
 

* 
 M

ED
IC

IN

ER
ORGANISATIONERN

ES   *

K
O

M

MUNIKATIONSO

RGA
N

ÅRG. 54, NR. 1      30 AUGUST 2021

MOK .dk

54
 å

rg
.  

•  
20

21
/2

02
2•

  I
SS

N
 1

90
4-

31
63

ZOOMZOOM
PANUMPANUM

VELKOMMEN

TIL ET NYT SEMESTER
forhåbentlig MED  FYSISK FREMMØDE!



          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:
Maria Østberg
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Albin 

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: 1100

O M  M O K
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet 
med alt det, der kunne interessere en medicinstuderende 

som dig. MOK udkommer hver onsdag, og indheolder 
blandt andet nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, 

Studenterklubben og FADL, samt jobopslag målrettet 
medicinere. Og ikke mindst gøgl... Når MOK bliver sat op 
hver mandag, er det MOK-redaktionens opgave at fylde 

den overskydende plads i bladet med gøgl og pludselige 
indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes altid selv at det er 

sjovt - og det håber vi også at du gør.
Har du noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid 

velkommen til at sende det ind til os - så er der altid plads 
til dig i bladet. 

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er mandag kl.12 hvor vi tømmer brevkassen(mail), 

mok@mok.dk

Kys og kærlighed
Dit MOK

PA N U M  H I G H L I G T H S

U G E N S  R E DA K T I O N

UGENS INPUT

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria (ansv. red) Niels Sine

Johan

Sofie Lukas

Albin

BASISGRUPPE BAZAR! 
Den 20. september rammer Basisgruppe Bazar 
panums beton-gulv. Her kan du møde samtlige 
af Panums interessegruppe og melde dig ind i 
lige så mange som du orker. Er du i tvivl om det er 
det værd, kan du altid tage forbi og smage på alle 
kagerne/snacksene der er produceret til formålet. 

FREBAR x 2 I SEPTEMBER! 
Er du lidt nervøs for ikke at kunne kom ind til 
frebar? Har din tutor skræmt dig med historier om 
10-timers kø bare for at komme ind? Så har HG 
efter 1.5 års lukketid åbnet op med FULDT blus 
og holder frebar både d. 10. og 17. september!!! 
Hurra for det og kan du så skynde dig ned og få 
en lunken bajer? 

HG INTRO 
Vil du gerne hjælpe til med frebar, 69, kaffevagter 
osv., så er der intro til Hus-gruppen d. 13. og 20. 
september - se side 11.

DHL 
FADL og KU løber DHL på fredag d. 3. september. 
Er du enten lidt for tung, lidt for træt eller måske 
lidt for gravid til selv at løbe så kan du nu nok alli-
gevel få dig en hyggelig aften med nogle sprøde 
løbere i stramme tights. 

FADLs rusintro - for 1. semester 
Har du hørt om FADL-vagter? Jobbet for de fleste 
nystartede medicinstuderende, hør om dét, fag-
foreningen og meget mere. Se side 8.

KU FESTIVAL
Den 17.-18. september løber KU festival af 
stablen, her kan du også kridte dine snavsede 
dansesko. Læs mere på KUfestival.dk

Roser Er Franskbrød

Violer Smager Dør

Salat Din Chokolade

Wernickes Afasi

 Åsne
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Glæd dig - det gør vi. 

Så nåede vi igen til slutningen af august, og sjældent har vi glædet os mere til at træde frem mod 
vores elskede betonklods af et palads, fyldt med to ting der for alvor har manglet det seneste 
år: Nemlig fyldte MOK-standere og gange fyldt med sprudlende medicinstuderende – hvor har vi 
savnet jer!

De fleste af os vender tilbage efter halvandet år, der mest af alt har mindet om et 
kummerligt long-distance forhold med Einar Lundsgaard. Men til 
alle vores nye kommende kollegaer: Velkommen til! Dette er MOK, 
din tro makker, der tager pulsen på Panum hver uge. Et blad af 
de studerende til de studerende, der udkommer hver onsdag. 
Hvis du føler dig helt fortabt og alene, så er MOK der altid. 
Medmindre du er fortabt i en eksamensperiode – men der er 
du til gengæld aldrig alene… 

Som ny stud.med. er der nok at skulle forholde sig til: ”Hvad 
pokker er ”tør”?”, ”Er det rigtigt at der findes et sted, hvor 
man kan få gratis kaffe?”, ”Hvad er basisgrupper?”, ”Kan 
man overhovedet læse medicin uden at tage FADL-vagter?” 
og du kan selv fortsætte listen. Men bare rolig! Du har de 
næste 6 år (7,5, red.) til at blive klog på det. Husk på at 
din sidemakker højest sandsynligt er mindst lige så 
forvirret som dig, og at vi alle er startet der. Det føles 
op ad bakke når læringskurven er stejl, men du er 
heldigvis landet i (vil jeg vove at påstå) det bedste 
studiemiljø på jord. Du vil altid kunne finde en 
medstuderende, der bøvler med det samme, 
eller en ældre studerende, der kan give et godt 
råd med på vejen. 

Jeg håber at du får et godt semester. 
Én ting er sikkert: Vi er endelig tilbage 
på Panum, og vi glæder os til at 
kigge hinanden i vores trætte øjne 
og mødes til kaffe i klubben. Et eller 
andet sted er vi alle sammen lidt som 
førsteårsstuderende igen – på godt 
og ondt. Vi skal finde rytmen igen, og 
samtidig er vi helt abstinente efter 
sociale begivenheder. Det lyder måske 
som en farlig kombination, men jeg er 
nu ikke så bekymret – det kan KUN 
blive et festligt efterår. 

Velkommen til(bage)! 
Af M

aria / M
OK-red. 
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Forskningsinteresseret Stud.Med. med interesse for 
kardiologi søges til klinisk projekt om iskæmisk 
hjertesygdom og inflammation
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen som kunne være interesseret i at prøve 
kræfter med forskning, og som har lyst til at snuse til kardiologien. Vi leder efter en som kan 
arbejde fuld tid i 6-12 mdr. med fleksibel start efter aftale i efteråret 2021. 

Projektet er et klinisk projekt som omhandler sammenhængen mellem inflammation for 
risiko for blodpropper i hjertet. Din opgave vil bestå i at indsamle prøvemateriale (blodprøver 
og PCI-balloner brugt til ballonudvidelsesbehandling) samt at sikre samtykke fra deltagere. 
Dette vil foregå i de kardiologiske laboratorier på hhv. Rigshospitalet og Gentofte Hospital. 
Du vil derfor få rig mulighed for at stifte bekendtskab med den invasive del af kardiologien 
og få masser af god patient/deltager-kontakt. Endvidere vil du skulle bistå med analysedelen 
(proteom-analyse) af prøvematerialet som udføres på Panum Instituttet og du vil derigennem 
få hands-on laboratorie-erfaring, og mulighed for at udvikle et netværk både i den kliniske 
og den biokemiske forskningsverden. 

