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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(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

Anders Andreas

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

SOS afholder webminaret “Det akutte øjet” 
d. 20.10 kl 19. En enestående mulighed til at udivde 

sin viden om akutte øjentilstande.

Torsdagscafé med Pusterummet d. 20/10 kl 19

Dining week i næste uge!

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

nominere en underviser, der gør en forskel!

69 TIMERS BAR STARTER OM 17 DAGE ER DU KLAR?!

Husk at se Den Store Bagedyst på lørdag, så du kan følge 
med i de fede memes vi laver på redaktionen.

MOK holder efterårsferie næste uge! 

Vestjylland bliver invaderet af Myk.

Alle nordmænd til SAU
          (Får = sau på norsk)
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Sommeren er officielt gået på hæld. Vi er godt inde i semesteret, og det gode vejr er gået i vinterhi.
I Danmark har vi fire årstider, som hver har sit at byde på. For medicinstuderende betyder de fire årstider 
ikke blot et skift i vejr, men også en ændring i det travle liv på Panums gange, studenterforeninger og 
grupper. Og det havde Coronapandemien næsten fået mig til at glemme.

Corona-pandemien lagde låg på alle events, aftener og what-not i løbet af  året. Ikke mere 
Panum distortion, basisgrupper eller fredagsbarer. Ikke en gang rusvejledningen og revyen fik 
lov at overleve. Det var skelsættende for os, men i kraft af  verdenssituationen virkede det trods 
alt fair nok at man ikke kunne få lov at mødes til en øl nede i den mørke kælder. Månederne 
og årene kom og gik – stadig ingen genåbning. Men semestrene fortsatte, og jeg var langsomt 
ved at være igennem kandidaten. Jeg havde næsten helt vænnet mig til tanken, at vi ikke skulle 
mødes på tværs af  semestre og grupper, inden jeg blev færdig. 

Da vi åbnede op her i efteråret, tænkte jeg, at nu var det nogle andres tur til at opleve alt det 
sjov, jeg selv har haft under studiet og jeg jo desuden var klar til voksenlivet. Derfor var det til 
min egen store forbavselse, at jeg her for et par weekender siden blev overraskende ærgerlig 
over at misse en sommerhustur med mit studenterarbejde. Jeg tror i bund og grund at det gik 
op for mig, at det muligvis var én af  de sidste gange jeg havde muligheden for at tage med.

Det var først da alt socialt begyndte at køre igen, at jeg opdagede med hvilken fart det kørte 
forbi mig, uden at jeg var med som passager. For helvede jeg glæder mig til at danse til 69-timers 
bar. For dælen jeg ser frem til hytteturer og Medicinerrevyens boble. Og for syv-søren hvor 
bliver redaktionsweekenden på MOK bare speciel. Jeg har selv nået at lave en del revyer, været 
til min andel af  fredagsbarer og hoppet og danset på borde til langt senere end jeg burde. Men 
når nu éns tid lakker mod enden på studiet, kommer man til at overveje, om man fik gjort det 
nok? Det er ikke fordi, at alle skal nå alt. Jeg har selv aldrig været rusvejleder, kørt en Tour-
de-France eller været med til Panum Horror-movie-night. Men efter et par pandemi-aflyste år, 
kan jeg ikke andet end at ønske mig en ekstra revy, et nyt bekendtskab, en chance for at lave 
et ekstra-sent-MOK etc. 

Tiden går hurtigt, og nogle gange alt for hurtigt. Jeg er sikker på at det færdige lægeliv også 
kommer til at byde på sjove sociale oplevelser, julefrokoster og fyraftensbajere. Men det bliver 
aldrig helt det samme som at lave medicinerrevy, studenterjulefrokoster eller fredagsbaren på 
Panum. Lige nu, har jeg brug for lige at være her. I stedet for at misse det sidste års studieliv 
har jeg besluttet mig for at rydde kalenderen og fylde den op med alle de dejlige mennesker og 
sociale tiltag studielivet har at byde på. Jeg har brug for mine studiekammerater, events og at 
dyrke det at være studerende. 

Så jeg vil kun skrive her, det mest almengyldige jeg har lært i min studietid 

- Husk at nyde det! - 

Klogere ord er sjældent blevet sagt. Jeg kan selv komme til at glemme det, men et par 
coronaforsømte år og en opblomstring af  studenterliv senere, forstår jeg for alvor, hvad der 
menes. Man skal virkelig huske at prioritere og nyde det. 

