dialysebehandling.

Formål: Undersøge forekomsten af forskellige arytmier og forstyrret sukkermetabolisme 
hos patienter i kronisk dialysebehandling samt forskellige arytmiers betydning for udvikling 
af kardiovaskulær sygdom eller -død 

Om jobbet: Du vil primært blive tilknyttet Forskningsgangen på Nefrologisk Afdeling 
på Rigshospitalet, hvor du vil få en plads blandt andre PhD- og forskningsårsstuderende 
og have dine nærmeste vejledere let tilgængelige. Du vil sammen med den anden 
forskningsårsstuderende få det daglige ansvar for projektet, og dine primære arbejdsopgaver 
vil bestå i patientinklusion, på- og afmontering af holter- og glukosemonitorer samt 
indtastning af data. Sideløbende har du mulighed for at lave kandidat- eller bacheloropgave 
inden for registerforskning i kardiovaskulære sygdomme med henblik på publikation. 
Arbejdssted vil primært være Rigshospitalet og undervejs i studiet også enkelte ugedage 
på regionens øvrige dialyseafsnit. 

Om dig: Du er medicinstuderende og har færdiggjort 4. semester bachelor. Du er organiseret, 
engageret, en god samarbejdspartner samt empatisk og venlig over for deltagende 
patienter. Du kan starte 1/8-2021 og være tilknyttet projektet 12 måneder frem som 
forskningsårsstuderende.

Vi tilbyder: 
• Ansættelse af 12 måneders varighed med løn (10.000 kr./md.)
• Udarbejdelse af kandidat- eller bacheloropgave under kyndig vejledning 
• Førsteforfatterskab og mulighed for medforfatterskaber
• Erfaring med både klinisk og registerbaseret forskning 
• Mulighed for at etablere kontakter med nefrologer og kardiologer i hele Region 

Hovedstaden
• Vejlederteam bestående af: forskningslektor, overlæge PhD Mads Hornum, 1. 

reservelæge PhD Nicholas Carlson og læge PhD-studerende Ellen Linnea Freese 
Ballegaard

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, ser vi frem til at modtage din motiverede 
ansøgning og CV senest den 10/4-2021, hvorefter ansættelsessamtaler bliver afholdt. 
Ansøgning og spørgsmål rettes til ellen.linnea.freese.ballegaard@regionh.dk, tlf: 41 42 90 27.
Bedste hilsner 
Mads Hornum, forskningslektor, overlæge PhD
Nicholas Carlson, 1. reservelæge PhD
Ellen Linnea Freese Ballegaard, læge PhD-studerende
Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet Social Sundhed

Sundhedsvæsnet er for alle, men alligevel er 
der stor social ulighed i sundhed, og socialt 
udsatte dør i gennemsnit 19 år før den 
resterende del af befolkningen. 

For socialt udsatte grupper, så som 
mennesker med misbrug, hjemløse og 
multidiagnosticerede, er det hårde liv, der ofte indebærer dårlig livsstil og egenomsorg, 
medvirkende til en høj sygelighed og dødelighed. Mange af disse borgere har svært ved 
at navigere i sundhedsvæsnet, og føler sig tit misforstået og fejl behandlet. 

På samme måde har sundhedsvæsnet ofte selv svært ved at rumme socialt udsatte borgere 
og opnå deres behandlingsmæssige mål med den kommunikation, hensynstagen til forhold 
og opfølgning, der kræves. 

Vores mål i Social Sundhed er at styrke kommunikationen og tilliden mellem de 
sundhedsprofessionelle og udsatte borgere. Dette gør vi ved at ledsage borgere, med 
forskellige sociale udfordringer, til deres aftaler i sundhedsvæsnet. 

Derved vil borgerne blive trygge i deres anvendelse af det offentlige sundhedsvæsen, og 
nødvendig behandling vil finde sted på et tidligere stadie. 

At være frivillig, eller brobygger som vi kalder det, i Social Sundhed har en dobbelt virkende 
effekt - du er både med til at bedre udsatte borgeres oplevelser med sundhedsvæsnet, men 
du er på samme tid også med til at styrke din egen fremtidige profession. 

Kom og hør mere om Social Sundhed, og hør om hvilke muligheder du har som frivillig hos os. 
Onsdag D. 17/3 kl. 17:30-18 – Online op Zoom via link, som findes på vores begivenhed: 
Infoaften København (under Social Sundheds begivenheder).

