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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 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

I  UGEN SKER DER ALT MULIGT PÅ PANUM. MOK  
UDKOMMER FX I DAG! MOKS REDAKTION ER FALDET SOM 
FLUER, TIL ALSKENS SYGDOMME, OG UNDERTEGNEDE 
KAN SLET IKKE NÅ AT LÆSE OP PÅ ALLE DE DEJLIGE 
TING, SÅ HER FÅR I BARE MIT LYNHURTIGE OVERBLIK 

Mandag: MOK udkommer online! WUHUU! Velkommen 
tilbage og velkommen til alle jer nye!

Tirsdag: MUNDBINENDE RYGER! Jeg skal spille badminton.  
Det er den 2/2/22 :O

Onsdag: Martha spiller squash med sin storebror.

Torsdag: Hold 101 og 108 har rusintro hos FADL. Alle andre 
hold har også fået en invitation, se side 15. for datoer.

Fredag: BYEN! Ud og del mundvand med en masse 
fremmede mennesker! 

Lørdag: Undertegnede skal til Harry Potterfest.

Søndag: Maratondag med Panum revyen, hvor alle de gode 
sketches og sange spilles igennem, og de aller, aller sjoveste 
udvælges. Glæd jer, og sæt kryds i kalenderen i uge 8, når 
revyen vender tilbage efter alt, alt for lang tid.
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”Uddannelsessystemet skal revolutioneres, 
og verden skal reddes”, formaner det så-
kaldte Studenteroprøret ´22. Oprøret, som 
fortrinsvis består af studerende fra huma-
niora og de samfundsvidenskabelige ud-
dannelser, har den sidste måneds tid rettet 
højlydt kritik mod en uddannelsespolitik og 
præstationskultur, som de hævder skaber 
en ”historisk mistrivsel” blandt studerende. 

Foreløbigt er det en ensom kamp de kæm-
per. På trods af at vi er så pressede, som 
vi elsker at fortælle at vi er, er der ingen 
tegn til opbakning fra studerende indenfor 

Panums højborg.  

Er de medicinstuderende blevet for konfor-
me, eftersom vi hverken rammes af økono-
miske nedskæringer og udflytning af stu-
diepladser? Eller er der gode grunde til at 
lade være med at træde vandet og inddra-
ges i et oprør, der fremstår som retnings-
løst i sit forsøg på at redde verden fra den 
strikt optegnede vej mod at blive akademi-

ker? 

Jeg siger retningsløs, fordi der ikke er få 
ting, Studenteroprøret ´22 forsøger at gabe 
over på vejen mod revolution. Oprinde-
lig sprang oprøret ud som en protest mod   

STUDENTEROPRØRET ‘22

MANIFEST 

I. Vi kræver en ny Universitetslov
II. Refinansiering af uddannelse
III. Nedlæg den politiske aftale om ‘Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele 
Danmark’
IV. Færre tests, eksaminer og karakterer
     -Feedback skal være en obligatorisk del for al karaktergivning
V. Øg dimittendsatsen

Folketingets plan om at flytte studiepladser 
ud af de store byer. Nu rummer det også 
krav om at hæve dagpengesatsen for ar-
bejdsløse dimitterende, tilbagetrække de 
økonomiske besparelser ved uddannelses-
institutionerne og afskaffe den ”markeds-

baserede ledelse” af universiteterne. 

Bevægelsen har også et ideologisk udtryk, 
idet den anser de unges hamsterhjul-til-
værelse som et resultat af et samfund, hvor 
det «altoverskyggende formål er hurtig 
profitskabelse». Det hedder sig at de man-
ge tests, talkarakterer uden feedback og 
presset om at fuldføre på normeret tid, er 
årsagen til en konkurrencestyret generati-
on præget af stress, depression og angst.

I forhold til oprørerne er de medicinstude-
rende i en mere privilegeret position, da in-
gen politiker tager ordene ”naturvidenskab” 
og ”besparelser” i samme mund. Nogle af 
os er nok lidt misundelige på de frie sjæle 
der ude på KUA, som måske i større grad 
har valgt studium efter hjertets begær, og 
ikke efter hvor det er nemmest at få et job 

efter endt uddannelse. 

