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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 mandag, 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 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, 

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

Anders Andreas

Mandag d. 11/10 holder EORTA oplæg om 
væskebehandlnig og elektrolytforstyrrelser i klinikken!

Eller er du mere til personlighedsforstyrrelser? PMS 
holder månedsmøde og oplæg om netop det, d. 5/10!

Læs mere om begge på side 4 

Har du en fed underviser? KU har åbnet for 
nominering til undervisningsprisen, hvor DU kan 

nominere en underviser, der gør en forskel!
Læs mere på side 7

Medicinerrådet holder generalforsamling d. 13/10, så 
kom og vær med og få indflydelse!

Har du set en sej fugl, du ikke kan artsbestemme? 
Meld dig ind i DOF (Dansk Ornitologisk Forening) på 
Facebook! Der står altid en masse ornitologer eller 

næsten-ornitologer klar til at hjælpe dig.

Husk ansøgning for bar til 69 er d. 11/10 kl. 23:59! 
Gå ind på www.studklub.dk/69-timers-bar/ og meld 

dig til.

MOK 
KALDER 
VINDEREN 
AF DEN 
STORE 
BAGEDYST 

2021
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De sidste år har hele 70% af  de optagne på 
medicinuddannelserne i Danmark været kvinder. 
I dag består den danske lægepopulation af  
omkring 55% kvinder, men optagelsestallene 
viser at det danske sundhedsvæsen raser mod en 
kvindedomineret lægestand. Er det en mangel på 
drenge, der vil være læger? Eller er de mænd som 
søger ind på medicin, bare ikke kvalificerede nok?

Ingen af  delene, siger tal fra KU´s optagelseskontor. 
Slående nok var hele 57% af  de optagne på medicin 
ved Københavns Universitet i kvote 2, mænd. Kvote 
2-optaget er givetvis det tætteste vi kommer på 
et ”retfærdigt” optag, hvor de bedst kvalificerede 
får pladserne. I alle fald langt mere end den 
endimensionelle, karakterbaserede kvote 1.

Det er heller ikke mangel på mandlige søgere. I 2021 
havde 1336 drenge medicin som sit førstevalg ved 
optaget til de videregående uddannelser. Kun 548 
af  dem kom ind på en af  medicinuddannelserne i 
Danmark. Hvad er så årsagen til denne kønsmæssige 
ubalance? Jo, drengene slås ud af  12-talspigerne. 
Og det er problematisk.

Da jeg søgte mig ind på medicin, syntes jeg 
kvindedominansen på studiet var et stort minus. 
Jo mere mangfoldighed, desto bedre dynamik og 
trivsel. Og mindre kedeligt, skal det også siges. 
Men problemerne ved fravær af  et køn strækker 
sig selvsagt langt udover studiemiljøet, og bliver 
først virkelig alvorlige, når de når arbejdslivet. På 
tværs af  lande og ulige arbejdspladser er det vist 
at kønsdiversitet bidrager positivt til arbejdsmiljø 
og innovation, ligesom stærk overvægt af  det enkelte 
køn fører til mindre samarbejde og mere konkurrence. 

Ser man specifikt på medicinfaget, har kvinder og 
mænd også en tendens til at specialisere sig i forskellige 
retninger. Gynækologi, børne- og ungdomspsykiatri, 
geriatri og samfundsmedicin er specialer som alle 
rummer over 75% kvinder. Også almen medicin er på 
god vej til at blive kvindernes domæne.

Men er det egentlig et problem, at patienterne om 
få år vil have langt højere sandsynlighed for at 
blive behandlet af  en kvinde end en mand? Ja, det 
er. Ikke fordi kvinder udøver ringere behandling 
eller er mindre dygtige end sine mandlige kollegaer, 
men fordi mænd og kvinder supplerer hinanden, og 
sammen skaber den bedste og mest imødekommende 
behandlingen for patienterne.

