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Regler for indlæg findes på mok.dk

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

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

Denne uges forside: Johan Platz

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 indeholder 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 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 altild 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 

Albin

FREDAGSBAR I KLUBBEN!
På fredag går det løs igen! Tag dit faste slæng 
under armen og drik Shandy på beløbet, så 
hatten passer. Klubben har savnet jer!

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

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!

Medicinerrevyen holder SiLøSep
Den 25. september, den sidste lørdag i september 
(deraf navnet) holder medicinerrevyen med 
generalforsamling fra kl 13, og arrangement 
om aftenen for både garvede revyister og revy-
interesserede. Se mere på side 7.

Semesterstartsfest
Lørdag d. 25.  september  er  der  også 
SEMESTERSTARTSFEST i klubben, med Pride 
tema! Kom og dans natten lang, med alle dine 
medicinervenner!
Se (en lille smule) mere på side 10

ÅSNE
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Kandidaten. Den sagnomspunde kandidat. Nogle husker måske 
hvordan det er at stå helt ny i kliniken, andre undrer sig måske  
over hvordan det bliver. Jeg vil prøve at beskrive hvordan jeg har 
oplevet den første uge som medicinstuderende på afdelingen.

Første fælles introdag til klinikophold. Lokalet er for en time siden blevet ændret fra 
Bispebjerg, til et auditorie på Frederiksberg. Det kort jeg kigger på er selvfølgelig 
for gammelt, og indgang 14 er ikke der hvor indgang 14 burde være. Jeg spørger 
en sekretær i hjerteambolatoriet, hvor det er henne. Jeg er tydeligvis ikke den 
første. Det ender alligevel at jeg kommer svedende i sidste øjeblik. Så er vi i gang.

Tirsdag går det rigtigt i gang. Medarbejderkort, vagtskema, telefon og tøj. På dag 
tre lykkedes det mig at finde et par bukser, der hverken falder ned hele tiden, eller 
omvendt afklemmer blodforsyningen til alle mine nedre organer.

Det føles meget som første skoledag tilbage i folkeren. Man ser de andre børns 
skoletasker an, noterer sig hvem der snakker med hvem, prøver at huske utallige 
nye navne. Nok meget universelt når man starter et nyt sted. Som når kantinemanden bestemt spørger mig ”hvad er 
det du vil?!” da jeg febrilsk stod og ledte efter mobilepayfunktionen i selvbetjeningskassen. Eller når nogen spørger mig 
hvorfor jeg ikke har adgang til det Fælles MedicinKort (FMK), og jeg vitterligt ikke har nogen idé. 

Det føltes lidt grænseoverskridende at skulle se sin første patient alene. Som om at man havde klædt sig ud. Kunne det 
være rigtigt at jeg var det eneste vidne til den al den vigtige information? Selvfølgelig kan det det, og heldigvis føler jeg 
at lægen har min ryg. Også selvom min primære kilde til tilværelsen på hospitalet, kommer fra Scrubs. Heldigvis er jeg 
ikke stødt på nogen ondsindede Dr. Kelso-agtige overlæger, der går med en horde af studerende bag sig til stuegang, og 
griller dem på skift i paratviden. Alle dem jeg er stødt på, virker faktisk ret indstillede på at hjælpe og lære fra sig - Man 
skulle næsten tro at de har været studerende selv og stået i ens sted.

Om man vil det eller ej foregår en stor del af lægegerningen inde i sundhedsplatformen, med det mildt sagt blandede ry. 
Det føles også som lidt af en jungle nogle gange, men omvendt tror jeg at ethvert IT-system med al sundhedsinformation 
vil synes lidt uoverskueligt i starten. På den måde føles det rart ikke at kende andre systemer - det er nemmere ikke at 
være forudindtaget, og egentlig sætte pris på at det alt sammen er samlet i et program. Omvendt er vagthavende læges 
trætte øjne til morgenkonference efter en aften med 7 timers nedetid på SP, også noget der får en til at få en klump i 
halsen, ved tanken om at man selv stå i hans sko en dag.

Derudover synes en grønskolling som mig bare at det er imponerende at opleve det kliniske overblik hos de erfarne 
læger. Nu er jeg på Geriatrisk afdeling, hvor alle blodprøvesvar typisk ikke ligger inden for referenceniveauet for unge 
raske mennesker. Hvor bliver det fedt når man har den mavefornemmelse for hvornår man skal reagere, og hvad der bare 
er en forventelig effekt af lang tid på denne jord. 

