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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 fulde 

den overskudende 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 atlid 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 interessegrupper 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. 
Tjek os alle planlagte events under Basisgrupper i 
ugens MOK!

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.

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

ÅRET 2090
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USMLE – den amerikanske lægeeksamen
I foråret tog jeg den første del af USMLE (United States Medical Licensing Examination, også 
kendt som the boards), som er de tre eksamener alle de amerikanske lægestuderende skal bestå 
for at opnå autorisation som læger. Det var en omfattende, men spændende oplevelse, og jeg 
vil her dele nogle tanker for andre der har overvejet at tage prøven, eller bare er nysgerrige på 
hvordan eksamenerne er udformet derovre.
I USA er lægeuddannelsen fire år lang med to præ-kliniske år og to kliniske år, og de fleste har allerede lidt organisk kemi, 
biokemi og lignende med i bagagen fra tidligere studier på universitetet før de starter på lægestudiet. Under det sidste år på 
studiet tager langt de fleste studerende til jobsamtaler ved de residency-stillinger (specialistuddannelse) de er interesserede 
i. De nye læger bliver matchet med stillingerne ved hjælp af en algoritme baseret på henholdsvis ansøgernes ønsker og 
hospitalernes prioriteringer over kandidater. For at opnå en nogenlunde upartisk og standardiseret målestok for at skelne 
mellem de mange ansøgere anvender de sig af USMLE-prøverne. Resultaterne herfra kan ses som deal breakers men 
ikke deal makers, forstået på den måde at det ikke er tilstrækkeligt at matche en stilling baseret alene på et godt USMLE-
resultat, men omvendt kan en lidt lavere score lukke nogle døre til de mere eftertragtede specialistuddannelser efter studiet. 

Generelt om prøverne
Prøverne består af multiple choice-spørgsmål baseret på et format med ét 
”mest rigtige” svar. Step 1 tages normalt efter det andet år på lægestudiet og 
omfatter vores bachelorpensum plus dele af kandidaten. Step 2 tages normalt 
efter det tredje år og er lidt mere klinisk stilet, selvom der er et stort ovelap 
med Step 1. Step 3 tages normalt efter det første år i residency og lægger 
især vægt på patientsikkerhed, selvstændigt virke og ambulant behandling. 
Step 1 består af 280 spørgsmål fordelt på syv blokke med 40 spørgsmål 
i hver blok. Samlet har man otte timer til prøven med en time til hver blok 
(svarende til 90 sekunder per spørgsmål i gennemsnit), og en times pause 
som man må fordele ud over dagen. Hovedparten af spørgsmålene kræver 
dels genkendelse af tilstande ud fra klinisk præsentation, og viden omkring 
underliggende patofysiologi (se eksempel næste side).

Indtil videre har Step 1 været den eksamen, som de studerende har brugt mest krudt på. Fra 2022 bliver Step 1 ændret til 
bestået/ikke-bestået, hvilket vil medføre at resultatet fra Step 2 bliver den primære prøve til at skelne mellem ansøgere. Man 
skal dog ikke undervurdere arbejdsbyrden der kræves blot for at bestå Step 1, og i øvrigt er et solidt fundament fra Step 1 
strengt nødvendigt for at opnå et godt resultat til Step 2.

Hvordan kan de amerikanske eksamener sammenlignes med dem på KU?
Den største forskel mellem den amerikanske uddannelse og medicinstudiet på KU, set med mine øjne, er at den basale 
videnskabelige uddannelse og den kliniske uddannelse er meget bedre integreret i USA. Fordi Step 1 ikke kun inkluderer 
fysiologi, anatomi og så videre, men også hvordan forskellige sygdomme præsenterer sig klinisk, prøver de hele tiden at 
koble symptomer og tilstande sammen med den underliggende patofysiologi (”her er alle de forskellige trin i hæmsyntesen, og 
ved vitamin B6-mangel er det her trin hæmmet, ved blyforgiftning er det her trin hæmmet, ved denne porfyri mangler du det 
her enzym, og disse tilstande kommer til udtryk på de her måder”.) Det er en fremragende måde at undervise på fordi man, 
udover at lære om alle mulige forskellige sygdomme, får en bedre forståelse for den normale fysiologi. Til sammenligning 
er medicinstudiet på KU nærmest to forskellige uddannelser, hvor man under bacheloren skal lære detaljeret anatomi uden 
nogen dybere forståelse hvorfor det er relevant at kunne, og fire år senere under neurologi-opholdet skal prøve at huske 
hvor det lige var nucleus tractus solitarius sidder henne.

En anden forskel er at vores eksamener er mere vægtede til fordel for mere hyppige sygdomme (”når du hører hovslag, antag 
at det er en hest og ikke en zebra”). I USA bliver man i højere grad testet både i heste og zebraer, især hvis det er zebraer 
der enten er alvorlige eller vigtige at kende, har en meget karakteristisk symptomatologi, eller kan bruges for at illustrere en 
vigtig pointe om hvordan den normale fysiologi fungerer (fx Lesch-Nyhan syndrome, chronic granulomatous disease). Denne 
tilgang tillader også at sætte flere tilstande op mod hindanden på en ret pædagogisk måde (fx, hvordan ser lungeenfysem 
ved tobaksrygning ud i forhold til dem ved alfa-1-antitrypsinmangel?) Omvendt kan man også argumentere for at det er lidt 
overdrevent at skulle bruge så mange kræfter på tilstande, som man sandsynligvis aldrig vil støde på i den virkelige verden.