Forskningsår/kandidatopgave til coronaforskning – 
brug for start ASAP!
Kan spyt bruges som skånsom metode til COVID19 diagnostik som led i genåbningen af 
samfundet?

Dette er vi i gang med at undersøge i et stort studie som sammenligner spytopsamlinger 
med næse- og mundsvælgspodninger til diagnostik for COVID-19. Der skal inkl 32.000 
borgere over de næste 2 måneder, der alle bliver testet med spytopsamling og podninger 
i næse- og mundsvælg til PCR analyse på DTU. Vi har i den forbindelse lige opnået en 
stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden til gennemfører projektet og vi søger derfor en 
forskningsårsstuderende, der kan stå for en undersøgelse af om vi kan bruge måling 
af mængden af virus i spyt til at forudsige sygdomsforløb og udvikling af antistoffer 
efterfølgende. Der er ansat personale til at stå for dataopsamlingen og din rolle vil primært 
være at stå for forsøgskoordinering og skrive en artikel som førsteforfatter (luksus!). Etisk- 
og datagodkendelse er i hus (endnu mere luksus!!) og projektet er klar til at gå i gang med 
dags dato. Udover dette projekt vil, der også være mulig for medforfatterskab på andre 
studier alt efter interesse. 

Vi er en tværfaglig forskningsgruppe bestående af 
ØNH-kirurger, mikrobiologer, akut mediciner og 
infektionsmedicinere som du vil arbejde tæt sammen 
med. Der er behov for at du er initiativrig og kan arbejde 
selvstændigt under forskningsvejledning. Da projektet 
skal finde sted i forbindelse med oplukningen af 
samfundet er det behov for at du kan starte så hurtigt som 
mulig og seneste med udgangen af marts måned. Du vil 
blive aflønnet med 12.000kr per måned og hvis der ikke er 
mulighed for at tage et forskningsår, vil der i stedet også 
være muligt at blive aflønnet som forskningsmedarbejder 
ved siden af studiet og i stedet bruge projektet som 
kandidatopgave. Du er således også velkommen til tage 
kontakt, hvis sidstnævnte kunne have interesse. 

Læs mere om studiet på www.bekæmpcorona.dk og se 
evt 21Søndag på DR som lavede et indslag om studiet 
den 21/2 (19 min inde i programmet). 

Ring/skriv til Tobias Todsen, læge, ph.d., ekstern lektor 
på ØNH kirurgisk afd, Rigshospitalet, hvis ovenstående kunne have interesse. Grundet 
tidpresset for at komme i gang, udvælges en kvalificeret ansøger ved først til mølle-princip.

Kontakt oplysninger
Tobias.todsen@regionh.dk 
M: 51847468

Øjenlægepraksis i Hillerød søger medicinstuderende

Der søges studerende til at assistere med det kliniske arbejde, blandt andet gennem 
foretagelse af forskellige oftalmologiske forundersøgelser.
Det faste personale består af to øjenlæger, to optikere, to klinikassistenter og en optikerelev.
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 Maria@nsok.dk
Vi ser frem til at høre fra dig J

En fjeldørred må ikke gå med ring i øret! 
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Har du også fået nok af  det hele? Måske er det gået op for dig at du har Københavnerkuller, og er vågnet 
op fra det kollektive Stockholmssyndrom vi befinder os i, hvor vi går rundt og siger til os selv at bilos og 
beton er meget federe end mark og skov. Så skulle du måske prøve Jylland? MOKs mand i felten har været 
der, og lavet de fejl som du så ikke behøver at lave. Turen gik til fods op ad hærvejen med oppakning, 
trangiasæt og overnatning i Shelter på vejen.

1 - Du har lige købt en supersmart letvægtshængekøje, så 
du kan sove HVOR SOM HELST, NÅR SOM HELST! 
Du har selvfølgelig testet at den er lang nok osv. Her vil det 
være hensigsigsmæssigt at tjekke om snorerne i enderne rent 
faktisk er langt nok til at nå rundt om et træ, eller om du skal 
medbringe eget tov. Konsekvensen heraf  er nemlig at du skal 
sove på et koldt og hårdt sheltergulv. Liggeunderlag vil klart 
forbedre din oplevelse.