Dejligt at være dreng på medicin?
Problematisk er det også at patienterne ikke vil have 
samme mulighed for at vælge behandler, eftersom 
mange patienter vælger sin læge efter køn og alder. At 
diversiteten blandt læger bliver dårligere, svarer derfor 
i praksis til dårligere tilgang til sundhedsvæsenet for 
borgerne. Selvfølgelig spiller personlig kemi en langt 
vigtigere rolle end køn i relationen til egen læge, 
men at sige at køn ikke betyder noget på tværs af  
specialerne, bliver at se væk fra realiteterne – selv 
om samfundsidealet måske er at kønsforskellene skal 
viskes helt ud.

I Norge taler man pragmatisk om at give 
drengene tillægspointe i optagelserne til særligt 
kvindedominerede studier. Danskerne er derimod 
jævnt over skeptiske til at favorisere det ene køn over 
det andet, især når det er tale om kvoter og lignende. 
Særbehandling af drengene ville jo være uretfærdig 
for pigerne som har arbejdet hårdt for sine karakterer. 
Men med patienternes bedste i mente, vil det ikke så 
være vigtigere at sørge for en mere ligelig fordeling 
af mandlige og kvindelige medicinere, end at beholde 
en model som i virkeligheden ikke er så retfærdig for 
søgerne?

En løsning med færre ideologiske overtoner, er en 
udvidelse af  kvote 2. Dette sikrer ikke bare en sundere 
kønsfordeling, men også at flere med værdifulde 
erfaringer udover gymnasiets karakterrace slipper 
ind på studiet. 

Men skal man virkelig få bugt med pigernes fortrin i 
optaget til studierne med de højeste adgangskvotienter, 
bliver man nødt til at gøre noget ved drengenes 
akademiske frafald allerede i grundskolen. I de fleste 
vestlige lande ser man den udvikling at pigerne i snit 
har bedre skolepræstationer end drengene, og man 
kan derfor spørge sig selv om de tidlige år i skolen er 
bedre tilpasset pigernes udvikling? 

Følgeligt er der nu flere kvinder end mænd som tager 
universitetsuddannelser, og selvom det naturligvis er 
positivt at kvinderne har sprængt universitets porte, 
er konsekvenserne på samfundsniveau endnu uvisse. 
Lægefaget har traditionelt været mandedomineret, 
hvilket unægteligt har haft konsekvenser for den 
behandling patienterne har modtaget. Men er vi nu 
ved at lave samme fejl med et nyt køn?
Reel ligestilling ville være et uddannelsessystem 
og et sundhedsvæsen som afspejler befolkningens 
sammensætning. 

(pls don’t cancel me),

Åsne/MOK-red
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Væskebehandling og elektrolytforstyrrelser 
i klinikken
Intravenøs væskebehandling er noget alle læger på et tidspunkt kommer til at ordinere 
deres patienter. Men hvilken væske skal der vælges? Saltvand? Balanceret? Isoton? Hypoton? 
Hyperton?

Kom med til foredrag og månedsmøde med Eorta, når vi får besøg af Afdelingslæge 
Marie Enemark, der vil guide os gennem den jungle der er væskebehandling og 
elektrolytforstyrrelser.

Bliv klogere på:
• Hvilken væske skal man vælge - og hvorfor?
• Hvilke komplikationer kan der være ved væskebehandling?
• Forskellige typer af elektrolytforstyrrelser - Årsager, symptomer og behandling
• En masse cases med eksempler fra den virkelige verden.

Der vil være snacks og drikkelse til at højne plasma-glukose til alle fremmødte. Efter 
foredraget vil vi holde et kort månedsmøde for dem der er interesseret i at høre mere om 
vores basisgruppe.
Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsener Bestyrelsen i Eorta

Tidspunkt: mandag d. 11. oktober, klokken 17:00 
Lokation: Panum, 13.1.48

Corona kategoriseres ikke længere som en 
samfundskritisk sygdom 
- og det skal vi, i PMS, selvfølgelig fejre med et vaskeægte fysisk månedsmøde (wuhu)!
Har du brugt coronatiden på at fundere over, hvad en personlighedsforstyrrelse er, 
hvilke typer der findes, hvordan de diagnosticeres og behandles - så skal du sætte kryds i 
kalenderen d. 5 oktober.
PMS har nemlig inviteret Overlæge Maria Meisner til at komme forbi Panum, og gøre os 
klogere på netop Personlighedsforstyrrelser.

