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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:MOK-redaktionen

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 har  været  på croquis-kursus 

Panumkoret giver koncert d. 7/12 og 10/12! 
Læs mere på side 8

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

PUFF holder oplæg d. 15/12! Læs mere på side 9

Filmaften i Studenterklubben d. 14/12. Se mere 
på side 8 

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. 

MOK GÅR PÅ JULEFERIE!!! - Vi ses i 2022
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Kære læser.
Årets sidste MOK er under produktion. Redaktionen er i julestemning, vores venstre-håndsnisser er under 
udarbejdelse, og vi glæder os over at sammensætte en stor gang last-minute-jobinfo og julegøgl til jer. I dette 
jule-MOK skal I heller ikke snydes for et vaskeægte juleeventyr ... 

På en indelukket læsesal midt i København sad en ung kvinde. Det var en mørk aften i december, og udenfor 
var sneen endnu engang begyndt at falde. Den unge kvinde var halvvejs gennem medicinstudiet, og det var 
derfor ikke første gang hun sad limet til læsesalens grønne stole. Helt opslugt af sin læsning opdagede hun 
ikke, at den sidste studerende pakkede sine ting sammen. Det var en ung mand, der kastede hende et flygtigt 
blik. Han kendte hende godt, hun var der altid når han kom tidligt om morgenen og hun var der altid når han 
gik om aftenen. Med et lavt klik lukkede døren bag ham. Den unge kvinde kiggede op, forundret over at være 
alene. Det passede hende godt, at være der som den sidste. Hun kiggede på sit ur, og så at klokken snart var 
tolv! Alligevel blev hun siddende… Hun var midt i et eksamenssæt og der manglede kun to opgaver. Endnu en 
gang opslugt af sit arbejde opdagede hun urets visere rykke sig. Med ét blev lokalet mørkt. Kun lyset fra hendes 
læselampe var endnu tændt. Uden for lyskeglen var der helt sort. 
”Jeg er fortidens ånd.” lød det fra mørket. Den unge kvindes hjerte slog hurtigt. Ind i lyset fra læselampen kom 
en mand humpende foroverbøjet. På sin ryg bar han en rygsæk, der så ud til at være tung. Hans hår var langt og 
hang nedover ansigtet. ”Hv- Hvad?” spurgte den unge kvinde. ”Kom med mig. Jeg vil vise dig fortiden.” hviskede 
manden ”Hvilken fortid?” svarede den unge kvinde. ”Din fortid…”

Lyset tændtes og den unge kvinde så nu, at læsesalen var fyldt. Hun kiggede mod døren, hvor adskillige 
studerende var ved at pakke deres ting sammen, og ud af øjenkrogen så hun… sig selv. Manden med det lange 
hår gik over til den unge kvinde, der sad foroverbøjet, præcis som hun selv havde siddet for bare et øjeblik siden. 
Han vinkede hende nærmere. Den unge kvinde så nu, at håret var kortere og bogen hun sad med slet ikke 
var noget fra dette semester. ”Er- Er det mig?” spurgte den unge kvinde forundret og bange. ”I en anden tid… 
et andet semester… en december.” svarede manden. Hun så at hans hår var fedtet og fingrene helt krogede, 
som om han knugede noget. ”Hvad er der sket med dine fingre?” undrede kvinden sig. ”Jeg har selv siddet på 
læsesalen som du og skrevet noter i uendelige timer.” Kvinden så ned på sine egne fingre, der endnu ikke var 
så krogede. ”Men se nu. Alle de andre er på vej hjem. Klokken er også næsten seks. De skal hjem til deres 
familier og bage julekager og spise æbleskiver.” Kvinden så rundt og opdagede at næsten alle var gået. ”Og 
du sidder her. Kan du huske hvor længe?” Det kunne hun godt. Det var den jul hvor hun var blevet sent hver 
aften hele december. Hvor hun havde meldt afbud til julehygge med familien mere end én gang. Hvor hendes 
mor var taget hjem til hende med julemad og ventede ude foran opgangen i flere timer, og da hun endelig kom 
hjem fra læsesalen var flæskestegen kold. ”Jeg var slet ikke hjemme den jul.” Sagde kvinden fortvivlet.

Lyset gik ud endnu en gang og da det tændtes igen stod hun alene på den tomme læsesal. Der var ingen spor 
efter den krumryggede mand. Hurtigt fik hun pakket sine ting ned i tasken, og med hastige skridt var hun ude 
af døren. 

Næste aften sad den unge kvinde endnu en gang på læsesalen. Hun havde ikke glemt sidste aftens begivenheder, 
men hun var fast besluttet på at få læst hvad hun havde planlagt. Optaget af sine noter opdagede den unge 
kvinde ikke at tiden var løbet fra hende, og klokken var tolv!
Ude på gangen kunne hun høre musik. Hun rejste sig fra stolen og gik ud af læsesalen. Hun kunne ikke huske at 
der skulle være fest på universitetet denne aften. Da hun åbnede den ydre dør til læsesalen hørte hun at det var 

julemusik, der blev spillet. ”Santa Claus is Coming to Town” var bestemt 
tydeligere end den var før. Hun vendte sig mod lyden, og med ét blev der 
helt mørkt. Musikken blev højere, og bag hende lød igen en hvisken: ”Jeg 
er nutidens ånd. Er du klar til at se hvad der sker lige nu?” Den unge 
kvinde vendte sig og så nu sin tidligere læsemakker. ”Hvad mener du?” 