(forsætter på s.4)

Der er oprør i luften
-	men de medicinstuderende følger ikke med
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Som medicinstuderende vil vi selvfølgelig 
også gerne sige, at vi har alle de idealisti-
ske årsagerne til at læse medicin. Men det 
er da også godt at uddanne sig til noget, der 
nærmest garanterer arbejde og høj ind-

komst idet man træder ud af højborgen.

Pointen er uanset, at hvis man som medi-
cinstuderende kan se længere end til FADLs 
vagtbureau over vejen, kunne man jo over-
veje at bakke op om oprøret. Såfremt man 
er imod den gældende uddannelsespolitik, 
naturligvis. Dette illustrerer hvorfor Stu-
denteroprøret ´22 skyder sig selv i foden – 
ved at ville for meget, mister de potentiel 
støtte fra studerende, som godt kan sige sig 
enige i at det er for meget pres og stress 
på uddannelserne, men som ikke nødven-
digvis ser hvorfor det er problematisk med 
enten udflytning af studiepladser eller en 

spinklere fremtid for humaniora.

Når jeg nu anklager de medicinstuderen-
de for at sove i timen, handler det allige-
vel mest om, at hvis der er nogen som kan 
genkende studierelateret stress, bør det 
være os. Sådan set undrer det mig, at der 
ikke er flere medicinstuderende på banen. 
Men, hvis det er noget vi faktisk er gode til 
på medicin, er det måske at vi ikke lige så 
nemt som oprørerne på HumSam-uddan-
nelserne lader os reducere til et karakter-
tal. Dette på trods af, at det med dagens sy-
stem udelukkende er tallene, der afgør om 

man er god nok til at blive læge.

Oprøret ønsker også mere personlig fe-
edback på uddannelserne. Men måske 
kan det også være noget hensigtsmæs-
sigt i, at ”generation sart” bliver bedre til 
ikke at knytte sin identitet til tallene på en 
karakterudskrift? Jeg kan nødig forestille 

mig noget mere individcentreret end at vi, 
som oprøret forlanger, skal få personlig fe-
edback på alt vi laver, og ovenikøbet skal 
kunne undsige os fuldstændigt fra karak-
terer. Studenteroprøret ´22 hævder, at da-
gens uddannelsesinstitutioner hindrer os i 
at blive selvstændige og kritisk tænkende 
mennesker. Hvis de samtidig også mener, 
at vi skal holdes i hånden gennem hele stu-
diet, er de selv med til at gøre os mindre 

egenrådige.

Studenteroprøret ´22 skal redde verden. 
Men de skal allerførst redde sig selv, som 
det står skrevet i manifestet. Og det er først 
her jeg virkelig har svært med at tage op-
røret seriøst. Som universitetsstuderende i 
et af verdens mest generøse velfærdssam-
fund, er det måske ikke én selv man skal 
starte med at redde. Endvidere påstår op-
røret at vi lever i et samfund, ”hvor vi stu-
derende ikke længere føler os repræsente-
ret”. Men med al den medieopmærksomhed 
oprøret har fået, er det vel snarere modsat. 
En dag uden noget fra generation selvof-
fergørelse i medierne, hører sjældenhe-

derne til. 

Selv bliver jeg nok altså ikke en del af no-
get oprør denne gang. Engagement skal 
dog altid ønskes velkommen, for det er 
bedre at sige noget end ikke at sige noget 
som helst. Men skal oprøret evne at omfav-
ne flere studerende, bør det indsnævre og 
spidse sit fokusområde til. Man bliver ikke 
mere end et fingeraftryk på magtens mure, 
hvis man som lidende - men trods alt eks-
tremt privilegeret Københavner-ungdom 
- forlanger at få hele sit liv fikset i et og 

samme åndedrag.

Åsne, MOK.red
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KAN DU din akutte ultralydsprocedure? 
Nej - fair nok!
Vi glæder os til et spændende kursus med dig og din læring i fokus.
TILMELDING netop åbnet på www.sats-kbh.dk
Teoretisk og praktisk kursus med gennemgang af de to akutte ultralydsprotokoller eFAST 
og FATE afholdes d. 29 marts 2022 fra 08:15-16:00 på Panum.
Før kurset udsendes materiale, der gennemgår protokollerne.
To læger med stor erfaring i FATE-protokollen samt to læger med erfaring i eFAST-protokollen 
er undervisere på kurset.
Kurset starter med en teoretisk gennemgang af ultralyd generelt, eFAST og FATE, samt 
indikationer og kliniske problemstillinger hvor protokollerne er relevante.
Den resterende del af kurset foregår hands-on hvor kursisterne deles i grupper der skiftevis 
arbejder med eFAST og FATE.
På stationerne demonstreres den praktiske udførsel af protokollerne først af underviserne, 
hvorefter kursisterne praktisk udfører protokollerne på hinanden eller på figuranter. Hands-
on tiden prioriteres højt!