Oplægget starter kl.17.00, og foregår i lokale 13.1.48.
Arrangementet er åbnet og GRATIS for alle medicinstuderende.

Der vil være kaffe og snacks til oplægget, og efterfølgende holder PMS månedsmøde, som 
alle er meget velkomne til at deltage i.

Vi glæder os ufatteligt meget til endelig at se jer alle sammen igen  
PMS, Psykiatrigruppen for Medicinstuderende

Generalforsamling i Studerendes Idrætsmedicinsk 
Selskab (SIMS) 
Er du interesseret i idrætsmedicin? Så er basisgruppen SIMS noget for dig!
Vi arrangerer idrætsmedicinske foredrag, workshops og sportsaktiviteter - både events, 
outdoorture til udlandet og på ugentlig basis via vores aktivitetsgrupper (Panumrunners, 
PanumClimbers og PVK).
Vil du høre mere eller blive en aktiv del af SIMS, så kom til generalforsamling onsdag d. 
20. oktober 2021 kl. 17.30 (yes, du kan lige nå med til onsdagsløb kl. 16.15) i vores lokale 
i Studenterhuset ved Panum.
Efterfølgende er der diskussion med temaet ’sex i sport’ og pizza til fremmødte!
Vi ses!

SPLAS’ GRATIS suturkurser er tilbage igen!
Vi kan igen byde Jer alle sammen velkommen til en til omgang 
suturkursus på tirsdag d. 12. oktober 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 kørende, hvor man træner forskellige 
færdigheder. Det eneste I skal tage med er godt humør, lyst 
til at lære og mod på at sy!

Husk at tilmelde Jer ved direkte henvendelse til SPLAS via 
Facebook/Messenger.

Vi ser frem til at se Jer igen.

// Regina Borlestean, på vegne af SPLAS

HAR DU GLEMT NOGET I KLUBBEN?
KOM OG HENT DET!

DEADLINE ER 
TORSDAG D 13/10 KL 16:00

TØJ/TASKER/SKO LIGGER PÅ SCENEN
SMÅ TING INKL. VÆRDIGENSTANDE PÅ KONTORET
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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-studerende.

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 og RKKP 
søger 2 motiverede 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 og har lyst til at lære mere
• at du er med til at søge finansiering af egen løn

Start: Forventet ansættelse d. 1. januar 2022 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 november  2021 kl. 15.00. Ansættelsessamtaler 
afholdes efter aftale i uge 44/45. Spørgsmål kan ligeledes sendes til: 
Lisa.Hjalgrim@regionh.dk

Med venlig hilsen,
Lisa Hjalgrim

SKOLAR SØGES: Nationalt forskningscenter for 
børnekræft (CONTROL), Rigshospitalet søger en 
motiveret stud.med. 
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. januar 2022 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. 1/11 2021 kl. 15.00. Ansættelsessamtaler afholdes efter 
aftale i uge 46/47. 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 søges til forskningsprojekt på 
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
Vi søger en forskningsårsstuderende til snarlig ansættelse, som kan hjælpe med 
gennemførelsen af et forskningsprojekt, hvor vi undersøger effekten af kosttilskuddet 
”kollagen” i tillæg til 12 ugers tung styrketræning. Vi undersøger dette på eliteatleter 
med kronisk seneoverbelatningsskade (tendinopati) i enten svangsene, Akillesene eller 
knæskalssenen i en randomiseret, placebo-kontrolleret undersøgelse.

Forskningsprojektet foregår i samarbejde med Team Danmark og i alt 32 eliteatleter er 
planlagt til at blive rekrutteret. Du vil have en nøglerolle i projektet i tæt samarbejde med 
Team Danmarks læge og fysioterapeuter, datamanager samt seniorforskere på Institut for 
Idrætsmedicin. 

