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MOK udkommer.
Hele Danmark skal i byen
Sine græder
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Sine har ondt i maven
Maria græder
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Johan, Sine og Maria græder, men søger 
hjælp i kirken... online... 
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Gabriela er glad
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Maria leger med tis 
Pusterummet har generalforsamling 
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Sine er glad igen

Sine drikker øl og græder igen
Maria pakker sit liv ned i flyttekasser

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

Sofie (ansv. red)Lukas

Albin

Hvordan har klumpfisken bukser på?

Når det er din fødselsdag og du har fået 
bord til alle vennerne på værtshus
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LØB
LAAANGSOMT
Det er forår, og mange  af os snører løbeskoene for første gang. Eller måske har du 
været god i år og holdt nytårsforsættet ved lige indtil nu? Uanset hvor rutineret du 
er, afslører MOKs selvudnævnte løbeekspert nu fejlen, du bare ikke må begå!

Løb er Danmarks måske mest udbredte sportsgren og 
med god grund - Det er nemt, billigt og tilgængeligt 
for de fleste med to ben og bare en smule brusk 
tilbage i knæene. Og der er da heller ikke noget bedre 
end at hoppe i løbeskoene efter en lang læsedag og 
tage en tur eller to om søerne, og se om ikke man 
kan følge med en af de seje NBRO-typer. Men det er 
faktisk deri fejlen består – Rigtig mange af os løber 
for hurtigt. Forvirret? Helt fair.

Noget af det bedste er at løbe en tur hvor man presser 
sig selv en smule hele vejen. Når man løber et nøk 
langsommere end éns maximale tempo, ender man 
nemlig med at være dejligt træt og have den der fede 
følelse af at have løbet ret hurtigt. Du ved, No pain 
no gain. Problemet er at risikoen for skader og 
udbrændthed stiger jo hurtigere vi løber. Så 
når du giver den smadder hver eneste gang, 
ender du meget nemt med en skade, eller 
endnu værre med at blive træt af at løbe fordi 
du altid har en forventning om at du skal køre 
dig selv træt. 

Uanset om du bare godt kan lide at 
løbe, eller gerne vil blive hurtigere, så 
er kodeordet kontinuitet. Det er langt 
bedre at holde løberiet ved lige hver 
uge, i stedet for at okse dig selv i stykker 
på en måned og så holde pause i et halvt 
år.  Og hvis du skal gide at løbe hver eneste 
uge skal det være rart og afslappet. Du skal 
kunne snakke (det sikrer du dig ved tage en 
ven med), og ikke spænde op i kroppen eller 
presse dig selv. Til gengæld kan du veksle det 
lavere tempo til lidt en længere tur, og nu har 
du oven i købet overskud til at nyde udsigten. 
Træningsudbyttet er langt hen ad vejen det 

samme som da du løb en halv-hurtig tur, 
men du bliver ikke mentalt udmattet, 
og du er bedre beskyttet mod skader. 
Train, don’t strain.

Selvfølgelig kan du godt løbe hurtigt 
en gang i mellem – Du skal bare tænke 
på de hurtige løbeture som tequila-
shots: Kan en runde tequila-shots gøre 
fredagsbaren lidt sjovere? Ja, hurtig 
træning gør dig hurtigere, men kun hvis 
du bruger det med måde. Skal jeg drikke 
tequilashots hvis jeg ikke kan lide det? Nej 
du kan  sagtens være en glimrende løber 

uden at have hurtige løbedage. Jeg vil 
gerne lære at drikke tequila, skal jeg bare 

købe en flaske og bælle? Nej, spørg en 
ven eller find begyndertips til tempo- 
og intervaltræning på nettet. Jeg elsker 
tequila, kan jeg drikke det hver dag? Nej, det 

bliver du syg af. Skal jeg drikke tequila-shots på 
tom mave? Nej, al hurtig træning starter med 
en god opvarmning. Bliver alle dage sjovere 
af tequila-shots? Nej, du har et problem. De 
fleste ”hobbyløbere” bør ikke have mere 
end 1-2 hurtige dage om ugen.

