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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: Albin

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1100

O M  M O K
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig. 
MOK udkommer hver 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 velkommen 
til at sende det ind til os - der er 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

Albin Alice

GabrielaMaria (ansv. red) NielsSine

Åsne

Anders Andreas

Marie Asta Klara

Sofie

Johan

MOK er real - med BeReal
BeReal er et nyt socialt medie uden filter - Hver dag 
på et tilfældigt tidspunkt, får alle en notifikation 
samtidig, hvor man indenfor 2 minutter skal tage et 
billede af hvad man laver i det givne øjeblik. 
MOK elsker det - gør du? 

ÅRETS SIDSTE LAAAANG FREDAGSBAR!!
-  nu på fredag d. 3/12 i Studenterklubben

M i n d f u l  m o rg e n  o g  r u m  t i l  ro  m e d 
studenterpræsten! Se mere på side 4 

Panumkoret giver koncert d 7/12 og 10/12! 
Læs mere på side 4 

Kursus i laparoskopi d. 2/12 også med SAKS

Pusterummet SUND holder juletorsdagscafé 
med juleklip, brætspil og hygge d. 16/12!

PUFF holder oplæg d. 15/12! Læs mere på side 4

FA D L  a f h o l d e r  j u l e b a n k o  d  1 5 / 1 2  i 
Jerneauditoriet! Find event på facebook. 
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16 ting man skal huske at nyde som studerende

1. At hvis du snoozer vækkeuret lidt for meget, risikerer du ikke dit arbejde
2. Den ekstra søvn det medfører, da du kan skippe din SAU med ok god samvittighed
3. De lange sommerferier, eller bare automatisk at have sommerferie i det hele taget!
4. Når man er studerende kan man måååske med bedre samvittighed leve lidt på forældres bekostning. 

”wink, wink”.
5. Alle eksamensfester, fredagsbarer, bachelorfester, og ikke mindst kandidatfester, som netop markerer 

slutningen på studielivet.
6. OG som fortjener en kategori for sig selv: 69 timers bar!
7. SU, SU-lån, fri med SU, you name it!
8. Studenterrabatter til for eksempel til net-aviser, lagkagehuset, forsikring og museum.
9. Studenteridræt på KSI! Her kan du endda være ”sportsgrens-promiskuøs”
10. At ikke have voksen ansvar som normeret tid, lønsedler, ønske ferier, dække vagtplanen, pålagt AN, 

forberede præsentation til morgenkonf.
11. At kunne bruge dine dage på at bage, strikke, shoppe, gå/løbe en tur, drikke kaffe, ses med venner.
12. Være med i studenterforeninger og på den måde også være en del af et fællesskab.
13. Bare generelt at være studerende og have undskyldninger fordi ”du skal forberede dig til undervisning.”
14. Omvendt, ikke at have behov for at sige: ”Jeg kan ikke, fordi jeg skal tidligt op på arbejde i morgen”.
15. At gå på semester, for eksempel:

a. 0. sem hvor du er på rustur, stadig har sabbatår, er friiii!
b. 1. sem hvor du ikke rigtig behøver at åbne en bog
c. 2. sem hvor du finder ud af, at det faktisk lige kræver at åbne en bog for at forstå alt det kemi som 

ikke har noget at gøre med at blive læge, tror du…
d. 3. sem hvor du rent faktisk lærer at studere, og den eufori du mærker efter at have bestået 

eksamen, mens frygten for CNS kurset stadig ikke har indfundet sig.
e. 4. sem hvor fagene er lidt vigtige, lidt ligegyldige.
f. 5. sem hvor ”Hey, der sker da noget klinisk relevant her!”
g. 6. sem hvor ”Ok nu skal jeg lære om sygdomme, er jeg klar til det?!”
h. 7. sem hvor du er første gang i klinik, alt er nyt og du altid kan sige ”jeg ved det ikke” med 

integriteten i behold!
i. 8. sem du er blevet opgraderet til at gå stuegang! Derved kan du nyde at være en arbejdskraft, 

som universitetet betaler hospitalet for at ansætte, for absolut mindsteløn til dig, nemlig 0 kr/
time. Men lægevikariat er hermed ”Unlocked”.

j. 9. sem nyd at det er første gang du kigger patienter og dine medstuderende langt ned i halsen! 
Desuden kan du få tilfredsstillet din ”fjerne – pille – ørevoks – fetish”.

k. 10. sem der er sen morgenkonf på psyk = sen mødetid. Samt nye lægevikariater ”unlocked”.
l. 11. sem husk at forskningen som er en hård og lang kamp, kan pynte dit cv ret så meget. Samt 

eneste tidspunkt på studiet hvor du selv kan vælge valgfag! 
m. 12. sem hvem ved? Jeg gør ikke endnu.

16. Ligemeget hvad så tror jeg også vi skal huske at nyde at glæde os til at blive læger. Der er et helt 
arbejdsliv foran os, vi selv kan forme, alt efter hvad vi drømmer og ønsker os. Det bliver en kæmpe 
omvæltning, men alt det vi har husket at nyde har gjort er vi er klar til KBU og det bliver endnu en 
mangeårig oplevelse, hvor vi vil huske at nyde tiderne. Alt jeg kan sige er: ”Jeg glæder mig!”.

