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Mødet med uenigheder
I starten af  januar begyndte min bofælle og jeg at modtage Weekendavisen. Hjemme hos 
mig har der ellers tidligere været holdt Politiken. Efter noget tid med den nye avis begyndte 
jeg at lægge mærke til at den tit udfordrede mig på mine politiske standpunkter og generelle 
forestillinger om, hvordan verden hænger sammen. Og det er måske ikke nødvendigvis en 
dårlig ting. For er det ikke netop i mødet med andre holdninger, at man bliver klogere? Det 
er vel også sloganet i programmer som Debatten, er det ikke? At hvis vi skal lære og udvikle 

os, så skal vi også turde møde hinandens uenigheder og debattere dem.

Oplæg til debat er ikke noget vi møder meget af  på studiet. Meget af  vores undervisning og 
læringsmål er fakta-baseret og lægger sjældent op til debat. Der er langt imellem opgaverne, 
hvor vi bliver bedt om at afsøge holdninger, meninger, modstridende fakta og komme med 
vores bud og holdninger til et omdiskuteret emne. Af  hvad jeg selv kan huske, så ligger den 
type undervisning primært på kurser som sundhedspsykologi, etik og måske i vores bachelor-/
kandidatspeciale. Det er måske ærgerligt at vi ikke bruger mere energi på at diskutere og møde 
modstridende holdninger - Stort set hele befolkningen har en holdning til lægehvervet, og 
sundhedspolitik fylder ofte meget i den offentlige debat. Selvom vi jo alle har en holdning til, 
hvad der er rigtigt og forkert, kan det måske nogle gange være sundt at møde nogen med en 
holdning til ens fag, som ikke nødvendigvis er kommet igennem samme mølle som en selv. 
Noget af  det bedste og mest interessante  undervisning jeg har haft, var faktisk på et delkursus 
på 9.semester i sundhedsvæsnets opbygning og struktur. Ja, det lyder måske lidt kedeligt. Jeg 
synes det var fedt, at for første gang i hundrede år, kom der nogle DJØF’er og underviste 
os lidt i hvad for en stor maskine vi egentligt bliver en del af, og hvor mange aktører i den 
maskine, der også har en holdning til, hvad fungerer og hvad der ikke gør. Var jeg enige i 
alt? Nej, langt fra, men hvor var det vigtigt at kunne tale med nogen der kom fra en anden 
baggrund i stedet for at vi sad og pillede i hinandens navler over, hvor dårligt vi synes SP er, 
eller hvor dum ledelsesstrukturen er. For hvad ved jeg eeeegentligt om det hele, med min meget 
begrænsede indsigt i sundhedsvæsenet. Jeg har mest brugt tid på at lære latinske betegnelser 
og behandlingsalgoritmer, og har altså ikke særlig meget indsigt i økonomi, organisation eller 

det i at være patient. 

Det her med at blive klogere ved at møde modstridende holdninger og debattører er altså 
ikke noget der bliver serveret for os på et sølvfad på studiet, men derimod noget vi selv skal 
opsøge. Ligesom at vi i vores  jobs, klinikophold og i vores fritid kommer til at diskutere og 
debattere vores fremtidige erhverv, så er det måske allerede nu også relevant at begynde at 
afsøge medierne. Og hvilken fremragende mulighed vi har for det! Ligesom man kan holde 
Weekendavisen eller Politiken, så har man altså også mulighed for at læse Ugeskrift for Læger 
eller Dagens Medicin. Man har sågar mulighed for selv aktivt at deltage i den sundhedsfaglige 
debat via indlæg og kommentarer. Inde på vores fælles medicin-Facebookgruppe har vi inden 
for det seneste år oplevet en del modstridende holdninger. Selvom tonen og sproget nogle 
gange har været ophedet, tror jeg ikke det nødvendigvis det er en dårlig tendens, at vi er begyndt 
at debattere og diskutere mere på studiet. Nu skal vi bare sørge for at holde den gode tone, 
og måske endda også til at have samtaler med andre aktører i det danske sundhedsvæsen. For 
kun igennem debat, samtale og mødet med andre menneskers enighed og uenighed, bliver vi 

klogere på os selv og den verden vi lever i. 