Forskningsgruppen som du vil indgå i, består af en god blanding af seniorforskere, 
yngre læger og forskere på Panum Instituttet, og der vil være god mulighed for sparring 
og vejledning som kan munde ud i en spændende kandidat-opgave og medvirken i 
videnskabelige publikationer. 

Din daglige tilknytning vil være til Rigshospitalets Hjertecenter samt Panum Instituttet, 
Biomedicinsk Institut, hvor du vil blive tildelt kontorplads. 
Vi lægger vægt på, at du er motiveret og indstillet på at arbejde selvstændigt og kan 
strukturere din arbejdstid. 

Løn: Mdl. aflønning svt. scholarstipendiat (10.000 kr/md). 

Lyder dette interessant så send snarest en motiveret ansøgning/tag kontakt til:
Læge, PhD Gorm Mørk Hansen: gorm.mørk.hansen@regionh.dk samt til 
Postdoc, Lasse Gøbel Lorentzen: lassegl@sund.ku.dk. 
Øvrige projektdeltagere omfatter også Dr. Med., Professor Henning Bundgaard, RH; Dr. Med., 
Professor Kasper Iversen, GeH; Professor Michael Davies, Biomedicinsk Institut. 

Samtaler afholdes løbende efter aftale. 

På vegne af gruppen med venlig hilsen. 
Gorm Mørk Hansen, Lasse Gøbel Lorentzen, Henning Bundgaard, Kasper Iversen og Michael 
Davies.

MEDICINSTUDERENDE SØGES TIL SPECIALLÆGE-
PRAKSIS I PÆDIATRI
Stillingen er ledig til besættelse den 9. september 2021.
Ansøgningsfrist mandag d. 3. september 2021
Der afholdes ansættelsessamtaler den 6.-8. september 2021
Du forventes at kunne påbegynde arbejde med oplæring/føl fra 9. september.  

Din profil:
• Du er i slutningen af bachelordel, sv.t. minimum 6. semester / begyndelse af 

kandidatdel
• Interesseret i pædiatri
• Selvstændig, initiativrig og interesseret i at arbejde med børn med astma
• Er serviceminded, tjenstvillig og kan håndtere at arbejde under pres
• Har gyldigt hjertelungeredningskursus (HLR-kursus)

Vi tilbyder:
• Oplæring i priktest, lungefunktionstest, reversibilitetstest og anstrengelsestest
• Du vil desuden få et indblik i, hvordan en pædiatrisk speciallægeklinik fungerer

Desuden skal du:
• Modtage patienter
• Arkivere prøvesvar
• Bestille medicinske varer

Arbejdstid: 1 dag ugentligt, ca. 5 timer - eftermiddage (mandag-torsdag). Vagter fordeles 
med 3 øvrige medicinstuderende.
Klinikken holder sommerferie lukket i 3 uger og har lukket på helligdage. Du skal altså være 
villig til også at arbejde i sommerferier og eksamensperioder. 

Løn: 180 kr./ time
Motiveret ansøgning inkl. CV sendes til: marianneschmiegelow@gmail.com

Marianne Schmiegelow
Speciallæge i pædiatri, dr. med.
Nybrogade 10, 2. sal
1203 København K.

1-årigt skolarstipendiat indenfor børnekræft på 
Rigshospitalet 
Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslår et 1-årigt skolarstipendiat med 
start februar 2022. 

Om Bonkolab 
Kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag hos børn efter 1-årsalderen og er ansvarlig 
for 20% af alle dødsfald i denne aldersgruppe. Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium 
(Bonkolab) har en forskerstab på ca. 120 ansatte. 

Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien fra sygdomsdisposition, 
diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer.

Bonkolab har et højt fagligt miljø og beskæftiger hovedsageligt personer med 
sundhedsfaglig, biologisk eller humanistisk uddannelsesmæssig baggrund, herunder 
mange skolarstipendiater. 

Hvert år rammes ca. 40 børn i Danmark af akut lymfoblastisk leukæmi (ALL). I dag overlever 
90% af børnene, men omkring 15% får tilbagefald, hvilket medfører en markant mere intensiv 
behandling, dårligere prognose og flere senfølger for de helbredte. 

Behandlingen af ALL følger fastlagte faser (induktion, konsolidering I-II-II, re-induktion og 
vedligehold) og strækker sig over to år og en måneds behandling. Behandling består primært 
af kemoterapi som medfører bl.a. knoglemarvssuppression. Svære knoglemarvssuppression 
øger risikoen for komplikationer så som infektioner, og kan medføre forsinkelse af ALL 
behandlingen, som derved kan blive mindre effektiv. 

Projektet omhandler medicinomsætningen hos børn med ALL i den første konsoliderings 
fase, og vil i en lille gruppe patienter belyse farmakokinetikken for stoffet 6-mercaptopurin 
ved gentagne målinger af metabolitter i blodprøver. 

Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du vil være en del af vores store 
forskningslaboratorium og arbejde med dit selvstændige projekt. Der er mulighed for at 
skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation.
 
Vi forventer, at du læser medicin på kandidat-delen, er interesseret i forskning og motiveret 
for at lære at forske, herunder programmering mhp. modellering af data (i R).

 Løn: 10.000 kr/md 

Ansøgningsfristen er 29. november, motiveret ansøgning med CV (max 1 A4 side) og 
studiekarakterer sendes til: 
Peter Erik Lotko Pontoppidan, afdelingslæge ph.d. 
BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet 
E-mail: peter.erik.lotko.pontoppidan@regionh.dk 

Vi forventer at afholde samtaler start december.

Medicinstuderende søges til udarbejdelse af skrift-
ligt materiale
BIBAWO Medical A/S
Birkerød
BIBAWO Medical søger en stud.med til udarbejdelse af tekster omhandlende vores produkt 
Hydrozid®, som anvendes til kryoterapeutisk behandling af en lang række hudlidelser, 
herunder vorter og keratoser. Se www.hydrozid.com.

Hvem er vi:
BIBAWO Medical er en dansk virksomhed, der er specialiseret indenfor medicinsk udstyr. 
Firmaet er en del af en veletableret gruppe af virksomheder, der gennem flere år har arbejdet 
med medicin og medicinsk udstyr med kontor i både Danmark og Indien.

Dine opgaver vil bestå i udarbejdelse af tekster til:
• patientmaterialer (foldere og brochurer)
• behandlingsvejledninger (hæfte)
• slides til PowerPoint-præsentationer
• uddannelsesmateriale (Word og/eller PowerPoint)
• hydrozid.com samt bibawomedical.com

Vi forventer, at du:
• er god til at skrive
• kan sætte dig ind i patienters-, pårørendes- og lægers tankegang og skrive, så 

sygdomme og behandling er let forståeligt
• kan starte så hurtigt som muligt

Bestået dermatologi kursus på 9. semester og interesse for dermatologi er det en fordel, 
dog ikke et krav.

Vi kan tilbyde:
• 10-15 timer om ugen
• mulighed for at arbejde hjemmefra
• fleksible arbejdstider med mulighed for at få fri under eksamen
• lån af computer med Office 365 pakke
• god sparring med venlige kollegaer og en uformel arbejdskultur

Der forefindes allerede en del materialer og dokumenter at tage udgangspunkt i, men der 
er stadig mange tekster, der skal produceres. Du vil referere til den administrerende direktør.