svarede kvinden. 
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Lyset tændtes og så at hun var hjemme ved læsemakkeren på kollegiekøkkenet. I baggrunden spillede 
julemusikken højere end før, og rundt om et bord sad alle hendes venner. På bordet stod en gryde med varm 
gløgg og et fad med lune æbleskiver. Hun så at de var i gang med at lave en guirlande. ”Det er ærgerligt vi 
mangler én her til aften” hørte hun sin gamle læsemakker sige. ”Synes du? Hun har jo selv valgt læsesalen 
frem for os.” svarede en ung mand hurtigt. De andre svarede ikke, men han fortsatte selv: ”Hvis ikke gode 
karakterer var så vigtigt for hende, kunne hun måske få en invitation næste gang. Det er bare… vi gider ikke at 
invitere hende, når hun alligevel siger nej.” Den unge kvinde kiggede på nutidens ånd, der lignede den tidligere 
læsemakker og spurgte: ”Er der virkelig sådan de tænker om mig?” Og ånden svarede: ”Hvad du ser her, foregår 
lige nu. De har ikke inviteret dig.”

Lyset gik ud endnu en gang og da det tændtes stod hun på gangen foran læsesalen igen. Hun skyndte sig ind 
og pakkede sine ting sammen.

Den tredje aften var den unge kvinde igen at finde på læsesalen. Hun havde tænkt på både fortidens og nutidens 
ånd, men eksamen var lige om hjørnet og hun ville bare ikke dumpe. Viserne på hendes ur ramte tolv inden 
hun var færdig med det sidste eksamenssæt, og udenfor fór en ambulance forbi med hylen og blå blink. Hun 
fulgte ambulancen med øjnene og så den forsvinde ned ad en sidegade. Omkring hende gik lyset ud. Bag hende 
hørte hun pludselig en hvisken: ”Jeg er fremtidens ånd.” Den unge kvinde vendte sig og så en lille dreng. Han 
var ikke mere end seks år gammel, med en blå pyjamas og triste øjne. ”Kom med, så du kan se din fremtid.” 

Lyset tændtes og den unge kvinde stod i et lille rum med en seng. Et vagtværelse, tænkte hun, mens hun så sig 
omkring. Der var intet vindue og i loftet et hvidt lys. På sengen lå en kvinde. Henslængt over en stol var en hvid 
kittel, og den unge kvinde så nu, at der hang et navneskilt på den. Hendes eget! ”Årh, hvor ville jeg dog ønske 
jeg kunne være hjemme hos dig lille skat.” hviskede damen i sengen. Det gik op for den unge kvinde at hun 
talte i telefon. ”Ja, jeg ved godt, at jeg heller ikke var hjemme sidste jul, men jeg er hjemme inden klokken tolv 
Nytårsaften.” I telefonen kunne den unge kvinde høre et barn græde. ”Vi ses i morgen tidlig, ikke? Jeg elsker 
dig meget højt.”
”Er- Er det mit barn?” spurgte den unge kvinde, og fremtidens ånd tog hende i hånden. Med ét stod de i et 
barneværelse. På sengen sad en lille pige med øjne som hendes egne og håret flettet. Hun græd og holdt sin 
bamse tæt. Den unge kvinde satte sig foran barnet med tårer i øjnene, og rakte hånden frem for at ae den lille 
pige over håret.

Lyset gik ud og da det tændtes stod hun ved vinduet på læsesalen. Den lille dreng stod foran hende, og den 
unge kvinde græd. 
”Ser du nu, hvad din fremtid bringer? Ser du hvad du går glip af? Hvad du allerede er gået glip af?”
Den unge kvinde nikkede. Den lille dreng gav hende et sigende blik og forsvandt. Hun samlede sine ting sammen 
og tog hjem.

Næste aften sad den unge kvinde om bordet på kollegiekøkkenet og drak gløgg med de andre. Hun ringede til 
sin mor og sagde, at hun kom hjem til jul og hun lovede at hun aldrig mere ville bruge en jul på at studere. For 
den unge kvinde havde lært at sætte pris på at have fri juleaften. Hun ville formentlig skulle arbejde mange 
juleaftener i fremtiden, når nu hun havde valgt at blive læge. Og da hun sad omkring bordet til jul og spiste 
julemad og pakkede gaver op – og fik mandlen! – så glemte hun at hun nogensinde havde siddet på læsesalen.

Du glemmer heller ikke at tage hjem og holde jul med familien. Fra hele MOK-redaktionen til dig: Hav en rigtig 
dejlig jul og et vidunderligt Nytår!
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Er du interesseret i pædiatri, og synes du at klinisk 
forskning er spændende?
Så vil et forskningsår i Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Holbæk Sygehus være 
noget for dig. 

Vi søger en nysgerrig forskningssårsstuderende til ansættelse med start snarest muligt. 
 
Enheden for Børn og Unge med Overvægt er en internationalt anerkendt behandlingsklinik 
for børn med overvægt, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende 
forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. 

Netop nu igangsættes et større forskningsprojekt, som forventes at bidrage med helt unik 
viden om langtidseffekterne af behandling af overvægt, og afdække hvilke grupper af børn 
og unge i overvægtsbehandling, som er i særligt stor risiko for at udvikle følgesygdomme. 

Som forskningsårsstuderende vil du indgå i en tværfaglig forskningsgruppe af bl.a. læger, 
sygeplejesker, bioanalytikere, studerende, forskningssekretærer og forskningsassistenter, 
som alle arbejder sammen om egne og fælles projekter. 