Du skal efter oplæring varetage klinisk- og ultralydsundersøgelse herunder interview/
rekruttering af eliteatleter. Du skal forvente at indrette din skrivebordstid efter hvornår 
patienterne skal undersøges. Projektet kræver således at du er glad for afvekslende 
funktioner og trives med selv at skulle planlæge din arbejdsdag rationelt.
Lønnen udgør 10.000 kr. per måned. Varighed for ansættelse: 6-12 måneder efter nærmere 
aftale. 
Hvis du vil høre nærmere om projektet, kan du kontakte Christian Couppé, seniorforsker 
lektor, PhD på telefon: 6066 0825 

Motiverede ansøgninger vedlagt CV sendes til mail: christian.couppe@regionh.dk., 
ansættelsessamtaler forventes snarest muligt. 

Med venlig hilsen,
Christian Couppé, seniorforsker lektor, PhD
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Copenhagen Neuromuscular Center søger en ét-årig 
forskningsårsstuderende fra jan/feb 2022.
Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik 
på Rigshospitalet (Blegdamsvej). Vi beskæftiger os primært med patienter med nerve- 
og muskelsygdomme og varetager klinisk og basal forskning samt afprøvninger af 
patientbehandlinger. Vi undersøger patienter vha. bl.a. MR, ultralyd, arbejdsfysiologiske test 
(fx cykel- og muskelstyrketests) og på histologisk og biokemisk niveau med muskelbiopsi 
og genetiske undersøgelser.
Du vil indgå i et rigt forskningsmiljø bestående af 4 andre forskningsårsstuderende, 4 PhD-
studerende, læger, fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, lægesekretærer og senior 
forskere, under ledelse af overlæge og professor John Vissing.

Vi søger en studerende til ét fuldt forskningsår med start jan/feb 2022
Udover at skulle varetage dit eget projekt, vil du blive tilknyttet andre projekter. Du kan bl.a. 
medvirke i MR-projekter med fænotypering af muskelsygdomme, i træningsprojekter med 
patienter med arvelig hjertesygdom og behandlingsstudier. Du vil få en unik mulighed for 
at blive oplært i både MR-skanninger, cykeltests og mange andre redskaber man bruger 
indenfor forskning i muskelsygdomme.

Som udgangspunkt søger vi en studerende til ét fuldt år
• På kandidaten ved at kombinere fri-semester med forskningssporet på 5. semester
• På bacheloren ved at kombinere fri-semester med et halvt års orlov

Ved 1 års orlov får du mulighed for at:
• Blive ansvarlig for dit eget projekt
• Blive førsteforfatter på mindst en artikel
• Blive medforfatter på mindst en artikel
• Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, 

artikelskrivning, statistik, konferencedeltagelse og posterfremstilling
Fondsstøtte vil blive søgt til aflønning under forskningsåret

Ved interesse eller ved spørgsmål kan du kontakte:
Mads Godtfeldt Stemmerik, læge, PhD-studerende 
E-mail: mads.peter.godtfeldt.stemmerik@regionh.dk
Tlf: 3545 6135

Marie Mostue Naume, PhD-studerende
E-mail: marie.mostue.naume.01@regionh.dk
Tlf: 3545 6135

Du kan læse mere om afdelingen på www.neuromuscular.dk 

Alle ansøgninger inklusiv CV skal være modtaget 18.10.2021

Studerende søges til stor øjenklinik 200 meter fra 
Glostrup station 
Til 25-30 timer/uge, evt. flere studerende kan sammensætte et hold, så hver f.eks. har en 
fast ugedag.
 
Du skal foretage forundersøgelser i form af trykmålinger, foto af øjets nethinde og 
synsfeltundersøgelser, samt hjælpe patienter i receptionen. Klinikken er travl, så du skal 
kunne arbejde effektivt, og kunne holde mange bolde i luften samtidig.
Vi kan tilbyde et godt team af glade og fleksible medarbejdere og lægger vægt på at have 
det godt sammen og holder arrangementer ude af huset flere gange årligt.
Attraktiv løn tilbydes.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt
 
Marcus Diamant, ph.D, speciallæge i øjensygdomme
Niels Rath, speciallæge i øjensygdomme og øjenkirurgi

Center for Øjenlågskirurgi
Øjenlægerne Glostrup Centrum
Stationsparken 21
DK-2600 Glostrup
Denmark
www.ojenlaegerne.dk    www.øjenlåg.nu
T +45 4320 7040   /  4320 7044

Mail til:  ojenlaegerneglostrup@gmail.com

1-årigt skolarstipendiat indenfor børnekræft på 
Rigshospitalet 
Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslår et 1-årigt skolarstipendiat med 
start februar 2021. 
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 lymfatisk 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 års 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 leukæmi 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. 