Grafisk opsætning håndteres inhouse.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send din ansøgning og CV til anne.winstroem@
bibawo-medical.com senest den 10. september 2021.  
Ansøgninger vil blive besvaret fra og med den 15. september.
Arbejdsted: BIBAWO Medical A/S, Klintehøj Vænge 6 i Birkerød 
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Course Assistant Position with DIS – Semester course
DIS – Study Abroad in Scandinavia is looking for a course assistant for the course “Medical 
Simulation Lab”, starting in the fall of 2021.

This course is taken by third year undergraduate American University students who would 
like to attend medical school once receiving their bachelors. These students come to 
Copenhagen to study abroad for four months where they take the elective course Medical 
Simulation Lab in the Medical Practice & Policy Program at DIS. 

In this hands-on course they learn about specific diseases, and follow the diagnosis and 
treatment pathway of a surgical patient. This is a very hands-on course, and students will 
be training several techniques, including suturing, laparoscopy, and using ultrasound, 
among others.

The class is taught by a surgeon and a radiologist, and the course itself will be taught both 
at DIS classrooms (Vestergade 10). Classes occur twice a week, Mondays and Thursdays, 
from 14.50-17.45 (although it varies as the length can be between 2 and 3 hours, starting 
time for the students is planned to be at 15:15 so there is time to prep, but can be changed 
to 15:30 if that is what works for all involved with the course).

The semester begins August 26 and ends December 13 (Note: there are no classes in weeks 
37, 41, and 44, as well as on November 25th, and potentially October 28th). As this is short 
notice, the need is for someone to start in week 35. 

Some of the Course Assistant's responsibilities:
• Be present in all of the classes throughout the semester and support the faculty 

in preparing the classes OR alternatively, agree with faculty a schedule that fits 
the needs of the course as well as your own schedule and availability (this could 
potentially mean down to only 90% of the meeting times) OR share the role with 
another course assistant

• Coordinate with faculty regarding specific course needs
• Help faculty in supporting students learning and understanding concepts and 

techniques

You are expected to be reasonably good at English. 
You must have completed at least 6th semester of Medical School in order to be considered. 
Experience with surgical skills and/or being tech savvy is an advantage.
Salary is 160 per. hour, and preparation hours are paid as well.
  
For more information about the specifics or to apply, please contact 
Science & Health Program Director, Susana Dietrich, sd@dis.dk (tlf. 30671042). 

A completed application consists of a letter of interest and an updated CV. 
Application Deadline: As soon as possible. Position is available until filled. 
Final Note: We will also be looking to fill this position for Spring 2022, so if you are interested 
in either semester, please reach out. 

Forskningsår i stråleterapien i afdelingen for kræft-
behandling på Herlev hospital
Interesserer du dig for onkologi, palliation, intern medicin og det patientnære arbejde og 
har du lyst til at prøve kræfter med forskning og artikelskrivning?

Vi søger en forskningsårsstuderende som skal på forskerperspektivet i efteråret 2021 eller 
foråret 2022. 

Du skal udføre en retrospektiv undersøgelse omhandlende glucocorticoid udløst diabetes 
hos patienter med medullært tværsnit. Ved siden af dit projekt skal du hjælpe med at 
inkludere patienter i kliniske forsøg der allerede er etableret i stråleterapien. 

Det tilbyder vi
• 1 års ansættelse i et inspirerende tværfagligt forskermiljø med højt til loftet
• Mulighed for sideløbende patientnært arbejde der giver indblik i driften af kliniske 

studier
• Et veldefineret, klinisk relevant projekt
• Vi regner med at du kan nå at analysere data og publicere en artikel i et internationalt 

tidsskrift
• Du vil skrive dit kandidatspeciale under erfaren vejledning fra onkolog og klinisk 

lektor, ph.d.-studerende og endokrinolog

Det forventer vi af dig
• Du skal på forskerperspektivet på 11. semester i efteråret 2021
• Du er interessereret i forskning og har lyst til at skrive en artikel
• Du har mod på at inkludere patienter i kliniske forsøg

Hvis du synes det lyder som noget for dig, så send en ansøgning snarest muligt til 
anna.mann.nielsen@regionh.dk med lidt om dig selv og hvorfor du har til at være en del af 
forskningsgruppen og vedlæg et kort cv. Vi glæder os til at høre fra dig.

Anna Mann Nielsen  Gitte Persson
Læge, ph.d.-studerende  Overlæge, Klinisk Lektor

CAMES RH søger studentermedarbejdere til 
Avanceret teknisk simulation for sundhedspersonale
 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation Rigshospitalet (CAMES-RH) har 
brug for 4 nye studentermedarbejdere pr. 01.10.2021. Vi søger derfor engagerede, sociale 
og aktive studerende til at indgå i vores lille hyggelige simulationsgruppe.
 
Hvad kan vi tilbyde:
• Avanceret simulationsudstyr og kendskab til mange medicinske og kirurgiske 

procedure
• Arbejdsplads ved Rigshospitalet 
• Altid weekend og helligdagsfri samt fri i sommerferien
• Overenskomstsikret god løn for simulationsansatte og meget fleksible arbejdstider
• Gode muligheder for at deltage i forskningsgrupper eller andet forskningsarbejde 
• En hyggelig studentergruppe, hvor vi tager os godt af hinanden 
 
Om jobbet:
Arbejdsopgaverne for CAMES-RH studentermedarbejdere i simulationsgruppen består 
primært i at assistere og hjælpe kursister under simulationsbaseret selvtræning (til fx gastro-, 
kolo-, bronko- eller laparoskopi), så kursisten får den nødvendige hjælp og ekstra tips eller 
tricks til at optimere sin selvtræning. 
Du vil være bindeleddet til mange af speciallægerne for vores kurser, og bistå dem ved 
tekniske problemer eller andet forfaldende arbejde. Ellers hjælper du til med at klargøre og 
vedligeholde udstyr og lokaler samt bistår de fastansatte i andet forefaldende arbejde efter 
behov. Der er tit rig mulighed for selv at øve på udstyret og træne sine egne færdigheder.
Du kan læse mere om jobbet via Region Hovedstaden.   
  
Om os:
CAMES er organiseret som en del af Center for HRU i Region Hovedstaden. Vi udbyder 
mange kurser, driver en vifte af udviklingsprojekter og en masse forskning indenfor 
simulationsbaseret læring i sundhedsvæsenet. Vi er en tværfaglig arbejdsplads med 
læger, sygeplejersker, SOSU, fysioterapeuter, ingeniører, magistre, psykologer og HK’ere 
foruden vores studentermedarbejdere. Ud over simulationsgruppen har vi også en 
gruppe studenterundervisere på CAMES-RH, som beskæftiger sig med undervisning på 
medicinstudiet, samt en gruppe ansat ved CAMES-Herlev, som assisterer ved full-scale 
simulation. CAMES bedriver udvikling og innovation og har derfor en ret omskiftelig hverdag 
med jævnlige ændringer, nye opgaver og kolleger samt mange samarbejdspartnere. Vi er 
ambitiøse på kvaliteten af det, som vi leverer hver især og sammen.
 