A
f A

lice
 /

/ 
M

O
K

-r
ed

Tiden nærmer sig, og jeg, + måske 5-600 andre, bliver læger til sommer. Ligesom så mange andre før. Det 
har været en lang og god tid, på den gode side af de 6 år. Mit liv som studerende har formentlig været en 

stor del af at forme mig som den person jeg nu er. Jeg er blevet voksen, fordi man udvikler sig meget fra 20 
til 27 år. Men jeg er også ung, og i min sidste tid som studerende har jeg tænkt mig at nyde den tilværelse 

man kan have, og det kan være at nogle af jer læsere også bliver mindet om at nyde det liv vi har nu, for om 
lidt står vi som unge KBU’ere med en del mere ansvar, mindre tid og lægetitlen. Det betyder ikke, at den tid 
bliver dårligere, tværtimod! Vi skal bare huske at nyde den tid vi har på studiet. Så her kommer 16 ting jeg 

synes er værd at nævne:
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Forskning i det private
Hvornår: Onsdag 15. December 2021 kl. 16.15-18.00
Hvor: Nielsine Nielsen auditoriet (Mærsk)

De store lægemiddelvirksomheder – du kender dem, du bruger dem, du elsker dem! Men 
ved du egentlig, hvad man kan lave som læge i en privat virksomhed? Og hvad nu hvis 
man gerne vil forske og have patientkontakt? Kan man stadig det, når man arbejder i 
Novo? Kom med bag scenen, hvor PUFF løfter sløret for, hvordan det ser ud at forske i en 
privat virksomhed, når to foredragsholdere fra Novo Nordisk og LEO Pharma kommer for at 
fortælle om hvad de laver, hvordan deres hverdag ser ud, og hvorfor de valgte den private 
fremfor den offentlige vej.

De to foredrag varer 30 min hver, og der vil være en halv time til spørgsmål efterfølgende. 
Arrangementet bliver en enestående chance for at få stillet alle de spørgsmål I måtte have 
om livet udenfor klinikken, så tag din læsemakker under armen, og kom før de andre på 
læsesalen!

Eventet er 100% gratis, med tilmelding gennem et billetto-link på vores facebookside - der 
er begrænsede pladser, så skynd dig at slå til!

/PUFF (Panums UngdomsForsker Forening)

KURSUS I AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER
Interesserer du dig for håndtering af akutte tilstande hos børn og nyfødte? Måske er du 
i gang med 12. semester og ønsker at styrke dine kompetencer og færdigheder inden 
eksamen i pædiatri?
Uanset, så kom med på dette aftenkursus tirsdag den 7. december og få styr på de 
pædiatriske procedurer!

Til kursus i akutte pædiatriske procedurer vil undervisningen blive varetaget af tre dygtige 
læger med erfaring indenfor akut pædiatri og der vil således være en teoretisk introduktion 
efterfulgt af en masse praktisk træning indenfor akut behandling hos børn, herunder:

• Den akutte luftvejshåndtering hos børn og spædbørn
• Anlæggelse af intraossøs adgang på børn
• Pædiatrisk og neonatal genoplivning
• Pædiatriske cases

Når alle håndgrebene er blevet gennemgået godt og grundigt, afholdes en mini-OSCE, 
hvor man som kursist kan prøve sine egne nyerhvervede kompetencer af, inden vi afslutter 
med nogle spændende cases.

Der lægges vægt på den praktiske udførsel og hands-on tiden prioriteres, hvorfor også 
meget af teorien gennemgås på de enkelt poster.

Medbring selv aftensmad – vi sørger for godter og kaffe undervejs.

Hvem er du?
Medicinstuderende – bestået 3. semester

Det praktiske:
Kurset foregår d. 7. december 2021 kl. 
16.30-21.00 på CAMES Herlev
Der udbydes 15 pladser efter først-mølle-
princippet

Billetter:
Pris 50 kr. (inkl. snacks og kaffe)
Medlemsskab af SATS er ligeledes 
påkrævet.

Billetsalget er startet på sats-kbh.dk

Panumkorets julekoncerter
Kom til julekoncert med Panumkoret julen 2021

7. december kl. 19:00 i Brøndby 
Strand Kirke
Brøndby Strand Centrum 90, 2660 
Brøndby 
eller 
10. december kl. 17:00 i Solbjerg 
Kirke 
Howitzvej 30A, 2000 Frederiksberg 

Entre: gratis begge koncerter

Vi synger de bedste af julens sange, hvor vi tager publikum med på en julerejse over de 
svenske skove og de norske fjelde, helt til Ruslands fremmede klange og tilbage over de 
finske is-søslandskaber hjem til varm dansk julemusik. Det bliver eventyrligt. Vel mødt!

Optagelse i Panumkoret 2022
Panumkoret er et ambitiøst amatørkor udsprunget fra Panum Instituttet og har 28 år på 
bagen. Under ledelse af dirigent Jon Hollesen synger vi klassiske korværker. Vi er omkring 
40-50 aktive sangere i alderen 24-50+ år. Koret startede som et rent medicinsk studenterkor 
og der er en overvejende andel af læger og lægestuderende i koret men alle er velkomne. Vi 
synger mellem 2-5 koncerter per semester og holder korøvedag med forskellige workshops 
og gæste-dirigenter. Udover koncerter holder vi virkelig gode (tema)fester året rundt og 
tager årligt på kortur rundt i Europa. Vi har besøgt Færøerne, Skotland, Slovakiet og Frankrig 
blandt mange andre, hvilket altid er festligt. 

