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And the Oscar for 
bedste ugeblad 

goes to.....

MOKS
Redaktion!

Kunne du 
også tænke 
dig at vinde 
en Oscar, så 

skynd dig at søge 
ind på MOK. Læs 

mere på bagsiden!



          2     |     M O K

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør:
Sofie Nellemann Kryger
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Andreas

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

ONSDAG

MOK udkommer.

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Sine spiser øl og drikker lagkage 
1. maj! FADL udleverer øl 12-15 

SØNDAG

Maria spiser kage 
Sine sover længe
Andreas skal huske at lappe sin cykel

MANDAG

MOK deadline 12.00
Maria afleverer bachelor 
Andreas cykler på en (nok punkteret) cykel til 
Herlev

TIRSDAG

Maria drikker øl 

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

MOK spiser ristede hveder
FORNIKS oplæg om den psykedeliske hjerne 
Andreas spiller rundbold

Store bededag
Maria spiser meget morgenmad og flytter igen

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

Sofie (ansv. red)Lukas

Albin

UGENS ANBEFALING

 Køb en båd, det er sommer 
   lige om lidt 
         (vi lover). 
   

       Husk redningsvest, så du bliver lige så

COOL



R E D A K T I O N E L T     |     3            

I weekenden flyttede jeg fra mit – og muligvis Københavns mindste - værelse. Småt og godt og 
alt det der. Jeg gik derfor ind til det med troen om, at det ville blive en let og hurtig flytning, for 
det er vel begrænset hvad der kan presses ind på så få kvadratmeter. Virkeligheden var dog en 
helt anden. Som med pensum til mikrobiologi: Det synes umiddelbart ikke af meget, men når 
du først har taget hul på det, får du det dårligere og dårligere i takt med at realiteten går op for 
dig. Jeg var (og er stadig) ganske enkelt i chok over hvor meget jeg ejer. Længe har jeg gået med 
den opfattelse af mig selv, at jeg ikke ejer meget og er en ansvarlig forbruger. Men så stødte jeg 
på en overflod af t-shirts (hvorfor er det egentlig man så ofte får en grim t-shirt som symbol på 
sin medvirken til diverse aktiviteter?), gøglet tøj til enhver temafest, sko til alle sæsoner, te til alle 
de gæster jeg ikke får, planter til alle de vindueskarme jeg ikke har - og jeg kunne blive ved. Jeg 
skammer mig, og derfor har jeg, i min post-flytte-søndagsblues, malket internettet for svar på 
spørgsmål om hvorfor vi har så mange ting, hvad det gør ved os og hvorfor vi bør begrænse os. 
Jeg ramlede ind i noget, der mest af alt lignede religiøse sider: Om hvordan minimalisme er vejen 
til alt godt og at lykken befinder sig under alle de ting vi ejer. ”Less is more”. Minimalist bliver jeg 
nok aldrig, men der var nogle gode tanker og metoder til at få styr på garderoben (der uden tvivl 
vægter tungest hos mig), som jeg vil tage med mig videre i mit forsøg på forbedring. 

Indrøm, at du har for meget 
Dette step er egentlig hurtigt klaret, men tag ikke fejl: Selverkendelsen er hård, og den kommer 
først når du er klar til den. En god flaske vin kan hjælpe dig på vej måske. Ellers virker en flytning 
10/10, for en borg af flyttekasser er ofte primærsymptomet på et overforbrug, og her er den eneste 
behandling igangsættelse af en akut hemi-garderobektomi. 

Værdsæt den enkelte
Det her step har jeg svært ved. Det handler i bund og grund om at anerkende og værdsætte det 
ene gode item du er glad for: Den ene håndtaske eller det ene par solbriller. Du ved sikkert godt 
selv hvilken ”den ene” er i mange af kategorierne. Det skal dog understreges, at der ikke behøver 
være tale om et ”alt-eller-intet-princip”: Der vil være scenarier, hvor man ikke kan holde sig til én. 
Men det er okay, for det er en sund øvelse alligevel. Især for os der har en svaghed for slå-om-kjoler 
og går ind i de nye sommerkollektioner lige om lidt *suk*. 