Endelig må man erkende at det amerikanske system ikke er den mest humane uddannelse. Man kommer ikke udenom 
at det er et massivt stort pensum at komme igennem efter blot to år på studiet (de Anki-sæt der siges at være forholdsvis 
pensumdækkende til Step 1 tæller til 30 000+ flashcards). Mit indtryk er helt klart at man i Danmark har mere tid og frihed 
til at forme sin studietid med studiejobs, forskning og fritidsinteresser. Og det kan jo også noget må man sige.

Behavioral Sciences
Biochemistry & Nutrition
Genetics
Gross Anatomy & Embryology
Histology & Cell Biology
Immunology
Microbiology
Pathology
Pharmacology
Physiology

8-13%
14-24%
5-9%
11-15%
8-13%
6-11%
10-15%
44-52%
15-22%
25-35%

af Albin Arvidsson /MOK-red.

fortsætter på næste side.

Procentuel fordeling af de forskellige emner til Step 1.



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

Ressourcer
Der findes et hav af forskellige bøger, hjemmesider og andre ressourcer at vælge mellem til Step 1, og der findes ikke én endegyldig 
måde at lære stoffet som passer alle. Nogle ressourcer, som UWorld, bliver brugt af stort set alle studerende, men i øvrigt må man 
prøve at finde en måde at læse som bedst passer ens egen læringsstil. De fleste af ressourcerne koster penge og det kan hurtigt 
blive en dyr omgang hvis man skal bruge for mange af dem. Her er nogle af de hyppigst brugte ressourcer som jeg også selv har 
god erfaring med.

UWorld: UWorld er uden tvivl “the gold standard” til USMLE-prøverne. Hvis man kun skal vælge en ressource, er det her helt klart 
den man skal vælge, og man kan godt bestå eller endda score højt kun ved at bruge UWorld. Det er en question bank med ca 3500 
spørgsmål som er strukturerede lige som den rigtige prøve. Hvert spørgsmål er uddybet med en meget velformuleret og grundig 
(men tilpas kortfattet) forklaring til hvorfor én svarmulighed er den rigtige og hvorfor de andre hver især er forkerte. 

First Aid: En klassisk bog som i årtier har været ”biblen” til Step 1. Bogen er forholdsvis pensumdækkende, men indholdet er 
beskrevet meget kompakt i noteformat og er derfor noget vanskelig at bruge som primær læringsressource. Den fungerer udmærket 
som opslagsværk og som checkliste for at gennemgå hvad man har været igennem og hvad man mangler. Den er forholdsvis billig 
og kan godt anbefales, men man kan også finde det meste af bogens indhold i forskellige gratis Anki-sæt på nettet (se nedenunder).

Pathoma: Pathoma er en hjemmeside lavet i 2011 af en patolog ved navn Dr. Hussain Sattar og består af 36 timers videomateriale 
og tilhørende bog som inkluderes i en prænumeration. Pathoma og Dr. Sattar er legendariske blandt amerikanske lægestuderende 
for hans fantastiske evne at formidle essensen af sygdomslære på en overskuelig og præcis måde.

Boards & Beyond: En hjemmeside med videoer der kan bruges som tillæg eller i stedet for Pathoma. B&B har mere materiale 
end Pathoma og er en mere fyldestgørende ressource for de fleste af de fag der bliver testet i.

Anki: Et fantastisk værktøj med flashcards som bliver brugt i stigende grad til Step 1. Anki er baseret på principper omkring aktiv 
indlæring og spaced repetition. Der findes efterhånden mange forskellige færdiglavede sæt i variende omfang på nettet (reddit.com/r/
medicalschoolanki), blandt andet Zanki og Lightyear som begge to er udmærkede og varmt kan anbefales (også til KU’s eksamener).

Sketchy: Videoer i tegneseriestil baseret på visuel indlæring. Idén er at hæfte detaljeret viden til visuelle illustrationer for bedre 
hukommelse. Specielt SketchyMicro og SketchyPharm er virkelig gode til Step 1, især i kombination med Anki.

Amboss: Amboss er en hjemmeside med både artikler og en question bank. Artiklerne er udmærkede med relevant og nyttig 
information tilpasset for medicinstuderende (jvf. Wikipedia for eksempel). Deres question bank er også vellavet, om end ikke lige 
så god som UWorld.

Dr. Goljan: Hvis man søger en ressource i lydformat kan Dr. Goljan anbefales, en legendarisk patolog hvis forelæsninger fra mere 
end 20 år siden stadig cirkulerer på nettet. Selvom forelæsningerne ikke er helt up to date, er det meste materiale stadig meget 
brugbart og til tider meget morsomt at lytte til. Playlister med forelæsningerne kan findes gratis på nettet bl.a. på Spotify. 