Det er derfor vigtigt at du:
• Er god til samarbejde
• Synes det er sjovt at have mange bolde i luften
• Er engageret, selvstændig og imødekommende
• Er god til at kommunikere med børn
• Er i gang med, eller har afsluttet, en sundhedsvidenskabelig uddannelse. 

Som en del af Enheden for Børn og Unge med Overvægt på Holbæk Sygehus vil du blive 
oplært i blodprøvetagning og andre kliniske undersøgelser, og der er mulighed for at 
kombinere dit arbejde i Enheden med din bachelor- eller kandidatopgave. De daglige 
arbejdsopgaver vil primært foregå i Holbæk, mens andre arbejdsopgaver kan løses 
hjemmefra. 

Arbejdsopgaverne indebærer bl.a.:
• Kommunikation med børn, unge og forældre der deltager i forskningsprojekterne
• Blodprøvetagning og klinisk undersøgelse af forsøgsdeltagere
• Fondsansøgninger
• Diverse ad-hoc opgaver

Løn: Stipendiat på 10.000 kr./mdr. 

Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning samt CV senest 15. december 2021 til 
forskningsårsstuderende Rebecca Berg Pedersen på rebpe@regionsjaelland.dk 

Med venlig hilsen
Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk- og forskningslektor,
Leder af Enheden for Børn og Unge med Overvægt 

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

Forskningsstipendiat i Lungemedicin
6-12 måneders forskningsstipendium på Lungemedicinsk Forskningsenhed, Hvidovre 
Hospital

Vil du gerne være rigtig god til astma? Og samtidig få godt styr på fertilitetsbehandling?  

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen som gerne vil kaste sig ud i forskning og 
samtidig blive dygtig til at lave lungefunktionsundersøgelser og astma provokationstests. 

Du vil blive en del af en forskningsgruppe med stor erfaring indenfor astma og du vil blive 
tilknyttet et projekt, hvor vi undersøger en behandling, der muligvis kan hjælpe kvinder 
med astma til at opnå graviditet. Vi ved fra tidligere, at kvinder med astma oftere har fået 
fertilitetsbehandling end baggrundsbefolkningen og det tager dem længere tid at blive 
gravide. 

Infertilitet og astma er blandt de allerhyppigste kroniske sygdomme for kvinder i den 
reproduktive alder. Arbejdet præcis med denne målgruppe, hvor ny viden og resultater 
har mulighed for at påvirke så mange menneskers liv, er motiverende og inspirerende. 

Tidligere studier peger i retningen af systemisk inflammation som mulig årsag til nedsat 
fertilitet blandt astmapatienter. Vi vil derfor i projektet, som er et randomiseret, dobbelt 
blindet, parallelgruppeforsøg, undersøge om nyere behandlingsmuligheder indenfor astma i 
form af biologisk medicin kan hjælpe kvinder med astma i fertilitetsbehandling til graviditet.

Som forskningsårsstuderende vil du blive oplært i blodprøvetagning, priktest, måling 
af Nitrogenoxid (NO) i udåndingsluften, lungefunktionsundersøgelse og astma 
provokationstest, som er en helt central undersøgelse i det lungemedicinske speciale. Du 
vil skulle hjælpe med at inkludere patienter, taste ind i database og varetage patientbesøg. 

Du vil blive knyttet til vores lungemedicinske forskningsenhed, hvor vi lige nu er 
1 professor, 1 sekretær, 3 forskningssygeplejesker, 4 PhD-studerende og en Post-Doc, som 
har stor ekspertise inden for lungesygdomme, og samtidig er et sted med højt til loftet, 
høj faglighed og højt humør. 

Der er desuden også et tæt samarbejde med de offentlige fertilitetsklinikker i både Region 
H og Region Sjælland. 

Din profil: 
• Du er på kandidatdelen 
• Du synes lungemedicin er spændende 
• Du er initiativrig, selvstændig og struktureret 
• Du har en vis portion fleksibilitet og er god til at samarbejde 
• Du er interesseret i forskning og har lyst til at skrive videnskabelige artikler 

Vi tilbyder: 
• Tilknytning til et større spændende klinisk-projekt 
• Oplæring i div. patient undersøgelser bl.a. lungefunktionsundersøgelse og 

provokationstest
• Ejerskab over selvstændigt afgrænset projekt 
• Mulighed for at skrive kandidatopgave/videnskabelig artikel 

Løn: Aflønning svt. skolarstipendiat – 10.000kr/md. 
Ansøgning: Motiveret ansøgning og CV (max 2 sider totalt) 
sendes pr. mail til: 
Læge og PhD-studerende, Anne Vejen Hansen, 
anne.vejen.hansen@regionh.dk 
Lungemedicinsk forskningsenhed 237, 
Hvidovre Hospital

Stillingen er ledig til besættelse 
hurtigst muligt 

Ansøgningsfrist 31-12-2021

Rødspætten er bange 
for panering.
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Medicinstuderende søges til relevant studiejob ved 
hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet 

Vi søger 4-6 medicinstuderende fra 5-6. semester til fleksibelt og spændende arbejde som 
dataindtaster

Hæmatologisk afdeling indberetter til 5 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser 
vedr. patienter med hæmatologiske kræftformer, hvor oplysninger fra patientjournalen 
omkring patientens diagnose, tilstand og en række undersøgelsesdata indtastes løbende. 
Der registreres forhold på diagnosetidspunktet, men også omkring den efterfølgende 
behandling og opfølgning. Klinisk målesystem anvendes som indtastningsdatabase, som 
er et værktøj, der anvendes til de fleste kliniske databaser. 