Løb er langt hen ad vejen ligesom en 
universitetsuddannelse. Du bliver ikke en 
god løber af at prøve på at overgå dig selv 

hver eneste uge. Skader rammer selv den 
bedste, og så der er ikke andet at gøre end at 

holde en pause til man er tilbage på toppen. 
Det er ikke den enkelte løbetur der gør dig 

bedre, men det helt vilde antal kilometer du 
kommer op på, når du løber lidt hver eneste 
uge i 6 år. 

Johan \\ MOK-red.



4     |     A N N O N C E R            

Unge mænd søges til projekt omhandlende generel 
anæstesi
 
Du kan 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 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 om metoder, 
forløb eller andet, er du meget velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale.  

FOR YDERLIGE OPLYSNINGER, KONTAKT VENLIGST

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

Speciale- eller medicinstuderende 
til forskningsophold 
Vi søger medicinstuderende med interesse for behandling af 
svær overvægt, endokrinologi og metabolisk sundhed til et større klinisk forsøg

Projektet:
Prævalensen af svær overvægt er fortsat stigende, ikke mindst blandt børn og unge, 
med enorme konsekvenser både på individniveau og for samfundet. I dag tilbyder 
mange kommuner struktureret livstilsbehandling til børn og unge med svær overvægt, 
indbefattende bl.a. kost-og motionsvejledning, familierådgivning og psykologsamtaler. 
På trods af denne intensive indsats, opnår 25% ikke et vægttab, og går dermed en svær 
fremtid i møde med stigende vægt, stigmatisering, social isolation samt overvægtsrelaterede 
følgesygdomme. I tillæg til kost og motion kan man i dag tilbyde medicinsk behandling til 
voksne med svær overvægt (Liraglutid, Saxenda ®), hvilket resulterer i vægttab på omkring 
5-10%. 
I dette forskningsprojekt undersøger vi effekten af Liraglutid i tillæg til livstilsbehandling 
hos unge med svær overvægt, som ikke har kunne tabe sig på livstilsbehandling alene. 
Derudover ønsker vi at undersøge en række biologiske-og adfærdsrelaterede parametre, 
der potentielt adskiller de børn og unge, der opnår vægttab med livstilsbehandling alene, 
og dem der ikke gør, for på den måde at kunne opspore og sætte tidligt ind overfor netop 
denne gruppe sårbare unge. 
Projektet er forankret på Biomedicinsk Institut (BMI), KU, og udføres i tæt samarbejde 
med overlæge Jens-Christian Holm, der står i spidsen for The Children’s Obesity Clinic på 
Holbæk Hospital. Forskergruppen på BMI (the Clinical Translational Metabolism group) 
ledes af Professor Signe S. Torekov og består derudover af dygtige og engagerede læger, 
bioanalytikere og ph.d.-studerende.

Vi forventer af dig:
• Du skal skrive speciale i efteråret 2021 (forskningsperspektivet), eller
• Du er på 9-11 semester og interesseret i et forskningsår, eller 
• Bachelorstuderende med forskningsinteresse.
• Du kan lide at arbejde med mennesker og er god til at arbejde selvstændigt
• Mulighed for stipendiat (vejledt og i samarbejde med gruppen)

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
• Udførsel af måltidstests, blodprøvetagning samt fedtbiopsi
• Optagelse af anamnese og objektiv undersøgelse (til forskningsbrug)
• Vægtkonsultationer samt kost-og motionsvejledning
• Løbende kontakt med forsøgspersoner for optimal deltagelse i forsøget 

Vi tilbyder:
• Medforfatterskab og rig mulighed for at arbejde med data fra et nyligt afsluttet stort 
fedmestudie
• Tæt vejledning under hele forløbet, inkl. artikelskrivning og statistik
• Mulighed for at deltage samt præsentere ved journal-clubs, seminarer og konferencer 
(fx DES o.l.)
• Indblik i forskningsverdenen inden for et yderst samfundsrelevant og forskningsaktivt 
område

For yderligere information kontakt venligst: Post Doc, MD. Eva Winning, epwi@sund.ku.dk, 
tlf.: 40841896, eller Prof. Signe Torekov, torekov@sund.ku.dk 
Ved mailhenvendelse vedhæft gerne et kort CV samt motivation for at være en del af 
projektet.

Forskningsstipendier – 4 ledige
Gigtforeningen har 4 2-årige forskningsstipendier til besættelse. Forskningsstipendierne 
er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter. Der kan søges om op til 2 
års løn. Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at der indsendes ansøgning 
om forlængelse, 2 måneder før første år udløber.  