Andreas // MOK-red
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Studerende søges til blodprøvetagning ifm projektet 
” Køns- og laboratoriespecifikke grænseværdier for 
troponin”
Kort om projektet
Ved projektet undersøges hvorvidt indførsel af nye grænseværdier for hjertespecifikke 
blodprøver (troponin) kan føre til mere præcis diagnosering og behandling af patienter, der 
rammes af blodprop i hjertet. Dette gøres på baggrund af et normalmateriale bestående af 
blodprøver fra et større antal danske kvinder og mænd i forskellige aldersgrupper.

Om jobbet
• Som ansat på projektet bliver dit job at informere deltagere mundtligt om projektet, 

indhente informeret samtykke samt tage venøse blodprøver.
• Tilknytningen er tidsbegrænset til maj og juni 2021; i første omgang fra 31. maj til 13. 

juni. Der vil dog være mulighed for forlængelse af denne tidsperiode.
• Du vil i ansættelsen blive tilknyttet akutmodtagelsen på Herlev Hospital. Lønnen vil 

være overenskomstbetinget.
• Vagterne finder sted på Herlev Hospital, alle ugens dage. Som udgangspunkt fra kl. 

12 til 19 mandag til fredag og kl. 10 til 16 i weekenden. 

Det er en klar fordel hvis du har erfaring med selvstændigt at tage blodprøver. Har du ikke, 
men vil gerne oplæres heri og har mulighed for hjælpe flere dage (gerne min. 4 vagter) over 
beskrevne periode hører vi også gerne fra dig.
Ved interesse

Er du interesseret i jobbet bedes du sende en mail til nedenstående mailadresse, hvorpå 
du vil få tilsendt et skema mhp. vagtønsker. I skemaet bedes du, udover vagtønsker, anføre: 
Navn, studieretning, semestertrin samt erfaring med blodprøvetagning (ja/nej).

Har du spørgsmål til projektet eller ansættelsen er du velkommen til at kontakte os via mail:  
nicoline.joergensen.01@regionh.dk 
På vegne af projektet, 
Rasmus Bo Hasselbalch
Læge, PhD studerende
Akutmodtagelsen
Herlev og Gentofte Hospital

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger 
medicinstuderende til forskning til start den 1. sep-
tember 2021 eller tidligere
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 litteraturstudier, registerforskningsprojekter, kliniske 
forskningsprojekter samt forskningsstudier i Cochrane reviews og vil emnemæssigt bevæge 
sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnets projekterne 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: 
• En produktiv hverdag med godt humør og gode samarbejdsrelationer
• 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 2022
• Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet 

af ansættelsen
• Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale, hvis det ønskes

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 jacob.rosenberg@regionh.
dk inden:  14. maj 2021 

Der afholdes samtaler snarest derefter.

Yderligere information: 
Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Skal du holde 6-12 måneders orlov fra studiet? 
Vil du opleve hvordan livet er i en større speciallægepraksis med såvel kirurgiske som 
medicinske patienter? Så har vi en stilling til dig! 

Om os 
Vi er en stor, veletableret øjenklinik med tilhørende brillebutik, hvor personalet består af 
to øjenlæger, specialoptikere, optikstuderende, klinikassistenter samt en skeleterapeut. 
Desuden er der et hold lægestuderende tilknyttet. Vi har i klinikken fokus på høj faglighed, 
service og kvalitet. Vi betjener et stort antal offentlige og private patienter i klinikken og 
for nyligt begyndte vi at tilbyde brille-, kontaktlinseløsninger samt specialoptik i tilhørende 
brillebutik. Vi tror på at skabe en helhed og sammenhæng for dem, der søger den optimale 
håndtering af deres synsproblemer. 