Barcelona-testen
Når du skal til at sortere ud, er de nemt nok at fjerne det du ikke længere bruger – for det kommer 
du ikke til at mangle i fremtiden. Næste skridt er at frasortere det du ikke behøver, og her bliver det 
svært. For hvordan vurderer man det objektivt? Et godt redskab jeg stødte på, er ”Barcelonatesten”. 
Den er meget simpel: Forestil dig at din ven spontant inviterer dig på forlænget weekend til 
Barcelona. Du skal pakke til at kunne tage på stranden, tage i byen, gå en tur i gågaderne og klare 
en dag med koldfront – og det skal alt sammen kunne være i en kabine-kuffert. Dét du pakker med, 
er det du med sikkerhed ved, du vil bruge, for det er dine favoritter. Tag et godt kig på dem, find ud 
af hvad der gør dem specielle, og lad disse egenskaber være guidelines til din grovere frasortering. 

Der er mange holdninger og metoder til hvordan man holder sin garderobe optimal. I bund og 
grund handler det jo om at finde den optimale mængde, der bringer glæde, uden samtidig at føle 
sig overvældet af for mange ting. Det er nemt at blive revet med, når det kommer til nye trends 
og tendenser, men i sidste ende bliver det ofte bare penge ud ad vinduet, for ting du sjældent 
bliver rigtig glad for. I den forbindelse vil jeg i stedet forsøge at rive mig fri af forbruger-fængslet 
med ordene: 

Impress with your character – not your clothes.    AMEN!  

Ligger lykken begravet 
under alt det vi ejer? 

Af Maria /MOK-red.
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KÆRE DIG, VIL DU LÆRE TRAUMERELATERET ABCDE 
SAMMEN MED MIG? 
Så rammer årets sidste oplæg og tilhørende månedsmøde, hvor ingen anden end Dan Isbye, 
kursusleder på 12. semester ”Akut Patient” vil guide os igennem ABCDE’en med fokus på 
traumer og eksempler fra det virkelige liv. Dan har både erfaring inden for undervisning, 
akutlægebilen og er at finde på HovedOrtoCentret på Rigshospitalet, hvor han har særligt 
fokus på hjertestop, traumatologi og akut behandling i Traumecentret. 

Om du er helt grøn og ikke aner hvad ABCDE egentlig står for, eller om der er en OSCE, 
Akut Patient eksamen eller KBU rundt om hjørnet er ligegyldigt. Vi håber af se så mange 
af jer som muligt. 

Det praktiske: 
Det hele sker online, tjek link på Facebookbegivenheden ”Traumerelateret ABCDE” onsdag 
d. 5. maj kl. 16.15. 

Kom frisk!
Alle, medlemmer og ikke-medlemmer, der har interesse for akutmedicin, intensiv medicin,
anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne både til oplæg og efterfølgende 
månedsmøde. 
Medlemskontingentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række 
arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.

Følg rigtig gerne SATS på vores Facebook og Instagram for mere info om månedsmøder, 
7-9-13 kommende arrangementer, quiz og meget mere.

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

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.

Overvægtige mænd søges til studie, som ønsker at 
undersøge om curcumin kan mindske insulinresist-
ensen når man behandler med prednisolon 
Er du en mand over 18 år med et body mass index (BMI) over 24,9 kg/m2 kunne du være en 
mulig deltager til et studie på afdelingen Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital, 
hvor vi har en lang tradition for forskning af høj kvalitet i sukkersyge og overvægt.
Prednisolon er et hyppigt brugt lægemiddel, som kan forårsage en sukkersygelignende 
tilstand. Desuden er prednisolon og overvægt begge med til at øge risikoen for ophobning 
af fedt i leveren. Curcumin er et udtræk fra gurkemeje-roden og er et kosttilskud. Vi ønsker 
at undersøge om curcumin kan afhjælpe disse tilstande. 