Frokost er inkluderet. Bestået 4. semester og medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding. 
Der er plads til 16 deltagere og prisen er 125 kr. pr. deltager.
Tilmelding er netop åbnet og gøres via www.sats-kbh.dk
Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til kursusansvarlig, 
Oscar Rosenkrantz på oscar.rosenkrantz@gmail.com.

Vi ses!  De bedste hilsener SATS

TILMELDING TIL GO-WEEKENDEN ER NU ÅBEN
18.-20. marts 2022
Den længe-ventede faglige weekend løber af stablen i foråret og det er NU du skal slå til, 
hvis du vil sikre dig en plads! 
Temaet er i år: “Vi tager pulsen på GynObs” og vi har samlet en række oplægsholdere samt 
undervisere, der glæder sig til at komme og fortælle om det, de brænder allermest for 
ved GynObs.
Der er et begrænset antal pladser - så skynd dig ind og 
find information om weekenden på facebook-eventet: GO 
Weekend 2022.

Mange GO’e hilsner,  
Planlægningsgruppen GO København

 A N N O N C E R

STUD. MED.  STUDIEJOB - SE HER
Herlev/Østerbroundersøgelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital søger snarest 
Stud.Med’er,  
Du vil blive en del af et team på ca. 40 studerende, hvor der er 8 på vagt dagligt mandag-
torsdag.  Du er forpligtet til at tage minimum 1 vagt om ugen, også i eksamens- og 
ferieperioder. Mødetid er kl. 15.15.

Herlev/Østerbroundersøgelsen er kort fortalt en befolkningsundersøgelse, der har som 
formål at øge vores medicinske viden om mange forskellige alvorlige sygdomme, som 
hvert år rammer mange tusinde danskere. Prøveindsamlingen foregår hver uge året rundt 
mandag til torsdag med mødetid for deltagerne mellem kl.15:30-19.00.

Deltagerne får et alment helbredscheck, som indbefatter, at der bliver taget blodprøver, 
målt blodtryk, gennemgået spørgeskema, taget talje/hofte mål, målt ankel/brachial-index, 
udført lungefunktionstest mm.
Når sidste deltager er gået hjem, skal der nedfryses blod til biobank, pakkes journaler mm 
og gøres klar til næste dag. Vagten slutter derfor først, når man er færdig, typisk kl. 22:30-23.

Hvis din tidshorisont er under ½ år har det ingen interesse, da der går noget tid, før man 
er dus med alle opgaverne.
Oplæring vil finde sted med 3 oplæringsvagter.
Du skal være MEGET omhyggelig, systematisk, fleksibel og mødestabil. 
Vi tilbyder et relevant studiejob i en aktiv forskningsafdeling med et godt 
arbejdsmiljø.  
Ved spørgsmål ring til Anja Jochumsen 38686638 eller Lisbeth Gregersen 38683306 for at 
høre nærmere.               
Ansøgning sendes via mail til:
anja.jochumsen@regionh.dk & lisbeth.gregersen@regionh.dk (Send til begge adresser).

Ansøgningsfrist: 28. februar 2022      

https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/
forskning/Sider/Herlev-oesterbroundersoegelsen.aspx                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Summer Course in International Health
1. - 19. August 2022
Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed og 
dermed også være sikret optag på ”Int. Study Exposure – Health Provision in Tropical Africa” 
med klinisk ophold i Tanzania efterår 2022 eller forår 2023?
 
Så meld dig som medarrangør! Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt 
stykke arbejde før og især under kurset.
De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af ansøgere, 
planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal kunne deltage i 4 
planlægningsmøder i marts, april, maj, og juni og 31. juli det meste af dagen samt et 
opsamlingsmøde med middag efter kurset. Der vil derudover være ad hoc møder af 
kortere varighed.
Der vil være undervisning hver dag i tidsrummet ca. 9-16 fra d. 1.-19. august, hvor det 
forventes at du er til stede. Desuden enkelte aftenarrangementer.