Vi tilbyder:
Varierende klinisk arbejde i en moderne, veludstyret og dynamisk øjenklinik med stort 
patientflow Gode og fleksible arbejdstider Videreuddannelse på højt fagligt og klinisk 
niveau med hands-on undersøgelse, behandling og vejledning af patienter som søger 
klinikken med et bredt spektrum af øjen- og synsproblemer. Fagligt attraktive og dynamiske 
arbejdsopgaver med mulighed for personlig og faglig udvikling Et arbejdsmiljø med fokus på 
glæde og trivsel Patienter i alle aldre og med både kirurgiske og medicinske problemstillinger 
Festlige begivenheder 

Vi forventer du er: 
Udadvendt, præsentabel 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 Serviceminded og god til at samarbejde Initiativtagende og 
evner selvstændigt at finde løsninger Præcis i dine arbejdsopgaver 

Om stillingen: 
Arbejdsopgaverne i klinikken vil være modtagelse af patienter og diverse udmålinger (fx OCT 
og fotografering af øjne, linseudmåling til operation, topografi, samt synsfeltsundersøgelser). 
Der forventes derfor en fleksibel og positiv indstilling i en ofte travl hverdag, hvor man skal 
kunne holde flere bolde i luften og ikke være bange for at lære nye ting og tage ansvar. 

Ansøgning sendes til maria@nsok.dk senest 1/6-2021, samtaler afholdes løbende.

Er du interesseret i pædiatri, og synes du at forsk-
ning i overvægt hos børn og unge er spændende?
Så vil et forskningsår i Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Holbæk Sygehus være 
noget for dig. 

Vi søger en forskningssårsstuderende til ansættelse med start 1. august 2021. 
Enheden for Børn og Unge med overvægt er en internationalt anerkendt behandlingsklinik 
for børn med overvægt, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende 
forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. 
Som forskningsårsstuderende vil du indgå i et tværfagligt team af bl.a. læger, sygeplejesker, 
bioanalytikere, studerende, forskningssekretærer og forskningsassistenter, som alle arbejder 
sammen om egne og fælles projekter. 

Det er derfor vigtigt at du:
• Er god til samarbejde
• Synes det er sjovt at have mange bolde i luften
• Er pligtopfyldende og imødekommende
• Er god til at kommunikere med børn
• Er i gang med, eller har afsluttet, en sundhedsvidenskabelig uddannelse. 

Som en del af Enheden for Børn og Unge på Holbæk Sygehus vil du blive oplært i 
blodprøvetagning og andre kliniske undersøgelser, og der er mulighed for at kombinere 
dit arbejde i Enheden med din bachelor- eller kandidatopgave. De daglige arbejdsopgaver 
vil primært foregå i Holbæk, mens andre arbejdsopgaver kan løses hjemmefra. 

Arbejdsopgaverne indebærer bl.a.:
• Kommunikation med børn og unge og deres forældre der deltager i 

forskningsprojekterne
• Blodprøvetagning og klinisk undersøgelse af forsøgsdeltagere
• Fondsansøgninger
• Diverse ad-hock opgaver

Løn: Stipendiat på 10.000 kr./mdr. 
Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning samt CV senest 15. maj 2021 til 
Projektsygeplejerske Mette Jakobsen på mdjk@regionsjaelland.dk. Samtaler forventes 
gennemført slut maj. 

Med venlig hilsen
Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor,
Forskningsleder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.
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Professionelle lusebehandlere
Vi søger yngre personer, ca. 18-35 år, gerne studerende med interesse i hårpleje, servicefag, 
sundhed. Jobbet består i at komme ud til personer/familier som ønsker check for lus og 
lusekæmning. Jobbet er fleksibelt, og foregår i dagtiden mellem kl. 8.00-20.00. Aflønning er 
pr. udført behandling og er inkl. transportudgifter. Man får 50% af kundens betalingen. Man 
arbejder som selvstændig konsulent og vi hjælper dig med det og betaler udgiften til det.

Vi forventer, at du er fleksibel, serviceminded, og er glad for at møde folk. Taler dansk og/
eller engelsk. Er fingernem og omhyggelig og har gode øjne. Du er præsentabel, så du kan 
møde kunderne i deres hjem. Du kan arbejde samvittighedsfuld og selvstændigt. Du kommer 
til at indgå i et vagtkorps og skal derfor også være kollegial og indstillet på at kunne træde 
til hvis en kollega er forhindret.