A 35-year-old woman comes to the emergency department due to fatigue, 
exertional dyspnea, and cough. She has had subjective fevers but no 
upper respiratory symptoms, and no family members have had a similar 
illness. Medical history is unremarkable, and the patient does not use 
tobacco. Temperature is 37.5 (99.5 F), blood pressure is 118/75 mm Hg, 
pulse is 90/min, and respirations are 22/min. Pulmonary examination 
shows normal air exchange with scattered crackles and no wheezes. The 
patient also has nontender cervical lymphadenopathy. Serum chemistry 
shows a calcium level of 12.0 mg/dL. Chest x-ray demonstrates scattered 
nodules and parenchymal infiltrates, as shown in the image.

Lymph node biopsy reveals noncaseating granulomas. Which of the 
following is the most likely cause of the elevated calcium levels in this 
patient?

A. Accelerated bone turnover
B. Activated macrophages
C. Destruction of bone tissue
D. Increased parathyroid hormone secretion
E. Phosphate retention

Her er et eksempel på hvordan et typisk spørgsmål til Step 1 er udformet, hvor man skal genkende en diagnose og kende underliggende patofysiologi:

svar på side 7.

QUICK FACTS OM USMLE STEP 1
Pris: 975 USD
Forberedelse: 3-6 måneder fuld tid eller 12 måneder halv tid
Sted: Prometric testcentre (kan tages i København)
Registrering: Håndteres via ecfmg.org for internationale studerende
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Harvard Medical School – Massachusetts General 
Hospital – VKO ophold
 
Her får du mulighed for at komme på klinisk ophold på Massachuttes Eye and Ear 
Infirmary (Harvard Medical School), Boston.
Der er etableret et samarbejde imellem Massachuttes Eye and Ear Infirmary (Har-
vard Medical School) ØNH-afdelingen på Rigshospitalet. Ansvarlig for samarbejdet 
er professor, Christian von Buchwald.

Næste ophold er i januar 2022, med varighed på 4 uger og 2 medicinstuderende vil 
få mulighed for at komme afsted, dog i tilfælde af covid-19 pandemien udvikler sig 
yderligere kan opholdet blive aflyst. 

De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med 
sidste års Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og an-
svar som disse.  
Alle med interesse for ØNH der senest i efterårssemestret har gennemført kurset, 
opfordres til at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for 
ansøgning. 

Krav:  
• Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden opholdet i USA påbe-
gyndes  
• Du er interesseret i ØNH  
• Du taler godt engelsk og kan klare dig i udlandet. 
• Du skal kunne være væk hele januar måned

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:  
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½ A4 side)  
• Karakterudskrift  
• CV (max 1 A4 side) 

Til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet, Inge Lehmannsvej 
8, 2100 København Ø, Kontorafsnit 6033, opgang 6, 3. sal (mærk kuverten Boston) 
eller e-mail: christian.von.buchwald@regionh.dk i emnefeltet skal der stå Boston 
V2022.

I tilfælde af spørgsmål ved kontakt til en af kontaktpersonerne for udvekslingsaf-
talen:  
Læge Marie-Louise Hansen på: marie-louise.uhre.hansen@regionh.dk  
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk 
Deadline er fredag d. 8. oktober kl. 12.

Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning 
af logi mv. ”Malpracticeinsurance” skal selv arrangeres med lokalt forsikringsselskab 
i USA 

Medicinstuderende søges til timelønnet 
dataindsamling i randomiseret multicenterstudie i 
koloskopi.

I Danmark udføres der screening for kolorektalcancer. Ved en positiv fæcesprøve for 
hæmoglobin inviteres borgeren til undersøgelse af tyktarmen ved kikkertunder-
søgelse (koloskopi). Kvaliteten af proceduren er variabel og afhænger af skopøren, 
og desværre overses kræft sommetider, hvilket medfører en forværret prognose for 
patienten. Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) 
har udviklet et interaktivt værktøj, der kan give operatøren live-feedback, mens de 
skoperer. På den måde håber vi at kunne øge kvaliteten af proceduren, så kræft 
hyppigere opdages og behandles i sine tidlige stadier  øge overlevelsen af kolorek-
talcancer.

Projektet er et randomiseret multicenterstudie, der foregår på Herlev, Hillerød og 
Bispebjerg hospital. Du bliver en del af et hold på 10-15 medicinstuderende, der 
vil være ansvarlig for dataindsamlingen. Du vil få grundig oplæring, inden du skal 
samle data ind på egen hånd. Du vil således opnå kendskab til forskning, uddan-
nelse af læger, randomiserede multicenterstudier samt opnå klinisk erfaring på en 
endoskopiafdeling.  
Studiet er sat til at løbe frem til December 2023. Vi ser gerne, at du deltager frem til 
dataindsamlingens afslutning. Vagterne vil udelukkende ligge i dagtiden og vare 
fra ca. 8-16. Kravet for at søge er bestået 3. semester. 

Der vil løbende blive mulighed for lønnet dataregistrering og -bearbejdning. Dette 
vil foregå på valgfrie tidspunkter på CAMES Rigshospitalet. 