Om dig: 
Du er medicinstuderende på bachelordelen og har minimum bestået 3. semester. Du er 
interesseret i praktiske procedurer med særlig vægt på kirurgiske procedurer, teknik og 
IT, simulation, facilitering og feedback. Du har gode samarbejdsevner, struktureret og kan 
udvise stor fleksibilitet med mange bolde i luften. Du skal også have lyst til at give god 
service til både kursister og kursusledere. 
På CAMES har vi en uformel omgangstone, og alle har gensidig respekt for hinanden. Vi 
løser mange forskellige opgaver og lægger vægt pa mangfoldighed, så hvis du har kreative 
evner, erfaringer med innovation eller andet, så hører vi også gerne om det i ansøgningen.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FADL.
Du ansættes uden fast arbejdstid, som varierer over et semester, men i gennemsnit 6-8 timer 
ugentligt. Arbejdstiden er fortrinsvis på hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Arbejdet fordeles 
mellem ca. 15 studentermedarbejdere i en vagtplan, som forventes dækket. 
 
For flere oplysninger kan du henvende dig til: 
Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation, Rigshospitalet
Teamkoordinator Therese Møller-Andersen mail: therese.moeller-andersen.01@regionh.dk 
samt Holdformand Andreas Storm mail: Andreas-storm@live.dk.
 
Ansøgningsprocedure: 
Du kan kun ansøge via Region Hovedstaden, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger, 
CV-oplysninger, resultatudskrift af din uddannelse samt skrive en motiveret ansøgning. 
Der kan ikke ansøges på andre måder. 
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. 
Ansøgningsfrist: d. 10. september. 2021. 
Samtaler afholdes d. 21. september 2021, du bedes undervise ansættelsesudvalget i en ikke 
klinisk færdighed i 5 minutter til samtalen. 
 
Du ansættes pr. 1. oktober og skal forvente obligatorisk oplæring i uge 39 og 40. 

REDAKTIONEN UNDRER SIG 

Hvad er TUNGEST 1 kg fjer eller 1 kg 
sten? og hvad er sværest at spise? 
(Det er edderdun)

Har du svaret, modtager vi det gerne 
på MOK@MOK.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.

2 motiverede stud.med’er søges til nationalt forsk-
ningscenter for børnekræft (CONTROL), Rigshospita-
let og RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program) 
søger til 1-årige skolarstillinger i Børnekræftepide-
miologi og udvikling af Dansk BørneCancerRegister 
(DBCR)
       
DBCR er en vigtig database til brug for forskning i kræftbehandling hos børn og unge i 
Danmark. DBCR har siden 2003 været en dansk kvalitetsdatabase og indeholder data på 
over 6000 børn og unge med kræft < 18 år og beskriver kvaliteten af kræftbehandlingen 
i landet. Databasen indgår aktuelt i et større EU-projekt om implementering de nyeste 
internationale standarder for populationsbaserede børnecancerregistre med særlig vægt på 
stadie-inddeling de såkaldte Toronto kriterier. Vi søger derfor to skolarstuderende, som bl.a. 
vil være med til at udvikle DBCR mht.: Diagnoseregistrering, stadieinddeling, tilbagefald og 
dødsårsager. Desuden lave selvstændigt projekter om tilbagefald - og dødsårsagsmønster 
blandt børnecancer patienter.

Du vil blive ansat ved forskningsenheden Bonkolab, på Rigshospitalet, som har en 
forskerstab på ca. 120 ansatte. Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien 
fra sygdomsdisposition, diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer. 
Bonkolab koordinerer Kræftens Bekæmpelses og Børnecancerfondens børneonkologiske 
forskningscenter CONTROL (Childhood Oncology Network Targeting Research, Organization 
& Life expectancy).

Du kan forvente:
• et stærkt forskningsmiljø på fronten af epidemiologisk forskning i Danmark
• gode rammer med daglig vejledning fra tilknyttet Overlæge Lisa Hjalgrim, Epidemiolog 

Marianne Steding-Jessen og DBCR Databasemanager Monika Madsen m.fl.
• adgang til og indblik i Danmarks største forskningsprojekter i børnecancer
• oplæring i procedurer omkring projektstyring, anmeldelse af projekter til myndigheder, 

registrering af kliniske data i cancerregistre, cancer klassifikationssystemer, og 
kendskab til de Kliniske kvalitetsdatabaser samt internationalt samarbejde

• udarbejdelse og udgivelse af egen publikationer 
• en løn sv.t. standarden for skolarstuderende på 10.000 DKK om måneden
• mulighed for at kombinere med kandidatopgave

Vi forventer:
• at du har en bachelor i medicin
• at du har interesse for børnekræft, arbejde med databaser, epidemiologi og statistik 

samt mod på internationalt samarbejde
• at du kan arbejde effektivt og selvstændigt på både dansk og engelsk og har et vist 

kendskab til statistik og dataanalyse
• at du er med til at søge finansiering af egen løn

Start: Forventet ansættelse d. 1. november 2021 eller straks derefter og ét år frem
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV til Lisa.Hjalgrim@regionh.dk og Monika 
Madsen, MONIMS@rkkp.dk med frist d. 1 oktober  2021 kl. 15.00. Ansættelsessamtaler 
afholdes efter aftale i uge 40/41. Spørgsmål kan ligeledes sendes til: Lisa.Hjalgrim@
regionh.dk
Med venlig hilsen,
Lisa Hjalgrim

Nationalt forskningscenter for børnekræft (CON-
TROL), Rigshospitalet søger en motiveret stud.med. 
til en 1-årig skolarstilling i børnekræft
Kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag hos børn efter 1-årsalderen og er ansvarlig 
for 20% af alle dødsfald i denne aldersgruppe. 

Flydende biopsier bruges i stigende grad til behandling af kræft hos voksne. Især 
cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) er blevet brugt til at overvåge behandlingsrespons inklusiv 
tidlig sygdomstilbagefald. Desuden har ctDNA vist lovende resultater som en kilde til 
tumormateriale anvendt i genomisk profilering til præcisionsonkologi. Niveauer af ctDNA har 
vist sig at være proportionale med sygdomsbyrden og korrelere med behandlingsrespons. 

Det er vigtigt, at stigende niveauer af ctDNA har forudsagt tilbagefald måneder før 
standardevaluering ved hjælp af billeddannelse. Studier der undersøger tilgængeligheden 
og brugen af ctDNA hos pædiatriske patienter er endnu sparsomme.

Formål: vi vil undersøge, om sporing af genomiske tumorændringer i ctDNA fra 
standardblodprøver kan forbedre overvågningen af pædiatriske patienter og om genomisk 
profilering ved hjælp af ctDNA kan afsløre ny indsigt i tumorbiologi.

Gruppen bag projektet er engageret og multidisciplinær, med en eller flere repræsentanter 
fra pædiatri, genomisk medicin og klinisk genetik.