Du skal selv sørge og betale for transport til og fra kunden. Vi stiller lusekamme, 
forstørrelsesbriller, kæmmebalsam, m.m. til rådighed. Du sørger selv for renholdelse og vask 
af dette udstyr. Inden du starter skal du gennem et kursus i lusekæmning.
Se instruktionsvideo: https://www.apoteket.dk/sundhed/haar/saadan-behandler-du-lus

Kontakt for yderligere information:
Linda Jakobsen, læge
mail: lindapjakobsen@gmail.com

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
Mobil: 25 10 19 93 eller skriv til pernillejrg@hotmail.com

Studerende søges til forskningsenheden på 
Øre-NæseHalskirurgisk og Audiologisk Klinik på 
Rigshospitalet 
Hvem søger vi: 
Vi søger to forskningsinteresserede medicinstuderende til fuldtids forskningsophold 
på Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet - Gerne som led i 
forskerperspektivet på 11. semester. 

Hvem er vi:
 Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik bestående af medicinstuderende, 
ph.d.-studerende, og postdocs, der arbejder inden for en række aspekter hovedsageligt 
relateret til hoved-hals-kræft. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christian von Buchwald. 

Hvad kan vi tilbyde:
 Vi lægger stor vægt på at forskningårsstuderende bruger størstedelen af deres tid på et 
eller flere selvstændige projekter, hvor de vil være 1. forfatter på publikationerne herfra. 
Derudover vil en del af arbejdet bestå af opdatering af vores databaser over hoved-hals 
cancer patienter behandlet på Rigshospitalet og inklusion af patienter til prospektive 
projekter. 
Du vil som forskningsårsstuderende hos os blive en del af en forskningsgruppe der 
beskæftiger sig med klinisk forskning indenfor Øre-næse-halskirurgi, og herigennem få 
indsigt i både prospektiv klinisk og retrospektiv registerbaseret forskning. 

Ansættelsesforløb: 
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og læge og ph.d., Christian 
Grønhøj, per 1/9 2021 og et halvt eller helt år frem. Lønnen vil som udgangspunkt være i 
form af et skolarstipendium (10.000 kr. om måneden). I perioden du evt. samtidig er tilmeldt 
11. semester vil det være i form af 3000 kr. om måneden udover SU. 

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV E-mail: 
Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål 
Ansøgningsfristen er d. 31/05-2021

Forskningsårsstuderende søges til Kirurgisk afde-
ling, Nordsjællands Hospital i Hillerød 
To-tre medicinstuderende søges til kandidatopgaveprojekter relateret til kirurgiske 
problemstillinger. 
Vi forsker primært i coloncancer, optimeret postoperativ smertebehandling, appendicitis 
acuta, og akut højrisiko abdominal-kirurgi (AHA) i et bredt samarbejde med andre afdelinger 
på NOH. 

Vi tilbyder:
• 11. semester efteråret 2021 (forskerperspektiv) med erkendtlighed på kr. 3.000 pr. mdr.
• Foråret 2022 som forskningsårsstuderende med stipendiat på kr. 10.000 pr. mdr.
• Kandidatopgave i kirurgi evt. med henblik på senere ph.d.-forløb 
• Spændende forskningsmiljø med p.t. tre ph.d.-studerende, forskningsaktive yngre 

læger og yderligere 1-2 forskningsårsstuderende 
• Supervision ved erfarne forskere 
• Hospitalets anerkendte forskningstræningskursus 
• Indføring i forskningsmetoder fra start til slut. 

Og stiler mod, at du får: 
• Førsteforfatterskab på min. en artikel, samt yderligere medforfatterskaber 
• Betalt deltagelse og præsentation af resultater på international kongres. 

Vi søger 2-3 motiverede stud. med. til bl.a.: 
• Registrering af data i REDCap databaser om fx akut højrisiko abdominalkirurgi 
• At assistere vores ph.d.-studerende i forbindelse med gennemførelse af kliniske studier 

Hvis du er interesseret kontakt venligst: Forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. 
Anders Bertelsen på cabertelsen@gmail.com / 51 90 63 03 

Træk vejret.
Tro på dig selv.

Og stop med at skrive til mig.
KH

Din Specialevejleder
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Vidste du, at Københavns Universitet har sit eget 
håndboldhold?
Er du KU studerende, og overvejer du at finde en fed klub i København, hvor der både er 
plads til studier, sjov og ballade?
KSI Håndbold er Københavns Universitets håndboldklub, hvor det sociale og sportslige 
går hånd i hånd. 

