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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: Sofie

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.
FADL holder foredrag om Ph.D. Se s. 8 
Sofie skal høre om et frieri. 

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Maria tager til poolparty med sit arbejde

SØNDAG

Svenske Alice tager hjem
Maria leger designer 

MANDAG

MOK deadline 12.00
Næstsidste MOK!! 

TIRSDAG

Sofie og Alice læser til eksamen 

I HENHOLD TIL MOKS ETISKE 
RETNINGSLINJER

. . .  Er  denne uges fors ide 
lavet i tæt samarbejde med 
norske statsborgere, som har 
en følelsesmæssig og kulturel 
forbindelse til både 17. maj og 
kongehuset.  

Glædelig 17 maj til vores norske 
medstuderende. 

... Og et stort tak til Karoline Arnesen, for at gøre denne forside mulig. 

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG 

PUFF holder månedsmøde! Se s 4

Maria skal til fødselsdag 
Sofie skal til eksamen

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

Sofie (ansv. red)Lukas

Albin

Panum Memes
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Vi kender alle mindst én (ofte en deeel) myter, som vi tager for gode varer og andre som får os til at trække på smilebåndet. I 
denne uge har jeg samlet nogle stykker, som vi kan gennemgå og afkræfte  for... ja... hvorfor ikke?  Så lad os komme til sagen!

#1 Mælk kan give osteoporose
Jeg har hørt flere veganere påstå dette. Jeg er dog ikke helt sikker på, hvad denne myte er kommet af. Det tætteste jeg 
er kommet på en årsagssammenhæng, er en påstand om at Danmarks høje forekomst af knogleskørhed skyldes, at 
Danmark også er et af de lande i verden hvor der drikkes mest mælk. At finde en statistisk sammenhæng er dog ikke 
det samme som at bevise, at det må forholde sig sig sådan. Fx er der tidligere fundet statiske sammenhænge mellem 
et øget antal af storke og et øget antal babyer. Tilgengæld viser et systematisk review af artikler publiseret i PubMed, ISI 
(Web of Science), EMBASE, SCOPUS, and Google Scholar frem til august 2018, at et øget dagligt indtag af mælk hverken 
øger eller reducerer risikoen for osteoporose.

#2 En overkløvet regnorm vil leve videre som to regnorme
Denne myte er delvist usand. Regnorme har en distinkt del, som er hovedet og en distinkt del som er halen. Hvis regnormen 
har mistet hale-delen, så kan den generere en ny. Den kan dog ikke genere en ny hoved-del, hvis den mister den. Det 
kan en fladorm til gengæld godt! 

#3 Hvis man som kvinde (der har en livmoder) laver maveøvelser på en bestemt måde, kan man overbelaste 
æggestokkene og risikere at blive steril
Denne myte er usand. Til gengæld kan man få smerter i underlivet under eller efter træning. Dette kan have andre 
bagvedliggende årsager. Så er man blandt de ”heldige” der oplever dette, så bør man gå til lægen. Men nej: Du har ikke 
skadet dine æggestokke med dine maveøvelser. Altså kan du ånde lettet op, hvis dette skulle have bekymret dig. 

#4 Hvis man står på hovedet mens man har sin menstruation (som kvinde, der har en livmoder), så løber 
råddenskaben tilbage i én og ødelægger ens æggestokke...
Den har jeg lige hørt fra Johan. Credz til Johan (taaaak). Den myte passer – chokerende nok – heller ikke. Der er ingen på 
MOK, der ved hvordan den myte er opstået eller hvad den kommer af. MEN den er fed. Og Sofie kan lide den. Så alt er godt.