Har du lyst til at være med? 
Vi holder åben prøve de to første tirsdage hvert semester (18/1-22 og 25/1-22). Kom og syng 
med. Det er ikke et krav men erfaring med noder vil være en fordel. Det vigtigste er, at du 
har lyst til at synge (og feste). Vi søger aktuelt primært mandlige stemmer til bas og tenor, 
men kom endelig forbi og vær med til prøve-gangene. Efter de to prøvegange vil der være 
en lille forsyngning for dirigent og bestyrelse mhp. endelig optagelse. 

Vi øver hver tirsdag i Hellig Kors Kirke på Nørrebro kl. 18:15-21:00 – vi tager ofte en 
tirsdagsdrink med hinanden og festsange efter korprøverne. Man skal kunne deltage 
samtlige korprøver.  

Kontigent: 500kr pr. semester (studiepris)/ 800kr for ikke-studerende. 

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

Mindful morgen
Mindfulness-instruktør Maja Folkenberg og min studenterpræstekollega Camilla 
Aggersbjerg står sammen for 30 minutters mindful stund. I morgen, tirsdag d. 30. november 
kl. 9, er det efterårets sidste Mindful Morgen inden vi igen gør klar til et nyt semester. 
Mindful morgen er for dig, der synes, at studielivet undertiden kan afføde uro i krop og 
sind. Efterfølgende vil der være en let morgenmad for dem, som har lyst.
Tid og sted: tirsdag d. 30. november kl. 9.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Rum til ro
Studenterpræsten Camilla Aggersbjerg afholder en ekstraordinær Rum til Ro, en halv 
times stund i kirkerummet i Hans Tausens Kirke, onsdag d. 8. december kl. 17. Med nogle 
ord fra Camilla giver Rum til ro plads til at fordøje dagen og finde ro inden du begiver dig 
hjemad eller videre. 
Tid og sted: onsdag d. 8. december kl. 17.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. 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

Studentertilbud    |     4
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Ph.d.-stilling med fokus på kræft og fysisk træning 
ved Center for Aktiv Sundhed (CFAS), Rigshospitalet
Vi søger en læge til ansættelse i TrygFondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS) på 
Rigshospitalet. CFAS er et internationalt forskningscenter, der ledes af Professor Bente 
Klarlund Pedersen.  I vores translationelle og interdisciplinære forskningscenter arbejder vi 
på at udvikle og teste fysisk træning som behandling for patienter med kroniske sygdomme. 

I CFAS’ Cancergruppe har vi fokus på træning og cancer med det overordnede formål at 
udvikle og integrere evidens-baserede træningsinterventioner i behandlingen af kræft. 
Vi undersøger bl.a., hvordan struktureret træning kan interagere med igangværende 
kræftbehandling og understøtte denne - hvordan træning kan målrettes metaboliske 
problemstillinger efter endt kræftbehandling, og - hvordan træning kan vedligeholde eller 
øge muskelmasse, der er blevet identificeret som en modificerbar og prognostisk faktor 
hos kræftpatienter. 

I samarbejde med Cancergruppens øvrige medlemmer og eksterne samarbejdspartnere 
bliver den Ph.d.-studerende ansvarlig for at designe og gennemføre et klinisk studie 
vedrørende kræft og træning, som basis for et Ph.d.-forløb.  Herudover vil kandidaten blive 
involveret i de allerede igangværende kliniske studier i Cancergruppen og fungere som 
dagligt ansvarlig læge. Der er tale om en stilling, hvor man i høj grad selv kan tilrettelægge 
sin hverdag, men da forskningsprojekterne følger deltagernes øvrige kræftbehandling, kan 
forskudt arbejdstid lejlighedsvis forekomme (dog ikke weekend). 

Dine kvalifikationer
• Læge med B-autorisation (”Selvstændigt virke”).
• Gode samarbejdsevner.
• Interesse for forskning.
• Det vil være en fordel, hvis du har erfaring indenfor ét eller flere medicinske 

specialer relateret til træning (f.eks. endokrinologi eller kardiologi) eller behandling 
af kræft (f.eks. onkologi, kirurgi, patologi eller klinisk fysiologi) og/eller erfaring i at 
kommunikere med alvorligt syge patienter.

Vi tilbyder
• To års løn og tre års Ph.d. studieafgift. Det resterende 1 års løn forventes dækket 

gennem eksterne fondsbevillinger. 
• En alsidig stilling med udgangspunkt i et selvstændigt klinisk forskningsprojekt, 

hvor du vil være ansvarlig for design og afvikling af projektet samt for rapportering 
af resultaterne. 

• Et internationalt velanset forskningsmiljø med højt kvalificerede kolleger med 
forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

Løn og ansættelsesvilkår
Kandidaten vil blive ansat som klinisk assistent på Rigshospitalet/Region Hovedstaden. 
Ansættelse forudsætter samtidig indskrivning som Ph.d.-studerende ved Københavns 
Universitet. Løn, pension og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst for yngre 
læger, indgået med Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Du bedes uploade din ansøgning (maks. 1 side), hvori din baggrund og forskningsinteresse 
beskrives. Vedhæft derudover CV (maks. 2 sider), publikationsliste, uddannelsesbeviser 
inklusive karakterblade og eventuelle udtalelser eller faglige referencer.
 
Ansøgningsfrist: 31. december 2021
Indkomne ansøgninger vil blive gennemgået løbende og relevante kandidater indkaldt 
til samtale. 
Forventet startdato er 1. marts 2022, men det er til forhandling. 