Ansøgningsfrist er lørdag 11/09 og ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag 
15/09 og torsdag 16/09. Send motiveret ansøgning samt kort CV (Samlet max 
2 sider) til kristoffer.mazanti.cold.02@regionh.dk med CC anishan.vamadevan@
regionh.dk. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Kristoffer Mazanti Cold og Anishan 
Vamadevan på mail eller telefon. 

Arbejdstid: Minimum 1 hverdag i dagstid pr. uge med mulighed for mere.

Løn: Grundløn 159,83 kr/t + tillæg og pension efter gældende overenskomst 
mellem FADL og CAMES. 

 Prøv et spændende job som lægestuderende på 
Psykiatrisk Center Ballerup
Du har nu mulighed for at søge stillingen som stud.med. / lægevikar på Psykiatrisk 
Center Ballerups lægevikar-hold. Vi er en gruppe, der består af både studerende, 
læger og psykologer med trivsel i top og stærkt fokus på god uddannelse gennem 
bl.a. et stort fokus på direkte supervision.
Holdet er en fast del af vagtholdet i Akutmodtagelsen, hvor der foretages akutte 
vurderinger og behandling af patienter, der henvender sig i skadestuen, over et 
bredt spektrum af psykiatrisk sygdom.  Vagtholdet består udover jer af en forvagt, 
mellemvagt, bagvagt og en speciallæge i psykiatri (SIF), se nedenfor for vagtstruk-
turen.

Vi ser studenterholdet som en styrkelse af skadestuen og ser frem til at byde endnu 
en dygtig gruppe unge kolleger velkommen.

Får du smag for psykiatri, så er der mulighed for at lave en karriereplan. Læs mere 
eller søg stillingen nedenfor.

Dine arbejdsopgaver

Samtale med alle nye patienter i modtagelsen i samarbejde med kontaktperson.

Superviserede gennemgange og stuegang i modtagelsen. Her lærer du at lægge 
plan for indlæggelsen og følge op på det akutte.

Din vagtstruktur  
Meningen med vores vagtstruktur er, at du varetager opgaver, der svarer til dit 
faglige niveau, så du  føler dig tryg og trives på arbejdspladsen, samtidig med, at 
du får en masse læring og bliver betalt for det. Du har altid mulighed til at konfere-
re med mere erfarne kollegaer, og som en del af holdet får du konstant supervision 
og feedback, primært af bagvagt og SIF.

Vi forventer, at du:

-er stud.med på min. 9. semester med bestået eksamen i psykiatri 
-har lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale 
-har interesse for tværfagligt samarbejde -kan lide at have mange bolde i luften og 
er en flittig teamplayer

har et ønske om at sikre alle patienter en venlig og professionel tværfaglig modta-
gelse og vurdering i en travl, uvisiteret skadestue.

Ansættelsesvilkår  
Holdet og den nye vagtstruktur starter den 1. oktober 2021. Den daglige arbejdstid 
er 11.00-20.00 på hverdage.

Introduktionen ligger i den første uge af hver måned og består af 5 undervisnings-
dage centralt på Kristineberg, 2 introdage lokalt på PC Ballerup, samt en følgevagt 
i skadestuen.

Du ansættes efter OK med Foreningen af Danske Lægestuderende.

Ansøgningsprocedure 
Yderligere oplysninger om stillingen kan du få hos reservelæge Pernille Lundqvist 
på pernille.lundqvist@regionh.dk.

Ansøgningsfristen er den 14. september 2021. 
Send din ansøgning, CV, uddannelsesbevis og evt. relevante bilag via linket.

Vi afholder samtaler løbende.

Om Psykiatrisk Center Ballerup 
Du bliver en del af lægegruppen på Psykiatrisk Center Ballerup; et center med ca. 
700 ansatte. Vi har:  
- Akutmodtagelse, døgn- og ambulant behandling  
- En række psykiatriske ambulatorier, FACT- og OPUS-teams 
- Specialfunktioner indenfor spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabili-
tering og døvepsykiatri 
_ Forskning og undervisning, bl.a. er vi et aktivt universitetshospital

Nogle af de vigtigste strategiske indsatsområder for centret er forbedringsarbejdet, 
rationel farmakoterapi og nedbringelsen af tvang.  Vi ser centret som en Campus, 
med stærkt fokus på uddannelse og læring på alle niveauer.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  «Job i 
Psykiatrien». 
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Mulighed for super godt job i psykiatrien!

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger 4 nye lægevikarer med start 
1. november. Oplæring og muligvis enkelte vagter i løbet af oktober.

Vi er et hold på 10 lægevikarer der dækker vagter fra 12-19:24 på Bispebjergs 
Psykiatriske Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. Som holdmedlem dækkes 
3 vagter pr. måned + standbyvagter. Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og 
bagvagt, samt en SIF læge (Speciallæge i front). Arbejdet er varieret og lærerigt, og 
du får prøvet kræfter af med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, akut-
te som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision 
af den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som lægevikar 
kan takle travle perioder og arbejde selvstændigt.

Oplæring tilbydes ved: 
- 2 følgevagter (12-19:24) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre lægevi-
karer.

Region Hovedstadens introduktionsforløb, 5 hverdage i starten af hver måned 
mellem 9-16. 
- Obligatorisk SP-kursus med fokus på arbejdet i psykiatrien.

Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
- Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og 
forventer at bestå eksamen i psykiatri.

Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge. 
- Deltagelse i holdmøder den første mandag 19:30 i hver måned. 
- 2 følgevagter (kl. 12-19:24) inden første vagt.

Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi 
hjælper hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.

Ansøgningsfrist: tirsdag d. 21/09/21 kl. 18.00 
Samtaler forventes afholdt mandag d. 27/09/21 fra 16-18.

For at søge skal du kunne deltage i regionens introkursus til arbejde i psykiatrien. 
Det drejer sig om dagene: Mandag den 04/10, Tirsdag den 05/10, Onsdag den 
06/10, Torsdag den 07/10, Fredag den 08/10, alle dage fra 9-16. Du skal ligeledes 
kunne deltage i vores holdmøde den mandag d. 04/10 kl 19:30.

Send en motiveret ansøgning samt CV til mail: holdleder.psyk.bbh@gmail.com

Rammer for ansøgning: 
- Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil. 
- Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side. 
- Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.

Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål. Alle spørgsmål rettes til: 
holdleder.psyk.bbh@gmail.com.

Studentermedhjælper til hjælp ved MR-skanninger 
Neurobiologisk Forskningsenhed, Neurocentret, 
Rigshospitalet

Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) tilbyder nu en stilling som studenter-
medhjælper til besættelse hurtigst muligt. Dit primære arbejdsområde vil være at 
udføre strukturelle og funktionelle MR-skanninger i tæt samarbejde med PhD-stu-
derende og andre forskere fra forskningsenheden eller samarbejdspartnere. Du vil 
komme til at indgå i en gruppe bestående af 3-5 MR-studentermedhjælpere, og din 
ugentlige arbejdstid vil være op til 8 timer fordelt på 1-3 hverdage og med arbejds-
tid fra kl.16 og weekender fra kl:9-18. Du vil blive aflønnet med ca. 140 kr/time plus 
aften/weekend-tillæg, og dit arbejdssted vil være Rigshospitalet-Blegdamsvej

Om Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU):

NRU er en selvstændig funktion under Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme 
på Rigshospitalet. I vores fine nye rammer i den nye Nordfløj på Rigshospitalet 
arbejder vi med hjerneforskning til gavn for patienterne. Vi udfører translatio-
nel, neurovidenskabelig forskning i hjernens signalsystemer, funktionelle og 
strukturelle netværk med det formål at udvikle forebyggende, diagnostiske og 
behandlingsmæssige fremskridt. Vi anvender molekylær, strukturel og funktionel 
billeddannelse samt cellemodeller, dyr og humant hjernevæv til at afdække syg-
domsmekanismer og risikomarkører samt til at undersøge lægemiddeleffekter og 
forudsige deres kliniske værdi. Vi identificerer biomarkører for og mekanismer bag 
neurologiske, neurokirurgiske og psykiatriske sygdomme, og vi udvikler dermed 
strategier for forebyggelse, diagnostik og nye behandlingsmetoder

Vores dynamiske forskningsmiljø består af ca. 65 medarbejdere dækkende mange 
forskellige faggrupper såsom læger, psykologer, ingeniører, dataloger, sygeplejer-
sker, farmaceuter, bioanalytikere og forskningsadministratorer. Bidragende til det 
gode forskningsmiljø er mange yngre forskere. Der er mange nationaliteter repræ-
senteret blandt vores medarbejdere, og en stor del af kommunikationen foregår 
derfor på engelsk. Vores arbejdsmiljø er præget af stor entusiasme og pionérånd, 
og der hersker en uformel og positiv omgangstone. Som medarbejder på NRU vil 
du opleve en høj grad af faglighed og interesse for vores område, et godt sammen-
hold og en lyst til at præge den fremtidige udvikling.

Vi har et bredt nationalt og internationalt samarbejde via det Innovationsfonds fi-
nansierede ”Center for Experimental Medicine Neuropharmacology” (NeuroPharm) 
og den Lundbeckfonds finansierede forskningsalliance BrainDrugs, som begge har 
hovedsæde på NRU.

Vi råder over egen moderne MR-skanner samt MR-træningsskanner.

Vi forventer: 
-  Du har en relevant baggrund enten som medicin- eller MedTek-studerende. 
- Du har kendskab til MR-skanningsprincipper. 
- Du er fleksibel mht. arbejdstid og har mulighed for at arbejde fra kl. 16 på hverda-
ge og i weekenderne 
- Du arbejder selvstændigt, omhyggeligt og ansvarsbevidst.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende bioanalytiker 
Gerda Thomsen, telefon 3545 6002 eller holdleder, stud. med. Kristoffer Brendstrup-
Brix telefon 5125 8513 Yderligere oplysninger om NRU fås på vores hjemmeside 
www.nru.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at 
søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 19.september 2021.

Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes pr. mail til Forskningsadministrator Birgit 
Tang, birgit@nru.dk, eller pr. post til Birgit Tang Neurobiologisk Forskningsenhed, 
Rigshospitalet, Afsnit 8057, Inge Lehmanns Vej 8, 2100 København Ø.