Om at komme til at savne

Andreas // MOK-red
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GO præsenterer: Etiske dilemmaer i 
Prænatal diagnostik
Tirsdag den 19. oktober kl 16 i Auditorium 29.01.30, Mini 1, Panum

Alle gravide i Danmark får tilbud om at de kan få screenet deres foster for potentielle 
sygdomme - disse screeninger kan føre til fund af anomalier og deraf følgende flere 
undersøgelser som yderligere scanninger, moderkagebiopsier og fostervandsprøver. 
Screening for sygdomme kan skabe bekymring for parret – og sætte dem i en situation, 
hvor de skal tage stilling til svære dilemmaer.

Helle Zingenberg, der er speciallæge i gynækologi og obstetrik, klinisk lektor og som til 
dagligt arbejder som overlæge på føtalmedicinsk afdeling på Herlev Hospital vil gøre os 
klogere på de etiske dilemmaer der er i prænatal diagnostik.

Der vil være drikkelse samt snacks og bagefter vil der være månedsmøde.
Vi glæder os til at se jer!

GO København

Pris: 10 kr., men gratis for medlemmer af GO (et medlemskab koster 50 kr)

SOS gentager successen fra sidste år 
- Webinaret “Det akutte øje”
Deltagerne lærer hvordan man håndterer akutte øjentilstand i f.eks. skadestuen eller i almen 
praksis, dertil også diagnosticering, behandling og prognose af disse. Målet med dette oplæg 
er at få kendskab til hvordan man stiller diagnosen og starter den rette behandling, eller 
henviser videre ved alle de akutte øjentilstand man kan møde i hverdagen, under studiet, 
i studiejob, i KBU’en eller som ung læge.

Hvis du går på 9.s semester på KU og har eksamen lige om hjørnet, 
vil dette oplæg give dig et godt overblik over akutte tilstand i både 
anterior og posterior segment. 

Tidspunkt: Onsdag d. 20. oktober kl. 19:00
Yderligere info findes på vores Facebook side.
Alle er velkomne og vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner,
SOS team

Pusterummets Torsdagscaféer er tilbage!
Er du vild med brætspil, gratis kaffe og te, og har du også en sød tand? Så tag din læsemakker 
eller hele dit hold under armen og kom til årets første torsdagscafé over kantinen på Panum 
torsdag d. 21. oktober kl 15-20!

Kender du ikke konceptet?
Pusterummet SUND er en studenterorganisation, der arbejder for at forbedre trivslen blandt 
medicinstuderende. Måske kender du vores fysiske pusterum eller vores mentorordning. 
Herudover arrangerer vi også torsdagscaféer, hvor du kan holde en 
velfortjent pause fra læsningen med et spil HINT eller Code Names 
og møde dine medstuderende. Vi serverer gratis kaffe (er det fra 
The Coffee Collective, ja det er det da!), te, slik og kage.

Har du et gammelt brætspil du gerne vil donere? Så skriv en 
besked eller mød op med det på dagen. 

Vi glæder os til at se jer igen!
Knus fra Pusterummet SUND

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
Det er ved at være sidste chance for at få plads på efterårets mostur. På denne tur dykker vi 
ned i filosofien og mossernes verden sammen med fagkyndige på område. Den filosofiske 
mostur 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

 S T U D B U D 

ER DU VEGANER? LAKTOSEINTOLERANT? KLIMABEVIDST? 
ELLER NYDER DU BARE DEN LÆKRE NØDDESMAG DIN KAFFE FÅR 

MED ET SKVÆT HAVREMÆLK?

BARE ROLIG
KLUBBEN HAR NEMLIG FÅET 

PLANTEMÆLK!
MANGE HILSNER FRA STUDENTERKLUBBEN

Sekretærfuglen 
går op i dit 

studiemiljø.

Det burde du også.



A N N O N C E R     |     5            

Prægraduat forskningsår ved Dansk BørneAstma 
center, Herlev og Gentofte Hospital

Er du interesseret i pædiatri og astma? 

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) 
ved Herlev og Gentofte Hospital. 

Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood” 
- COPSAC - fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data 
og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt 
primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og 
www.copsac.com. 

Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for 
medicinstuderende. Forskningsåret indebærer at du tager del i det daglige arbejde i vores 
forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt forskningsprojekt. Du vil blive uddannet 
i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandidatopgave 
samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og mulighed for at forberede eget 
Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der 
består af post docs, Ph.d.- studerende forskningsassistenter og datamanagers, statistikere, 
bioinformatikere, IT-support og administratorer, samt vores professor Hans Bisgaard. Dine 
arbejdsopgaver omfatter foruden din egen forskning deltagelse i det kliniske arbejde med 
vores børnekohorter der lige nu deltager i et 10 års og et 18 års besøg. 