Det praktiske: Projektet består af en helbredsundersøgelse (forundersøgelse) samt to 
længere forsøgsdage. Curcumin og prednisolon (eller placebo) indtages i 11 dage, og der 
forventes sparsomme bivirkninger til dette. Forsøget varer i alt 3-5 uger. Du vil undervejs få 
lavet glukosebelastningstests, hvor du skal indtage sukkerholdigt væske og herefter vil vi 
ved hjælp af blodprøver se hvordan din krop og dit blodsukker reagerer på dette, og hvis du 
har sukkersyge eller forstadie til det (præ-diabetes) vil det kunne ses i denne undersøgelse. 
Du vil også bl.a. få foretaget MR-scanning af leveren og måling af kroppens fedtindhold. 
Du kan melde dig til projektet hvis du: 
• Ikke har diabetes 
• Ikke tager kolesterolsænkende medicin eller nogen former for binyrebarkhormon 

til daglig 
• Ikke har et alkoholoverforbrug.
Hvis du inkluderes i studiet under COVID-19 pandemien, og ikke er vaccineret mod SARS-
CoV-2, må du ikke være ryger, ikke have forhøjet blodtryk og du skal have BMI under 32.
Du modtager en ulempegodtgørelse på 3.100 DKK (skattepligtig) og der er mulighed for 
transportgodtgørelse. 
Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden 

Hvis du er interesseret i at deltage eller har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Læge Pernille Høgh Hellmann, Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital, e-mail: 
pernille.hoegh.hellmann@regionh.dk, tlf. +45 20911792 (ml. kl. 9 og 15).

Medicinstuderende søges
Til pasning hjemme af dejlig og mild dreng på 11 år, der på grund af en genfejl er 
multihandicappet og har epilepsi. 
Frederik bliver udelukkende passet hjemme og vi har lavet en tilbygning til ham med alle 
nødvendige hjælpemidler.
Vi søger en kærlig og omsorgsfuld medicinstuderende, der vil være med til at give Frederik 
de bedst mulige betingelser for at trives godt. 
Vi vil gerne have, at du ikke er nået længere end 1-2 år på studiet, da vi gerne vil have dig 
tilknyttet vores søn en række år frem.

Vi bor ca. 2 km. fra Klampenborg Station og der er bus til døren. Vi bor i meget dejlige 
omgivelser og der er gode muligheder for gå-ture i Dyrehaven og ved vandet.  Når du har 
vagter, er der mad til din rådighed.
Du vil blive trænet op i pasning af vores søn, således, at du først kommer til at passe ham 
alene, når du føler dig tryg hermed. 
Vi har brug for, at følgende vagter bliver ligeligt fordelt mellem dig og de 5 øvrige stud. 
med. og en stud. fys., som pt. er med til at passe Frederik:

• Ca. 4 dage om ugen: 3 timer eftermiddagen fra kl. 15-18 
• Ca. 4 aftener om ugen: aften/nattevagter (du sover ved siden af Frederik og er kun 

vågen, når han vågner)
• 6 X 24 timers vagter pr. måned (enten kl. 15-15 fredag-lørdag eller 15-15 lørdag 

–søndag)
• Deling af 14 døgn pr. år, når der holdes 2 uges ferie med vores yngste søn (1 uge 

sommer og en i efterårsferien)
• Vikar for Frederiks socialpædagog, der passer Frederik herhjemme, når hun holder 

ferie (6 uger om året) og ved sygdom fra kl. 08-15 
• De 5 øvrige stud. med. ogd en stud. fys., vi pt. har til at passe Frederik, fordeler selv 

de fleste vagter mellem sig og dækker af for hinanden under ferie og eksaminer mv.

Vi vil gerne have dig oplært så hurtigt med opstart umiddelbart efter, hvor du skal indgå i 
vagtplanen sammen med de øvrige 6. Der er tale om 66 timers betalt oplæring fordelt på 
dag- og nattevagter. 
Hvis du kunne tænke dig at passe vores dejlige dreng, bedes du kontakte mig. Du bedes 
sende et CV og en ansøgning eller ringe, hvis du har uddybende spørgsmål.

Med venlig hilsen
Pernille Fredslund
Mob 25 10 19 93 eller skrive til pernillejrg@hotmail.com

Medicinstuderende søges til systematisk vurdering 
af statistisk forskningsmetode
Vi søger nogle begavede medicinstuderende med gode matematiske og statistiske evner, 
der ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning fra sensommeren/efteråret 2021 (i et 
eller to semestre) til et større projekt, der skal evaluere brugen af den statistisk metode Trial 
Sequential Analysis (https://ctu.dk/tsa/), der anvendes til at reducere risikoen af type I og type 
II fejl i forbindelse med udførslen af systematiske reviews af randomiserede kliniske forsøg. 