For yderligere information om stillingen og CFAS kontakt:
Gruppeleder Casper Simonsen på e-mail: casper.simonsen@regionh.dk

Om TrygFondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS)
CFAS er et translationelt forskningscenter på Rigshospitalet. På CFAS fokuserer vi på at udvikle 
fysisk aktivitet som behandling af en række kroniske sygdomme. Forskningen omfatter både 
basal, human integrativ fysiologisk, klinisk og anvendt forskning. Centeret er endvidere 
stærkt involveret i at formidle forskningsresultater om betydningen af fysisk aktivitet for 
sundheden til den brede offentlighed. Du kan læse mere om CFAS på: www.aktivsundhed.dk.

Du kan få et sammenhængende uddannelsesforløb i 
Region Nordjylland 
Står du over for at skulle vælge KBU forløb, og vil du gerne have en langsigtet plan for dit 
uddannelsesforløb og samtidig arbejde et sted, hvor faglighed og gode arbejdsvilkår er i 
højsæde, så tjek muligheder for sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland. 
Stillingerne er i frem til medio januar. Hvis du er interesseret i et af de sammenhængende 
uddannelsesforløb, kan du læse mere og ansøge på RN.dk/læge. For at være kvalificeret 
skal du være tilknyttet næste KBU-runde ved SST.

Region Nordjylland tilbyder kommende KBU læger sammenhængende uddannelsesforløb 
i regionen. Så man har mulighed for at få et sammenhængende KBU, Introduktionsstilling 
og hoveduddannelsesforløb i regionen. Dette er muligt i henholdsvis Almen medicin, 
Psykiatri og (abdominal) Kirurgi.

Region Nordjylland har som mål at give sine uddannelsessøgende læger den bedst mulige 
uddannelse, så læger under uddannelse bliver så dygtige som muligt og forhåbentligt 
får lyst til at blive i regionen som speciallæge bagefter. Med et sammenhængende 
uddannelsesforløb i Region Nordjylland vil du få alle dine ansættelser ved regionens 
hospitaler og almene praksisser i regionen. Vi tilbyder desuden muligheden for en lægebolig.

Via en geografisk tilknytning og et godt og fagligt uddannelsesmiljø er det Region 
Nordjyllands ambition at uddanne fremtidens læger, så I kan og vil videreføre arbejdet med 
løbende optimering af uddannelsesmiljøet på alle regionens hospitaler og i almen praksis. Vi 
vil med fokus på supervision og faglig sparring sikre, at også fremtidens uddannelsessøgende 
læger har lyst til at blive en del af det gode lægeliv i Nordjylland.

Timelønnet medicinstuderende søges til projekter på 
Lungemedicinsk forskningsenhed, Herlev-Gentofte 
Hospital.
Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger en medicinstuderende med 
tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen er timelønnet. Vi forsker inden for et bredt felt af 
lungemedicin, og arbejder med både kliniske studier og registerstudier. Vi søger i øjeblikket 
5-10 forskningsinteresserede medicinstuderende med hjælp til forskellige projekter 
indenfor lungemedicin. Du vil som medicinstuderende blive knyttet til vores forskerteam, 
og få vejledning fra erfarne kolleger, og løbende supervision på de projekter du bliver 
involveret i.  I øjeblikket vil arbejdsopgaverne primært være på projekter omhandlende ny 
forsøgsbehandling til COVID-patienter, ambulante som indlagte.

Vi forventer af dig, at:
• Du har stor interesse for forskning.
• Du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver.
• Du kan arbejde selvstændigt under kyndig vejledning 
• Du har erfaring med forskningsarbejde, men dette er ikke et krav.
• Fleksibel og tålmodig.
• Kan samarbejde med afdelingens personale. 
• Gerne som min. have bestået 4. semester.
• Skal kunne indgå i en vagtplan, som også kan dække aften og nat primært i januar 

2022.

Vi kan tilbyde dig:
• Engagerede kolleger i et dynamisk og diverst miljø.
• Oplæring i forskningsmetoder, herunder Good Clinical Practice.
• God løn, og mulighed for lønnede ”rådighedsvagter”.
• Mulighed for at lave egne projekter i miljøet, enten som en del af obligatoriske 

studieelementer, eller løsrevet fra disse.
• Forskning indenfor COVID-19, KOL, komplicerede lungeinfektioner og andre 

lungesygdomme.

Dine arbejdsopgaver efter oplæring:
• Observation af patienter efter forsøgsmedicin.
• Indhente og håndtere blodprøver, nasalprøver og evt. anlæg af PVK.
• Registrere data i databaseprogram.
• Andre administrative opgaver.

Løn og ansættelse:
Timeløn svarer til FADLs lønsatser for forskningsansat: 
https://mit.fadl.dk/medlemssystem/web_satser/web_satser_for01.php
Arbejdstiden er gennemsnitligt 10-20 timer pr uge. Arbejdstiden kan i en begrænset periode, 
også indbefatte aften og nattevagt, hvor man indgår i en vagtplan med det øvrige team. Dit 
arbejdssted er primært Herlev Hospital, men opgaver kan også foregå på Gentofte Hospital.  
Der vil blive stillet en bærbar computer til rådighed under ansættelsen. 

Kontakt: Afd. sygeplejerske og projektsygeplejerske: Dorthe Høgsberg. Lungemedicinsk 
Forskning, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, telefon 38677216
Kort motiveret ansøgning og CV sendes til: dorthe.sandbaek.hoegsberg@regionh.dk.
Lungemedicinsk forskningsafdeling Herlev Gentofte, er til daglig ledet af Professor 
Jens-Ulrik Stæhr Jensen.