Hvad er KSI Håndbold?
Håndboldklubben hører under hovedorganisationen KSI (Københavns Universitetets 
Studenter Idræt), og har dame- og herrehold på alle niveauer. I år er fire damehold og to 
herrehold tilmeldt. Holdene spiller i rækker fra 2. division til serie 1. 
KSI Håndbold er en stærk klub både på og udenfor banen. Vi lægger stor vægt på fællesskab, 
som er en grundlæggende værdi i klubben. Vi ønsker at skabe et stærkt sammenhold på 
tværs af holdene, hvilket er med til at gøre KSI Håndbold til noget helt særligt. Sammenholdet 
skabes gennem såvel sportslige, som talrige sociale arrangementer i løbet af året. 

Klubaktiviteter
I KSI Håndbold vægtes det sociale højt, hvorfor der i løbet af sæsonen vil være rig mulighed 
for at deltage i stævner, fester træningsture m.m. 

Hvert år besøger klubben søsterklubberne JAI, 
Aarhus og OSI, Oslo, der hvert år afholder stævner 
for studenterklubber. Ligesom klubben hvert år 
selv er vært for KSI Cup i August. Yderligere er der i 
klubben en træningsopstartsweekend i september, 
hvor klubben lejer en hal i Dalby ved Frederikssund, 
og bor der weekenden over med træning og hygge.  

Hertil kommer, at du med garanti kan få dig en 
række uforglemmelige oplevelser ved at deltage 
i klubbens fire årlige fester. Disse er efterårets 
løvfaldsfest, den klassiske julefrokost, forårets 
farverige temafest samt sæsonens afslutningsfest. 
Foruden de årlige fester, mødes vi ikke sjældent til 
en torsdagsøl efter træning.

Som om det ikke var nok, er det hvert år muligt, at tage med KSI Håndbold på ski eller 
deltage i KSI camp’en på Roskilde. Alt dette arrangeres på medlemmernes initiativ, og er 
selvfølgelig frivilligt at deltage i. 
Det er en rigtig god måde at få opbygget et netværk i København blandt mange forskellige 
uddannelsesretninger.

Træningstid og sted
Vi træner to gange om ugen på vores hjemmebane i Otto Mønsted Hallen (OM-hallen) på 
Nørre Allé 51-53, 2200 København N. Som medlem af KSI Håndbold placeres man af klubbens 
trænere på det hold, som trænerne vurderer, er det rigtige. Alle spillere forventes at rykke 
op eller ned på holdene, såfremt trænerne finder det nødvendigt. Denne fleksibilitet er 
afgørende for klubbens sammenhængskraft og sportslige formåen.

Træningstider for de enkelte hold kan findes på vores hjemmeside, www.ksihaandbold.dk. 
Vær opmærksom på, at træningstiderne varierer i løbet af sæsonen. 

Foruden almindelig haltræning har klubben adgang til styrketræningsfaciliteter. Se 
hjemmesiden for styrketræningstider. 

Kontakt
Lyder KSI Håndbold som noget for dig, skal du ikke være bange for at kontakte os. 
Kontakt dame- eller herreformanden for mere info om træningstider, mulighed for opstart 
eller andre generelle spørgsmål.
Dameformand:  dameformand@ksihaandbold.dk 
Herreformand: herreformand@ksihaandbold.dk
 

Er du glad for film og litteratur, på vej til 5.sem kan-
didat (11.sem) i efteråret 2021, og skal til at vælge 
valgfrit kursus? (5 ECTS)
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 4 år.

Undervisere på kurset:
Filminstruktør og læge Nils Malmros, Århus, Forfatter Karen Fastrup, København
Hospitalspræst Christian Busch, Lektor i filmvidenskab Johannes Riis (KU), Professor 
i litteraturvidenskab Lasse Horne Kjældgaard (SDU), Professor i aldringsforskning, 
læge Kaare Christensen (SDU), Professor i filosofi og læge Klemmens Kappel (KU), 
Lektor i litteraturvidenskab Anders Juhl Langscheidel Rasmussen (SDU), Professor 
i infektionsmedicin Morten Sodemann (SDU), Professor i pædiatri Gorm Greisen, 
Professor i palliativ medicin Mogens Grønvold, Professor i psykiatri Anders Fink Jensen, 
Professor i neurologi Gunhild Waldemar, Centerchef, overlæge Jannik Brennum 
(neurokirurgi), Overlæge Lise Møller), Lektor Anja Jensen (folkesundhedsvidenskab, KU), 
Hoveduddannelseslæge Jonas Lunen, 1.reservelæge Camilla Fjord Thomsen, 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 undervisning foregår 
i efteråret 2021 på følgende 8 torsdage i det kommende semester:
9.september (uge 36), 23.september (uge 38), 7.oktober (uge 40), 21.oktober (uge 42), 
4.november (uge 44), 18.november (uge 46), 2.december (uge 48) og 16.december (uge 50)
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. Har du yderligere spørgsmål så 
kontakt Professor Michael Kjær (michaelkjaer@sund.ku.dk) eller sekr Else Pedersen (else.
pedersen@regionh.dk) .