2 - Jylland er et dejligt sted, men det er også et mørkt og 
koldt sted. Især om natten. Husk at tjekke vejrudsigten, eller 
alternativt lad være med at planlægge din tur i start marts.

3 - Hærvejsappen er gratis, og har forhåbentlig også været gratis 
for staten at få udviklet. Ikke imponerende. Da den kun viser 
afstande til næste shelter i fugleflugt, er det vigtigt at tjekke om 
ruten du følger er meget direkte (disclaimer, det er den ikke). 
Der bør tages højde for dette, så du stadig kan bevæge dine 
ben mod enden af  turen, og nå frem inden det bliver mørkt. 

4 - Noget du trods alt kan på appen, er at tjekke faciliterne på 
de enkelte shelters. Husk at tjekke om der er vand ved shelteren, 
så du ikke finder dig selv alene ude i en skov i Hedensted uden 
mere at drikke efter en lang dag.

5 - Læg din telefon et sikkert sted, hvis det er dit eneste kort 
og måde at kontakte omverdenen på. Du skulle jo nødigt finde 
ud af  at du havde tabt den et vilkårligt sted på en grusvej inden 
for den sidste time. Dog dejligt at løbe lidt uden taske.

JAGTEN PÅ LUFTFORANDRING

6 - Ved høj belastning bliver fødder ømme. Vabler kan forekomme 
i massevis. Brug gerne fodtøj der er egnet til formålet eller 
medbring vabelplastre. Egentlig bare medbring begge dele. Alt 
andet ville jo være decideret dumt.

Så er du klædt helt på til at tage afsted, og få lidt afveksling fra de samme 
fire vægge der har ageret baggrund for dine zoom-møder det sidste år. 
God tur! Anders // MOK.red
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Søde ørebørn
Kræftknude på halsen
Ørebørn med kræft

Afstem FMK?
Hahahahaha, nej vel?

Save i knogler

Torsio testis
aldrig mere p-piller

steril til døden

Se i min numse
Hvad mon du finder i den?

Sort blod og en snus 

Kan du li’ kaffe?
Og børn uden problemer?

Ritalin og tæsk

Penge og bryster
Store, runde, fastere

Bryster og penge

Huden er sygt klam
Hydrokortison, HURRA!

Håber det hjælper

Pest og kolera?
Kom igen en anden dag
Slap lige lidt af

Smøg i mundvigen
Seponerer iltbrille
Tusind pakkeår

Her er så mørkt mor
Leder efter min barndom

Retinoblastom

Hør noget morsomt!
Pseudomonas dufter godt

Findes i vandet

Her er så mørkt mor
Ingen læser beskrivelsen
jeg valgte det selv

Fuld fart, kokain
Helst flyve helikopter
Dehydratio

Nu si’r vi godnat
Jeg kysser dit øjenlåg
Min hemmelighed

Flækker dit sternum
Specialet eller dig

Hvem overlever?

Du har HIV, snart AIDS
Resistens er dit problem

Tuberkulose

Onko bonko øv
Jeg har en dårlig nyhed
Fesen prognose

Du må aldrig glemme
Intet så tykt som blodet 
Kløe i badet 

Patienten lyver 
Førtidspension? Nej Brian 
Kom igen i morgen 

Seje sygdomme 
Hashimoto, nej diabetes
Kun diabetes 

Radiologi

Almen medicin

Infektionsmedicin

Ortopædkirurgi

Onkologi

Øre-, næse- og halskirurgi

Plastikkirurgi 

Hæmatologi

Lungemedicin

Børne- og ungepsykiatri

Oftamologi

Akutmedicin

Socialmedicin

Urologi

Klinisk mikrobiologi

Thoraxkirurgi

Dermatologi

Anæstesi

Endokrinologi

Gastroenterologi

MOK har været på et helt vildt kort kursus i poesi, og har kastet os over 
det eneste emne som interesserer os: De 39 specialer! Kan du gætte hvilke 
specialer der har været igennem MOKs lyriske affaldskværn?