Dværgsnegåsen er 
en lille gås

Stemmen er en meget 
høj gakken. 
Højere end hos snegåsen.
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.
“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Forskningsårsstuderende søges til projekt om fysisk 
træning for patienter med kræft
Vi søger en stud.med. til et igangværende projekt om træning for patienter med 
levermetastaser. Projektets formål er at undersøge, om struktureret fysisk træning efter 
kirurgisk behandling er sikkert og gavnligt for patienten. Desuden ønsker vi at undersøge, 
om fysisk træning kan påvirke de mekanismer, der formodes at føre til sygdomsprogression.
  
Vi tilbyder
• Internationalt, multidiciplinært, socialt og fagligt stærkt team.
• At være en del af et randomiseret kontrolleret klinisk studie, som afvikles i tæt 

samarbejde med kliniske afdelinger på Rigshospitalet.
• Selvstændigt arbejde med grundig oplæring i kliniske forskningsmetoder og 

laboratoriearbejde.
• Tæt vejledning af specialeprojekt. 
• Løn under forskningsår.

Vi søger
• Stud.med. på kandidatdelen (bestået 9. semester) med interesse for forskning.
• En person der kan arbejde fuld tid i 12 måneder.

Er du interesseret, så send dit CV og en kort ansøgning hurtigst muligt til anna.sundberg@
regionh.dk. Samtaler vil blive afholdt løbende. Start januar/februar 2022 eller efter aftale. 
Se centerets hjemmeside på 
www.aktivsundhed.dk

Har du interesse for medfødte hjertesygdomme? Så 
kan det være, du er vores nye forskningsårs-studer-
ende.
Forskningsårs-studerende søges til 6-12 måneders forskningsophold på projektet:

Impact of congenital heart disease on mortality, morbidity and socioeconomic 
circumstances

Antallet af patienter med medfødt hjertesygdom er stigende i Danmark, hvorfor ny viden 
om diagnostik, behandling og prognose bliver tiltagende vigtigt. Projektets hovedformål 
er at undersøge forskelle i mortalitet, morbiditet og sociale forhold mellem patienter med 
medfødt hjertesygdom og baggrundsbefolkningen. Vi søger en forskningsårsstuderende, 
som vil bidrage til dette formål. 

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 (start og varighed kan aftales)
Send gerne en kort motiveret ansøgning til:
 Troels Højsgaard Jørgensen; PhD, MD:  troels.hoejsgaard.joergensen.01@regionh.dk 
Samtaler afholdes løbende. 
På vegne af
Professor Lars Søndergaard, MD, Dr.med.  
Rigshospitalet Blegdamsvej 
Hjertemedicinsk klinik B

Læger til undervisning på kosmetologuddannelse
Om os
Hos International Training Academy A/S, Beauty and Style, uddanner vi kosmetologer og 
frisører på vores fem skoler beliggende i København, Odense, Kolding, Aarhus og Aalborg. 
Vi uddanner kosmetologer med en grundig teoretisk baggrund, der følges op af praktisk 
træning. 

Formålet med vores undervisning er at give eleverne en teoretisk og praktisk viden 
inden for en række kosmetologfag. Vi uddanner eleven til at varetage komplekse kliniske 
kosmetologiske behandlingsmetoder, på baggrund af en dyb teoretisk forståelse for faget, 
samt en indgående uddannelse i praksis. 

Lige nu søger vi 4-5 læger til at blive en del af vores underviserteam
• Som læge i vores undervisningsteam vil du undervise kosmetologeleverne på en 

eller flere af vores fem skoler i anatomi og fysiologi, dermatologi og sygdomslære, 
mikrobiologi og hygiejne samt ernæringslære

• Undervisningen foregår primært ved fysisk tilstedeværelse på de enkelte skoler. 
Enkelte undervisningssessioner sker online

• Afholde afsluttende mundtlige eksamener for eleverne.
• Konkret forventer vi at der vil være fra 4 til 10 timers undervisning hver måned, og vi 

er fleksible med planlægningen, så den kan passes ind i dit øvrige arbejdsliv

Om dig
• Vi ser gerne at du har undervisningserfaring
• Interesse inden for dermatologi eller kosmetiske behandlinger vil være relevant, 

men er ikke krav
• Du er udadvendt og i stand til at engagere eleverne i komplekse faglige emner
• Du har et godt humør, og du kan indgå i en dagligdag, hvor du vil møde elever fra 

hele landet

Vi tilbyder
• Et alsidigt job, hvor du er med til at uddanne morgendagens kosmetologer i Danmark
• En flad organisation hvor der ikke er langt fra idé til handling
• Stærkt socialt og kollegialt fælleskab, hvor vi gør en dyd ud af videreuddannelse og 

sociale sammenkomster
• Vi ønsker at besætte stillingerne hurtigst muligt, hvorfor der indkaldes løbende til 

samtaler

Vi opfordrer alle interesserede i at ansøge. Ansøgning og CV sendes elektronisk via dette link:
https://beautyandstyle.dk/job

Du er meget velkommen til at kontakte uddannelsesleder 
Nelly Ploug på np@beautyandstyle.dk eller CEO Jonas Markou på jonas@dkhol.com, hvis du 
har nogen spørgsmål. Vi vurderer løbende indkomne ansøgninger og indkalder til samtaler. 
Vi ser frem til at høre fra dig.

Læs mere om virksomheden og uddannelserne på www.beautyandstyle.dk

Der er 
SEMESTRETS SIDSTE FREDAGSBAR 

på fredag, juhuuu. Husk coronapas!