Forskningsstipendierne skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som 
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra 
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er tirsdag den 17. august 2021 kl. 12.

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det 
hele i barndommen? 
Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 15. august 2021.

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 to dage om ugen. Vi er pt. tre forskningsårsstuderende og én phd-
studerende, som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem 
Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og hjertekar-
forskere fra Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Arbejdet. I samarbejde med én anden forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for 
koordinering med børn og forældre, samt en stor del af de kliniske undersøgelser. Ligeledes 
vil du evt. få muligheden for oplæring i at udføre hjerte-MR på vores forsøgsdeltagere. 
Derudover vil du få dit eget selvstændige artikel-projekt og lære både ”scientific writing” 
og statistik. 
Allerede fra starten af din ansættelse vil du have et stort ansvar, og 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. – et halvt til et helt år frem. 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 børn med overvægt
- 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 torsdag 
d. 6. maj. til

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

Introduktionsstipendier – 2 ledige
Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er  tirsdag 
den 17. august 2021.
Introduktionsstipendierne er ledigt til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter. 
Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. 
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

Introduktionsstipendierne skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som 
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra 
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

Ansøgningsfrist er tirsdag den 17. august 2021 kl. 12.

•	 	KBU	i	Region	Sjælland	uden	om	gældende	lodtrækning	med	garanti	for	ønsket	geografi
• Campusområde og kliniknær undervisning
•	 Indflydelse	på	udviklingen	af	Region	Sjælland-sporet
•	 	Klinikforløb	på	2.,	4.	og	6.	semester	på	det	sygehus	i	Region	Sjælland,	 

der passer dig bedst

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

Invitation
Virtuel Tour de Sjælland den 6. maj 2021, kl. 16:00-17:30
Undervisere og læger fra Region Sjællands sygehuse og psykiatri fortæller 
om uddannelses- og forskningsmulighederne på Region Sjælland-sporet

ZOOM: https://ucph-ku.zoom.us/j/69953898760
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Legat til medicinstuderende: Læge 
Johannes Bitsch og hustru Agnes 
Bitsch’ Mindelegat
Hvert år uddeles legatet ’Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes Bitsch’ Mindelegat’ til ca. 
10 medicinstuderende, der har opnået en bachelorgrad, og som efter legatbestyrelsens 
skøn har et dokumenteret behov for økonomisk bistand. 

Legatet er på 8.000 kr. til hver legatmodtager og det er muligt at ansøge, selvom du allerede 
har modtaget legatet tidligere. 

Frist for indsendelse af ansøgning i 2021 er den 1. maj. Uddeling finder sted i august/
september, hvor du får direkte besked, hvis du får tildelt legatet.

Fonden administreres af advokat Linea R. Conforti, Lund Elmer Sandager advokatfirma, og 
ansøgningen skal sendes enten via post til advokatfirmaet eller pr. e-mail til mel@les.dk.  

Du kan tilgå ansøgningsskemaet her:  https://les.dk/sites/default/files/files/laege_johannes_
bitsch_og_hustru_agnes_bitsch_mindelegat.pdf

Forskningsårs-studerende søges til klinisk forsk-
ning ved Dansk Hovedpine Center, Rigshospital-
et-Glostrup
Vi søger en engageret medicinstuderende til et forsknings-år i forlængelse af 4. semester K 
(forskningsperspektiv) med start i efteråret 2021.
Du vil blive tilknyttet vores klyngehovedpine-forskningsgruppe, der består af to ph.d.-
studerende, to forskningssygeplejersker, en afdelingslæge, en overlæge samt professor 
Rigmor Højland Jensen. Du vil være med til at udføre et større klinisk forsøg, men også have 
et selvstændigt projekt under supervision af en ph.d.-studerende.  

Vi tilbyder: 
- 12 måneders ansættelse med løn i 6 mdr.
- Erfaren vejledning til kandidat opgave samt publikation som første forfatter. 
- Mulighed for medforfatterskaber. 