Klinikundervisningen er også et helt nyt format. Jeg havde ingen ide om hvad jeg skulle forvente, da jeg trådte ind i et 
auditorie med en patientseng, hvor en patient havde indvilliget i at lade sig undersøge af en studerende. Jeg tror selv at 
jeg ville finde det lidt intimiderende at have en hel tribune af medicinstuderende der stirrer på én, men hvor er det godt 
at nogen gør det. Man kan læse op på symptomer, øve struktur på anamnese og kommunikation hver for sig, men for 
mig giver det bare meget mere mening når det kommer i en samlet pakke. Undervisningen torsdag var sammen med 
sygeplejerskestuderende.  En vild simuleringsøvelse hvor man skulle agere bagvagt i et lokale for sygeplejerskerne på 
stuen, mens man blev afbrudt af telefoner og nye patienter der forværres. Ekstremt stressende - men også god øvelse i 
kommunikation og prioritering - mere af det tak!

På trods af at jeg nogle gange har følt mig på udebane, og (med rette) ikke haft styr på alle medicinske problemstillinger, 
har det allerede været meget lærerigt. På utallige fadl-vagter har jeg set den anden ende af plejen, og undret mig over 
hvad der foregår inde på lægekontoret. Det hele virker lidt efter lidt mere afmystificeret. Kommunikationsvejene, de 
daglige rutiner, og patientens vej fra indlæggelse til udskrivelse, begynder at virke meget mere klar. Første uge har budt 
på mange indtryk, som har skulle fordøjes om eftermiddagen og aftenen på bekostning af læsning - og det har givet 
mod  på mange flere uger i klinik!

Anders Myken // MOK.red

Pas på mig, jeg er ny i klinik 
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Raske forsøgspersoner over 18 år søges til viden-
skabelig undersøgelse af sammenhængen mellem 
ultralydsvejledte nerveblokader og muskelkraft i 
lårmusklerne
Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du: 
• Er over 18 år
• Er rask og ikke tager fast smertestillende medicin
• Hvis du vejer over 56,5 kg (pga. brug af fast mængde lokalbedøvelse)
• Hvis du ikke tidligere har haft en skade eller er opereret i maven, knæ eller hofter

Forsøgets titel: Resulterer et ensidigt Transmuskulært Quadratus Lumborum blok i svækkelse 
af lårmusklen (musculus quadriceps)? Et randomiseret dobbelt-blindet forsøg med frivillige 
forsøgspersoner. 
Forsøget omfatter anlæggelse af to ultralydsvejledte nerveblokader i bugvæggen. Den 
ene med lokalbedøvelse og den anden med uvirksomt væske (saltvand). Bagefter skal du 
have foretaget 3 forskellige fysiske tests (ikke invasive), hvor kraften i dine lårmuskler måles.  
Der ud over måles puls og blodtryk, og der vil blive taget blodprøver. 

Du skal deltage i en samtale forud for forsøget og derefter en forsøgsdag som varer cirka 4 
timer. Du skal kunne deltage i forsøget d. 2., 3. eller 9. oktober 2021.

Forsøget foregår på Anæstesiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. 

Du vil modtage en skattepligtig kompensation på 1.000 kr. for forbrug af tid i forbindelse 
med forsøget, såfremt du fuldfører forsøget. 

Ved interesse kan du kontakte forsøgsansvarlig læge Katrine 
Tanggaard: 
kabt@regionsjaelland.dk

Forsøgsansvarlig investigator
Katrine Tanggaard
Reservelæge, ph.d.-studerende
Tlf.: 47325058
Email: kabt@regionsjaelland.dk
Anæstesiologisk afdeling
Sjælland Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Læs mere her!

SKOLAR SØGES: Nationalt forskningscenter for 
børnekræft (CONTROL), Rigshospitalet og RKKP 
søger 2 stud.med’er
       
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

1 års forskningsstipendiat på Hjertemedicinsk 
afdeling, Rigshospitalet
Drømmer du om at blive rigtig god til kardiologi? Vi søger en medicinstuderende 
på kandidatdelen som gerne vil kaste sig ud i forskning og samtidig blive dygtig til 
ekkokardiografi.