På mandag er der aktivitetsdag, der bliver alt det 
glemte tøj på scenen givet til genbrug, så hvis man 

savner noget skal man komme ned i denne
uge!!

STUDENTERKLUBBEN / HG

Kh knus
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Tag en FADL-vagt

Ø N S K E R  D U  A T  G Ø R E  E N
F O R S K E L  F O R  A N D R E  S A M T I D I G
M E D  A T  D U  L Æ R E R  E N  M A S S E ?
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humanbiologi og Cellens kemiske komponenter 

Cellens 
kemiske
komponenter
Afholdes over 
2 dage:
3. og 4. januar

Underviser: 
Christian 

Basal 
Humanbiologi 

Afholdes over 
3 dage:
7., 8., og 9. 
januar.

Underviser: 
Yassin 

afholder
eksamensforberedende 
 kurser til 1. semester 
  i januar måned
Tilmeldingen er åben på mit.fadl.dk, og det koster 

100 kroner at deltage i hvert kursus. 

Kurserne er for medlemmer af foreningen 
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humanbiologi og Cellens kemiske komponenter 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.

A R B E J D S -  O G  M I L J Ø M E D I C I N
Ugens nåleøje:

Af Andreas  // MOK-red.

Case 1
En 26-årig mand bringes til skadestuen med stærke smerter i højre arm. 
Han har været til armlægningskonkurence i Thorsminde. Undervejs hørte han en  
høj “knæk” lyd og fik herefter kraftige smerter i armen. 

Obj: 
Pt fremstår akut smertepåvirket og ebrieret. God almen tilstand og ernæringstilstand 
over middel. 
Ekstremiteter:  Normale neurovaskulære forhold. Hø. arm ses rød, hævet og fejlstillet 
midt på overarmen. Der er svær direkte og indirekte ømhed svarende hertil. 

Hvad mistænker du, og hvad vil du bestille af undersøgelser?
Du har som miljømediciner god tid til dine patienter, så du sørger for at få en 
grundig anamnese. Du finder ud af, at der har ligget et gammelt olieraffinaderi 
ude ved Thorsminde, og at patienten også er vokset op i samme område. Baseret 
på din objektive undersøgelse, er det meget sandsynligt, at han som barn har 
indtaget mere en 200ug gram jord om dagen fra legepladsen, der blev bygget i 
området. Der er nogle få studier der peger på indtag af restaffald fra olieraffinaderi 
kan give øget risiko for osteoporose. Du mener derfor, at der kunne være øget 
risiko for osteoporose,  og bestiller en DEXA-skanning i næste uge, som desværre 
bliver afvist. Desuden  finder du studier der peger på, at der for 50 år siden var et 
niveau over TD50 af alfatoksiner i vandet i området. Du sætter derfor patienten i 
fuld kræftpakkeforløb på diagnostisk enhed. Da det som miljømediciner ikke kun 
er vigtigt at udrede, men også at forebygge sundhedsskadelig faktorer, sender du 
kommunen dit forslag til risikohåndtering. Dette indeholder blot andet forslag til 
en pjece omkring jordspisning på legepladsen samt forbud mod at armlægge i 
området af hensyn til miljøskadende risikofaktorer. 

Case 2
En 32-årig stilladsarbejder bliver bragt til akutmodtagelsen bevidstløs.

RF: 10 BT: 110/70     P:80     SAT: 91%     GCS: 5

Obj: Pt. er akut bevidsthedspåvirket. Der ses to store sorte ringe om 
begge øjne, samt en bule på baghovedet. Pt. er desuden nakkerygstiv. 
Pupiller er små og lysstive. Øvrige fund er i.a.

Hvad mistænker du og hvordan vil du håndtere det?
På baggrund af anamnese er der flere forhold at tage fat i. Som 
stilladsarbejder bruger man mange timer i dagslys med UV-eksponering. 
Dette kunne forklare hans sorte ringe om øjene, men der findes ikke 
tilstrækkelig intesitet og varighed af eksponering til at mistænke malignt 
melanom. Der er god sammenhængen mellem hårdt fysisk arbejde og 
kroniske nakke-ryg smerter og stivhed. Hans pårørende virker fortvivlet, 
men du beroliger dem og får at vide at patienten har arbejdet med tunge 
løft siden han var 15 år gammel. Derfor er den tidsmæssige relation 
mellem påvirkning og symptomer relevant. Du skriver derfor at det 
anses for sandsynligt at arbejdet har været medvirkende til sygdomsudviklingen. Da du vil fortælle patienten det, er han stadig ikke 
kommet til bevidsthed og han har nu stoppet med at trække vejret.  Du skriver derfor i stedet en LÆ125 erklæring til hans arbejdsgiver, 
og melder skaden til arbejdsskadesystemet. Du beroliger konen med, at de nok kan forvente at få erstatning for sagen. 

2 ud af 2 rigtige?
Meget flot! Du er som skabt til at håndtere spændingsfeltet i mellem de kliniske problemstillinger og de arbejds- og miljømedicinske 
problemstillinger.  Husk altid at dividere den mest sandsynlige diagnose med 100 på grund af usikkerhedsfaktorer. Det bliver godt!
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Sociologisk miniparlør
Medicin, Københavns Universitets enebarn, der hygger sig i sin egen 
teenageafdeling, langt fra de store universitetskomplekser. 
For nylig var noget dog forandret - Einar Lundsgaard audiotoriet 
dannede den anden dag ramme om en sociologiforelæsning, grundet 
pladsproblemer på CSS. Tiderne skifter og vi skal vænne os til at møde 
andre studerende her på panums gange. Lidt skræmmende, men bare 
rolig: de fleste sociologer er faktisk rimelig omgængelige, og med 
denne parlør burde du være klædt godt på til at snakke med dem.