#5 Det er farligt at bade efter, du har spist 
Du har måske, som så mange andre, fået at vide at du skulle vente ½ time efter du har spist inden du gik i vandet. Spørger 
man hvorfor, vil man få at vide at badning inden for ½ time efter et måltid øger drukningsrisikoen. Der er ikke foretage 
megen forskning på området, men en undersøgelse foretaget af det internationale livredningsforbund har vist, at en 
badetur lige efter picnicen ikke øger risikoen for drukning. 
Andre mener derimod, at det kan være en god idé alligevel at vente, eftersom dét at bade efter et måltid til gengæld kan 
medføre kramper. Baggrunden herfor skulle eftersigende være, at blodforsyningen til mave-tarmsystemet prioriteres 
højere end blodforsyningen af musklerne umiddelbart efter et måltid. Dette passer dog heller ikke. En del elitesvømmere 
spiser ofte lidt lige inden de skal til at svømme. Til gengæld kan man få ondt i maven, hvis man har været lidt for ivrig 
med pomfritterne og bøfferne. Så der er altså ingen grund til holde sig fra badning efter et måltid. 

#6 Et dyr vil undgå dets unge, hvis du har rørt ved den 
Dette er en myte, som mange tager for gode varer. Den passer dog ikke. Dyr har et meget veludviklet moderinstinkt, og 
vil derfor være ligeglade. Desuden har de fleste fugle en dårlig lugtesans, så de ville ikke bemærke det hvis et menneske 
havde rørt deres unge. 

#7 Man hjælper ænderne ved at fodre dem med brød
Dette er en dårlig idé. Ifølge eksperter simpelthen fordi hvidt brød er usundt (også for mennesker). Hvidt brød indeholder 
meget energi, men indeholder sparsomt med protein, vitaminer og mineraler. Fuglene bliver derfor fejlernærede, tykke, 
trætte og derfor dovne. Nogle har måske hørt at fodring af ænder indirekte kan føre til voldtægt og ande-mord (dvs. 
and-der-dræber-en-anden-and). Og det er rigtigt! Årsagen til andevoldtægt og -mord er, at man tiltrækker mange 
ænder til et lille område, når man fodrer dem. Dette kan gøre ænderne aggressive overfor hinanden. Hvis man vil hjælpe 
ænderne er det en bedre idé at give dem majs, korn eller evt fuglefrø. Allerbedst er det hvis du helt lader være at hjælpe 
ænderne – de klarer sig bedre selv.                                                                                        

Myter

Af: Mintu // MOK-red
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Førstehjælp For Folkeskoler holder månedsmøde!
Og det bliver mega fedt! Torsdag d. 20. maj kl 17 holder vi månedsmøde i FADL-huset og 
ALLE er velkomne, nye som gamle. Der vil være snacks, godt selskab og hygge. Så hvis du 
er nysgerrig på, hvilke spændende ting vi går laver i den mest fffantastiske basisgruppe, så 
hiv fat i din læsemakker og deltag i Førstehjælp For Folkeskolers månedsmøde maj edition.

Scan QR-koden for linket til facebook-begivenheden. Tryk meget gerne deltag, så vi ved 
hvor mange, der kommer jvf. forsamlingsforbuddet. 

Vi glæder os til at se dig! 

Maj oplæg Genetiske behandlinger af
neuromuskulære sygdomme hos børn 
Hvornår: Torsdag 27/05 - 2021 kl. 17:00 - 18:00
Program: Oplæg Genetiske behandlinger af neuromuskulære 
sygdomme hos Børn - Maj MM 17:15-18:00. Månedsmøde afholdes 
efter oplæg 
Hvor: ONLINE ZOOM MØDE - link følger på Facebook 
Så står den på sommer, sol og endnu et nyt, spændende foredrag! Denne gang byder vi 
Alfred Peter Born, professor indenfor neuropædiatri, velkommen til et oplæg om "genetiske 
behandlinger af neuromuskulære sygdomme". NM sygdomme er et af de områder, hvor man 
er længst fremme med avanceret behandling. Foredraget vil vare ca. 1 time. 
Efter oplægget er der traditionen tro månedsmøde, hvor vi skal planlægge næste semesters 
månedsmøder.