Du vil blive en del af en forskningsgruppe med stor erfaring indenfor imaging af hjertet og 
du vil blive tilknyttet et projekt, hvor vi gerne vil undersøge hvordan nye metoder inden for 
ekkokardiografi bedre kan karakterisere den højre ventrikel hos patienter med pulmonal 
arteriel hypertension (PAH). 
PAH er en sjælden livstruende sygdom som involverer både lungekarrene og hjertet. 
Ubehandlet, er den gennemsnitlige overlevelse 2,6 år efter diagnosetidspunktet og den 
hyppigste dødsårsag er svigt af den højre ventrikel. Vurdering af den højre ventrikel er 
derfor afgørende for risikostratificering af patienter med PAH. I projektet vil vi gerne se om 
nye ekkokardiografiske metoder, herunder 3D-billeddannelse og strain analyse på højre 
ventrikel bedre kan prædiktere outcome og effekt af nyligt introduceret PAH medicin.

Som forskningsårsstuderende vil du blive oplært i ekkokardiografi, som er en helt central 
undersøgelse i det kardiologiske speciale. Du vil skulle hjælpe med at inkludere patienter, 
taste i database og scanne patienterne. Du vil blive knyttet til afdelingens ekkolaboratorium, 
som har stor ekspertise inden for billeddannelse af hjertet, og samtidig er et sted med højt 
til loftet, høj faglighed og højt humør. 

Din profil:
• Du er på kandidatdelen
• Du synes kardiologi er spændende
• Du er initiativrig, selvstændig, struktureret og god til at samarbejde
• Du er interesseret i forskning og har lyst til at skrive en artikel

Vi tilbyder:
• Tilknytning til et større spændende projekt
• Oplæring i ekkokardiografi
• Ejerskab over selvstændigt afgrænset projekt
• Mulighed for at skrive kandidatopgave 

Løn: Aflønning svt. skolarstipendiat – 10.000kr/md.

Ansøgning: Motiveret ansøgning og CV (max 2 sider totalt) sendes pr. mail til: 
Afdelingslæge, Phd. Jesper James Linde, jesper.james.linde@regionh.dk
Hjertemedicinsk afdeling, afsnit 2141, Hjertecentret, Rigshospitalet
Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt
Ansøgningsfrist 10-10-2021

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, akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god 
mulighed for sparring og supervision af den tilknyttede speciallæge, men det forventes 
samtidigt, at man som lægevikar kan takle travle perioder og arbejde selvstændigt.

Oplæring tilbydes ved:
• 2 følgevagter (12-19:24) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre lægevikarer.
• Region Hovedstadens introduktionsforløb, 5 hverdage i starten af hver måned 

mellem 9-16.
• 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.
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Har du en indre kardiolog i maven? Eller er du bare 
interesseret i at snuse til hvad, det vil sige at forske? 
Så kan det være, du er vores nye forskningsårs-stu-
derende.
Forskningsårs-studerende søges til 6 -12 måneders forskningsophold på projektet:
Impact of congenital heart disease on mortality, morbidity and socioeconomic circumstances
Du vil under opholdet få ansvar for dit eget projekt, og formålet med dit arbejde vil være 
publikation af din/dine artikel/artikler med dig som førsteforfatter. Opholdet kan med fordel 
kombineres med 11. semesters forskningsperspektiv. 

Dit projekt vil være et registerbaseret studie omhandlende medfødte hjertesygdomme i 
Danmark, hvor du skal arbejde i projektets database. Præcis formulering af dit selvstændige 
projekt vil foregå i samarbejde med din hovedvejleder Professor Lars Søndergaard, MD, 
Dr. med.

Du vil være tilknyttet en forskningsgruppe på Rigshospitalets Hjertemedicinske afdeling 
bestående af speciallæger fra Rigshospitalets GUCH-team, yngre læger samt PhD- og 
medicinstuderende. Forskningsgruppen mødes ugentligt, hvor der er god mulighed for 
vejledning og supervision. 
Du vil få tildelt kontorplads lige ved Rigshospitalet, hvor du dagligt vil sidde med medicin- 
og Ph.d.-studerende fra Hjertemedicinsk afdeling. Herved er det muligt at være en del af et 
hyggeligt samt lærerigt kontormiljø, hvor vi både afholder faglige og sociale arrangementer. 
Der lægges vægt på, at du er struktureret og kan indgå i vores samarbejde samt arbejde 
selvstændigt. Tidligere erfaring med forskning samt kodning i SAS/R værdsættes, men er 
ikke et krav. 