Du læser medicin på kandidat-delen, er interesseret i forskning og motiveret for at lære at 
forsker, herunder programmering mhp modellering af data (i R). 
Løn: 10.000 kr/md 

Ansøgningsfristen er 29 oktober, motiveret ansøgning med CV (max 1 A4 side) og 
studiekarakterer sendes til 

Peter Erik Lotko Pontoppidan, afdelingslæge ph.d. 
E-mail: peter.erik.lotko.pontoppidan@regionh.dk 
Vi forventer at afholde samtaler start december

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende 
2021
Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de 
bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Frist for deltagelse er den 7. januar 2022. 
Mennesker med svær psykisk sygdom såsom bipolar lidelse, svær depression og skizofreni 
udgør ca. 2% af den danske befolkning. De lever i gennemsnit 10-15 år kortere end resten 
af befolkningen, de gennemfører i mindre grad deres uddannelse og deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet er løsere gennem hele livet. Psykisk sygdom er én af de største årsager til 
ulighed i sundhed, hvorfor det også har fået en fremtrædende rolle på den sundhedspolitiske 
dagsorden. Psykiatrien er i hastig udvikling, og medicinstuderende kan nu være med til at 
styrke området.

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med 
regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.
Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne 
børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, og herigennem give deres bidrag til at 
styrke området.

Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver 
præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.
Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør 
eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør 
desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, at man kan mestre 
disse.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense, 
Ålborg og Københavns universiteter, kan deltage. For at ligestille studerende fra alle fire 
medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt.

Krav til deltagelse
• Opgaverne indsendes elektronisk senest fredag d. 7. januar 2022 til:
• mla@regioner.dk 
• Mærket: Prisopgave i psykiatri 2021

Vinderen kontaktes direkte. Der må forventes op til to måneders bedømmelsestid.
Der offentliggøres et kort resumé af vinderopgaverne i relevante faglige tidsskrifter/
nyhedsmedier og på Danske Regioners hjemmeside. De tre vindere vil derfor efter 
bedømmelsen blive bedt om at sende et kort resumé af deres opgave. 

Formkrav
• Personer, der tidligere har deltaget i konkurrencen, kan ikke deltage igen. 
• Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil blive frasorteret. 
• Et resumé af opgaven skal kunne offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside. 
• Opgaven skal indeholde et abstract (højst 250 ord). Abstract gælder ikke i de 

resterende tegn 
• Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/anslag (med mellemrum) alt inklusiv 

med undtagelse af abstract, figurer/tabeller samt referenceliste. 
• Opgaven må skrives på både dansk og engelsk. 
• Der må maksimalt være 6 tabeller/ figurer. 
• Der må maksimalt medtages 40 referencer. 
• Der stilles ikke krav til opgavens opbygning. Det står således den studerende frit for 

at medtage bilag mv. – disse vil imidlertid tælle med i de 18.000 anslag. 
• Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyttet opgaven, bedes navnet oplyst. 
• Er der tale om en opgave med flere forfattere, skal der redegøres for indsenders/

indsenderes selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelsen. 
• Det er tilladt at sende publicerede opgaver
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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 allerede 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 21. september, 28. 
september og 5. oktober. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Angstens Formforvandlinger: om angst i æstetisk og filosofisk perspektiv
Ifølge Ph.D. i nordisk litteratur, Markus Floris Christensen, er angst mere end en 
biomedicinsk psykisk lidelse. Den er også en kilde til litterær skabelse. Kom med til 
dette foredrag, hvor Markus vil diskutere nutidens herskende opfattelse af angst ud fra 
et æstetisk og filosofisk perspektiv. 
Tid og sted: Torsdag 28. oktober kl. 19.30-21.30.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
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

MedicinerRådet holder Generalforsamling! 
Onsdag den 13/10 kl 17.00 i Nielsine Nielsen auditoriet