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Copenhagen Trial Unit, Afdeling for 
Bedøvelse og Intensiv Behandling og afdeling for Hjerneskader på Rigshospitalet. 
Vi søger op til 4 studerende der over 6 mdr. vil ekstrahere data fra systematiske reviews. 
Du skal forvente en arbejdsbyrde på ca. 30 timer om ugen. Der vil være mulighed for eget 
kandidatspeciale i forbindelse med arbejdet, samt mulighed for medforfatterskab på en 
til flere artikler. 

Vi tilbyder erfaren vejledning samt indblik i metoder relevant for udførslen af systematiske 
reviews. Samtidigt vil du have mulighed for at blive introduceret til tre forskellige 
forskningsgrupper, der har hver deres unikke fokusområder.

Hvis du er interesseret, send da gerne en motiveret ansøgning, CV samt kopi af indtil nu 
opnåede eksamensresultater. Herefter vil vi kontakte dig med henblik på eventuel samtale. 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på christian.riberholt@regionh.
dk eller telefon 22648823. 

Med venlig hilsen
Markus Harboe Olsen, reservelæge, ph.d.-studerende
Christian Gunge Riberholt, fysioterapeut, ph.d., postdoc
Christian Gluud, professor, overlæge, dr. med.

 A N N O N C E R
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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

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

Oscarfisken har fået en ny ven

Oscar

Oscar Lægevikarhold på Ortopædkirurgisk afdeling, 
Hvidovre Hospital
Vi søger 3 nye holdmedlemmer til lægevikarhold på Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre 
Hospital. 
Ansøgningsfrist fredag d. 7. maj, jobsamtale den 10. maj. 
Vi er et lille lægevikarhold med 7 medlemmer og da et par af os bliver læger til sommer, 
søger vi 3 nye medlemmer. Vores opgave er at udføre forundersøgelser på patienter, som 
skal have udført total hofte- og knæalloplastik på Hvidovre Hospitals alloplastik-enhed. 
Derudover laver vi forundersøgelser på fodkirurgiske patienter en gang om ugen. Holdet er 
velfungerende og har en god kontakt til afdelingen. Vi er ansat efter gældende overenskomst 
for Lægestuderende-vikar i underordnet lægestilling indgået mellem FADL og Regionerne.

Krav
• Du skal have færdiggjort 8. semester.
• Studerende der kan blive længe på holdet vil blive fortrukket.
• Det forventes at du kan tage 3-4 vagter om måneden – også i eksamensperioder.
• Tidligere holderfaring samt erfaring med sundhedsplatformen værdsættes.
Ansøgning
• Karakterudskrift 
• CV
• Motiveret ansøgning 

Sendes til christian.bredgaard.jensen@regionh.dk
Arbejdstid
Hverdage 8-15. Holdet har fri i weekender, på helligdage samt når afdelingen holder 
ferielukket. 

Oplæring
To lønnede følgevagter med introduktion til arbejdsgang og sundhedsplatformen. Datoer for 
følgevagter aftales efter ansættelse. Oplæring forventes at være i slutningen af maj og juni.
Eventuelle spørgsmål kan stilles til Christian Bredgaard Jensen over Messenger eller på mail.





FADL fejrer 1. maj 
Kom forbi FADL-huset og tag en gratis øl med dig 
videre på arbejdernes internationale kampdag!

Lørdag den 1. maj 
kl. 12-15 

FADL-huset overfor Panum 
Blegdamsvej 26

For medlemmer

Fadl.dk/bliv-medlem

Tid

Sted 



         8      |      R E D A K T I O N E L T

MOK INDSUPPLERER
ER DET DIG VI MANGLER?

Er du træt af mandage??????? 
ALDRIG MERE! Med 
MOK en gang om 
ugen har du altid 
noget at se frem til.

Krav for at være med i 
MOK:
• Have tid mandag 

eftermiddage
• Være maks god 

til at købe og 
indtage snacks

• Have lyst til at være 
med

• Din holdning til fonte
• Din yndlings Hits for 

Kids CD
• Antallet af piercinger 

og hvor de sidder

The COVID circle of life 

Sove brandert ud

Blive podet til dagens 
eventyrFedte for bartenderen for 

den sidste bajer

Afvisning. Hjemtur Timon er vaccineret 
og drikker hjemme 

hele natten. 
Gør som Timon.

Skriv til mok@mok.dk med et par ord om 
dig selv senest d. 6. maj 2021!

Vi vil også gerne høre lidt om 