Løn: Månedlig aflønning svarende til scholarstipendiat (10.000 kr./måned)
Start: 1. februar 2022.
Send gerne en kort motiveret ansøgning senest fredag den 15. oktober 2021 til:
Troels Højsgaard Jørgensen; PhD, MD:  troels.hoejsgaard.joergensen.01@reigonh.dk 

På vegne af
Professor Lars Søndergaard, MD, Dr.med.  
Rigshospitalet
Hjertemedicinsk klinik B

SKOLAR SØGES: Nationalt forskningscenter for 
børnekræft (CONTROL), 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

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 30. september 2021.  
Ansøgninger vil blive besvaret fra og med den 6. oktober.
Arbejdsted: BIBAWO Medical A/S, Klintehøj Vænge 6 i Birkerød 

Medicinstuderende søges til timelønnet dataindsam-
ling 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 kikkertundersøgelse 
(koloskopi). Kvaliteten af proceduren er variabel og afhænger af skopøren, og desværre 
overses kræft sommetider, hvilket medfører en forværret prognose for patienten. Copen-
hagen 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 kolorektalcancer.
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, uddannelse 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. 
Der er intet semesterkrav for at søge, så alle medicinstuderende kan søge!
Der vil løbende blive mulighed for lønnet dataregistrering og -bearbejdning. Dette vil foregå 
på valgfrie tidspunkter på CAMES Rigshospitalet. 

Ansøgningsfrist er søndag 19/09 og ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag 22/09 og 
torsdag 23/09. 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 200 kr/t + transport og pension efter gældende overenskomst mellem 
FADL og CAMES.
Vi ser meget frem til at høre fra dig!
Med venlig hilsen
Læge, Ph.d.-studerende Studenterunderviser, 
Kristoffer Mazanti Cold Anishan Vamadevan

  UGLEN ER SKUFFET        
 OVER DIN PRÆSTATION
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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 journals, indehaver af 6 patenter, grundlægger af 7 
virksomheder og meget mere!
Hvad er innovation, når man spørger Tor Utheim? Og hvordan opnår man den ultimative, 
kreative karriere, der forener klinik, forskning, formidling og entreprenørskab? Få svar på 
dette og mere til når Tor gæster SOS (Studerendes Oftalmologiske Selskab) og MBA (Medical 
Business Association). Oplægget holdes på engelsk.

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

SPLAS’ GRATIS suturkurser er tilbage igen!
Vi kan med stor glæde byde Jer alle velkommen til et nyt semester, hvor vi skyder 
suturkursussæsonen i gang allerede her på tirsdag d. 14. september 2021 mellem kl. 1600-
2000. Det vil foregå på vores yndlings Panum i Mærsktårnet, i dobbeltlokalerne 13.1.41 og 
13.1.61. Vi regner med at have flere stationer klare, hvor man træner forskellige færdigheder. 
Det eneste I skal tage med er godt humør, lyst til at lære og mod på at sy!

Vi ser rigtig meget frem til at se Jer igen.

// Regina Borlestean, på vegne af SPLAS

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
Filosofisk mostur
Efterårets fisketur og svampetur er fuldt booket, men der er stadig plads på mosturen. 
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 lærerig 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 

Mindful morgen
Mindfulness-instruktør Maja Folkenberg og min studenterpræstekollega Camilla 
Aggersbjerg står sammen for 30 minutters mindful stund hver tirsdag morgen kl. 9 – en 
rolig start på dagen for dig, der synes, at studielivet undertiden kan afføde uro i krop og 
sind. Efterfølgende er der en let morgenmad for dem, som har lyst.
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 9 i efterårssemestret. De næste datoer er 14. 21. og 28. 
september.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. 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 udforskes sammen på en 
afstressende gåtur med små filosofiske stop.
Tid og sted: Onsdage 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
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk nødvendig. Gratis adgang 

Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku. 
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 4 
gange årligt

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

Attention all graduate medical students from Danish 
universities!
If you are interested in a 10 month research 
fellowship at @UCSF or @Stanford University, join 
the information meeting for the DARE Fellowship 
program 2022/23 sponsored by Lundbeckfonden.