Arbejdet består i, at der for hver enkelt patient ekstraheres de relevante data, som derefter 
indtastes i databasen. Efter en kort oplæring foregår arbejdet selvstændigt med løbende 
kontakt til den indtastningsansvarlige læge for databasen.

I gennemsnit er omfanget 4-12 timer / ugen, og arbejdet kan tilrettelægges efter eget 
ønske i stor udstrækning, dog skal det bemærkes, at der deadline for indtastninger fra 
foregående kalenderår 1 Juli. 

Der foreligger vejledninger for indtastning i de enkelte databaser på 
https://hematology.dk/index.php/vejledninger/database

Løn og ansættelse er efter gældende regler 

Send et kortfattet CV med et par linjer om din motivation til os snarest på:

peter.brown@regionh.dk

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt 16/12 kl 14.30 på Hæmatologisk Klinik

Med venlig hilsen
Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet

Copenhagen Baby Heart Study søger 
medicinstuderende til forskningsprojekt.
Forskningsprojektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søger medicinstuderende til at 
lave ekkokardiografier på børn i 3-5-årsalderen sideløbende med forskning i et selvstændigt 
projekt f.eks. som del af BA eller KA opgave. 

CBHS er et stort klinisk forskningsprojekt, der blev udført i Region Hovedstaden fra 2016 
til 2018. I forskningsprojektet blev alle kommende forældre på Herlev Hospital, Hvidovre 
Hospital og Rigshospitalet tilbudt at få lavet en ekkokardiografi samt et elektrokardiogram 
af deres nyfødte barns hjerte. Derudover blev der taget en blodprøve fra navlesnoren på 
alle de nyfødte. Der er i projektet inkluderet mere end 25.000 børn. 

En del af de mange substudier baseret på CBHS data indebærer, at en del børnene skal 
kaldes ind igen til en eller flere opfølgende skanninger. Dette for at følge barnets hjertes 
udvikling. Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og læger fra de 
involverede hospitaler. Den daglige drift af studiet og især koordinering og udførelse af de 
opfølgende skanninger varetages af Ph.d.- og medicinstuderende med daglig gang på Herlev 
Hospitals afdeling for forskning i hjertesygdomme. Du vil som forskningsårsstuderende 
blive en del af dette team.  

VI SØGER:
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen af medicinstudiet til forskning kombineret 
med kliniske undersøgelser af projektdeltagere i en 12-måneders periode. Vi skanner 
som udgangspunkt i dagtid i hverdage men der kan også forekomme enkelte aften- og 
weekendvagter. 

VI TILBYDER:
At du bliver oplært i at udføre standardiseret ekkokardiografi på børn, og får grundigt 
kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkokardiografi udført på børn. 
At du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt herunder udfærdigelse af protokol, 
og det forventes at din BA- eller KA- opgave munder ud i en videnskabelig artikel. 

Du skal kunne binde dig til fuldtidsforskning i 12 måneder. Det forventes at du er 
engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for 
klinisk forskningserfaring i nært samarbejde med gode kollegaer og indvielse i et stort og 
aktivt forskningsmiljø.

Løn: 10.000kr / måned
Start: Forårssemesteret 2022 eller hurtigst muligt  
Ansøgningsfrist: 20 december 2021
Mail din ansøgning til sofie.dannesbo.01@regionh.dk senest 20 december 2021. 
For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede. 

Med venlig hilsen 
Magdalena Hansson, MD Ph.d-studerende 
Maria Pærregaard, MD, Ph.d-studerende 
Jakob Norsk, MD, Ph.d-studerende      
Sofie Dannesbo, MD, Ph.d-studerende, tlf: 30207136

Forskningsårsstuderende til klinisk forskning inden 
for kardiologi/nefrologi
Nefrologisk afdeling på Rigshospitalet søger en medicinstuderende med interesse inden 
for kardiologi og/eller nefrologi til et klinisk forskningsprojekt med holtermonitorering af 
patienter i dialysebehandling. 

Baggrund: Kronisk nyresvigt er forbundet med 10-20 gange øget risiko for hjertekarsygdom. 
Arytmier og ’sudden cardiac death’ udgør >1/3 af alle dødsfald blandt patienter i kronisk 
dialysebehandling. Viden herom er fortsat begrænset.

Formål: At undersøge forekomsten af forskellige arytmier hos patienter i kronisk 
dialysebehandling samt forskellige arytmiers betydning for udvikling af kardiovaskulær 
sygdom eller -død 

Om jobbet: Du vil primært blive tilknyttet Forskningsgangen på Nefrologisk Afdeling på 
Rigshospitalet, hvor du vil få en plads blandt andre PhD- og forskningsårsstuderende og 
have dine nærmeste vejledere let tilgængelige. Projektet gennemføres i samarbejde med 
hjertemedicinsk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital. Du vil indgå i et samarbejde med 2 
andre forskningsårsstuderende omkring det daglige ansvar for et klinisk projekt og dine 
arbejdsopgaver vil omfatte patientinklusion, på- og afmontering af holtermonitorer og 
indtastning af data. Sideløbende har du mulighed for oplæring og gennemførelse af en 
kandidat- eller bacheloropgave inden for registerforskning i kardiovaskulær sygdom med 
henblik på publikation. Arbejdssted vil primært være Rigshospitalet og med enkelte ugedage 
på regionens øvrige dialyseafsnit. 