Hvis du har lyst til at høre nærmere om projektet er du meget velkommen til at kontakt 
læge og ph.d.-studerende Anja Sofie Petersen på mail: anja.sofie.petersen@regionh.dk
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

April-oplæg om Den psykedeliske hjerne 
Hvornår: Torsdag 29/04 - 2021 kl. 17:00 - 18:00

Program:
Oplæg Den psykedeliske hjerne 17:00-18:00 
Månedsmøde afholdes efter oplæg 

Hvor: ONLINE ZOOM MØDE - link følger på Facebook 

Psykedeliske stoffer ændrer hjernefunktion og sindstilstand drastisk, og stofferne er et hot 
emne inden for psykiatrien og neurologien. Men hvad er stoffernes farmakologi og hvad 
sker der med hjernens funktion? I dette oplæg fortæller læge Martin K. Madsen, ph.d., om 
stofferne, hvad de (måske) kan klinisk, og hvordan man kan måle neurofarmakologien ved 
hjælp af PET- og MRI-scanning.
Foredraget kommer til at forgår over Zoom og kommer til at vare ca. 45 min. Link vil blive 
lagt op på begivenheden på dagen. Efter foredraget holder FORNIKS månedsmøde som 
alle er velkommen til at deltage i.

/FORNIKS

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står fortsat til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på 
mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94, hvor vi kan aftale 
en tid til samtale. Samtalen kan foregå i telefonen eller på en digital platform med billeder 
(zoom, Skype, Teams, Face Time) alt efter hvad du foretrækker. Tøv ikke med at tage kontakt, 
hvis du har brug for det.

Kommende aktiviteter hos Studenterpræsterne på KU

Gåtur med filosofferne
Det er godt at gå. Det mente i al fald en del af de kendte filosoffer – lige fra Rousseau til 
nulevende Frédéric Gros. Vi vil tage arven op fra dem på 3 gåture i maj. Hvad var det, der 
var så særligt for dem ved det at gå? Hvad sker der med ens tanker og opmærksomhed, når 
man går? Gåturene er tænkt som en afstressende pause fra studielivet. Enhver studerende, 
der kan gå, kan deltage og er velkommen. Studenterpræst Inger Lundager leder gåturen. 

Mødested og -tid: Onsdage 5. maj, 19. maj og 26. maj 16-17.30. Deltag én eller flere gange. 
Vi mødes foran KUB Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7, 2300 København.
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang 

Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku. 
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 
4 gange årligt

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

Vil du være tutor ved Medicin?
Vil du være med til at give de kommende medicinstuderende den bedste start på 
uddannelsen? Er du god til at undervise eller ønsker undervisningserfaring? Fungerer du 
godt i en social gruppe, og brænder du for at dele dine erfaringer fra studiet? Så er det 
måske dig, SUND søger som tutor til den kommende nye årgang.
Vi søger 12 studerende til at være tutorer for et sommer- og et vinterhold fra august 2021.

Arbejdsopgaver
Som tutor har du ansvaret for et hold af nye studerende af både sommer og vinterstart, som 
du følger indtil begyndelsen af deres 3. semester. Du vil være holdets primære kontaktperson 
i forhold til de spørgsmål, som de studerende måtte have.
Udover studiestartsugen drejer det sig om cirka 7 oplæg pr. hold samt andre enkelte oplæg/
arrangementer for årgangen. Herudover er du med til at danne gode rammer for sociale 
bånd blandt holdet og skabe forankring til studiemiljøet. Det forventes, at tutoren aktivt 
deltager og forbereder sine møder og opbygger en tryg og tillidsfuld relation med sit hold. 
Tutoren har en vigtig rolle i at afhjælpe evt. studiemæssige eller sociale problemer på holdet.

Introduktionskurser i uge 35 og uge 5
En vigtig del af tutorarbejdet er introduktionskurset i uge 35 og uge 5. Her møder du de 
studerende på Panum i deres første uge for at introducere dem til studiet og give dem en god 
start. Du skal påregne en del timers arbejde før og under introduktionskurset til både faglige 
og sociale aktiviteter. Det er en forudsætning for jobbet at du kan deltage i begge uger.

Dine personlige kvalifikationer
- Har bestået første studieår af din uddannelse ved ansættelse
- Har et særligt drive og engagement for at gøre studiestarten så god som mulig
- Er udadvendt, kan samarbejde i en gruppe og sætte skub i sociale tiltag
- At du er selvstændig, struktureret og god til at planlægge
- At du er god til at lytte og motiveret til hjælpe de studerende
- At du tør at bede om hjælp, hvis du er i tvivl eller har brug for sparring

Tidligere erfaring med vejledning eller undervisning er en fordel, men ikke en forudsætning 
for at søge stillingen.