Kandidatspeciale og/eller halvt eller helt 
forskningsår? 
Copenhagen Trial Unit (CTU), Center for klinisk interventionsforskning, 
søger medicinstuderende til kvalitetstestning af publicerede meta-analyser 
og systematiske bedømmelser af litteraturen. Vi beskæftiger os med 
evidensgrundlaget for nuværende og fremtidige interventioner inden for 
forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje inden for alle specialer.  

CTU er en klinisk forskningsenhed med ekspertise i kliniske forsøg og som 
vejleder og samarbejder med forskere om kliniske forsøg og meta-analyser 
samt systematiske bedømmelser. Én af CTU’s kompetencer er den statistiske 
analysemetode Trial Sequential Analysis (TSA), som kan benyttes til at 
beregne, hvor meget data man skal have i en meta-analyse. TSA kan derudover 
bruges til dimensionering af fremtidige forsøg og kan bidrage til at forhindre 
gennemførelsen af unødvendige yderligere forsøg. Hvis man ikke bruger TSA 
korrekt, risikere man enten at konkludere at der skal laves mange flere forsøg hvad 
der er unødvendigt (spild af resurser), eller at man har tilstrækkeligt antal forsøg 
og forsøgsdeltagere, selv om dette ikke er tilfældet. Det er derfor afgørende at 
analysemetoden benyttes korrekt. 

Dette projekt tilstræber at klarlægge de mest almindelige fejl i TSA i publicerede 
meta-analyser og systematiske bedømmelser samt at kvalitetsudvikle disse. 
Vi søger 3 til 4 medicinstuderende til projektet. Arbejdsopgaven for den 
medicinstuderende vil efter optræning være at gennemgå meta-analyser og 
systematiske bedømmelser og vurdere om de offentliggjorte TSA er udført 
korrekt samt at undersøge den overordnede kvalitet af meta-analysen (ved hjælp 
af AMSTAR 2.0). Man bliver derfor ekspert i kritisk læsning af meta-analyser og 
systematiske bedømmelser.  

Hvis du har forskerdrømme, er dette et perfekt sted at starte. Det giver en 
solid basisforståelse for forskning og samtidigt bliver du en del af et stærkt 
forskningsmiljø. Skal du ikke være forsker, men blot læge, så vil dette projekt give 

dig en brugbar indsigt i forskningsverdenen, som du vil kunne bruge klinisk.  

Projektet designes hen over sommeren og du vil kunne gå i gang ved semesterstart 
til efteråret. Arbejdsbyrden vil kunne afstemmes til at passe til dit kandidatspeciale. 
Du vil få medforfatterskab på mindst én hovedartikel samt flere afledte artikler. 
Får du blod på tanden vil der være god mulighed for et forskningsår med 
førsteforfatterskaber afledt af hovedprojektet. 

Projektet superviseres af Christian Gluud, som leder af CTU, og en del af CTU’s 
gruppe der har udviklet TSA-programmet. Du kommer til at indgå i en gruppe 
bestående af:  

Christian Gunge Riberholt, fysioterapeut, ph.d., postdoc (Afdeling for Hjerneskader, 
Rigshospitalet)  
Markus Harboe Olsen, reservelæge, ph.d.-studerende (Afdeling for bedøvelse og 
intensiv behandling, Rigshospitalet)  
Joachim Birch Milan, medicinstuderende, 12. semester   
Christian Gluud, professor, overlæge, dr. med. (Copenhagen Trial Unit, Region 
Hovedstaden, Rigshospitalet)

Hvis du er interesseret, kan du kontakte os på christian.riberholt@regionh.dk eller 
på telefon 22648823. 
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Pizzahygge hos EORTA 
 
Så er sommerferien slut, og et nyt semester er begyndt! Det betyder at der 
igen kommer liv i basisgrupperne rundt om på Panum - og Eorta (den intern 
medicinske basisgruppe på Panum) er ikke en undtagelse!
Derfor inviterer vi alle interesserede medicinstuderende til Pizzahygge med Eorta 
- Spørg en ældre studerende om alt. Her vil vi fortælle om hvad en basisgruppe 
er, hvad vi laver i Eorta og hvordan du kan blive en del af vores gruppe - vi vil så 
gerne have jer med! Derudover er der gratis pizza til alle fremmødte! Sidst men ikke 
mindst er der mulighed for at spørge en ældre studerende om alt, lige fra studie-
teknik til gode fifs - der vil være en studerende fra 6 semester og 12 semester.

Så kunne du tænke dig at høre mere om hvad en basisgruppe laver? Vil du gerne 
høre mere om hvad vi laver i Eorta? Eller vil du bare gerne have noget pizza og stille 
en ældre studerende et par spørgsmål? Så kom med!

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsener 
Bestyrelsen i Eorta

Tidspunkt: Torsdag d. 9 september, klok-
ken 16:00

Lokation: Panum – Lokale følger. Følg med 
inde på facebook siden!

Har du lyst til at lære mere om kirurgi, blive en del af 
en af de hyggeligste, mest faglige relevante og fede 
selskaber af medicinstuderende på Panum? Så er det 
nu du skal slå til!