MedicinerRådet er et fagråd, der består af alle fremmødte medicinstuderende. 
Generalforsamlingen er fagrådets øverste myndighed, og skal du prioritere at deltage i et 

MedicinerRådsarrangement, er det generalforsamlingen. På generalforsamlingen nedsættes 
bestyrelsen og vi vælger, hvem der skal repræsentere de medicinstuderende i udvalg, 
råd, nævn og eksterne bestyrelser i 2021-2022. Vi vælger altså de studerende, der skal 

repræsentere de medicinstuderende i bl.a. studienævnet, akademisk råd, dispensationsudvalget, 
ansættelsesudvalget og MEGET MERE! Kom og få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig 

studenterpolitisk fremover. 

Har du spørgsmål til, hvad en plads i de forskellige udvalg indebærer, er du velkommen til at 
sende MR en besked på Facebook eller kontakte formand Peter Schaldemose. Dagsorden og 
program kan findes på Facebook-eventet. Alle er velkomne og ALLE uagtet semestertrin og 

erfaring kan stille op til ansvarsposter. 

Kom og få indflydelse! 
Vel mødt!

Stem på en afdeling og en underviser til årets 
Uddannelsespris og Underviserpris 2021

Institut for Klinisk Medicin uddeler hvert år en Uddannelsespris og en Underviserpris.
Uddannelsesprisen tildeles en afdeling, som har gjort et særligt stykke arbejde for at 
skabe nogle gode rammer omkring det kliniske ophold. Hvis du har været på klinisk 
ophold på en afdeling, som har gjort det ekstra godt, vil vi derfor opfordre dig til at gå 
ind og stemme på afdelingen.

Du har også mulighed for at stemme på en underviser, som har lagt en ekstra indsats i 
din undervisning. Det kan både være i forbindelse med fysisk eller online undervisning.
Uddannelsesprisen og Underviserprisen har stor værdi, og de er med til, at vi kontinuerligt 
har fokus på at skabe god kvalitet i vores klinikophold og i undervisningen.

Derfor håber vi, at du vil gå ind og stemme på den afdeling og den underviser, som du 
synes, skal modtage årets Uddannelsespris og Underviserpris 2021.

Vinderne af priserne vil blive offentliggjort på IKMs hjemmeside i januar 2022.

Hvis du har spørgsmål til stemmeblanketten eller til indstillingsprocessen, er du meget 
velkommen til at kontakte Institut for Klinisk Medicin på mail: ikm@sund.ku.dk.

QR-kode til stemmeblanket

Steppeørnen 
holder øje med 
om du stemmer.
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BREAKING! 

PROFESSOR: 
ALLE KAN DØ

Professor: 

“ J E G  H A R 
LÆST I MEGET 
LANG TID”
- FÆRDIG MED 
DAN BROWN 

PROFFESSOR:

A S K 
M E 

ANYTHING

BITTER FEJDE: 
“ T O U R N E S O L 
D U  E R  E N  
TEGNESERIE-
PROFESSOR!”

PARTYDRUGS: 
UNGE KØBTE 
“GANGIDEN” 
E F T E R L O D 
KLUBBEN SOM 
E T  B O M B E T 
LOKUM!

“ D E T  K U N N E 
J E G  H A V E 
S A G T  D E M ” 
U D T A L E R 
PROFESSOR

P O L I T I K E N  M E D 
KÆMPE AFSLØRING:

F I L O S O F I -
PROFESSOR:
JEG TÆNKER, DERFOR 
ER JEG PROFESSOR.

4.GANG VAR 
LYKKENS GANG:
G A S . K I R 
PROFESSOR HAR 
R E C E P T E N  T I L 
DET TIL DET GODE 
ÆGTESKAB

Det har været det helt store samtaleemne den se-
neste uge. Det har været på alles læber, og man har 
ikke kunne føre en samtale uden at snakken faldt 
på: ”Hvordan søren står det til med sygemeldinger 
på Politikens redaktion” og stillet sig selv spørgs-
målet ”Hvordan fanden smitter corona egentlig??”