“Det foreslåede projekt vil omhandle en analyse af, hvordan skærmtid influerer på sygdom og 
sundhed med er særligt fokus på BMI, metabolisk syndrom, psykisk sårbarhed, selvvurderet 
helbred, alkohol- og stoffer, selvskadende adfærd samt astma og allergi. Projekter tager sit 
udgangspunkt i vores COPSAC2000 kohorte, hvor der ved 18 års besøget er indsamlet omfattende 
data vedr. dette.”

Se vejledningen fra SUND Studie og karrierevejledning om fuldtidsforskning her. 

http://puffnet.dk/vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-
studieaktivitetskrav/

Tiltrædelse vinter 2021/2022.

Ansøgningsfrist er d. 15. november 2021 

Kontakt: 
Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: mariane.mikkelsen@dbac.dk

Kan vi forebygge vægtøgning og udvikling af type 
2 diabetes hos patienter i antipsykotisk behandling 
ved brug af GLP-1?
Vi søger en forskningsårsstuderende til at blive en del af forskergruppen bag stort klinisk
randomiseret placebo kontrolleret forskningsprojekt på Rigshospitalet. Vi ønsker at 
undersøge, hvorvidt en tidlig påbegyndt tillægsbehandling med GLP-1 analogen ozempic® 
kan reducere overvægt og forebygge metaboliske forstyrrelser hos skizofrene patienter der 
opstartes i antipsykotisk behandling. Stillingen er pr. 1. februar 2022 og kræver fuldtids 
beskæftigelse i 12 måneder.

Dine opgaver på projektet:
• Rekruttering og inklusion af patienter
• Somatisk undersøgelse samt blodprøvetagning
• Varetage tests på patienterne omhandlede; præferencer ifht indtag af søde sager samt
• aktivitetsmåling.
• Vurdering af psykopatologi, herunder rating scales og PANSS-interview
• Spørgeskemaundersøgelser omhandlende; alkohol, rygning, misbrug og livskvalitet
• DEXA-scanning af patienterne

Vi tilbyder:
Vi tilbyder et godt forskningsmiljø i en stor forskergruppe med fælles undervisning og journal
club. Afdelingen har stor erfaring med at have medicinstuderende tilknyttet. På projektet vil
du skulle arbejde sammen med en anden medicinstuderende samt en Ph.d.-studerende. Der
er god mulighed for hjælp og vejledning, hvis du har lyst til at lave dit eget lille projekt til f.eks.
kandidatopgave eller publikation sideløbende med dit arbejde på projektet. Desuden vil din
indsats på projektet berettige dig til medforfatterskaber på en publikation, der udgår fra 
projektet. Vi søger et skolarstipendiet til dig sammen.

Vi leder efter:
En engageret, glad kollega, der er god til at samarbejde og har lyst til at være en aktiv del af
et stort klinisk projekt. Vi ser gerne at du er god til patientkontakt og har færdiggjort psykiatri
på 10. semester.

Projektet ledes af Professor Anders Fink-Jensen (Psykiatrisk Center København) og Professor
Tina Vilsbøll (Steno Diabetes Center/Gentofte Hospital). Projektet er finansieret af Region
Hovedstaden Psykiatri samt medicinalfirmaet Novo Nordisk.

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt forsøgsansvarlig læge og
Ph.d.-studerende Marie Reeberg Sass via mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk eller telefon:
+45 26811832. Har du lyst til at søge, så skriv et par linjer om dig selv og vedhæft et kort CV.
Vi holder løbende samtaler.
Ansøgningsfrist er onsdag d. 20/10 via mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk

Præparatfremstillere søges
Præparatfremstillingen består af medicinstuderende på tværs af semestre, som arbejder 
med at fremstille og vedligeholde anatomiske præparater.  Vores arbejde består primært 
af at dissekere præparater til undervisningsbrug og spoteksamener. Derudover renoverer 
vi ældre præparater, udleverer knoglekasser og laver diverse fortløbende opgaver. 

Vi forventer ikke, at du har nogen forudgående dissektionserfaring, men at du er beredt på 
at lægge mange timers arbejde i at tilegne dig tekniske færdigheder. Det er et håndværk 
at dissekere godt, og det tager tid. Vi forventer derfor, at du er tålmodig samt omhyggelig, 
og at du vil forblive ansat, indtil du afslutter studiet, så du kan lære håndværket videre til 
nye generationer af præparatfremstillere. 