Ansøgning
Medicinstuderende på bachelor- eller kandidatdelen på KU kan ansøge stillingen som tutor, 
så længe man opfylder følgende obligatoriske krav:
- Har bestået første studieår senest ved ansættelse uge 34 2021
- Du kan deltage i et heldags tutorkursus onsdag d. 18. august, kl. 9-17.
- Kan deltage i faste introduktionsdage i uge 35 og uge 5
Hvad skal din ansøgning indeholde:
Send os en motiveret ansøgning på max 1 A4-side med svar på bl.a. følgende spørgsmål:
- Hvilket semester på medicinstudiet ved KU er du på?
- Hvorfor vil du gerne være tutor?
- Hvad var godt og hvad var mindre godt ift. tutorordningen, da du startede på studiet?
- Hvad er i din optik, det vigtigste element til en god studiestart?
I ansøgningen må du meget gerne komme med en konkret og realistisk faglig eller social idé, 
som du mener, kan bidrage til en god studieintroduktion. Idéen må meget gerne afspejle 
dig og din rolle i at skabe en faglig og motiverende introduktion til studielivet på SUND.
Derudover skal du vedhæfte dit CV og indskrivningsbekræftelse (kan hentes fra 
selvbetjeningen på KUnet).

Ansøgningsfrist senest søndag d. 2. maj kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler vil foregå online i uge 18 og 19.
Hvis du skal til eksamen en af disse uger, må du gerne oplyse det i din ansøgning, så finder 
vi et andet tidspunkt. Du vil blive indkaldt til samtale via din KU-alumni-mail.

Ansættelse og lønforhold
Ansættelse finder sted fra 1. juli. Tutoren ansættes for i alt 86 lønnet timer fordelt på 36 timer 
efteråret 2021, 40 timer foråret 2022 og 10 timer efteråret 2022. Timerne omfatter oplæg og 
arrangementer for både sommer- og vinterholdet i perioden af 3 semestre.

Timelønnen udgør for tiden kr. 198,32 (niveau pr. 1. februar 2021) og lønudbetaling vil ske 
en gang pr. semester.
For at kunne sikre en høj kvalitet og videre fremtidsudvikling af tutorordningen ift. 
vidensdeling, gode erfaringer og overlevering mellem årgangene, er det nødvendigt at 
tilbyde forskellige stillingstyper. I den forbindelse kan tutorerne tilbydes stillinger af hhv. 
1- og 2-årige varighed eller tidsubegrænset ansættelser alt efter kvalifikationer, erfaringer, 
personlige ønsker samt fakultetets behov.

Hvis du har spørgsmål angående tutorordningen eller arbejdet som tutor, er du velkommen 
til at kontakte AC-studievejleder Signe Egerod Hubbard, signe.hubbard@sund.ku.dk.

Medicinstuderende søges til forskningsår
Emne: stress-biomarkører, glutamat og psykose 

Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår. Det foregår på Psykiatrisk Center 
København (Gentofte Hospital). Du bliver tilknyttet en stor forskningsenhed hvor der allerede 
er flere medicinstuderende, hvoraf én arbejder med samme datasæt du kommer til. Her har 
du din daglige gang, din hovedvejleder er til stede på samme forskningsenhed, og der er 
god supervision. Der er ugentlige møder, undervisning og skrivegrupper.

I projektet er data indsamlet og tastet. Vi forestiller os, at dit projekt undersøger om der er 
sammenhænge mellem biomarkører for stress og signalstoffet glutamat (målt ved proton 
magnetic resonance spectroscopy (H-MRS) af glutamat/glutamin) hos patienter, der har 
begyndende psykotiske symptomer. Din primære opgave i ansættelsen er at skrive en 
artikel, hvor du er 1. forfatter. Det er oplagt at planlægge dette ophold i forbindelse med 
11. semester og specialet.

Vi ansøger om et stipendie til aflønning, hvilket der er rigtig gode muligheder for at få og 
den studerende har mulighed for at præge indholdet/fokus i protokollen. Vi regner med, 
at du begynder på ansættelsen i august/september 2021.