SAKS indkalder hermed til vores årlige GENERALFORSAMLING! Alle medicinstude-
rende - uanset semester er velkomne! Udover at fortælle om hvad vi laver i SAKS 
vil der være gratis pizza til alle fremmødte, og der er rig mulighed for at stille ældre 
studerende spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

Derudover skal vi, traditionen tro vælge en ny bestyrelse for det næste år - her har 
alle mulighed for at blive en del af kernen og hjertet i SAKS!

BESTYRELSESPOSTER DER SKAL VÆLGES I SAKS: 
- Formand 
- Næstformand 
- Kasserer 
- Kursusansvarlig 
- PR-ansvarlig 
- Sekretær 
- Suppleanter

Hvis du bare vil se med, eller ger-
ne vil spise dig mæt i bjerge af 
pizza, snacks og sodavand, så er 
du også mere end velkommen!

Vi glæder os til at se jer alle! Kom 
med! 
SAKS

Tidspunkt: Torsdag den 30. september 2021 kl. 17.00

Lokation: Panum – Lokale følger. Følg med inde på facebook siden!

Nyt fra studenterpræsten på Panum 

Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. 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. Man kan 
også være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.

Kommende aktiviteter:

Eksistenssamtaler

Jeg står for et struktureret samtaleforløb om egne eksistentielle erfaringer for en 
fast gruppe på 10 studerende. Hver anden tirsdag (i alt 5 gange i efteråret) stiller 
vi skarpt på et tema, og det kræver ingen forberedelse. Gennem samtale i en tryg 
atmosfære prøver vi at få et tydeligere sprog for det vi mener, tror og tænker. For-
målet er ikke at virke klog - men at blive klogere på egne tanker og holdninger.

Tid og sted: Hver anden tirsdag fra 14. september-9. november kl. 19.30-21.30

Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N 

Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk nødvendig. Gratis adgang

Gåtur med filosofferne

I september står min studenterpræstekollega Inger Lundager for 4 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 udfor-
skes sammen på en afstressende gåtur med små filosofiske stop.

Tid og sted: Onsdage 8. september, 15. september, 22. september og 29. september 
kl. 16.15-17.45. Deltag én eller flere gange.

Vi mødes foran KUB Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7, 2300 København

Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk nødvendig. Gratis adgang 

Filosofisk mostur

Efterårets fisketur og svampetur er fuldt booket, men der er stadig plads på mostu-
ren. Kom med, når vi dykker ned i filosofien og mossernes verden! Den filosofiske 
mostur med fagkyndige på området er for dig, der er frisk på en afslappet og lære-
rig dag i naturen sammen med andre studerende og med luft til læsehovedet.

Tid og sted: Lørdag 6. november kl. 10

Vi mødes i nordenden af Gentofte sø i krydset Brogårdsvej/Ermelundsvej.

Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk nødvendig. Gratis adgang 

Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraester-
neku. 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

Webinar om innovation - ved 7-dobbelt professor Tor 
Utheim (engelsk)
Tirsdag d. 28. september kl 17-18

Den norske øjenlæge og professor Tor Utheim er en karismatisk person med et 
imponerende CV: 16 innovations- og forskningsstillinger herunder 7 professorater, 
>150 peer-reviewed artikler herunder 14 i Nature Jorunals, indehaver af 6 patenter, 
grundlægger af 7 virksomheder og meget mere!

Hvad er innovation, når man spørger Tor Utheim? Og hvordan opnår man den ul-
timative, kreative karriere, der forener klinik, forskning, formidling og entreprenør-
skab? Få svar på dette og mere til når Tor gæster SOS (Studerendes Oftalmologiske 

Selskab). Oplægget holdes på engelsk.

Tilgå begivenheden ved link https://fb.me/e/1GC9jJVJq eller QR-kode. 

S T U D E N T E R T I L B U D
Svar: B (sarkoidose)

Vil du høre mere om HG i studenterklubben? 
Så kom til HG intro mandag d. 13/9 og d. 20/9 kl. 15:30 
i Studenterklubben. Vi starter med en kort introduktion, 
efterfulgt af det ugentlige mandagsmøde, en rundvisning og 

hygge til aften. Vi vil så gerne have DIG med i HG!



Repræsentantskabsvalg 2021

Indkaldelse til Generalforsamling 

Stil op til FADLs 
repræsentantskab
Der er frist for opstilling onsdag 
den 22. september og frist for 
indsendelse af opstillingstekst og 
-billede (maks 200 ord) fredag 
den 24. september. 

Opstilling sker ved ved at 
udfylde en blanket i FADL huset 
(Blegdamsvej 26) 

Den 12. oktober 2021

Usikker på hvad 
man laver som 
repræsentant? 

Så kom til introduktionsaftener til 
arbejdet i repræsentantskabet: 

Onsdag d. 15. september kl. 17-18 
Torsdag d. 16. september kl 16-17 

Helt uforpligtende! 

Punkter man ønsker optaget på dagsordenen bedes sendes til 
christian.benson@fadl.dk 
senest søndag d. 12. september kl. 18:00. 



ER DU BACHELORSTUDERENDE PÅ MEDICIN? 
Så kan du nu få en mentor! 