Det er studerende, der står for størstedelen af den daglige drift i præparatfremstillingen, og 
vi definerer selv de fleste af vores arbejdsopgaver. Vi forventer derfor, at du som ansøger 
er selvstændig og pligtopfyldende, da du hurtigt vil få tildelt ansvar for arbejdsområder 
både alene samt i teams. 
Som præparatfremstiller har man stor indflydelse på hvordan opgaver løses, lige fra hvordan 
dit eget præparat skal dissekeres til hvordan tør studiesamling vedligeholdes, og vi ser gerne, 
at du bidrager med idéer til, hvordan arbejdsgangen kan forbedres. 

Vi planlægger selv vores arbejdstider, og du bestemmer, hvordan du fordeler dine timer 
i løbet af året. Præparatfremstillingen består af et hold på 17 studerende fordelt på 4.-12. 
semester, som holder til i lokaler ved dissektionssalen, hvor vi har værksted. Vi har også egen 
kaffestue, hvor vi ofte mødes og holder pauser sammen, både når man er på arbejde, men 
også hvis man læser på Panum. Vi har et stærkt fællesskab og arrangerer mange sociale 
aktiviteter sammen i løbet af året. 

Krav til ansøgere:
• Du skal have bestået 3. semesters kursus i Bevægeapparatets anatomi med karakteren 

10 eller 12
• Du skal kunne arbejde min. 200 timer årligt  
• Du skal kunne deltage i vores renovationsuge i sommerferien 2022
• Du skal gå på 4. eller 5. semester af bachelorstudiet på medicin

Ansættelsesforhold:
Ansættelse sker som Præparatfremstiller efter overenskomst for studenterundervisere ved 
universiteter mv. Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med 
en timeløn på 194,55 kr. (april 2021 niveau). 
Ansættelse som præparatfremstiller ophører, når kandidatbeviset er opnået. 

Din ansøgning skal indeholde:
• En motiveret ansøgning og et CV
• En udskrift af dine karakterer fra bachelorstudiet, som kan findes på KUnet under 

selvbetjening.

Ansøgning finder sted via opslaget som findes på: https://jobportal.ku.dk/administrative-
og-forskningsunderstoettende-stillinger/studenterjobs?show=154960 

Ansøgningsfrist er d. 25. oktober 2021
Startdato for ansættelse er d. 15. december 2021

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Bodil
Uldall-Hansen, Bodil.Uldall-Hansen@sund.ku.dk

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund 
til at søge stillingen.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Venlig hilsen
Katrine, Pauline, Tim, Lukas, Kajinth, Benedikte, Frej, 
Sigrún, Anna-Sophie, Dagmar, Heini, Johannes, Agnes, 
Maja, Gustav, Morten og Bodil 

Hvor god er du egentligt til at sy? - Skolar til forsk-
ningsprojekter på CAMES
 
Vi søger studerende der har lyst til at prøve at forske i et halvt til et helt år. 
Vi søger studerende til følgende projekter:
1. Brug af kunstig intelligens til feedback i Open Space*
2. Objektive vurderinger og feedback til kejsersnit 

*Open Space er en studiesal for kliniske færdigheder. I Open Space kan man komme og øve 
sig i at lave sutur. Efterhånden vil flere færdigheder og procedurer blive tilgængeligt. Læs 
mere/tilmeld dig her: https://absalon.instructure.com/enroll/XHE8JC   

Om dig: 
• Du har lyst og mulighed for at tage et helt til et halvt år ud til forskning. 
• Du er i stand til at arbejde selvstændigt.
• Du interesserer dig for uddannelse.
• Du har ikke nødvendigvis nogen erfaring med forskning. 

Du kan kontakte mig på ebbe.thinggaard@regionh.dk

Med venlig hilsen,
Ebbe Thinggaard
Post doc. forsker
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rysgade 53B, 2100 København Ø
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Hertoft-eftermiddage
Sæson 2021-2022
Sted:  Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum:  Kl. 16.00-18.00
Målgruppe:  Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund / Sexologisk Forskningscenter (Aalborg Universitet) 
Vært: Professor Christian Graugaard
Adgang:   Gratis

21. oktober 2021: 
Karl Peder Pedersen
Poul Andræ – den kontrærseksuelle københavner 
Juristen Poul Andræ (1843-1928) voksede op i det københavnske borgerskabs øverste lag 
som søn af statsminister C.G. Andræ og kvindesagsforkæmperen Hansine Schack, og allerede 
som teenager blev han klar over, at han var til mænd. Med afsæt i hidtil ukendte dagbøger 
og breve beretter historiker og tidligere arkivar Karl Peder Pedersen i biografien ”Poul og 
kærligheden” om Poul Andræs livslange kamp med sine følelser og sin seksualitet. Bortset 
fra fem år som amtsforvalter i Skanderborg levede Andræ hele sit liv i København, hvor han 
efterhånden blev en kendt profil. Han var et generøst menneske og testamenterede en stor 
del af sin formue til velgørende formål – og til gamle elskere.