Du vil blive ansat ved forskningsenheden Bonkolab, på Rigshospitalet, som har en 
forskerstab på ca. 120 ansatte. Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien 
fra sygdomsdisposition, diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer. 

Bonkolab koordinerer Kræftens Bekæmpelses og Børnecancerfondens børneonkologiske 
forskningscenter CONTROL (Childhood Oncology Network Targeting Research, Organization 
& Life expectancy).

Du kan forvente:
• et stærkt forskningsmiljø på fronten af genomisk forskning i Danmark
• gode rammer med daglig vejledning fra tilknyttet Overlæge Lisa Hjalgrim, 

Molekylærbiolog Lise Barlebo eller professor Kjeld Schmiegelow
• adgang til og indblik i Danmarks største forskningsprojekt i børnecancer
• oplæring i procedurer omkring projektstyring, anmeldelse af projekter til 

myndigheder, indsamling af biologiske prøver og evt. laboratoriearbejde
• udarbejdelse og udgivelse af egen publikation 
• en løn sv.t. standarden for skolarstuderende på 10.000 DKK om måneden
• mulighed for at kombinere med kandidatopgave og evt. fremtidig ph.d.

Vi forventer:
• at du har en bachelor i medicin
• at du har interesse for genetik, cancer biologi og laboratoriearbejde
• at du kan arbejde effektivt og selvstændigt på både dansk og engelsk
• at du er med til at søge finansiering af egen løn 

Start: Forventet ansættelse d. 1. november 2021 eller straks derefter og ét år frem
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV til Lisa.Hjalgrim@regionh.dk og Lise.Barlebo.
ahlborn@regionh.dk med frist d. 1/10 2021 kl. 15.00. Ansættelsessamtaler afholdes efter 
aftale i uge 40. Spørgsmål kan ligeledes sendes til: Lisa.Hjalgrim@regionh.dk

Med venlig hilsen,
Lisa Hjalgrim

Lisa Lyngsie Hjalgrim, Senior Consultant, MD., Ph.d.
Department of Pediatric Hematology and Oncology
Department of Pediatric and Adolescence Medicine
Juliane Marie Centret, University Hospital Copenhagen
9-Blegdamsvej, OE-2100 Copenhagen
Phone: +45 35450962

Medicinstuderende til Botoxinjektion hos patienter 
med kronisk migræne
• På Dansk Hovedpinecenter (DHC), Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, 

Rigshospitalet - Glostrup.
• Tiltrædelse snarest muligt.
• Én fast dag om ugen fra ca. kl. 8-15.
• Ansættelse i minimum 12 måneder.
• Man oplæres/trænes i at lave neurologiske forundersøgelser, give Botox og lærer om 

migrænebehandling, så man kan rådgive patienterne. 

Der vil være supervision ved speciallæger og sygeplejersker ifm. oplæringen, herefter 
selvstændigt arbejde med løbende supervision ved sygeplejersker.

• Ansættelse efter FADL-overenskomst som timelønnet.
• Du har som minimum bestået 8. semester. 
• Udover botox-behandlinger vil du også skulle se nye patienter til neurologisk 

forundersøgelse.

Yderligere spørgsmål kan rettes til:
Lars Bendtsen, overlæge, lars.bendtsen@regionh.dk eller
Helle Jensby, teamleder, helle.jensby@regionh.dk

Generel info om Botoxbehandling ved migræne:
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-12481/behandling-med-botulinumtoxin-botox.
pdf 

Dansk Hovedpinecenter:
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/hjerne-og-nervesygdomme/
dansk-hovedpinecenter/Sider/default.aspx 

Stenbideren kan bedst lide fjer. 
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Medicinstuderende søges
Til pasning hjemme af dejlig og mild dreng på 12 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., 
en stud. fys. og en moden kvinde, 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. og den 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 som muligt med opstart umiddelbart efter, hvor du 
skal indgå i vagtplanen sammen med de øvrige 7. 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 skrive til pernillejrg@hotmail.com

Studentermedhjælp til arbejde med kliniske retning-
slinjer i København
Har du lyst til at understøtte arbejdet med udvikling og opdatering af kliniske 
retningslinjer på kræftområdet? Er du interesseret i evidensbaseret medicin? Har du 
styr på referencehåndtering og har flair for dokumenthåndtering? Interesserer du dig 
for evidensbaseret kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet – så er du måske vores nye 
studentermedhjælp.

Dine opgaver
Som studentermedhjælp i Retningslinjesekretariatet i Afdeling for Ressourcer & Innovation 
under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) bliver din primære opgave 
at understøtte sekretariatets betjening af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper med 
udvikling af kliniske retningslinjer på kræftområdet.

Du skal blandt andet være med til at 
• lægge eksisterende retningslinjer over i ny skabelon
• skabe overblik over eventuelle mangler i retningslinjerne
• sikre overblik over opdatering af retningslinjerne
• opdatere referencelister
• opbygge og vedligeholde referencedatabase
• sikre versionsstyring af retningslinjedokumenter
• kritisk litteraturlæsning og evidensvurdering, herunder bl.a. gennemgang af 

retningslinjer ud fra AGREE II værktøjet
• lægge retningslinjer på hjemmeside (html)
• udvikle og udføre aktiviteter, der understøtter implementering og monitorering af 

retningslinjerne

Derudover forventer vi, at du varetager ad hoc opgaver såsom udarbejdelse af mindre 
notater og referater samt yder praktisk hjælp i forbindelse med f.eks. møder, konferencer 
og webinarer.

Om Retningslinjesekretariatet 
Sekretariatet er etableret i efteråret 2017 og understøtter et samarbejde mellem 
Sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Regionernes 
Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), hvor sekretariatet hører under afdelingen 
Ressourcer & Innovation.

Arbejdet med landsdækkende kliniske retningslinjer er én af kerneopgaverne i de 25 
cancergrupper (DMCG'er). Hver kræftsygdom har tilknyttet en DMCG, som ud over 
retningslinjer arbejder med kliniske kvalitetsdatabaser og forskning. For at understøtte 
kræftbehandling af høj og ensartet kvalitet på tværs af Danmark samarbejder sekretariatet 
med DMCG'erne om systematisk vedligeholdelse og udvikling af DMCG-retningslinjerne, 
herunder om at sikre et evidensbaseret og ensartet produkt for alle cancergrupper.

Din profil
Du læser folkesundhedsvidenskab, sundhedsteknologi, medicin eller anden relevant 
sundhedsfaglig uddannelse og er cirka halvvejs i studiet. Du må meget gerne have kendskab 
til litteratursøgning, brug af referencehåndteringsprogrammer samt medicinsk terminologi.
Du er erfaren bruger af Windows. Det vil også være en fordel, hvis du interesserer dig for 
evidensbaseret medicin samt kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Du er systematisk, i stand til at skabe overblik og du arbejder selvstændigt med respekt 
for deadlines. Du er opsøgende og initiativrig samt sprogligt sikker på dansk og engelsk. 