Hovedvejleder: Dorte Nordholm, speciallæge i psykiatri, ph.d. er ansat som post. doc og 
klinisk lektor på Psyk. Center København, Bispebjerg/Gentofte.
Afdelingens professor: Merete Nordentoft.
Øvrig vejleder (på MR-data delen): Læge Ph.d. Christina Wenneberg.

Kontakt os gerne for mere information, eller send os en ansøgning
Dorte.nordholm@regionh.dk

Frist for ansøgning d. 4. maj 2021.
Psykiatrisk Center København
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Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger 7 nye kolleger til vores journalhold.

Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder 
i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der 
kræver kirurgiske indgreb. Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af 
indlæggelsesjournaler og neurologisk undersøgelse på elektive patienter i afdelingens 
ambulatorium inklusiv præoperativ vurdering og optimering. Vi går også stuegang på 
sengeafsnit efter behov, og hvis man har lyst, er der mulighed for at deltage i afdelingens 
øvrige aktiviteter. Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Nogle 
dage er vi to på vagt ad gangen, og vi deler det op i en tidlig vagt (7.00-nødvendigt) og 
sen (9.00-arbejdet er færdigt). Der er ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og 
ingen bagvagtsordning. 

Løn efter FADL’s lægevikaroverenskomst. 

Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter 
i løbet af enten juni eller juli måned, afhængigt af hvad der passer dig bedst. Vi forventer 
at du kan tage selvstændige vagter måneden efter at du har haft oplæringsvagter, dvs. fra 
d. 01-07-2021 eller 01-08-2021.  

Krav:
- Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold samt bestået alle elementer på 1. 
og 2. sem. KA.
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er 11 personer 
på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og 
udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen. Det er en fordel, hvis du har erfaring 
med at håndtere patienter i krise, og du skal være forberedt på at være tovholder på tværs 
af faggrupper og specialer. 

Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden hvor vi plejer at spise sammen (når 
restriktionerne tillader det), og vi søger nye kolleger, der har lyst til at være en del af et 
lille, socialt hold. 

Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til Louise Aarestrup på louise_
aarestrup@live.dk. Ansøgningsfrist er fredag d. 23. april 2021. 
Samtaler afholdes i uge 18. Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for 
mere information.

Mulighed for super godt job i psykiatrien!
 
Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger nye lægevikarer med start 1. juli. 
Oplæring og muligvis enkelte vagter i løbet af juni.
 
Vi er et hold på 10 lægevikarer der dækker vagter fra 12-19:24 på Bispebjergs Psykiatriske 
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. Som holdmedlem dækkes 3 vagter pr. måned 
+ 3 standbyvagter. Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge 
(Speciallæge i front). Arbejdet er varieret og lærerigt, og du får prøvet kræfter af med mange 
forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god 
mulighed for sparring og supervision af den tilknyttede speciallæge, men det forventes 
samtidigt, at man som lægevikar kan takle travle perioder og arbejde selvstændigt.
 
Oplæring tilbydes ved:
2 følgevagter (12-19:24) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre lægevikarer.
Region Hovedstadens introduktionsforløb, 5 hverdage i starten af hver måned mellem 9-16 
og forventes afviklet i de kommende måneder. (Grundet COVID-19 er dette muligvis udskiftet 
med et 2 dages online forløb den første mandag og onsdag i måneden.)
Obligatorisk SP-kursus med fokus på arbejdet i psykiatrien.
Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.
 
Krav:
Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og forventer 
at bestå eksamen i psykiatri.
Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
Deltagelse i holdmøder den første mandag 19:30 i hver måned.
Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper 
hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 12-19:24) inden første vagt.
 
Ansøgningsfrist: Mandag d. 10.05.2021, kl. 18.00
Samtaler forventes afholdt i uge 20.
For at søge skal du kunne deltage i regionens introkursus til arbejde i psykiatrien. Det 
drejer sig om dagene:
 
Mandag den 05/07 
Tirsdag den 06/07
Onsdag den 07/07
Torsdag den 08/07
Fredag den 09/07 
 
Alle dage fra 9-16. Kun mandag og onsdag, hvis kursus afholdes online.
 