En mentor er en kandidatstuderende på medicin. 
Du er sammen med 2-3 andre 

bachelorstuderende i din mentorgruppe.

PUSTERUMMETS MENTORORDNING  
HAR ÅBENT FOR MENTEES

Få nye 
venner Få gode råd fra en 

studerende der har 
været bacheloren 
igennem før dig

Mød 
medstuderende 

på tværs af 
semestre

Meld dig til og

Deadline d. 20/9-21

Læs  mere og 
tilmeld dig her pusterummet_sund

Pusterummet SUND
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MOK TIL DHL
M asser  af  sved,  gr i l l - os ,  t v iv lsomme DJ ’s 
og kiksede firmaslogans. Tænk at man skulle 
komme til at savne det. Det var imidlertid en 
stor gensynsglæde, da MOK var tilbage på DHL-
stafet, denne gang i det gigantiske KU-telt.   

Man bliver næsten lidt stolt af at være dansk. Der 
er ikke det som vi ikke kan lave til en stor grillfest 
og få til at handle om at drikke fadøl. Selv et 
idrætsstævne sørger for at vi ikke tørster. 

Her er et lille potpourri af mok-redaktionen der 
viser at vi er aktive typer, der bestemt laver andet 
end at spise chips og durumruller. I hvert fald nogle 
gange...  
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TIL DHL
ØJEBLIKKET HVOR ANDREAS 

OPDAGER AT HAN IKKE HAR TO 

VENSTRE FØDDER; DER PASSER 

TIL SINE TO VENSTRE SKO
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Uge 1: Du læser om scapula, clavicula og 
humerus og selvom bevægeapparatets anatomi 
er skrevet i et andet århundrede, synes du 
alligevel tempoet er helt ok. Du når faktisk 
at læse forud til underarmens ekstensorer 
og du tegner endda et nogenlunde diagram af 
plexus brachialis, som du ikke helt forstår.

Uge 2: Du har nu tegnet dit plexus brachialis 
diagram fire gange mere og synes det begynder 
at ligne birketræet, der står hjemme ved din 
mor. Plexus lumbosacralis ligner mere et 
bøgetræ. Du længes efter en gåtur i skoven, 
men “tør” er allerede blevet dit andet hjem, 
og du fortæller ihærdigt alle, der vil lytte, 
at du først tog hjem kl 21:30 i går. Du blander 
palma manus sammen med planta pedis til SAU 
og bliver skamfuld.

Uge 3: Du stryger gennem truncus og abdomen på 
2 dage og får ikke lige skrevet noter, for der 

er ikke tid I SKAL VIDERE kom nu i gang med 
halsen. Du giver op på infrahyoide muskler, 
og da spatium lateropharyngeum bliver nævnt 
første gang er du overbevist om du har fået 
en hjerneblødning. Det gør faktisk også ondt 
bag øjnene, og dine pegefinger på venstre 
hånd summer.

Uge 4: Du har på nuværende tidspunkt været 
tæt på at græde mere end to gange, fordi du 
stadig ikke kan huske alle forgreninger af 
a. carotis externa. Din læsemakker siger det 
nok skal gå, men du smider faktisk vredt dine 
flashcards i skraldespanden, da du for 8. 
gang glemmer a. temporalis superficialis. Du 
tager dem op inden du går hjem…

Uge 5: Din familie har ikke hørt fra dig siden 
semesterstart, og du beslutter at ringe til 

din mor. Mor siger du skal huske at passe 
på dig selv, men hun forstår ligesom bare 
ikke presset vel. Alle de andre går jo først 
hjem sent om aftenen, og du har ikke spottet 
siden i mandags. Og selvom mor giver dig 
ret i, at hun ikke ved noget om hoftens små 
udadrotatorer, så siger hun også at hun har 
haft et dejligt liv alligevel. Du kan godt 
se hendes pointe, men læser alligevel op på 
bækkenmuskulaturen.

Uge 6: Larynxbruskenes navne volder dig 
problemer, så du opfinder en ny. Du bliver 
taget til gidsel i embryologiundervisningen. 
Du har efterhånden lært at udtale fossa 
pterygopalatina, og kan snart ikke overskue 
flere fremmedord, så da forelæseren i embryo 
slynger ”notochord” ud, må du lægge dig på 
gulvet.

Uge 7-10: Første dag til dissektion gylper du 
lidt i din egen mund, da du lægger det første 
snit i kadaveret. Sidste dag flår du hoften 
af og spytter ned i kraniekaviteten. Jørgen 
Tranum beder dig skære hjernen i skiver lidt 
tyndere end toast.

Eksamen: spot går ok, du kommer til at 
ødelægge tre præparater, men får længere tid 
til din eksamen.
Mundtligt kommer du op hos Jørgen Tranum, 
der efter en lang eksamination spørger dig 
til samtlige bursaer i OE. Du kan kun nævne 
bursa subacromialis, og Tranum ser skuffet 
ud. Du får 12.

Post-eksamen: Du tænker at bevægeapparatet og 
hoved/hals da ikke var så slemt. Du kunne godt 
gøre det en gang til hvis det skulle være. 
Folk har virkelig hypet det her semester.

3.semester: en beretning
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