Strukturer: Husk at strukturer ikke nødvendigvis er et anatomisk område. 
Man kan altså IKKE se dem, eller udpege dem på et præparat. I stedet 
er det sådan nogle ting som kan påvirke dine muligheder i samfundet.

Refleksivitet: Sådan noget med hammere og nervebaner, tænker du 
måske? Nej, selvom man nemt kan tro det, handler det mere om hvordan 
vi spejler os i omverden, og hvordan det påvirker vores valg. 

Ontologi: spørger en sociologistuderende om noget med ontologi, så 
er det ikke helt sikkert at de skal til tandlægetjek. Måske udtalte de det 
rigtigt. Det er nemlig græsk og betyder “læren om det værende”. Meget 
medicineragtigt faktisk, et oplagt udgangspunkt for at starte en samtale.

Bachelor: Det er sådan en opgave hvor man skal benytte videnskabelig 
metode, og bruge væsentligt mere end to uger på. Er åbenbart en big 
deal på andre studier.

Backstage: Bare rolig. Sociologen prøver ikke at snyde sig med til revyens 
efterfest. Der er i stedet snak om et metaforisk område, hvor man kan 
være sig selv, og indgå i sociale relationer uden at skulle performe. Hvem 
ved, måske du bliver inviteret ind i backstage, efter noget tid?

- 

Kanyleteori: er ikke en teori om kanylers størrelse, sterilitet og 
indgangsvinkel. Igen er der tale om en abstrakt kanyle, en såkaldt 
“metafor”. Handler om mediernes evne til at plante budskaber hos 
modtageren. 

Livschancer: Ej at forveksle med overlevelsesprocenter efter operative 
indgreb. Handler mere om hvilke forskellige muligheder folk på tværs 
af samfundslag har. En sociolog kunne fx. finde på at påstå at folk der 
er vokset op i et trygt hjem i nordsjælland med adgang til gode skoler, 
forældre der kan støtte fagligt og økonomisk kapital der muliggør at 
man kunne tilkøbe lektiehjælp, måske har bedre forudsætninger for at 
blive optaget på medicin, end folk der er vokset i andre socialklasser.
Altså at det ikke altsammen handler om ens personlig flid og 
arbejdsmoral. Kontroversielt emne, styr gerne uden om dette.

Forhåbentlig er du klædt godt på til at stifte bekendtskab med de nye 
slags studerende på panums gange. Ligesom os er de også rigtige glade 
for begreber opkaldt efter gamle hvide mænd, så mon ikke vi har mere 
tilfældes end vi går og tror. Hvis samtalen går helt i stå, så kan du nævne 
Henrik Dahl (Ham fra “Kender du Typen”) den bedst sælgende danske 
forfatter af sociologisk litteratur. Ham er alle sociologer meget glade for 
og stolte af. 
 
Held og lykke med dine nye bekendtskaber!

Anders // MOK

Plastikkirurgienshistorie med MOK: 
1VK - Gillies og de stilkede lapper

Så er det endelig mandag igen! I denne uge kommer vi ind på intet andet end 
Gillies stilkede lapper. Det var et sort hvid billede af en af Gillies operationer, som 
har inspireret denne MOK serie om plastikkirurgi. Dette afsnit er et af dem, som 
jeg har glædet mig mest til at skrive i denne serie, for det er en introduktion til Sir 
Harold Gillies arbejde og hans betydning for eftertiden.

Sååå hvad er en stilket lap?
En stilket lap er en rekonstruktiv procedure, hvor væv fra et rask område nær 
defektens isoleres med kar og nerver og tunneleres op til defekten. Efter en 
periode separeres røret fra donorstedet, åbnes og kan dække et større område 
ved evt. behov.  Gillies lavede hovedsagligt ansigtsoperationer. De stilkede lappers 
donorområder, var derfor typisk panden eller brystet. Ved at anvende stilkede 
lapper, kan man bevare den originale blodtilførsel til lappen. Dette reducerer 
infektionsrisikoen markant.  Dette er værd at tage i betragtning, da det var først i 
1928 den britiske virolog Alexander Flemings opdagede penicillinen. Det var derfor 
nyttigt, at man kunne undgå infektion med denne metode. 

Hvem fandt på det?
Sir Harold Gilles var en New Zealandsk ørenæsehals læge uddannet fra Cambridge 
University. I kølvandet på 1. verdenskrig indså han behovet for, at skamferede 
soldater kunne få rekonstrueret ansigtet. Disse soldater havde ofte svært ved at 
vende tilbage til deres tidligere tilværelse grundet deres udseende. De havde med 
andre ord mistet deres identitet. Gillies operationer gav soldaterne en ny chance 
på livet (det er da lidt cool).
Efter krigen blev Sir Harold Gillies adlet (jævnfør titlet “sir”) som en anerkendelse 
af sit arbejde for de engelske soldater. Af eftertiden huskes han som “den moderne 
plastikkirurgis fader”. Vi kommer mere ind på Gillies i senere afsnit af denne serie, 
så følg med ;-)                                                                                

                      Af: Mintu/ MOK-red.
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Tidligere i november blev det meldt ud, at natklubben 
Rust på Nørrebro vil bandlyse al musik med 
”nedgørende tekster”.  Baren ønsker at Nørrebro skal 
være et ”safe  space” for sine indbyggere, og de har 
derfor besluttet sig for, at musikken som spilles skal 
have en ”positiv attitude”. Eksempelvis vil sange som 
indeholder ordet ”bitch” ikke længere blive spillet.