Så ha' iskaffen klar, når FORNIKS går online!
(Link følger)
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

Forskningsårs-studerende søges til 6 -12 måneders 
projekt, med formål at undersøge
Risikoen ved blodfortyndende behandling hos patienter med medfødte 
hjertesygdomme

Studiet er sat op som registerforskningsprojekt. Under forløbet vil du være tilknyttet en 
forskningsgruppe på Rigshospitalets Hjertemedicinske afdeling. Der vil være god mulighed 
for vejledning fra gruppen bestående af overlæger og yngre læger, samt tæt sparring med 
medicinstuderende der ligeledes er i gang med forskningsår på beslægtet projekt. 
Projektet er lønnet med start omkring september 2021
Send gerne kort motiveret ansøgning inden torsdag den 1. Juli til:

Kontakt:
Troels Højsgaard Jørgensen; PhD, MD
Mail: troels.hoejsgaard.joergensen.01@reigonh.dk

På vegne af
Professor Lars Søndergaard, MD, Dr.med. og Christian Jøns, MD, PhD 
Rigshospitalet    Rigshospitalet
Hjertemedicinsk klinik    Hjertemedicinsk klinik

Forskningsinteresseret stud.med. søges til 12
måneders skolarstipendiat i forskningsprojekt om 
pludselig hjertedød.
Er du interesseret i forskning? Hjertemedicin, rytmeforstyrrelser og pacemakere? Vi søger 
en stud.med. til at tage del i et stort klinisk forskningsprojekt hvor 1.000 hjertepatienter i 
høj risiko for livstruende hjerterytmeforstyrrelser vil blive inkluderet. Start september 2021 
ved Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet. 

Du vil arbejde sammen med den projektansvarlige, få del i ansvar for inklusion af 
studiedeltagere, dataindsamling og opfølgning. Derudover vil du få tildelt dit eget projekt, 
som kan bruges som kandidatopgave og stiles mod videnskabelig publikation med dig 
som førsteforfatter. Du vil få mulighed for at deltage ved hjertemedicinske konferencer og 
præsenterer dine resultater.

Du er lærenem, flittig og god til mennesker. Dine daglige opgaver vil være samtaler med 
patienter, blodprøvetagning og databaseopbygning. Desuden vil du skulle hjælpe med 
patientopfølgning og optitrering i studiemedicin. Under dit arbejde vil du blive god til 
brug af Sundhedsplatformen, og du vil have rig mulighed for at lære om ekg aflæsning, 
pacemakerbehandling og hjerteultralyd.  Ikke mindst vil du lære om hvad det vil sige at 
arbejde i klinisk forskning på højt internationalt niveau. 

Lyder det som noget for dig? Eller har du spørgsmål?
Lønnen udgør 10.000 kr/mdr
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) til den projektansvarlige. Frist: 18. juni 2021.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Projektansvarlig
Ulrik Christian Winsløw, læge, Ph.D. studerende
ulrik.christian.winsloew.01@regionh.dk  tlf: +45 42421029 
Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Overordnet projektansvarlig
Christian Jøns, overlæge, Ph.D.
chritian.joens.02@regionh.dk
Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

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.

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 1-3 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., som pt. er med til at passe Frederik:
• 4 dage om ugen: 3 timer eftermiddagen fra kl. 15-18 
• 3 aftener om ugen: nattevagt kl. 21-06 pr. uge (du sover ved siden af Frederik og er 

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

–søndag)
• Deling af 7 døgn pr. år, når vi holder 1 uges ferie med vores yngste søn
• Vikar for Frederiks socialpædagog, der passer Frederik herhjemme, når hun holder 

ferie (6 uger om året) og ved sygdom fra kl. 09-15 
• De 6 stud. med vi pt. har til at passe Frederik, fordeler selv de fleste vagter mellem sig 

og dækker af for hinanden under ferie og eksaminer mv.

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
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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

Medicinstuderende søges til studenterjob som 
lægesekretær 10 – 15 ugentligt
Har du 10 – 15 timer ugentligt, som du kan planlægge både som fysisk fremmøde og som 
hjemmearbejde? Har du lyst til at få et indblik i arbejdsopgaverne inden for specialiseret 
rehabilitering som sekretær for vores tre dygtige overlæger og det øvrige tværfaglige team? 
Har du lyst til at snuse til undersøgelse af neurologiske, reumatologiske og ortopædkirurgiske 
patienter?

Så kan vi på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter tilbyde en studenter-
medhjælperstilling som lægesekretær.