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står fortsat til rådighed for personlige samtaler - også under hel 
eller delvis nedlukning af campus. Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du har brug for en 
udenforstående at tale med.

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. 

Kommende aktiviteter hos Studenterpræsterne på KU:

Gåtur med filosofferne
I maj står min studenterpræstekollega Inger for 3 gåture for krop og hjerne, som går i 
fodsporene på nogle af de store filosoffer, der har skrevet om at gå. Hvad sker der med 
ens tanker og opmærksomhed, når man går? Det udforsker vi sammen på en afstressende 
gåtur med små filosofiske stop.
Kommende datoer: Onsdag 19. maj kl. 16-17.30 og onsdag 26. maj kl. 16-17.30. Deltag 
én eller begge gange. Vi mødes foran Københavns Universitetsbibliotek på Søndre Campus 
(Karen Blixens Vej 7, 2300 København).
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk nødvendig. 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

Meningen
med livet er

fast ejendom
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globalhealth.ku.dk/film

COPENHAGEN 16-24 MAY ∙ ODENSE 25 MAY
AALBORG 26 MAY ∙ AARHUS 27 MAY



RESULTATER
Læs herunder hvad vi hos FADL bl.a. har forhandlet os frem til 

Lægevikarer
Lønstigninger

Forhandling af holdansættelse

Højere aften- og weekendtillæg

Vagtplan i god tid 

Barsel for mødre, medmødre og fædre 

Mulighed for at undgå SU-tilbagebetaling

Løn for pålagte aktiviteter

SPV/VT
Højere 17-06 tillæg 

Skridt hen imod ligeløn i Øst og Vest

Lønstigninger

Løn under graviditet
Højere pension 

Orlov til fædre og medmødre

Mulighed for at undgå SU-tilbagebetaling

Løn for pålagte aktiviteter

Hepatitis vaccine

Simulationsansatte
Ret til at arbejde ved udvidet retskrav 

Revision af flextillæget 

Lønstigninger

Stop af SU-tilbagebetaling

Universitetsansatte
Lønstigninger

Bedre generelle rettigheder

Forbedrede rettigheder ved løn under sygdom

Ret til ansættelsesbevis 

fadl.dk/overenskomstforhandlinger
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Følgende studie undersøger, om en faldskærm rent faktisk virker i forhold til at forebygge død, når man hopper ud fra et fly. 

Studiet omhandlede 92 flypassagerer over 18 år, hvoraf 23 efter screening takkede ja til at medvirke i forsøget. Forsøgspersonerne 
blev herefter randomiseret til at hoppe ud fra et fly med henholdsvis en faldskærm på ryggen og en tom rygsæk.

Imidlertid havde forskningsgruppen problemer med at få nok forsøgsdeltagere, da de gik op til tilfældige flypassager og spurgte, 
om de var interesserede i at hoppe ud fra flyet. De blev grundet deres vanskeligheder ved inkluderingen nødsaget til at få familie 
og venner til at deltage i deres forskningsprojekt. De forsøgsdeltagere der havde takket ja fik enten en rygsæk på (af mærket The 
North Face) eller en faldskærm. Derefter blev de bedt om at hoppe ud fra et fly, der ganske vist var parkeret på jorden. Forskerne 
målte herefter, om der skulle være nogle tilfælde af død eller store traumer efter kontakt med jorden. Desuden havde de også 30 
dages follow-up for at se, om der skulle være senfølger i form af død og store traumer i forbindelse med udspring fra fly. Deres 
resultater illustrerede, at faldskærmen ikke nedsætter sandsynligheden for død eller store ulykker, når man hopper ud fra fly. Dette 
gjaldt flere forskellige subgrupper, eftersom de grupperede forsøgspersonerne efter race, alder, køn, hvorvidt de havde erfaring med 
faldskærmsudspring, og hvorvidt de havde en tendens til faldskærmsudspring i deres familie. 