Heldigvis er der sket et gennembrud, efter po-
litikens graverjournalistiske afdeling har gran-
sket enhver information der findes om denne nye  
mystiske sygdom, og vigtigst af alt: Spurgt en profes-
sor. Og afsløringerne er foruroligende: Coronavirus 
er luftbåren. Du hørte det på Politiken først. Meget 
er endnu uvist, og vi kan langt fra konkludere noget, 
men Politiken vover alligevel at påstå at de mange 
journalister, der sidder på fælleskontor og ånder den 
samme luft MULIGVIS HAR NOGET AT GØRE MED 
SMITTEN blandt Politikens ansatte, og at de altså 
IKKE har pådraget det sig i samfundet hver især, 
grundet deres store forbrug af kultur og cafe latte.

MOK har spurgt en professor, for at kortlægge hvad 
vi ved om den mystiske sygdom: ”Vi kan selvfølge-
lig ikke sige meget nu, men noget tyder på at den 
såkaldte coronavirus rammer luftvejene. Der findes 
en hvis korrelation mellem folk som har en milt og 
folk der får coronavirus. Det er endnu for tidligt at 
be- eller afkræfte om der er en sammenhæng der.” 

Adspurgt om hvorvidt Politikens læsere skal være be-
kymrede for om de kan få deres daglige nyhedsstof 
svarer professoren: ”Politiken-medarbejdernes ve og 
vel fylder selvfølgelig  meget i alle de store medier og 
i den almene danskers bevidsthed, og det er også 
noget vi monitorerer meget tæt. Noget tyder på, at 
en sygdom kaldet influenza kan blusse op om vinte-
ren. Muligvis er det en slags bakterie der smitter via 
striksweatre, eller også er det i virkeligheden en slags 
psykosomatisk tilstand relateret til vinterdepression”. 

- ANDERS // MOK.red
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Mandag eftermiddag er den første strikkeklub 
blevet afholdt i FADLs kantine. 
Der er samlet godt over 50 strikkeglade 
medicinstuderende over snacks, strik og hygge. 

Strikkeklubben bliver en tilbagevendende 
begivenhed på FADL, og vi glæder os meget! 

Man kan melde sig ind i strikkeklubben på 
Facebook: 

“Panum Strikkeklub” 
Alle er velkomne - garvede som nybegyndere! 

Strikkeklub
på

Husk der er FADL Generalforsamling den 12. oktober kl 17:00 i Holst Auditoriet!
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Husk der er FADL Generalforsamling den 12. oktober kl 17:00 i Holst Auditoriet!

REVYBANDET SØGER NYE MEDLEMMER
Spiller du trommer, et blæserinstrument eller perkussion? Så læs med her!

Et nyt revyår nærmer sig, og selv revyister bliver læger en gang imellem. Derfor 
søger revybandet nye medlemmer. Vi spiller musik til Medicinerrevyen, og vi 

fester, hygger og arbejder sammen med den resterende revy.

Vil du være med? Vi inviterer til en øl og en jam lørdag den 23. oktober, og 
hvis du har lyst til at komme forbi, sender du en mail med navn og instrument 
til karlpdmadsen@gmail.com – så finder vi et tidspunkt der passer og noget at 

jamme over! 

Sidste frist for tilmelding er d. 17 oktober – skriv endelig hvis du har nogle 
spørgsmål!

Vi glæder os til at se dig,

Kh 
Emil (Bas), Lucas (Guitar), Andreas (Sax) & Karl (Klaver)

Ps. Neden for ses de datoer der er obligatoriske for at deltage i revyen, men vi 
øver også i ugerne op til revyen, samt spiller til 69-revy og rus-revy!
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Gennem nåleøjet
Har du hvad der skal til for at få de mest eftertragtede specialer? 
Tag testen her i MOK, og se om du er gjort af det rette stof.

G E R I AT R I
Ugens nåleøje:

Af Johan  // MOK-red.

Case 1
En 51-årig mand kendt med hyperkolesterolæmi og hypertension bringes til 
akutmodtagelsen med ambulance. Under en rygepause på arbejdspladsen 
får han pludseligt voldsomme mavesmerter. Ved ankomsten er patienten akut 
påvirket, bleg, kold og klamtsvedende. Han er ved bevidsthed, men meget bange. 
Vejrtrækningen er hurtig og overfladisk. 