Om dig: Du er medicinstuderende og har færdiggjort 4. semester bachelor. Du er organiseret, 
engageret, en god samarbejdspartner samt empatisk og venlig over for deltagende patienter. 
Du kan starte i foråret 2022 og være tilknyttet projektet 12 måneder frem.
Vi tilbyder: 
• Ansættelse af 12 måneders varighed med løn (10.000 kr./md.)
• Udarbejdelse af kandidat- eller bacheloropgave under kyndig vejledning 
• Førsteforfatterskab og mulighed for medforfatterskaber
• Erfaring med både klinisk og registerbaseret forskning 
• Mulighed for at etablere kontakter med kardiologer og nefrologer i hele Region 

Hovedstaden
• Vejlederteam bestående af: 1. reservelæge PhD Nicholas Carlson, læge PhD-

studerende Ellen Linnea Freese Ballegaard, klinisk lektor PhD Morten Lamberts

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, ser vi frem til at modtage din motiverede 
ansøgning og CV senest den 31/12-2021, hvorefter ansættelsessamtaler bliver afholdt. 
Ansøgning og spørgsmål rettes til nicholas.carlson.01@regionh.dk.

Personlig assistent søges til Øre-Næse-Halskirurgisk 
overlæge på Hillerød Hospital!
Kunne du tænke dig at få muligheden for komme i ”mesterlære” inden for øre-næse-hals 
specialet og samtidigt blive fortrolig med Sundhedsplatformen? Så er du måske, den vi søger!

Vi er aktuelt tre lægestuderende og får brug for én ekstra kollega til at indgå i teamet som 
personlig assistent for en Øre-Næse-Halskirurgisk overlæge på Hillerød Hospital. 

Vores arbejde ligger i dagtiden i hverdagene fra kl. 08.00/09.00 til senest kl. 16.00 i 
ambulatoriet og på sengeafsnittet. Ind i mellem følger vi med på bagvagt. 
Det går ud på at skrive journaler i SP, som dikteres direkte, dokumentere diagnoseliste, 
SKS-kodning og bestille ordinationer. Vi har ikke patienter selvstændigt, men er velkomne 
til at se med. 

Vi planlægger vagtdækning indbyrdes. Forvent max. 1-2 vagter om ugen på forskellige 
ugedage, men vi er fleksible og hjælper hinanden. 
Arbejdsmiljøet er roligt, og der er rigtig god mulighed for både at lære teori og tilegne sig 
praktiske kliniske færdigheder under supervision.

Krav:
• Startet på kandidaten, gerne bestået 7. semester.
• God til at skrive på computer. Gerne erfaring med sundhedsplatformen (SP). 

Man behøver ikke have haft basiskurser i SP eller ØNH-kurset, men erfaring vægter. 

Send en kort motiveret ansøgning på maks. ½ A4 side samt CV til: 
grethe.badsberg.samuelsen@regionh.dk.
Hvis du har spørgsmål, så skriv endelig en mail eller ring på: 21924368.
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Panumkorets julekoncerter
Kom til julekoncert med Panumkoret julen 2021

7. december kl. 19:00 i Brøndby Strand Kirk, 
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
Der er desværre ikke flere aktiviteter for dette semester, men vi er tilbage med et nyt 
spændende program for næste semester efter nytår. 

Vi glæder os til at præsentere vores program for næste semester her i MOK. 

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

“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Research Centre for Anaesthesiology and Intensive 
Care Medicine søger forskningsårsstuderende til 
start 2022 
Research Centre for Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (RCAI) ved Næstved, 
Ringsted og Slagelse (NSR) Sygehuse tilbyder mulighed for at udføre kandidatspeciale 
(22,5 ECTS), hvor man dels har sit eget forskningsprojekt (1. forfatterskab), dels indgår i 
afdelingens øvrige kliniske projekter.

Vi søger én eller flere medicinstuderende med interesse for klinisk anæstesi, regional 
anæstesi og postoperativ smertebehandling. Afhængigt af om du tilknyttes i Slagelse 
eller Næstved, vil du indgå i projekter sammen med én eller flere ph.d.- studerende og du 
vil desuden være sammen om P2D2-study (Patient Perceived Discomfort and Duration of 
peripheral nerveblocks) med de andre forskningsårs-studerende. Vi har en række projekter, 
som vil være egnede til kandidatspeciale og efterfølgende publikation. Derudover vil du 
indgå på lige fod med de øvrige medlemmer i RCAI’s aktiviteter.

Arbejdssted er projektafhængigt og som udgangspunkt på enten Slagelse eller Næstved 
Sygehus. De nærmere omstændigheder aftaler vi sammen på forhånd og vi er meget lydhøre 
for dine ønsker eller præferencer.

P2D2-study er et fortløbende studie af patienternes oplevelse af kirurgi i perifer nerveblokade 
og vi arbejder på, at vi fra foråret 2022 tillige kan inkludere centrale blokader i databasen 
afhængigt af, hvor mange der søger dette job. Der er ligeledes øvrigt kvalitetsarbejde i 
forbindelse med vores traumekald under opsejling og dette forventes at blive en del af 
arbejdet fra foråret ’22. Arbejdet vil her primært være journalopslag og registrering af 
undersøgelser, skanninger og fund. Alt efter interesse og muligheder, kan det komme på 
tale, at blive tilknyttet øvrige af vores projekter.