Om stillingen
Som studentermedhjælper vil du blive tilknyttet læge- og forskningsenheden, som består 
af overlæger, sygeplejersker, forskningsmedarbejdere og sekretærer. Du vil samme med 
de to øvrige sekretærer varetage opgaver med at få koordineret kommunikationen ind 
og ud af huset til stamafdelinger og praktiserende læger, notatskrivning samt modtagelse 
af patienter i lægefunktionen. Da vi er et ambulant daghospital, modtager vi patienter 
i dagtiden og ikke aften/nat samt weekender. Du vil få mulighed for at planlægge dine 
timer fleksibelt med fysisk fremmøde og hjemmearbejde i form af notatskrivning, som kan 
passes ind i din øvrige hverdag. 
Der vil også være mulighed for at snuse til patientundersøgelse og rehabiliteringsforløb i 
det omfang opgaver og tiden tillader det.

Vi forventer
Vi forventer, at du arbejder struktureret og kan håndtere mange forskellige opgaver 
på en gang. Derudover lægger vi vægt på, at du både trives med opgaver, der kræver 
selvstændighed, og er god til at arbejde sammen med andre.
Til gengæld giver vi dig gode muligheder for at prøve din teoretiske viden af i praksis og 
styrke din fremtidige karriereudvikling. Derudover tilbyder vi et dynamisk arbejdsmiljø, hvor 
vi deler viden og lægger vægt på udvikling og kollegial omsorg.

Om os
Specialhospitalet ejes af PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen og er omfattet af 
Sundhedsloven. 
Hospitalets hovedopgave er at yde specialiseret rehabilitering til patienter med følger 
efter polio, rygmarvsskade samt til andre med et svært bevægelseshandicap som følge 
af en ulykke. Vi arbejder i tværfaglige teams med læger, psykologer, sygeplejersker, 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver og sosu-hjælper/assistenter.
Du kan læse mere om os på https://www.specialhospitalet.dk/ 

Du bliver en del af en organisation med omkring 120 dygtige og topengagerede ansatte, 
der har blik for, at det både skal være sjovt og udfordrende at gå på arbejde. 

Ansøgning og ansættelse
Stillingen er på 10 – 15 timer, som kan planlægges fleksibelt. Tiltrædelse efter aftale. 
Arbejdsstedet er i Rødovre. 

Der er ansøgningsfrist senest onsdag den 10. juni.
Ansøg via www.specialhospitalet.dk/om-os/ledige-job
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge Birgitte Hansen 
3673 9015 eller lægesekretær Anette Røddik 3673 9021

“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

DET 
HVIDE

Stud.med-edition

Du skal testes - Mime

Coronatest

Strep-A

Urinstix

Graviditetstest

Synachtentest

Chlamydiatest 

På Stuen - Lyde

Ronchi

KOL i exa

Stomi

Hallo-dame

Apnø

Akutkald

Det ender på IS - Tegne

Meningitis

M. subscapularis

Syfilis

Eksamensbevis

Tis

Sinuitis 

Nye kort til 
Hint-samlingen! 

Nu er tiden inde, hvor du bør invitere dine sjove og kloge 
medicinervenner over og grine af jeres interne (og altid mega 
grineren) finurligheder. 
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og prøv livet som praktiserende læge
Hvis du vil prøve livet som praktiserende læge kan Region Sjælland 
tilbyde dig dette i din sommerferie 2021.

Du skal som minimum have bestået 10. semester, men har du  
det i juni 2021 , kan du blive en af de heldige, der får  
ca. fire ugers sommerophold hos en praktiserende læge i Region 
Sjælland. 

Der tilbydes ophold i følgende områder:
Lolland – Guldborgsund – Vordingborg – Kalundborg – Odsherred 
– Slagelse – Stevns - Jyderup

Sommeropholdet vil blive honoreret efter gældende overenskomst 
”Overenskomst for lægestuderende, der ansættes som vikar i
underordnet lægestilling”.

Hvis du er interesseret, så send hurtigst muligt en mail til  
dnsv@regionsjaelland.dk med følgende oplysninger: 
Navn - mailadresse – telefonnummer -ønsket periode - ønsket 
geografi 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte  
Pia Drostgaard 93 57 03 60 / pdo@regionsjaelland.dk

Hop ud
    i det ….