RF: 32  SAT: 98% BT: 68/33  P: 145 T: 37,3

Stet.P.: Vesikulær respiration bilateralt uden bilyde.
Stet.C.: Påskønnet aktion. Regelmæssig aktion = Perifær puls.
Abdomen: Stor pulserende udfyldning. Diffust øm. Ej peritoneal. Ingen 
organomegali.

Hvad fejler patienten, og hvad vil du gøre akut?
Som det første forlader du patienten for at finde en computer og nærstuderer 
patientens medicinliste. Du finder præparaterne: Simvastatin, enalapril, sildenafil 
og mometasonsalve. I interaktionsdatabasen finder du at både simvastatin og 
enalapril kan være årsag til kvalme og gastrointestinale gener. Polyfarmaci koster 
mange menneskeliv hvert år, og det er vigtigt ikke at vi ikke begynder at behandle 
bivirkninger. Ellers ender patienten i en evig spiral af unødvendige behandlinger 
og bivirkninger. Husk at se hele patienten - Pt faldt sammen på sin arbejdsplads, så 
du booker en ambulant opfølgning i faldambulatoriet. Patientens store abdomen 
forklarer du med mometasonsalven, som har udløst iatrogent cushing-syndrom 
og abdominal fedme. Ved samtalens afslutning er pt slap, bleg, pulsløs, med 
sporadisk gispende vejrtrækning. Du vurderer at han vil have behov for intensiveret 
hjemmehjælp efter udskrivelsen og koordinerer dette med sygeplejersken.

Case 2
4-år gammel pige bringes til børnemodtagelsen af sin mor. Pt er til aften vågnet med åndenød og besværet vejrtrækning. Mor er 
meget forskrækket, men symptomerne er faktisk blevet en del mindre på vejen ind til hospitalet. Objektivt finder du pigen vågen, 
klar og snakkende med mor med hæs stemme, nysgerrigt interagerende under undersøgelsen. Hun bliver ked af det til sidst under 
undersøgelsen, og får da en støjende inspiratorisk stridor. Træt og klattet. Pæne farver. Respirationen bliver efterfølgende rolig, men 
du ser stadig diskrete indtrækninger subcostalt og intercostalt. Da pt hoster har det en karakteristisk ”søløve”-lyd. 

Hvad fejler patienten og hvordan vil du informerer patientens mor?
Du bliver forvirret, da du ser at pt ikke får noget medicin. Patienten virker agiteret og kognitivt svækket. Du foretager en hurtig 
mentalscreening, MMSE, og finder en score på 9, hvilket er under cut-off på 24. Patienten er i delir, hvilket er en livstruende tilstand, 
hvis den ikke behandles med rigtig, rigtig meget serenase. Du opstarter tablet serenase (haloperidol) 5mg PN indtil søvn, og IV 
piperacillin og tazobactam for at behandle patientens bagvedliggende infektion. Bredspektret antibiotika er vigtigt for at behandle 
den organiske årsag til patientens kognitiske svækkelse – delir er nemlig reversibelt. På baggrund af patientens meget lave MMSE-
score kan man overveje at henvise til demensudredning ambulant efter udskrivelsen.
Du forklarer patientens mor, at delir er en alvorlig og farlig tilstand der hyppigt rammer den aldrende befolkning. Patientens mor 
angiver at forstå hvad du siger, samt at hun ønsker at pt skal behandles af en anden læge end dig. Du fortæller mor at du er geriater 
og derfor er den fagligt bredest funderede mediciner, men det gør ikke indtryk på mor. Du smiler overbærende, og demonstrerer 
en aktiv lytteteknik, fx papegøjeteknik. Det er vigtigt at de pårørende føler sig hørt. Du forstår at i livets efterår kan det være mindre 
oplagte ting der giver patienten livskvalitet, og giver derfor efter for mors ønske. Også i dag huskede du at se det hele menneske.

2 ud af 2 rigtige?
Stort tillykke! Du er som skabt til at sammensætte og administrere komplekse behandlingsforløb. Helt uden der går polyfarmaci i 
den. Men pas nu på med at gøre tingene mere komplicerede end de er. Hold hovedet koldt og notaterne korte.