The DARE program is hosting an in-person 
information meeting at the Danish medical 
faculties:

• September 27th  @University of Copenhagen, Nielsine Nielsen Auditoriet
• September 29th  @University of Southern Denmark, Location TBA
• September 30th  @Århus University, Blå Audiorium, Victor Albeck building
• October 1st  @Ålborg University, Auditorium B, Forskningens Hus

All meetings will start at 4pm and are open to all! 
Read more about the program here and keep up to date with the specific locations of the 
information meetings: https://www.darefellowship.com/

Josefine Lange Strandgaard I Christian Malherbe I Allan Skårup Kristensen I Amanda Surel 
Dahl I Innovation Centre Denmark I Morten Scheel Larsen 
Innovation Centre Denmark Silicon Valley

S T U D E N T E R T I L B U D
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Kalder alle revyinteresserede medicinere 
Et nyt revyår er søsat, og vi glæder os til at møde alle som har ventet spændt på igen at kunne være kreative, spille skuespil, 
gøgle, synge, danse, sy kostumer, male og have det ekstra hyggeligt på medicin. Man behøver dog hverken at have gået på 
skuespilskole eller kunne synge rent for den sags skyld. Alle er hjerteligt velkomne!  

Vi holder generalforsamling, SiLøSep, den 25. september kl 13 i FADL-huset. Møde- og stemmeberettigede til den formelle del 
af eventet er alle som tidligere har lavet Medicinerrevy herunder også rusrevy og 69-revy. Generalforsamlingen er vores 
alles mulighed for at gøre Medicinerrevyen til den fedeste forening at være en del af. Har du leget med tanken om at stille 
op til en ansvarspost og få endnu mere indflydelse, så vil vi på det varmeste anbefale det. 
Efter generalforsamlingen kl. 20 har vi sørget for en magisk aften med fest i FADL-huset, hvor alle revyinteresserede nye 
som gamle er velkomne til at tage del i løjerne. Se eventet ”SiLøSep 2021” på facebook. 

Herudover afholder vi informationsmøde om det kommende revyår den 7. oktober kl. 17 i Studenterklubben. Her kan man høre 
fra tidligere revyister og høre om 69-revy, 1. hyttetur, julefrokosten, 2. hyttetur og selvfølgelig Medicinerrevyen 2022. Se 
eventet ”Infomøde – Medicinerrevyen 2022” på facebook. 

Vi glæder os til at se jer. 

Hver vinter tager vi hovedet ud af bøgerne for 
at stable et overdådigt show af en revy på 
benene. Alt er produceret af 
medicinstuderende: kostumer, kulisser og 
sange - ja selv bandet er en gruppe 
medicinstuderende!

ALLE kan være med! Man behøver 
hverken kunne synge eller have 
tidligere erfaring - revyen er 
sammensat efter lodtrækning.

facebook.com/MedRevy youtube.com/user/MedicinerrevyenKBH
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Repræsentantskabsvalg 2021

Stil op til FADLs repræsentantskab
Der er frist for opstilling onsdag den 22. september kl. 12:00 
og frist for indsendelse af opstillingstekst og -billede (maks 
200 ord) fredag den 24. september kl. 18:00. 

Opstilling kan enten ske elektronisk på fadl.dk eller fysisk 
ved at udfylde en blanket i FADL huset (Blegdamsvej 26). 

Så kom til introduktionsaftener til 
i FADL huset: 

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

Vil du vide 
mere om hvad 

det vil sige at være 
repræsentant i 

FADL?



Dagsorden til Generalforsamling 
Den 12. oktober 2021

1) Velkomst
2) Formalia
- Valg af dirigent
- Valg af referent 
3) Beretninger fra FADL København
- Bestyrelsen og repræsentantskabet
- Kursusudvalget
- Arrangement og foredragsudvalget 
- Medlemsfordelsudvalget
4) Beretning fra FADLs Hovedforening
- Hovedforeningsformanden
- Uddannelsespolitisk Udvalg
- Overenskomstudvalget
- Lægevikargruppen
- Universitetsansattes udvalg
- Nationalt Medlemsfordelsudvalg
- FADLs Forlag
5) Afslutning af Valghandlingen
6) Eventuelt
7) Resultat af valget

Repræsentantskabsvalg 2021

Generalforsamlingen 
afholdes fra kl. 17.00

Lokalisation offentliggøres 
senere! 