Vi tilbyder
Som studentermedhjælp i Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet bliver 
du en del af en lille afdeling i et større fagligt fællesskab. Vi prioriterer et højt fagligt niveau, 
kollegial sparring og en uhøjtidelig omgangstone. 
Vi er omgivet af søde og kompetente kolleger, der gerne bidrager med sparring og støtte.

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er på 10-20 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i 
gældende overenskomst.
Du vil blive ansat hos RKKP i Region Midtjylland, med tjenestested på Frederiksberg Hospital. 

Ansøgningsfrist
Send os din ansøgning og CV via vores online-system senest søndag den 5. september 2021.
Benyt knappen 'send ansøgning' nederst i linket.

Studentermedhjælp til arbejde med kliniske retningslinjer (Frederiksberg Hospital) - Region 
Midtjylland (emply.net)

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 16. september 2021.

Du kan læse mere om Retningslinjesekretariatet og DMCG.dk på http://www.dmcg.dk/
Kliniske-retningslinjer/ og om RKKP på http://www.rkkp.dk/om-rkkp/  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kvalitetskonsulent Julie 
Bolvig Hansen på juhase@rkkp.dk og mobil 6161 4699. 

DÅRLIGE MOK-JOKES (MOKES)

Hvad er forskellen mellem en urolog og 

en anæstesiolog?? 

Urologen leger med en anden persons 
penis under operationen.

Man skal aldrig give en patient en 

cancerdiagnose inden de skal ud og 

rejse med fly. 

Ingen kan lide terminaldiagnoser.

Hvilken nerve innerverer clitoris?? 

N. hypoglossus.

Hvor gemmer man 500 kr fra en 

ortopædkirurg henne?? 

I en bog.



Rusintro for 1. semester
Som studerende på 1. semester, bliver du inviteret 

til en introduktion til FADL. Se tiderne her! 

Mandag den 6. september 
12.15 - 14.15  Hold 102 + 107     
14.15 - 16.00  Hold 108 + 109

FADL-huset overfor Panum 
Blegdamsvej 26

Tid

Sted 

Fredag den 3. september mødes FADL til DHL. 
Kom og vær med i Fælledparken fra omkring 
kl 17:30 og resten af aftenen!
Alle medlemmer er velkomne.

FADL til DHL

Onsdag den 8. september 
13.30 - 15.30  Hold 106 + 110

Tirsdag den 7. september 
09.15 - 11.15  Hold 104 + 111 
11.15 - 13.15  Hold 105 + 112
13.15 - 15.00  Hold 101 + 103



AT VÆRE MENTOR 
Tre spørgsmål til tidligere mentorer

Hvorfor valgte du at blive mentor?

Hvad har været det bedste ved at 
være mentor?

Hvilke råd vil du give videre til 
medstuderende, som overvejer at 

blive mentor?

Sidder du og er lidt i tvivl om, hvorvidt du skal ansøge om at blive mentor i 
Pusterummets mentorordning? Her kan du læse to tidligere mentorers 

oplevelse med at være mentor. 

Jeg valgte at blive mentor, fordi jeg selv 
havde en del udfordringer med at få 

balanceret det personlige liv og studiet 
gennem bacheloren. Som mentor havde 

jeg muligheden for at give tilbage og 
bruge de erfaringer fra de sidste 6 års 

studietid.

Det bedste har være at være med til at 
skabe en tillidsfyldt rum mellem 

mennesker, som ikke kendte hinanden på 
forhånd, og som endte med at åbne op 

om sårbarheder og usikkerheder - 
samtidig med, at man Þk grint en masse.

Mit bedste råd er at springe ud i det! Det 
er en god og sjov oplevelse fra start til 

slut. Fra mødet og undervisning med ens 
medmentorer og fra første møde med 
ens mentees til man har skabt et rum 

med dem, der er helt fortroligt og virkelig 
hyggeligt.

Jeg valgte at blive mentor, fordi jeg var 
mentee på bacheloren og havde stor 
gavn af min mentorgruppe. Jeg ville 
gerne gøre mit for at støtte op om 

ordningen og arbejde for at endnu ßere 
studerende kunne få samme gode 

oplevelse, som jeg havde haft.

Det bedste ved at være mentor var at 
møde en gruppe nye og søde mennesker. 

Derudover var det fedt at opleve, 
hvordan vi sammen skabte et rum, hvor 

vi kunne udveksle erfaringer, bekymringer 
og tanker, til stor gavn for alle i gruppen. 

Hvis du synes, at det lyder spændende, 
så skal du kaste dig ud i det og blive 

mentor! Der venter dig en masse hygge, 
sjov og undervejs vil du nok også lære 

nye ting om dig selv.
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HØJSKOLOSKOPER
af MagicMyken
Panums orakel er tilbage fra et spirituelt ophold i 
stjerneklare Vestjylland. Sjældent har sandhederne 
stået klarere. Spådommene har tilsyneladende været 
stærkt påvirkede af den kraftige energi, der stråler op af 
Vestjyllands Højskole, men Københavns lysforurening skal 
nok normalisere tilstandene snart.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du tager på højskole for at finde dig selv. Du leder intenst i 
alle sangbøgerne, de hjemmelavede keramikskåle, under alle 
langborderne og instrumenterne men uden held. Først når du 
vender tilbage til din lejlighed, finder du sig selv liggende i din 
sofa med popcorn du har spildt ud over dig selv, præcis ligeså 
dvask og energiforladt som altid.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du kan ikke presse flere hjemmestrikkede sweatre ind i dit 
klædeskab, så du kaster dig over træsnitning i stedet. Du føler 
dig som en champ når du sidder og udformer småt unikabestik. 
Du er også nød til at begynde at ryge (hjemmerul) for at 
fuldende Nørrebro-hipsterlooket. Den svære fase med at udhule 
fordybningen i skeen fanger du aldrig, og alle dine bekendte kan 
se frem til at få træspatler i julegave de næste år.

Vædderen
20. marts - 19. april
Det store Vestas-testcenter i Velling har desværre forstyrret 
stjernevrimlens energi, og Vædderne må væbne sig med 
tålmodighed...

Tyren
20. april - 20. maj
Et helt semester med fri læring og kreativitet og ingen karakterer.
Fantastisk! Karrakterer er jo egentlig bare en social konstruktion, 
der er designet til at sætte folk i bokse. Du er mere end din 
karakter! Studieadministrationen synes noget andet, og du 
er altså nødt til at tage den reeksamen før du må begynde 
på kandidaten, og du får en venlig opsang om at “angiv-” og 
“definer”-spørgsmål gerne skal besvares på under 4 sider, og 
helst ikke handle for meget om konstruktivisme.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Inden højskoleopholdet solgte du alle dine Moderna-aktier og 
placerer i stedet pengene i “power-to-X”.  Du venter tålmodigt 
på “hockeystavseffekten”, der må komme når nogen formår at 
drive turbiner på alt den varme luft der forlader Dan Jørgensens 
mund.  Indtil videre ligner det mere en spydeffekt, og dine aktier 
har kurs direkte mod jorden.