MOK præsenterer:

H A I K U - H A L LØ J !
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MOKOSKOPER
af MagicMyken

DU GÆTTER ALDRIG HVAD DER SKER FOR DIG!
Heldigvis kan du læse alt om hvad den nærmeste 
fremtid byder på lige her, med et dugfrisk MOKOSKOP.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Den korteste vej mellem mennesker er et smil, 
ifølge Viktor Borge. Du synes derimod at det er en 
knytnæve i fjæset. Det løser overraskende mange af 
dine problemer, men dit pensum i hæmatologi kan 
du ikke slå dig ud af. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du lyver overfor licensmanden, og siger du kun lytter 
til livemusik,  chatter med dine venner vha. postnord 
og læser tung litteratur som aftenunderholdning.
Du bliver tiltrukket af fantasien og smider din 
computer, fjernsyn og telefon ud. Desværre er der 
ingen livearrangementer under corona, og dine 
venner når at glemme dig inden dine breve når frem. 
Du når kun igennem de første kapitler af “Forbrydelse 
og straf”.

Vædderen
20. marts - 19. april
Der er uro i stjernerne, og du må leve i uvishedens 
mørke.

Tyren
20. april - 20. maj
Du bliver vaccineret og oplever en masse bivirkninger.
Du får pludselig golfalbue. En pludselig trang til 
at investere i kryptovaluta. Du kan ikke længere få 
erektion uden at der kommer en underlig suselyd. 
Du kan pludselig tale katalansk. 

Tvillingen 
21. maj - 20. juni
Du er hjemme hele tiden, så du kan ligeså godt prøve 
det der med at planlægge din madlavning lidt, og 
handle mere økonomisk ind, Jamie Oliver-style. Du 
laver en ordentlig gang hønsekødssuppe, der bare 
kan stå og simrer hele måneden, mens du hapser 
lidt løbende.. Du mister lysten til hønsekødssuppe 
efter 3 dage, men du vil jo heller ikke smide mad 
ud, og selvom du fjerner din egen brandalarm og 
lukker døren til køkkenet, kan du ikke løbe fra dine 
problemer for evigt.

Krebsen 
21. juni - 21. juli
Du prøver at fixe din Huawei WIFI-router og lige 
pludselig har du hacket dig igennem Kinas firewall 
(de har åbenbart aflyttet dig hele tiden). Du ser de 
mest hæslige ting derinde, og du bliver aldrig den 
samme igen.

Løven
22. juli - 22. aug.
Din verden bliver vendt op og ned da du får at vide 
at Titanic er “based on a true story” og du kan ikke 
forstå at folk går rundt og smiler og hygger sig når 
de ved at sådan noget tragisk har fundet sted. Da 
din ven også fortæller dig at Transformers er fiktion, 
bryder hele din verden sammen.

Jomfruen. 
23. aug. - 22. sep.
Alle omkring dig har dårlig ånde synes du. Der går 
ikke længe før det går op for dig at din mund er lidt 
blødere end normalt, og det du troede var tandpasta 
viser sig at være barrierecreme. Dine gummer har 
aldrig været blødere. Du beslutter at du vil stoppe 
med at stjæle forsyninger når du er på FADL-vagt, 
og husker pludselig at Grethes numse duftede 
umiskendeligt af Zendium, da du skiftede hende på 
aftenvagten i søndags.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du ser Melodi Grand Prix og finder ud af man ikke 
behøver at kunne synge for at kalde sig musiker. De 
andre reservelæger på Onkologisk er med på ideen 
om at lave et boyband, og med navnet “bOnkoBoys” 
er i klar til at indtage verden og få lortet til at gå ned 
som en dissemineret pancreascancer.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du har hovedpine og din læge ordinerer panodil. Du 
synes ikke rigtig det virker, indtil din læge opdager at 
de skal justeres for din vægt. Du tager 38 g panodil x 
4 dgl. Du anmelder din læge for fatshaming.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du får dig en økonomisk værge, fordi det virker 
nemmere. Britney Spears far melder sig, og han 
har masser af erfaring. Han tvinger dig til at lave 
reklamer og indspille musikvideor, og frustationen 
stiger da du ikke kan indfri hans forventninger. Det 
er også lidt bøvlet at du får udbetalt din SU som 
lakridssnørrebånd.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du melder dig til et medicinsk forsøg, og spenderer 
straks de 700 kr du står til at tjene. Først da du 
møder op går det op for dig at du skal lægge krop 
til medicinstuderendes CAMES-undervisning i 
analeksploration. Din flirt gennem sidste år, kan du 
aldrig se i øjnene igen, og du sletter nummeret som 
det første når du kommer hjem.