25. november 2021:
Lene Østermark-Johansen
Oscar Wilde i Danmark
Efter en lang og kompliceret retssag blev forfatteren Oscar Wilde i foråret 1895 idømt to 
års fængsel for at have forbrudt sig mod den såkaldte Labouchère Amendment Act, som 
kriminaliserede enhver seksuel kontakt mellem mænd. I de efterfølgende årtier stod Wildes 
person og litterære værker i skyggen af den celebre retssag, både i England og i resten 
af Europa. Men hvordan så Danmark på Wilde omkring 1900? Hvilke aspekter af hans 
forfatterskab fandt vej til danske læsere og teatergængere, og hvordan blev hans rolle som 
dandy og martyr modtaget i et miljø, hvor Herman Bang og Den store Sædelighedsskandale 
forårsagede karikaturtegninger og giftig debat? Oplægsholderen, som er professor i 
britisk litteratur og billedkunst, mener, at Wilde spillede en helt central rolle i debatten om 
homoseksualitet i de første årtier af det 20. århundrede – med Bang som en kosmopolitisk 
mellemmand og med tråde til både Berlin og Paris.

27. januar 2022:
Tonny Bønløkke Hertz & Claus Christensen
Chemsex – et stigende problem blandt mænd, der har sex med mænd?
Claus Christensen og Tonny Bønløkke Hertz fra AIDS Fondet fortæller om fænomenet 
”chemsex”, hvor euforiserende stoffer indtages for at øge den seksuelle udholdenhed 
og intensitet. Oplægsholderne tager udgangspunkt i deres egne, levede erfaringer, 
som kombineres med fakta om alt fra milde ”party drugs” til mere hårdtslående og 
afhængighedsskabende stoffer. De vil tale om risikoen for afhængighed, psykoser og seksuelt 
overførte infektioner – og om vejen væk fra stofferne.

24. februar 2022:
Trine Baumbach 
Voldtægt – retssystemets akilleshæl
Voldtægt er en alvorlig forbrydelse. Det er alle enige om. Men voldtægt er også omgærdet 
af mange myter – myter, som både lovgivningsmæssigt og i praksis har forhindret, at 
retsvæsenet har kunnet behandle voldtægtssager, som de grove forbrydelser, de er. Danmark 
har nu fået en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det er et fremskridt. Men loven gør 
det ikke alene. Retsvæsenets aktører skal også forstå, hvad en voldtægt er, hvordan offeret 
kan reagere på en voldtægt, hvordan en voldtægtsanmeldelse skal efterforskes, og hvordan 
man skal bedømme beviserne. Juraprofessor Trine Baumbach taler med udgangspunkt i 
bogen ”Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl”, som for første gang på dansk kommer 
hele vejen rundt om voldtægtssagen.

Sex & Samfund    *    Sexologisk Forskningscenter
V/ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

Studerende søges til forskningsenheden på 
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på 
Rigshospitalet
Hvem søger vi: 
Vi søger tre forskningsinteresserede medicinstuderende til at varetage inklusion af patienter 
til et projekt om cellefrit tumor DNA i blodprøver fra hoved-hals-kræftpatienter. Arbejdet 
vil foregå som 1-2 ugentlig timelønnede vagter i formiddagstimerne. Der vil desuden være 
mulighed for at planlægge eventuelt forskningsår. 

Hvem er vi:
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik bestående af forskningsårs 
studerende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christian 
von Buchwald. Vi arbejder inden for en række aspekter relateret til hoved-hals-kræft især 
i relation til HPV. 

Hvad kan vi tilbyde: 
Projektet har til formål at undersøge om man kan opspore hoved-hals-kræft alene ved hjælp 
af en blodprøve. Vi inkluderer patienter der er henvist til Rigshospitalet med mistanke om 
hoved-hals-kræft. Hvis patienten har kræft, inkluderes de efter endt behandling desuden 
i et kontrolblodprøveforløb for at undersøge om vi kan opspore evt. recidiv af kræften.
Du vil med arbejde blive en del af stor forskningsgruppe, der har stor erfaring indenfor 
forskning i hoved-hals-kræft. Arbejdet vil desuden indebære høj grad af patientkontakt. 