Krebsen 
21. juni - 21. juli
25 år, drengesind! Lige så ungdommelig og fresh som altid. 
Du afbleger dit hår og får ring i øret, ikke for at kompensere 
for noget, slet ikke(!), men fordi du har lyst og er en cool dude 
der går dine egne unikke veje.  Du overvejer at få en piercing 
men der er grænser for din freshness. Det afblegede hår ryger 
også kort efter du er vendt tilbage og skal møde på arbejde - 
leverpostejshåret fungerer sgu meget godt, og der er nu også 
meget godt og trygt i hamsterhjulet.

Løven
22. juli - 22. aug.
Hvorfor fanden er der ikke en mere borgerlig højskole!!?? I trods 
opretter du din egen skole med fornuftige fag som finansiel 
spekulation, HR & Ledelse, shitstormhåndtering, datasikkerhed 
og mere praktiske fag som “jagttegn” og “golf - fra handicap 
til handling”. Når du ser dine elever stå og recitere Emma Gad 
foran Ronald Reagan statuen, er de lige før at du kniber en tåre. 

Jomfruen. 
23. aug. - 22. sep.
Du har haft 3 måneder hvor du har bygget Tiny Houses, så du 
sadler om, skalerer ned og indretter dig på 13 kvm, som er rigeligt 
til både soveværelse, køkken, opholdsrum og badeværelse. 
Du parkerer den på Bispebjerg Hospital, så du bor lige ved dit 
klinikophold! Irriterende mange tror at det er en streetfood-bod 
når du laver mad, og du kommer til at sælge din aftensmad hver 
aften. Det bliver så rentabel en forretning at du til sidst dropper 
medicinstudiet - du har nu fundet dit kald - og det er panangkarry.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Lol, hvorfor tage fri fra studiet så tager det jo bare længere 
tid?? Det gik meget godt med at slå 3.g, 1.-, 2.- og 5. semester 
sammen, så du prøver at tilmelde dig 7.-,8.-,11.-semester og KBU 
samtidig. Studieadministrationen anerkender ikke din præmis  
om, at man kan være i klinik i alle døgnets 24 timer - du må ikke 
tage 3 klinikophold på samme tid(!!?!!?). Endnu en gang står 
bureaukratiet i vejen for at du kunne blive hurtigt færdig, og 
være der for patienterne. TAK DJØF!

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Hvis der er en ting du har lært i foråret, så er det at man skal 
huske at tage pauser. Kaffepauser, orlov, mentale pauser - det 
hele bidrager til at du er mere i balance og bliver en bedre læge 
for patienterne. Tiden går hurtigt når man har tid til at dyrke sine 
kreative interesser, og inden du har set dig om har du studeret 
i 22 år. Dit studiekort virker vidst ikke, men du er blevet så fast 
inventar på panums gange at ingen stiller spørgsmålstegn. 
Inden du når at blive færdig, er alt lægevidenskab overtaget af 
IBM Wattson, og du kan med ro i maven trække dig tilbage, og 
hellige dig akvarelmaling.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du sætter dig for kun at spise skraldet mad, for at mindske 
madspild. Desværre er det overraskende svært at komme til 
supermarkeders skraldespande i København, og du må primært ty 
til biospanden i dit kollektiv. Dine roomies er bekymrede over dit 
drastiske vægttab og dine mange maveinfektioner, og efterlader 
hele måltider  der er pakket ind i biospanden. Det skaber en lidt 
underlig dynamik, og du mærker en stigende irritation over at 
du ikke bidrager til madbudgettet.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Keramik er the shit. Alt kan drejes. Tallerkner, skåle, kopper, 
askebægre - har det en rund og symmetrisk form drejer du så 
let som ingenting! Du overtager din roomies værelse, og selvom 
du skal betale to huslejer er det worth it for at have plads til din 
rakuovn! Budgettet holder dog ikke helt, og du er den første i 
“Luksusfælden” på grund af ler og kul.



R E D A K T I O N E L T    |     11            

HG genopstår!!!HG genopstår!!!
Mange dage er gået, mange sene timer på læsesal, megen fortvivelse og ikke mindst et kæmpe Mange dage er gået, mange sene timer på læsesal, megen fortvivelse og ikke mindst et kæmpe 
savn. Gratis kaffe, billige øl, gode venner og hyggelige stunder. Studenterklubbens tyr har været savn. Gratis kaffe, billige øl, gode venner og hyggelige stunder. Studenterklubbens tyr har været 
i hi, men er nu igen klar til at åbne for dig og alle dine venner!i hi, men er nu igen klar til at åbne for dig og alle dine venner!

Hvad står HG for? Hvad laver de overhovedet nede i Studenterklubben? Hvorfor snakker de om Hvad står HG for? Hvad laver de overhovedet nede i Studenterklubben? Hvorfor snakker de om 
en and og knipser hele tiden til mandagsmøder? Få svar på nogle af dine spørgsmål og kom og en and og knipser hele tiden til mandagsmøder? Få svar på nogle af dine spørgsmål og kom og 
hyg til hyg til HG intro mandag d. 13/9 og d. 20/9 kl. 15:30 i Studenterklubben.HG intro mandag d. 13/9 og d. 20/9 kl. 15:30 i Studenterklubben.  Vi starter med en Vi starter med en 
kort introduktion, efterfulgt af det ugentlige mandagsmøde, en rundvisning og hygge til aften. kort introduktion, efterfulgt af det ugentlige mandagsmøde, en rundvisning og hygge til aften. 
Vi vil så gerne have DIG med i HG, så kom ned og hør lidt om, hvad der driver Studenterklubben. Vi vil så gerne have DIG med i HG, så kom ned og hør lidt om, hvad der driver Studenterklubben. 
Vi lover, at det bliver smadder hyggeligt!Vi lover, at det bliver smadder hyggeligt!

Vi åbner allerede for daglig drift, kaffeservering og en masse hyggeVi åbner allerede for daglig drift, kaffeservering og en masse hygge  tirsdag d. 31.8 kl. 11:00tirsdag d. 31.8 kl. 11:00  - og - og 
nøjjjj hvor vi glæder os til at se jer!nøjjjj hvor vi glæder os til at se jer!
Vi har åbent fra kl. 11:00-16:00 mandag til torsdag.Vi har åbent fra kl. 11:00-16:00 mandag til torsdag.  Fredag har vi åbent til kl. 19:00.Fredag har vi åbent til kl. 19:00.  
Husk din egen kop til kaffe <3Husk din egen kop til kaffe <3

Du er måske ny på studiet, du har måske gået her i et meget langt år under Corona og savner Du er måske ny på studiet, du har måske gået her i et meget langt år under Corona og savner 
noget socialt og hyggeligt - noget der favner bredt på tværs af semestre... Så se med her. Vi holder noget socialt og hyggeligt - noget der favner bredt på tværs af semestre... Så se med her. Vi holder 
HG intro i Studenterklubben - du har sikker nogle spørgsmål:HG intro i Studenterklubben - du har sikker nogle spørgsmål:

Og hvad jeg ved, I alle har ventet på: Kommer der ikke en fredagsbar?!? Jo for Fanden kommer Og hvad jeg ved, I alle har ventet på: Kommer der ikke en fredagsbar?!? Jo for Fanden kommer 
der da en fredagsbar - vi er så klar på at feste med jer alle igen, at vi er klar på hele der da en fredagsbar - vi er så klar på at feste med jer alle igen, at vi er klar på hele TO LANGE TO LANGE 
FREDAGSBARER!!FREDAGSBARER!! Vi ses til første laaaaaange  Vi ses til første laaaaaange fredagsbar d. 10.9 kl. 11:00 og igen d. 17.9fredagsbar d. 10.9 kl. 11:00 og igen d. 17.9. Lover, . Lover, 
at det bliver hyl!at det bliver hyl!