Vi kan tilbyde et ungt og nytænkende forskningsmiljø på Slagelse og Næstved Sygehuse 
med store muligheder for at gøre en forskel for patienten gennem kvalitetsarbejde – hertil 
vil der være mulighed for at gå med i klinikken og suge til sig, da vi mener at kvalitet for 
patienten udvikles tæt på patienten. Ligeledes forventer vi, at der kan laves 1 publikation 
for hver 6-12 måneders arbejde der lægges. Arbejdet vil blive udført i hverdagene i dagtid 
og ingen vagter.

Vi søger medicinstuderende til et 22,5 ECTS kandidatspeciale med start senest fra 1. 
februar 2022, gerne før. Hvis den studerende har mulighed for at kombinere sit 5. semester 
kandidat forskningsspor med opsparet mulighed for orlov, til samlet 1 års ophold, vil dette 
blive foretrukket.

Løn svarende til standarden for skolarstuderende på 10.000 DKK om måneden.

Vi forventer at du har en interesse for klinisk anæstesiologi samt sætter dig ind i statistik-
programmet R, da vi anvender dette. Uanset om du søger i forbindelse med forskningsår 
eller kandidat-opgave vil vi se frem til at modtage din motiverede ansøgning samt CV – eller 
ring for en uforpligtende samtale.

Hvis du har interesse i ovenstående, behov for yderligere information/spørgsmål, så 
kontakt Klinisk lektor Daniel Hägi-Pedersen (dhag@regionsjaelland.dk ;21517167) eller 
ph.d. studerende Asger Mølgaard (asman@regionsjaelland.dk; 93566276). Send CV og 
kort motiveret ansøgning. 

Ansøgningsfrist: Snarest.                                             
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Forskning i det private
Hvornår: Onsdag 15. december 2021 kl. 16:15-18:00
Hvor: Nielsine Nielsen auditoriet (Mærsk)

Kan man overhovedet bruge sine lægeuddannelse i de private lægemiddelvirksomheder? 
Hvilke fordele og ulemper er der i industrien ift. det kliniske arbejde? Og er der rig mulighed 
for at forske og samtidig bibeholde sin patientkontakt? Går du måske rundt med lignende 
spørgsmål i tankerne eller er du i tvivl om, du nu er landet i den rette hylde i klinikken og 
derfor ønsker at høre nærmere om dine andre karrieremuligheder som læge, så stop lige 
op engang! 

Kom med bag scenen, hvor PUFF løfter sløret for, hvordan det er at forske i en privat 
virksomhed, når to forskere fra hhv. Novo Nordisk og LEO Pharma deler ud af deres 
personlige erfaringer.

Hvert foredrag vil vare en halv time, hvorefter der vil være tid til at stille spørgsmål. 
Arrangementet er en enestående chance for at få be-/afkræftet de spørgsmål man måtte 
have om livet udenfor klinikken. Så tag din læsemakker under armen, og kom før de andre 
på læsesalen!

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

// PUFF (Panums UngdomsForsker Forening)
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Filmaften 14/12 kl 20:00
 Vi skal se

Studenterklubben holder åbent 
for daglig drift til og med 
mandag d. 13/12

Skrab 3 x Jan Bittermann
Og vind 8 eksemplarer af 
M & K
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En forsømt fortælling pt. 5
I den begyndende juletid, langt efter lukketid, bevæger sig en slem mand ind på Panum/Mærsk tårnets lukkede 
faciliteter. Han sniger sig frem, som han har gjort så mange år, uden at lave en eneste lyd... Han er vant til det, 
og hopper kun ud af sin julehadende hule én gang om året. Han er en bitter, indelukket mand, uden humor og 
uden juleglæde. Han er nemlig en moderne tids ”grinch”...
Han har ét mål, og det er at ødelægge julen! Han sniger sig frem og har remedier med... Han starter med at 
tilsøle mundbindene ved indgangen med rejejuice. Det er hans specialitet, noget han selv drikker hver aften 
som thé, men som han ved ingen andre kan lide. SÅ! Han hører en lyd og sprinter mod Mærsk juletræet! Han 
gemmer sig iblandt grenene og ser en sikkerhedsvagt lyse med lommelygte på toppen af trappen. Han fløjter 
og virker upåvirket. Den moderne grinch bliver ikke set, og efter at have slikket på samtlige juledekorationer 
på træet, fortsætter han ind i kantinen. Woops! På vejen snubler han på en efterladt efter 14:30 rest-madpakke 
fra kantinen. Han kan ikke undertrykke det reaktive ”fuck!” der kommer af dette. Oppe fra 2. sal i Mærsktårnet 
skriger sikkerhedsvagten nu ”HEEEY!!”. Grinchen er ved at blive opdaget, men kan ikke stoppe nu! Missionen 
er ikke fuldført! Han tager sin spritnye limegrønne permanent marker (det eneste han køber fra ny hvert år) 
frem. Han skriver på de store kantinevinduer: ”Grinchen var her. FUCK JULEN MAND!”. Han fniser smugt 
for sig selv: ”Hehe, det her vil virkelig deprimere de julefanatiske nullerter!”. Åh neeej! Sikkerhedsvagten er 
her fandme stadig. Han har hørt den hvinende lyd af tusch på glas. Men for fanden da! Grinchen kan ikke 
stoppe nu, og der er én ting han skal nå! Han griber fanatisk flere af de skåle med pebernødder der står fremme 
på samtlige kantineborde, som er dækket op til julehygge næste dag. Imens pebernødderne flyver rundt og 
skålene skramler løs, løber grinchen hen og fylder skålene med vand så pebernødderne bliver våde og sjaskede. 
”Heeey! hey! HEY! HVA FAND’ LAV’T DU!?” Den jyske sikkerhedsvagt har spottet grinchen fra trappen og 
løber derned. Grinchen ved det er for sent og kan ikke stoppe sin adfærd. Løbende griber han flere og flere 
skåle, udsjasker dem og sætter dem tilbage på bordene. Sikkerhedsvagten flyver nærmest ned af trapperne og 
netop når grinchen når de sidste skåle, uheldigvis dem på bordet ved foden af trappen, griber sikkerhedsvagten 
fat i kraven på Grinchen, og han er fanget. Sikkerhedsvagten råber ”Efter alle de år, fandt jeg dig fandme!”. 
Grinchen sukker: ”Hvis det ikke var fordi jeg skulle tilsøle de skide mundbind på grund af den her lorte 
pandemi, som jo også lorte-gjorde at jeg missede sidste år julehadsparade, så havde jeg nået det! Og var ikke 
blevet opdaget!”
Men opdaget blev den moderne grinch omsider i året 2021 og julen kan for én gangs skyld forløbe fredeligt i 
Mærsktårnet, med ro i sjælen når man ved at julegrinchen nu er bag tremmer.
Og i spørger hvem var det så, mons tro? Det var en af vores egne: Andreas Lorte-Höier. 