Ansættelsesforløb:
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og læge og ph.d., Christian 
Grønhøj. Oplæringsperioden vil starte hurtigst muligt efter ansættelse. Arbejdet vil foregå 
i tidsrummet kl. 8-12 på hverdage, og det forventes at du efter oplæringsperioden kan tage 
minimum 1 vagt om ugen. Der er ikke semesterkrav, men det er en fordel hvis du er over 
halvvejs i bacheloren, og har mulighed for at have arbejdet flere år frem.  
Ansættelsessamtaler vil foregå onsdag d. 26/10 i tidsrummet kl. 15:00 – 16:00.  

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV 
E-mail: kathrine.kronberg.jakobsen@regionh.dk
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål

Ansøgningsfristen er d. 19/10-2021

Har du lyst til at forske i pædiatrisk gastroenterologi 
med både et klinisk og et 
register-baseret fokus?
På Børne-Ungeafdelingen, Hvidovre Hospital, tilbyder vi et kombineret klinisk og 
epidemiologisk forskningsprojekt omhandlende børn og unge med inflammatorisk 
tarmsygdom (IBD). 
Projektet vil resultere i mindst ét førsteforfatterskab samt kunne bruges til kandidatspecialet. 

Hvem er vi?
På Børne-Ungeafdelingen, Hvidovre Hospital, er vi en lille gruppe på ti læger, der varetager 
både klinikken og forskningen i den pædiatriske gastroenterologi. Indenfor IBD har 
afdelingen landsdelsfunktion og varetager behandlingen af de komplicerede IBD-patienter. 
Gruppen prioriterer at hjælpe hinanden samt vægter et godt og sikkert arbejdsmiljø højt. 

Hvem er du?
Du har lyst til at indgå i vores team og bruge 12 måneder på fuldtids forskning på Børne-
Ungeafdelingen, Hvidovre Hospital. Dette vil blive en kombination af 11. semester med 
forskerperspektiv samt 6 måneders stipendiat. Du har lyst til nye udfordringer med både 
klinisk og epidemiologisk forskning og have lyst til at fordybe dig i databehandling og 
arbejde med statistiske modeller. Hvis du har tidligere erfaring med forskning, vil det være 
en fordel, men ikke et krav. 

Hvad vil du skulle lave? 
Du vil indgå i driften af et eksisterende klinisk projekt, som køres af en ph.d.-studerende, 
hvor du løbende vil skulle indsamle data og biologisk materiale i løbet af en barselsperiode. 
Dette indebærer samtaler med patienter og forældre, indhentning af samtykkeerklæringer, 
registrering af klinisk data fra studiebesøg til programmet REDcap samt indsamling af 
blodprøver, podninger og biopsier fra gastro- og koloskopier. For dette arbejde vil du blive 
medforfatter på minimum én artikel og samtidig få et unikt indblik og forståelse for hvordan 
et større klinisk studie opsættes og forløber. Du vil desuden få dit eget epidemiologiske 
projekt, baseret på register-data fra Landspatient Registret, som vi vil beskrive i samarbejde 
med dig. Vi forventer, at du med data fra dette projekt, vil kunne skrive mindst én artikel 
som førsteforfatter og at du vil bruge projektet til dit kandidatspeciale.

Hvad er økonomien?
Forskningsåret er fuldt finansieret. I løbet af de første 6 mdr. vil du, ud over din SU, modtage 
3000 dkr/mdr., mens du i de sidste 6 mdrs. stipendiat vil modtage 10.000 dkr/mdr. 

Hvordan søger jeg?
Din ansøgning skal bestå af en motiveret ansøgning (max én side) samt et CV (max én side).
Din ansøgning skal sendes til Mikkel Malham (mikkel.malham.knudsen.01@regionh.dk) 
senest d. 1/11 kl. 12. Du vil skulle starte d. 1/2-2022. 

Vi glæder os til at høre fra dig,

Venlig hilsen

Vibeke Wewer, overlæge, klinisk forskningslektor 
Mikkel Malham, læge, ph.d.
Maria Dorn-Rasmussen, læge, ph.d.-studerende

Du kom for sent 
til at redde 
laksen.
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Skolarstipendiat til hjerneforskning i depression på 
Rigshospitalet
På Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) søger vi en medicinstuderende som til et 
forskningsår med start i februar eller marts 2021. 