Du skal ligeledes kunne deltage i vores holdmøde den 07. juni kl 19:30
Send en motiveret ansøgning samt CV til mail: holdleder.psyk.bbh@gmail.com
 
Rammer for ansøgning:
- Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
- Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
- Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
 
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål. Alle spørgsmål rettes til: holdleder.
psyk.bbh@gmail.com

Copenhagen Baby Heart Study søger medicinstuder-
ende til forskningsprojekt.
Forskningsprojektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søger medicinstuderende til at 
lave ekkokardiografier på børn i 1-3-årsalderen sideløbende med forskning i et selvstændigt 
projekt f.eks. som del af BA eller KA opgave. 
CBHS er et stort klinisk forskningsprojekt, der blev udført i Region Hovedstaden fra 2016 
til 2018. I forskningsprojektet blev alle kommende forældre på Herlev Hospital, Hvidovre 
Hospital og Rigshospitalet tilbudt at få lavet en ekkokardiografi samt et elektrokardiogram 
af deres nyfødte barns hjerte. Derudover blev der taget en blodprøve fra navlesnoren på 
alle de nyfødte. Der er i projektet inkluderet mere end 25.000 børn. 
En del af de mange substudier baseret på CBHS data indebærer, at en del børnene skal 
kaldes ind igen til en eller flere opfølgende skanninger. Dette for at følge barnets hjertes 
udvikling. Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og læger fra de 
involverede hospitaler. Den daglige drift af studiet og især koordinering og udførelse af de 
opfølgende skanninger varetages af Ph.d.- og medicinstuderende med daglig gang på Herlev 
Hospitals afdeling for forskning i hjertesygdomme. Du vil som forskningsårsstuderende 
blive en del af dette team.  

VI SØGER:
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen af medicinstudiet til forskning kombineret 
med kliniske undersøgelser af projektdeltagere i en 12-måneders periode. Vi skanner 
som udgangspunkt i dagtid i hverdage men der kan også forekomme enkelte aften- og 
weekendvagter. 

VI TILBYDER:
At du bliver oplært i at udføre standardiseret ekkokardiografi på børn, og får grundigt 
kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkokardiografi udført på børn. 
At du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt herunder udfærdigelse af protokol, 
og det forventes at din BA- eller KA- opgave munder ud i en videnskabelig artikel. 

Du skal kunne binde dig til fuldtidsforskning i 12 måneder. Det forventes at du er 
engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for 
klinisk forskningserfaring i nært samarbejde med gode kollegaer og indvielse i et stort og 
aktivt forskningsmiljø.

Løn: 10.000kr / måned
Start: Efterårssemestret 2021 eller hurtigst muligt  
Ansøgningsfrist: 2. maj 2021

Mail din ansøgning til maria.munk.paerregaard@regionh.dk senest 2 maj 2021. For yderligere 
spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede. 

Med venlig hilsen  
Maria Pærregaard, MD, Ph.d.-studerende 
Jakob Norsk, MD, Ph.d.-studerende      
Tlf.: 24278696 / 30240061 

Slangeørnen spiser ikke en varieret kost
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I FADL København tilbyder vi nu eksamensforberedende kurser til 1. semester. 

Kursus i cellens kemiske komponenter vil blive afholdt over 2 dage, og kursus i basal 
humanbiologi vil blive afholdt over 3 dage. 

Begge kurser afholdes i slutningen af maj/starten af juni.

Følg med på mit.fadl.dk for den endelige dato og tidspunkt – her kan du også 
tilmelde dig, så snart der er åbent for tilmelding

Akut abdomen, studietrin 7 og op 
27. og 28. april

Psykiatri, studietrin 8 og op 
10., 11., og 12. maj

Akut abdomen, studietrin 7 og op 
11. og 12. maj

Psykiatri, studietrin 8 og op 
17., 19. og 21 maj

Kurser

KURSUS I PSYKIATRI OG AKUT ABDOMEN

Kurserne bliver som udgangspunkt afholdt online, men hvis vi får lov 
til at forsamle os, så vil kurserne blive afholdt med fremmøde i FADL- 

huset. Hvis Psykiatrikurset bliver afholdt online, bliver kurset afholdt 
over to dage og følgende datoer udgår: 12/5 og 21/5.

KURSUS I BASAL HUMANBIOLOGI OG I CELLENS KEMISKE KOMPONENTER

Følgende to kurser er blevet tilføjet til listen i FADL København:

Tilmelding via 
mit.fadl.dk

Forår 21