TLDR: Klubben åbner igen. Hent kaffe. Der er HG intro d. 13.9 og 20.9. TLDR: Klubben åbner igen. Hent kaffe. Der er HG intro d. 13.9 og 20.9. 
Der er TO lange fredagbarer d. 10.9 og d. 17.9. Bliver hyl. Kom glad.Der er TO lange fredagbarer d. 10.9 og d. 17.9. Bliver hyl. Kom glad.

Semester-sart
Så er der semesterstart, og som ny studerende er jeg fuldstændigt i vildræde (teknisk set er jeg på 
2. semester, men siden jeg knapt har sat mine ben på Panum på grund af en viss teknisk revolution 
som parkerte os alle i den dejlige steinaldertilværelse der hjemme, er jeg lige uvidende om både den 
lykkelige fredagsbar og den sagnsomspundne dissekstionssal som alle nye studerende). 

Så jeg vil gerne si til alle på 1. semester: I er ikke alene om at skælve i bugserne når I flyver 
igennem Panums svingdøre for første gang. Vi er mindst 600 studerende som knapt aner hvad 
vi laver når vi løber kælderen rundt for at finde det riktige SAU-lokalet  (hvorfor ikke bare 
arrangerere orienteringsløb der nede siger nu jeg). De ældre studerende kan altså endu nyde 
vores beundrende blik når de henslængt, men stadigvæk sofistikeret flasher tunge bøger 
(som forhåbentligt er tusen og en halv gange mer interessante og til at forstå end McMurry 
(hilsen en der ikke åbnet McMurry efter uge 2 på studiet)). 

Og til jer der skal tage FADLs spv-kursus: det bliver intenst. Og detaljeret. Men fokuser 
nu endeligt når de begynder at tale om EWS-score, for på de første titusen vagter laver 
du ikke andet. Trendelenburgs leje er nem at huske, men personligt har jeg til gode at se 
denne yoga-pose for nybegyndere in action. Budskapet mit er at det er en masse at sette sig 
ind i som ny medicinstuderende på Panum, men det skal nok gå uanset hvor meget dit hovede 
driller med kranienærver og KDO. 

Også hvis du, som den norske undertegnede her, lige har flyttet fra det store udland og ikke mestrer 
sproget perfekt endnu, skal det nok også gå. Det dansk-engelske-latin-medicinske sprog kan være 
lige uangribeligt som aminosyrenes sidekæder. Da jeg på min første vagt sagde at jeg skulle ”kneppe” 
istedenfor ”knappe” min patients skjorte, var der ikke større skade sket end et par brændende kind. Så 
kære, alle på 1. semester: Når de ældre studerende på 12.-eller gudende ved hvor langt unna 1.semester 
det er muligt at komme-semester siger at det skal gå, er det sant. I år er I heller ikke alene.    

af Åsne /MOK-red.
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Fototider 

SCOREBOGEN 2021 

Husk en 50’er og et smil!

Betal med MobilePay ved 
fotografering til
Mikkel Holm     
60721799

Vi beder om lidt af jeres 
tid til at få taget billeder, 
tak for det. Det bliver til 
gengæld nogle sprøde 
fotografier!

Vi undskylder for evt. 
ventetid og forsinkelser!

Alle opgivne tider er 
c i r k a - t i d s p u n k t ,  d e r 
vil  komme yderligere 
informationer på dagen. 
Som udgangspunkt tager 
vi billederne i successiv 
rækkefølge, startende 
med det laveste nummer.

Hold Tid Placering

1.semester

101-113 1/9 kl. 9.00-14.00 Tutor

2. semester

201-206 30/8 kl.13.00-14.15 Jerne

207-213 31/8 kl. 13.00-14.15 Lundsgaard

3. semester

301-309 9/9 kl. 9.00-10.15 Jerne

310-313 22/9 kl. 11.00-11.15 Jerne

4. semester

401-413 15/9  kl. 15.00-18.15 Jerne

5. semester

501-513 31/8 kl 15.00-18.15 Jerne

6. semester

RH 1-3 3/9 kl. 11.00-11.15 RH aud. 2

HEH 4-6 3/9 kl. 13.00-13.15 Nielsine Nielsen

HVH 7-9 TAG SELV BILLEDER OG 
INDSEND TIL 

INFO@SCOREBOGEN.COM

 

7. semester

7. semester 30/8 11.00-12.15 RH aud. 1 

8. semester

8. semester 7/9 kl. 10.00-12.15 Lundsgaard

9. semester

Øjne 17/9 kl. 9.00-9.15 Hannover

ØNH 17/9 kl. 10.00-10.15 Hannover

Derma 17/9 kl. 11.00-11.15 Hannover

10. semester

BUP 2/9 kl. 10.00-10.15 Victor Haderup

Psykiatri 2/9 kl. 12.00-12.15 Opgang 61A RH

Neuro 2/9 kl. 11.00-11.15 Nielsine Nielsen

11. semester

11. semester 6/9 kl. 9.00-14.00 Lundsgaard

12. semester

Almen 2/9 kl. 13.00-13.15 Henrik Dam

Akut TAG SELV BILLEDER OG 
INDSEND TIL 

INFO@SCOREBOGEN.COM

Pædiatri 10/9 kl. 9.00-9.15 Hannover

Gyn/Obs 10/9 kl. 11.00-11.15 Hannover

Hvis du ikke nåede at få taget 
billedet med dit hold eller på 
anden måde er forhindret i at 
deltage i fotograferingen, kan 
du også sende et billede til os 
på facebook, insta eller: info@
scorebogen.com

Husk dit navn, adresse, tlf. 
samt hold. SU. 27/9.

Hvis I ser fejl i jeres tider, 
eller der bliver rettet i jeres 
skema, vil vi meget gerne 
vide det. Skriv venligst til os 
på facebook.

Afsluttende kommentar:
Vi i scorebogsredaktionen vil i 
år bestræbe os på at få bogen 
hurtigere færdig. Dette kan 
kun lade sig gøre ved at vi 
presser os selv og sætter 
meget tid af i september. 
Vi håber, at I støtter op om 
projektet igen i år. Fuldt 
pensum.
Vi glæder os til en ny og 
e n d n u  b e d r e  u d g a v e 
a f  m e d i c i n s t u d i e t s 
kernepensum, Scorebogen!

Scorebogshilsner

Scorebogsredaktionen 
anno 2021  

PS: Fik du ikke hentet bogen 
fra sidste år kan dette gøres 
ved ovenstående fototider.

ellers skriv på fb eller insta

www.Scorebogen.com
                   