I samarbejde med Region H Psykiatri er et nyt studie, BrainDrugsD, startet hvor vi 
undersøger forhold i hjernen, målbare stoffer i blodet, genetik, psykosociale forhold og 
andre faktorer, som kan bruges til at forudsige, hvilken effekt og hvilke bivirkninger en 
person med depression vil have af behandling med samtaleterapi og medicin. Baggrunden 
for undersøgelsen er, at der er stor forskel på, hvor godt terapi og antidepressiv medicin 
virker hos den enkelte patient. Målet er i fremtiden at kunne målrettebehandlingen til den 
enkelte patient.

Vi tilbyder et socialt forskningsmiljø med i en stor forskergruppe med bl.a. fællesundervisning 
og journal clubs. Vi har stor erfaring med studerende af forskellige fagligheder tilknyttede. 
Du vil arbejde tæt sammen med og blive oplært af neurologer, psykiatere og psykologer 
på projektet og være en del af en større forskergruppe på NRU (www.nru.dk). Dine 
arbejdsopgaver vil bestå i at rekruttere patienter, udføre lægeundersøgelse, herunder 
psykiatrisk og neurologisk undersøgelse, udføre MRI og PET-skanninger. Projektet er 
omfattende og involverer patienter med depression, hvorfor det er vigtigt, at du har gode 
samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt.

Sideløbende vil du arbejde på et mindre, selvstændigt projekt, hvor du vil analysere og 
fortolke allerede indsamlet data, som skrives sammen til dit kandidatspeciale. Afhængigt 
af resultater kan dette resulter i en selvstændig publikation. Din hovedvejleder vil være 
professor Martin Balslev Jørgensen, overlæge på Psykiatrisk Center København. Arbejdet 
vil være på NRU, Rigshospitalet.

Ideelt er du på kandidatdelen. Vi ser gerne 12 måneders ansættelse, som del af 
forskningssporet på 5. semester kandidat. Vi søger et stipendie til dig og du får 10.000 kr. per 
måned. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristian Jensen (tlf. 31787675). 

Ansøgningsfrist d. 1. november 2021 kl. 12. Send en kort ansøgning inkl. CV og 
bacheloropgave til kristian.reveles.jensen@nru.dk med ”Skolar” i emnefeltet. 

Kristian Reveles Jensen, 
læge, ph.d.-studerende
Neurobiologisk Forskningsenhed
Rigshospitalet

SKOLAR SØGES: Medicinstuderende søges til forsk-
ningsprojekt på Institut for Idrætsmedicin, Bispeb-
jerg 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 seneoverbelastningsskade (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 læge/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,
Christoffer Brushøj, Overlæge i Team Danmark og Institut for Idrætsmedicin.
Christian Couppé, seniorforsker, lektor, PhD, Institut for Idrætsmedicin.

Den langhornede kofisk vil 
ikke associeres med 
Satan.



FADL’s Forlag er flyttet ind i FADL’s lokaler på Blegdamsvej, og det vi 
meget glade for! Det giver mulighed for at møde læsere og forfattere. 
Og mandag den 11. oktober var der receptionen for den nye 
debatbog DESTRUKTIV DIGITALISERING. Bogen retter en hård kritik mod 
Sundhedsplatformen, der som bekendt bruges i Region Hovedstaden og 
Region Sjælland. 

Hovedforfatterne er overlæge Niels Bentzon og professor, overlæge 
Jacob Rosenberg, og de skriver blandt andet: “....Sundhedsplatformen 
er et dysfunktionelt og fejlanbragt it-system, der har haft dræbende 
konsekvenser for de 44.000 ansatte på sygehusene, for patienterne og 
for skatteborgerne.”

God læselyst!

FORLAGET
M O K  G I V E R  D I G :
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M O K  G I V E R  D I G :

GITTE
E R  D U  O G S Å  L I DT  A F  E T  H J AV S E Ø R E ? 
J A .  F O R  G I T T E  E R  I  O S  A L L E . 
O G S Å  I  D I G .

G I T T E  E R  I  D I G 

I  B A R E N . . . . . .  O G  PÅ  F LO O R 

U N D E R  E K S A M E N . . . .
. . .  O G  E F T E R

G I T T E  E R  I  D I G N Å R  FA D L S  LØ N B I L AG

K A N  A F L E V E R E S  E L E K T R O N I S K

N Å R  D U  S N A R T  E R  L Æ G E

O G  E N  18 - Å R I G  L Æ G G E R  A N  PÅ 
D I G  T I L  F R E DAG S B A R

Af Maria / MOK-red. 
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Endnu en voksen filmsæson er skudt igang!
af MOKs modne redaktører

STING
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ER DU KUs nye DEKAN?