En æra er afsluttet. En æra er afsluttet. 
Vi kan endelig få Vi kan endelig få 
en GOD JUL!en GOD JUL!

Billede lånt af BT, efter anonym kilde har 
indleveret det.

Af Alice // MOK-red

Studenterklubben holder åbent 
for daglig drift til og med 
mandag d. 13/12
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Det er svært at skrive noget om årets sidste måned, uden at det bliver kliché. Men, når jeg nu en
søndagmorgen alligevel ufrivilligt vågnede kl 06:30, kan den åndssvage søvn som er så vigtig for
læring, hukommelse, immunforsvar og whatever, finde nogle andre at forbarme sig over. December
er jo en kæmpekliché hvor man laver det samme år efter år, så hvorfor ikke lade min grød-hjerne skrive
en klichétekst mens jeg lytter til de samme julesange som jeg lyttede til i går, i forgårs og som jeg vil
lytte til i morgen.

Der er stadig to uger tilbage af Panumåret 2021, men for os som har været til eksamen for nylig, er det
svært at tage sig sammen og åbne den støvede genetikbog. Vi kunne godt holdt ferie nu. Og for
dem, der endnu ikke har haft eksamen og braser ind i december med eksamensstres hængende over
sig, er det måske svært overhovedet at registrere at vi allerede er inde i en ”lidt anderledes måned”. Men
uanset hvilken situation man befinder sig i, kommer december for de fleste lige så pludselig som den
forsvinder.

Tendensen til at overfylde kalenderen med julefrokoster og andre mere eller mindre obligatoriske
julearrangementer er nok velkendt for de fleste. I udgangspunktet er dette en god ting man skal være glad
for, men jeg tvivler på at jeg er alene om at føle mig lidt kvælt af decemberkalenderen. En tid som ideelt
set skal bære præg af eftertanke og ægtefølt tilstedeværelse (undskyld for de klamme ord!), bliver hurtigt
forbigået når man forhaster sig igennem Forelæsning, Føtex, Frokost, Fest og Familie.

For os følsomme fjolser, som i overfyldte perioder græder bare vi bliver pirket i siden, er det måske i år en
lille trøst at vi udover de sædvanlige i-landsproblemerne, også har Omikron at klage over. Som om det
ikke var tilstrækkeligt med et forår med nedlukning, krise i sundhedsvæsenet, Talibans fremtræden i Afghanistan
og nok en migrationskrise i Europa, har virusset igen set sit snit til at ødelægge forventningens glæde (ja,
dette er stadig en klichétekst!). Bliver mit coronapas rødt i 14 dage nu? Og mon om jeg overhovedet kan
rejse hjem til jul? Kombinationen ”corona-usikkerhed, men jeg haster gennem det hele alligevel” gør måske
os ikke fuldt så-hårdføre lidt mere ømfindtlige end normalt.

Forleden dag talte jeg med nogle venner om hvordan vi på medicin internt vil beskrive ”den perfekte
medicinstuderende”. Vi kom hurtig frem til, at den stereotypiske opfattelse drejer sig om en studerende
som består alle sine eksaminer, samtidig som at h*n bruger minimalt med tid på at læse, har gang i alt
muligt andet sjovt, er supersocial og har mindst to studiejobs, hvoraf den ene er et eller andet
banebrydende forskningsprojekt.

Vi ved jo alle, at de supermennesker ikke findes, men idealet lever i bedste velgående. Ja, vi er
gode til at fortælle hinanden hvor trætte vi er og hvor lidt vi forstod til forelæsning. Men måske skal vi
blive bedre til at fortælle hvor fucking meget vi var nødt til at læse for at bestå eksamen, og hvor lidt
andet vi magtede? Eller at vi efter en travl uge var nødt til at sidde i en stol derhjemme hele
weekenden for overhovedet at komme sig igen?