Tilmeld dig til 
generalforsamlingen på 

mit.fadl.dk

Tilmeldingen åbner 
mandag d. 20. september
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LØR
25
SEP

SEMESTERSTARTSFEST

Billetsalg i Studenterklubben

DØRENE ÅBNER KL 20

25 kr

20/9 - kl 13-14 
21/9 - kl 16-17 

22/9 - kl 15-16 
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Fredag 10. september foregik årets store begivenhed: TPKs førstehjælpskursus for 1. 
semester. Men der foregik også en måske endnu større begivenhed, nemlig kursus i hvordan 
man bedst afviger fra den gængse opfattelse af medicinstuderende som ansvarlige og 
brillebefængte, også kendt som FREDAGSBAR.  

Rygterne gik om at de ivrigste morgenfugle havde bragt sin morgenmad med og samlet 
sig udenfor tårnet allerede klokken 9:00. En time senere strakte køen sig ud forbi Panums 
grænser, og der var 17. maj-agtige tilstande med flasker i grøftekanten. Som frebar-debutant 
undrede jeg mig stærkt over hvad vi overhovedet lavede her i disse tidlige morgentimer, for 
der var ikke meget som adskilte horden af studerende i kø fra den 16-årige, som gør absolut 
HVAD SOM HELST for at blive inviteret til sin første gymnasiefest. Det måtte da være en lille 
smule hyped, det her. En lunken bajer og en lille discokule i et hjørne, liksom. 

Men da vi i de tidlige aftentimer endelig blev sluppet ind, og den fugtige luften slog imod 
os allerede inden vi nåede trapperne i tårnet, var der ingen tvivl om, at det her ikke var 
nogen joke. Da de utholdende sjæle, som havde været i baren siden kl 11, sjanglede op ad 
trapperne med øjne blankere end Inger Støjbergs under de lange dage i rigsretten, var der 
ingen anden mulighed end at lave et hovedspring ned i havet af svede, øl og dansende 
forkølelsesvirus. 

Iltmætningen i baren var måske lige under 95%, men stemningen havde slet ikke brug 
for nogen iltmaske. Danse-danske-drikke-faktoren sprængte alle parametre, og støjnivået 
ligeså. Er du som mig af den sarte, oversensitive typen som helst vil have nabovarsel om fest 
en måned i forvejen, skal du måske overveje at medbringe et par ørepropper næste gang. 
Men udover det, var det bare at lade sig rive med af fredagsbars overbevisende okkultisme.

Frejdig på frebar

Mine lyse birkenstocks bliver aldrig det samme igen. Det gør heller ikke mine endda lysere 
tanker om at medicinstuderene ikke riktig kan feste. Hvis du er af typen, som foretrækker at 
sidde i et palmefyldt retrokollektiv med sosiologistuderende og drikke rødvin mens jazzen 
klimprer i bakgrunden, er frebar måske ikke lige dig. Men har jeg forstået medicinerne ret, er 
det ikke et alternativ kun at feste lidt når der først er fest. ER DER FEST SÅ ER DER FEST.

Fredagsbar er stedet, hvis du er sulten på kropskontakt, 
for her danses det så tæt, at man ikke kan undgå 
at få en skulder i hovedet eller en tunge i halsen. 
Fredagsbar er stedet hvor der er lov at hæfte blikket 

liidt længre på han/hun du har et godt øje til, i hvert 
fald længre end du vanligvis tillader dig selv under 

din aldrig så travle gange i vandrehallen. For ikke at 
nævne, at det er stedet hvor bartenderne ser sit snit til at 

flashe de mange timer nedlagt i fitnesscenter, der de i bar 
overkrop (under nogle påtvungne blå væster riktignok) 
rytmisk skænker øl og shandy PB. Så medmindre du 
insisterer på at være en excentrisk outsider, er chancen 

stor for at frebar falder i smag. 
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pøblen foran tårnet

Livet med armbånd

Lavet af Sine // M
O

K.red