På baggrund af dette kunne de konkludere, at faldskærme ikke virker i forhold til at forebygge død ved spring fra fly. Eftersom 
forskerne kun var i stand til at inkludere forsøgspersoner, der var villige til at hoppe ud fra et stationært fly på landjorden, advarer 
de om at hoppe ud fra fly ved større højder, da der fortsat er manglende forskning på dette område.

Før man kan konkludere at faldskærme virker, er der selvfølgelig brug for en kontrolgruppe, der er villig til at hoppe ud fra et fly 
uden faldskærm.
 
Hvis du er interesseret i, at læse hele artiklen kan du finde den i BMJ:
Smith GC, Pell JP. Parachute use to prevent death and major trauma related to gravitational challenge: systematic review of randomised 
controlled trials. BMJ. 2003;327(7429):1459-1461.
Professor Jacob Rosenberg // Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden, Herlev Hospital

Fjollet forskning - Brug af faldskærm til forebyggelse af død og store traumer ved udspring fra fly.
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Så er vi tilbage igen! Vi har tidligere dækket Penisoperationer, 
Sammenfaldne Næser og Afskårne Næser. Denne uges emne 
er en fusion af disse tre emner (nej det er ikke sammenfaldne 
næse-peniser). Denne uge handler det nemlig om Syfiliskrisen i 
1400-tallets Europa. 

Helt i starten er Syfilis et statussymbol, da det oftest var 
prostituerede, lejesoldater og de adelige som havde seksuel 
kontakt med mange andre end deres ægtefæller. Syfilis bliver 
en måde at vise ens succes med det modsatte køn på. Har man 
syfilis, har man succes. 
Senere går sygdommens dødelighed op for Renæssancens 
befolkning. Og så kommer der andre boller på suppen. Nu bliver 
syfilispletterne et stigma. Et tegn på moralsk forfald. Martin Luther 
beskriver endda sygdommen som ”Guds straf til en kættersk 
befolkning”.

Det bliver pludseligt meget skamfuldt at have syfilis. Kvinder 
med sammenfaldne næser (et syfilissymptom) er i befolkningens 
øjne mærkede som prostituerede – uagtet om de rent faktisk er det eller har fået sygdommen fra deres 
ægtefælle. Værre ser det ud for mænd med sammenfaldne næser. For selvom de udstødes af samfundet – 
ligesom kvinderne – så havde de i forbindelse med krig større risiko for at miste næsen. 

Hvor Plastikkirurgi i sidste afsnit af ”Plastikkirurgiens Historie med MOK” var død (ahem i 
Middelalderen...), så bliver den i dette afsnit genoplivet. I Middelalderen går Antikkens anatomiske værker 
tabt i Europa. Heldigvis har araberne oversat dem til arabisk, og værkerne kan derfor oversættes tilbage til 
latin og græsk i Renæssancen. Nu har folk fået lyst til at læse dem igen og værkerne udgives derfor på ny. 

Det er super heldigt for de syfilisramte, for i Italien bliver en mand 
ved navn Tagliacozzi inspireret af Sushrutas Indiske Pandelap. 
Tagliacozzi udvikler sin egen metode, hvor han tager et graft 
fra patientens arm og bruger denne til rekonstruktion af næsen. 
Desværre havde hans rekonstruerede næser en tendens til at ryge 
af ejermanden, hvis han/hun nyste kraftigt.

Hvad starter så denne epidemi? spørger du måske. Det er ret 
omdiskuteret om sygdommen kom fra Afrika, eller om den altid 
har været i Europa, men bare er blevet fejldiagnosticeret. En anden 
teori er at sygdommen har udviklet sig fra en anden sygdom. Den 
måske mest udbredte teori er, at det var Columbus som bragte 
Syfilis med sig fra Nordamerika. Anyways, der starter en epidemi og 
det skal disse fortidsmenneker nu deale med.