Vi snakker hele tiden om, hvor vigtigt – og ja, hvor beundringsværdigt – det er at lave andre ting end
studiearbejde. Og det er sandt. Men en gang imellem er det okay, og måske helt nødvendigt, ikke at lave en skid.
Hvis man har brug for en pause, står det faktisk respekt af at melde sig lidt ud af hamsterhjulet en gang imellem.
For nogle betyder det en aften eller to om ugen, for andre et semester hvor man holder fri (uden at man
tager på en eller anden fed og dyr rejse), eller måske begge dele.

Hvis man i stedet for underskud, skal få overskud af decembers travle gang, skal man huske at tage de helt
hjernedøde pauser, der man kan tillade sig selv at være lidt indadvendt. En mulighed er at sne inde i Ikea.
En anden er at tage sig tid til at lytte til sine klichéjulesange, og bruge dem til at tænke lidt på året som
er gået, og at det om et øjeblik er forbi.

(Jeg tror ikke det du lytter til i december 
tæller med i din year-wrapped 2022 på 
Spotify;)

PAUSERPAUSER

Fordi december er en Fordi december er en klichékliché

Af Åsne // MOK-red. Af Åsne // MOK-red. 
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Julen står for døren og det bliver mere og mere koldt at komme til og fra Panum. Hænderne er begyndt at 
fryse fast til cykelstyret, du har flere gange overvejet at gå i vinterhi inde i Panum Strikkeklubs bløde nissehue 
og blive der til eksaminerne er overstået i januar.  Men du hænger i, og den eneste form for motion du fik 
gennem din cykeltur bliver erstattet med en klaustrofibisk bustur, som i øvrigt har flere smittetilfælde end 
Studenterklubben (eller måske faktisk ikke). Din krop er generelt i forfald, men vi starter lige et sted af gangen.
–Lad os introducere MOK’s vitaminmangel-guide. 

Du kommer hjem fra Panum med en træthedsfølelse, du er irritiabel og har muskel- og knoglesmerter. Du 
har flere gange lagt mærke til blødninger fra dit tandkød, men har skudt det hen med, at der vist også var en 
del pirater og sørøvere, der oplevede det – og de er jo meget seje. Du ser flere og flere blødninger i huden og 
åndedrættet er også  begyndt at svigte. Du har talt din RF til hele 28 og du bliver i tvivl om du har fået corona. 
5 PCR-test senere er du stadig negativ. Det er nu du kommer i tanke om, at C-vitamin er en vigtig co-faktor i 
omdannelsen af prolin til hydroxyprolin. Og det er nemlig helt rigtig – godt husket! Du giver dig selv et klap 
på skulderen, men ved slet ikke hvad du skal gøre med den information. Du slår op i MOK, som selvfølgelig 
har svaret. Se bare her: 

Du har skørbug og mangler vitamin C. 

5 nemme måder at få mere vitamin C i DIT liv:

1. Tilføj appelsin til rødkålssalaten – din mor er heldigvis blevet sundhedsfreak 
og vil helst have den rå rødkålsalat. Da du foreslår at tilføje appelsin i salaten bliver 
hun meget imponeret  - du er ikke kun sluppet af med din skørbug, men også vundet 
point hos mor.

2. Appelsin-GLØGG – genial ide du fik der. Du tilføjer alkohol til appelsinjuice  
og serverer det til årets julefrokost, da klokken allerede er over 24 er der ingen, der 
bemærker, hvor vammel varm appelsinjuice er. Skørbugen og julefrokosten er nu 
reddet – tak MOK!

3. Æbleskiver med hybenmarmelade - HYBEN har høøøjt indhold af C-vitamin, 
hvem vidste det? (udover MOK). Æbleskiver kan alle jo lide og hvis du ikke lige 
ved, hvor du skal købe hybenmarmelade, så sælger Klaras far det i den ’Rustikke bod 
i Strandby. Når du alligevel er kørt fem timer til Nordjylland, kan du jo samtidig købe en 
træ-stork og hybenrose-sukker, som han også sælger. 

4. Juleand med et strejf af broccoli – Du forklarer din far, at du har fået skørbug 
og at du bliver nødt til at tilføje noget til juleanden i år. Han bøjer sig og siger, at du 
kan gøre hvad du vil med anden i år. Så du propper juleanden med rå broccoli. 
Den eneste rest der er fra julebordet er broccolianden, som du spiser d. 25 december.

5. Appelsinranke – du skærer en appelsin ud i skiver og tørrer dem i ovnen. De 
tørre appelsinskiver laver du til en ranke med gavebåndet fra din sidste adventsgave 
(det har du selvfølgelig gemt som den gamle dame, du er). Appelsinranken hænger 
du op i din entré, og du mærker hvordan den blotte tilstædeværelse af C-vitamin har 
helende effekter. Det går også meget bedre med dit dating-game, efter den ranke er 
kommet op. Måske er det æstetikken i appelsinranken, du har tilføjet til din lejlighed. Måske
er det fordi dit tandkød er holdt op med at bløde. 

MOK’s store vitaminmangel-guide – ’winter edition’ 

Marie og Klara // MOK-red.
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Julebank

Jerne Auditoriet
Onsdag den 15. december 
Kl 17:15

Med glögg og æbleskiver i 
Studenterklubben efterfølgende

HUSK dit studiekort med det nyeste 
FADL medlems-klistermærke

Mange lækre præmier 
- både for bachelor- og kandidatstuderende!