Norges nationalret:

FÅR I KÅL!
Ingredienser:

1 lam
5 hvidkålshoveder

10 liter vand
1 peberkorn pr. år Norge har været selvstændigt (106 stk i år)

Stil lammet i en egnet stald med vand, foder og mulighed 
for at græsse. Vent 10-12 år indtil du en morgen kommer 

ud i stalden, og finder dit får livløst og mæt af dage. 
Fåret er nu modent. Dødstivheden brydes og dyret 

parteres. Nu skal du bruge vand, og det kan godt blive 
dyrt, for det skal være norsk. Hvidkålen behøver ikke 

være norsk, men skal blot have modtaget enorme 
summer landbrugsstøtte og/eller være pålagt en masse 

told. Kålhovederne deles i kvarte. Put får, kål, vand og 
peberkorn i en stor gryde og bring i kog. Vær glad for at 

du lever i et årstal hvor får i kål er nogenlunde velkrydret. 
Tidligere var den temmelig kedelig i smagen, men på sigt bliver 

den nok lige spicy nok. Efter første opkog skrues helt ned for blusset og 
retten simrer under låg i 18 timer. Du må ikke løfte låget på for at kigge! Så slipper fåre-magien 

ud af gryden og kan gøre dig lejlighed permanent uegnet til beboelse.
Så er der serveret! 

Hvis du vil give retten et dansk twist kan du prøve at smage den til med salt.

Får i kål er mere en tilstand end en madret. Blandt andet 
fordi det er så besværligt at lave. Men den er alt bøvlet værd!

Johan // MOK-red.
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og prøv livet som praktiserende læge
Hvis du vil prøve livet som praktiserende læge kan Region Sjælland 
tilbyde dig dette i din sommerferie 2021.

Du skal som minimum have bestået 10. semester, men har du  
det i juni 2021 , kan du blive en af de heldige, der får  
ca. fire ugers sommerophold hos en praktiserende læge i Region 
Sjælland. 

Der tilbydes ophold i følgende områder:
Lolland – Guldborgsund – Vordingborg – Kalundborg – Odsherred 
– Slagelse – Stevns - Jyderup

Sommeropholdet vil blive honoreret efter gældende overenskomst 
”Overenskomst for lægestuderende, der ansættes som vikar i
underordnet lægestilling”.

Hvis du er interesseret, så send hurtigst muligt en mail til  
dnsv@regionsjaelland.dk med følgende oplysninger: 
Navn - mailadresse – telefonnummer -ønsket periode - ønsket 
geografi 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte  
Pia Drostgaard 93 57 03 60 / pdo@regionsjaelland.dk

Hop ud
    i det ….



Mød en læge: PhD-studerende Casper Falster
Onsdag d. 19. maj kl. 20.00
Har du overvejet et forskningsprojekt, når du engang er 
færdig på studiet eller er du stadig lidt i tvivl om hvad 
en ph.d. egentlig indebærer? Skal man allerede nu 
som studerende tage stilling til om det er noget man vil 
senere? 

Læge og PhD-studerende Casper Falster fra 
Lungemedicinsk Forskningsenhed - ODIN, Odense 
Universitetshospital vil fortælle om hverdagen som læge 
og PhD-studerende og alt hvad dette indebærer. 

Tid og sted: Den 19/05/21 kl. 20-21.30 inkl. spørgsmål, 
online via Zoom

Tilmeld dig via mit.fadl.dk inden den 19/05/21 kl. 12.00

Akut medicin
21., 22. og 23. juni - alle dage fra kl 17:00 

Formålet er at give lægestuderende mulighed 
for at erhverve færdigheder i den tidlige 
livreddende behandling af patienter med 
akutte medicinske tilstande. Kurset er rettet 
mod lægestuderende fra 8. semester og frem. 

Underviser: Bjørn Hoe

FADL kurser
Du kan stadig nå det! 

Du kan tilmelde dig begge kurser på mit.fadl.dk. 
har du spørgsmål til kurser kan du skrive til 

På Zoom

I FADL-huset

kurser.kkf@fadl.dk