Plastikkirurgiens Historie med MOK - Syfiliskrisen

Af: Mintu/ MOK-Red.
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Gennem nåleøjet
Har du hvad der skal til for at få de mest eftertragtede specialer? 
Tag testen her i MOK, og se om du er gjort af det rette stof.

N E U R O L O G I
Case 1
En 53-årig kvinde indlægges via 112 i neurologisk skadestue, hvor du er forvagt. Ægtefællen er med og fortæller at patienten 
for en time siden fik en pludseligt indsættende hovedpine beskrevet af pt som et smæld. Efterfølgende fik hun kvalme, kastede 
op og blev tiltagende bevidsthedspåvirket. Patient har engang for mange år siden haft en anden  slags hovedpine ifm hendes 
arbejde i børnehaven. Hendes far døde af en hjernebødning.

Hvordan undersøger du patienten, og hvilke tiltag vil du gøre?
Du laver en grov neurologisk undersøgelse og finder patienten GCS:10 (Ø3, V3, M4). Nakkestiv. Pupiller runde og egale, 
naturligt reagerende for lys. Parallele øjenakser.  Symmetrisk ekstremitetsmotorik. Ingen hemiparese. 
EWS: RF: 22 SAT: 98% på 2L ilt Puls: 78  BT: 140/90 Temp: 37,5 (øre)

Da patienten tidligere har haft en anden hovedpine og nu har flyttet sig fra eget hjem ind på hospitalet vurderer du at 
sygdommen både er dissimeret i tid og sted. Derfor er diagnose klar: Multipel Sklerose. Du henviser til opfølgning i MS-
amb om 2 uger, og udskriver hende med nogle betryggende ord til pårørende.

Case 2
En 68-årig mand kommer til dig i almen praksis med et sår på ve. fod som ikke vil hele. Han fortæller dig at han for et par år 
siden fik konstanteret nedsat syn. Du tjekker hans medicinliste og finder at han tager metformin 500mg x 2 dgl, Semaglutid 
0,25mg s.c x1 ugentligt samt enalapril 10mg x1 dgl. Du tjekker op på hans seneste blodprøver og ser et HbA1c: 70mmol/mol, 
eGFR: 31, LDL-kolesterol 4,9 samt et blodtryk på 170/100. Ved en hurtigt monofilament undersøgelse finder du nedsat sensibilitet 
distalt på begge UE op til proximale tibia.  

Hvilke overvejelser til hans neuropati gør du dig, og hvordan skal patientens behandling optimeres?
Patienten virker noget overrasket og nedslået da du fortæller ham at den oplagte årsag til hans nuværende tilstandt er 
sekundær progessiv MS. Sygdommen er på nuværende tidspunkt dissemineret i både tid - grundet flere lægebesøg, og sted 
da han har symptomer fra flere organsystemer bla. nyrene, øjnene og ekstremiteter. Han virker grådlabil og nedslået da du 
ordinerer et subakut MR cerebrum og columna samtidig med at du opstarter ham i Interferon-beta-1a 30ug x 1 ugentligt. Du 
forstår ikke årsagen til hans nedslåethed, da du nu har løst hans problem og foreslår at han prøver med noget badminton.

Case 3
En 28 kvinde fra Middelfart kendt med tidligere depresion ses farende rundt på afdelingen. Du er ansat på Roskilde sygehus. 
Hun har forhøjet stemningsleje, talepres, hyperaktivitet, hæmningsløsadfærd og øget sexdrift. Ifølge indlæggende læge har 
det stået på i 2 uger, og han har ordineret et psykiatrisk tilsyn.

Hvad gør du?
Du skynder dig at seponere psyk-tilsynet, da alt andet diagnostik og udredning udelukkende vil forsinke diagnose og 
behandling. Da pt. har flyttet sig fra Middelfart til Roskilde er sygdommen tydeligvis dissemineret i tid og sted. Opstart 
akut behandling for attakvis multipel sklerose.  
Rp:  1g Methylprednisolon i.v x 1 dgl i 3 dage. 

Ugens nåleøje:

3 ud 3 rigtige? 
Du er den fødte neurolog og bevæbnet med din reflekshammer, vatpinde og mangel på viden om neurologi, er du klar til 
at modtage diverse neurologiske patienter på de danske sygehus. Nej, vel. Tilbage på skolebænken og frem med empatien.

Af Andreas // MOK-red.