MOK synes at dette sætter et godt eksempel, og retter 
derfor en venlig henvendelse til Studenterklubben:

Vi ønsker os frabedt at det til fredagsbar og andre større 
arrangementer i Studenterklubben spilles musik som 
virker stødende. De sidste uger har været en særlig hård 
tid for de studerende, specielt med tanke på de krænkende 
karakteristikker i Berlingske. Vi beder derfor om, at 
Studenterklubben herefter undgår følgende ord i musikken 
som spilles:

-Alle piger lyver
-Pige med en lille røv
-Hesteluder
-Erru dum eller hvad
-Kinky Fætter
-Slik min røv, smag min succes
-Snakker for meget, knep-knepper for         
lidt
-Vil du med ud og se min pik?
-Kun en fræk fyr med stor pik får lov at 
læg’ mig i lænker 
Lægger en tyver på kommoden og går 
ned og ta’r en vogn (Skrr)

Nu når vi først er i gang, vil vi også gerne pege på 
andre stødende udsagn medicinstuderende møder med 
en sårende høj frekvens.
Vi beder derfor også om at KU’s undervisere, og alle 
andre som omtaler medicinstuderende, vælger sine ord 
med omhu og undgår følgende:

-Generation sart
-12-talspige 
-Penalhusdreng
-CV-ræs
-Strikkehelvede
-Creme de la creme
-Blomsten af  Danmarks ungdom 

Hvis vi alle følger disse enkle retninglinjer,
sikrer vi at også Panum bliver et safe space, hvor alle  
de grå mus frit kan udfolde sig.

KRÆNK DIG FRI

Af  Åsne // MOK-red.Tak på forhånd. Skrr. 
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Skrevet af Alice ‘Lorte’ Herlin
Forlaget MOK

MØD DINE NYE MOK’ereMØD DINE NYE MOK’ere 
Ny MOK’er nr. 1 

Navn:   Asta 
Semestertrin:  5. semester
Randomfact:  Har været cheerleader 
Yndlingssang
for tiden:   Svært valg... ’Omvendt’   
   - Pil og Andreas    
   Odbjerg OG ’STOR   
   MAND’ af Tobias Rahim og  
   Andreas Odbjerg
Yndlingssang 4 
évar:   ’Hurtige hænder’ af The   
   minds of 99
Yndlingsserie:  Hammerslag no doubts 
Det du ikke vil 
vide:   At jeg aldrig har set friends 
Tinder-bio:  ’danseemoji’ + ’stjerneemoji’
Hvad vil du gerne 
blive bedre til?  Ikke at have konstant FOMO 

Favorit anatomisk 
struktur:   M. palmaris longus 
 
Hvis ikke du var 
et menneske, 
hvad var du så? Kaj fra ’Kaj og Andrea’ –   
   han er da bare en dejlig   
   frø 
Guilty pleasure:  Diamantfamilien og   
   Kakaomælk
Selvstillede 
diagnoser:   Ny kræftform hver uge

Ny MOK’er nr. 2 
Navn:   Marie 
Semestertrin:  5. semester 
Hobby:   Fodbold
Randomfact:  Har købt Sussie La Cour AKA 
   Kajta Kean’s gamle lejlighed  
Yndlingssang  
for tiden:   ’Under din sne’ med 
    Minds of 99
Yndlingssang 4 
évar:   ‘For once in my life’ med   
   Stevie Wonder  
Yndlingsserie:  Luksusfælden
Det du ikke vil 
vide:    Hvor mange iPhones jeg har  
   mistet
Tinder-bio:  Jeg får at vide at jeg er en   
   gentleman, så det må jeg  
   hellere stå ved ;) 
Hvad vil du gerne 
blive bedre til?  At udtale ’flocculonodularis’
Favorit anatomisk 
struktur:  Olecranon AKA Ole Kranen
 
Hvis ikke du var 
et menneske, 
hvad var du så? Jakob Hauges guitarkage fra  
   sæson 3 af Bagedysten
Selvstillede 
diagnoser:  Mangler bulbus olfactorius i  
   højre side muligvis 
   kryoglobulænæmi

Ny MOK’er nr. 3 
Navn: Klara
Semestertrin: 5. semester
Hobby: Det spørgsmål bør ingen mennesker udsættes for 
Randomfact: Jeg troede det engelske udtryk ”lone wolf” var en dansker ved navn ”Lone Wolf” 
Yndlingssang for tiden: ’Whoa (feat. Pharrell Williams)’ med Snoh Aalegra 
Yndlingssang 4 évar: ’Latch’ med Disclosure
Yndlingsserie: Hjem til Jul
Det du ikke vil vide:  Hvor mange jeg kyssede med på én aften i 6. klasse
Tinder-bio? Fra det mørkeste Nordjylland. 9/10 kan godt forså, hvad jeg siger
Favorit anatomisk struktur: Fossa olecrani <3 
Guilty pleasure: Fie Laursens musik
Hvis ikke du var et menneske, hvad var du så? Milten - formet som tre appelsinbåde og helt ubrugelig

Af Asta, Marie og Klara / MOK