Er du agil og omstillingsparat?

FORFRISKENDE SVAR. MAN SKULLE NÆSTEN TRO AT DU 
VAR OPRIGTIG, OG IKKE BARE COPY/PASTER LIGEGYLDIGE 
BUZZWORDS. DESVÆRRE ER DET ET UFRAVIGELIGT KRAV.

E R  D U  S TÆ R K  I  E XC E L A R K S  O G  B E S PA R E * H O S T * . . 

BUDGETOPTIMERING?

HVORDAN HAR DU 
D E T  M E D  E V A L U E R I N G E R ? 

OVER MIDDEL

UNDER MIDDEL

U N D E R S Ø G E L S E R  V I S E R  A T 
EVALUERINGER I GENNEMSNIT GIVER 
ET “MIDDEL” til “OVER MIDDEL” EFFEKT 
PÅ UNDERVISNINGSKVALITETEN,  OG 
DU VURDERES “UEGNET” HVIS DET IKKE 
ER NOGET DU PRIORITERER. DU BEDES 
SVARE PÅ EN UNDERSØGELSE OM DIN 
OPLEVELSE AF ANSÆTTELSESPROCESSEN

ER DU EN 
HOLDSPILLER?

JA

SYMPATISK, MEN DET HER 
ER EN DEKANSTILLING. DU 
SKAL TIL TOPS. ZLATAN 
VILLE IKKE VÆRE DEN HAN 
VAR, HVIS HAN SPILLEDE 
B O L D E N  V I D E R E  T I L 
SEKUNDASPILLERE HELE 
TIDEN!?

ER DU GLAD FOR 
 FEEDBACK?

DET ER JO BARE 
ÅNDSVAGT. MAN 
SKAL IKKE LOVE 

MERE END MAN KAN 
HOLDE

KØRER DU PÅ RACERCYKEL?

DU ER VORES REPRÆSENTANT I DET 
OFFENTLIGE, OG LYCRA ER ET NO-
GO. KØB EN BIL, OG VEND TILBAGE 
NÆSTE GANG VI SØGER

NEJ

NEJ

KAN DU HOLDE GRANITBOLDENE PÅ 
PANUM I LUFTEN OG LUFTEN DYNAMISK 
VARM?

KAN DU GØRE DET LIGE SÅ 
GODT SOM ULLA?

ER DU ULLA?

JA

JA!

TILLYKKE! DU ER EN EGNET 
KANDIDAT, OG DEN ENESTE DER 
KAN FYLDE ULLAS SKO UD!

ENTEN ER DU 
UNDERKVALIFICERET ELLER 
OGSÅ LYVER DU. INGEN AF 
DELENE KAN VI BRUGE

GODT, LAD OS GØRE 
DET KORT: TAK, MEN 
NEJ TAK.

HVAD SER DU PÅ BILLEDET  
TIL VENSTRE?

MÆNGDEN AF ZOOM-
UNDERVISNING?

E L E V E R S 
TRIVSEL

P O T E N T I A L E  F O R 
E F F E K T I V I S E R I N G  O G 
BESPARELSE

ET BILLEDE PÅ ET STORT 
SAMFUNDSPROBLEM VI ER NØDT TIL 
AT FORHOLDE OS TIL, OG PRIORTERE 

TRIVSEL

TAK FOR DIN 
ANSØGNING. TAG 

LIGE JA-BRILLEN PÅ EN 
GANG I MELLEM, DIN 

TEKNOLOGIPESSIMIST!

S U N D  s ø g e r  ny  d e k a n  t i l  Kø b e n h av n s  U n i ve r s i te t s 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Ansøgningsfrist 10/11/2021

Kan du (u)synligt (u)ambitiøst smigre dine 10.000 ansatte i en 
(u)formel international grisesti? Spille skak og altid ende med at 
lægge modstanderen i stabilt sideleje efter skakmat? Skynd dig 
at springe ind i flowcharten og send en ansøgning!

JA

NEJ

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

AF REKRUTTERINGSEKSPERTER NIELS OG ANDERS // MOK.red

MÅSKE

MÅSKE
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Alt godt fra Marias indbakke

inspireret
Bliv: 

skræmt

underholdt

Af Maria (surprise) /MOK-red. 