Du får en værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber og 
kontakter inden for feltet. 

Kurset er velorganiseret – har eksisteret siden 1967 ( tidl. ”Tropekurset” ). 
For at komme i betragtning som medarrangør skal du opfylde betingelserne for optag på 
”Int. Study Exposure – Health Provision in Tropical Africa” under det valgfrie 5. semester 
på kandidatuddannelsen i medicin: https://kunet.ku.dk/studie/medicin-ka hvor du 
automatisk optages til 8 ugers klinisk ophold i Tanzania i enten efterår 2022 eller forår 2023 
(medarrangører har stærk medindflydelse på egen udsendelsesperiode).

Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommer kursus 
koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk 
Inden 22. februar kl. 12.00, 2022. 
Vi glæder os til at høre fra dig!

www.sund.ku.dk/uddannelse/sommerkurser

Medicinstuderende søges 
til tidsbegrænset stilling 
på forskningsprojekt på 
Abdominalcenter K
Vi søger en engageret, fleksibel og selvstændig 
medicinstuderende til hjælp til praktiske 
opgaver på Ph.d.-projektet ”Det Nationale Tarmkræftscreeningsprojekt - en detaljeret analyse 
af patientrelaterede og økonomiske faktorer” fra omkring d. 1. marts 2022. 
Abdominalcenter Ks forskningsenhed, har både projekter i medicinsk gastroenterologi 
og kirurgi. Der er høj publiceringsaktivitet med mange aktivt forskende læger. Du får altså 
mulighed for at indgå i et aktivt forskningsmiljø.
Studiet, du kommer til at arbejde på, er baseret på spørgeskemaer, der skal afklare, hvorfor 
folk, der er inviteret til tarmkræftscreening, ikke deltager. Vi har udviklet og valideret 
et spørgeskema, som skal sendes ud til 2500 tilfældige danskere, der er inviteret til 
tarmkræftscreeningen.

Arbejdsopgaverne består af at pakke spørgeskemaer og andre dokumenter i kuverter og 
sende dem. Det er en tidsbegrænset stilling, og du forventes at blive færdig senest ved 
udgangen af april, men meget gerne før. Arbejdet kommet til at foregå i forskningsenheden 
på Abdominalcenter K på Bispebjerg og vi kan aftale indbyrdes, hvordan arbejdstiden 
skal ligge. Der er altså rigeligt mulighed for fleksibilitet for arbejdstiden, så længe vi når 
det til tiden.
Hvis engagementet, ambitionen og kemien er der, og du er på kandidaten, er der mulighed 
for at du på sigt kan få dit eget forskningsprojekt under min (og mine vejlederes) supervision.
Send CV og motiveret ansøgning til jannie.dressler@regionh.dk
Ansøgningsfrist d. 15.2.22 og ansættelsessamtaler foregår snarest herefter. 

Du aflønnes på timebasis på HK-overenskomst med en timeløn på 139,34 DKK/t.  

Internationalt Perspektiv – International Sundhed
5. semester valgfrit perspektiv på kandidaten 

Ansøgningsfrist 1. april 2022 til dette års

Summer Course in International Health og International Study Exposure – Health Provision 
in Tropical Africa med klinisk ophold i Tanzania enten efterår 2022 eller forår 2023

På sommerkurset, d. 1.-19. august, vil der være undervisning hver dag fra ca. 9-16 

Læs mere på kurser.ku.dk, søgeord: international health
 
Tilmelding via sund.ku.dk/uddannelse/sommerkurser/ og vælg International Health – 
Application Form

Eventuelle spørgsmål angående Internationalt perspektiv – International Sundhed kan stiles 
til kursusansvarlig Christian W. Wang på cwang@sund.ku.dk
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Forskningsår inden for akut hjertesvigt og 
lungeødem, Hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg 
Hospital
Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital, der forsker i 
akut hjertesvigt. Vi beskæftiger os primært med akut forværring af kronisk hjertesvigt, som 
er én af de hyppigste patient-typer på danske hjerteafdelinger, samt patienter med akut 
lungestase og lungeødem. Vi har flere projekter i støbeskeen, og herunder har vi adgang 
til et unikt datasæt med over 12.000 patienter med akut hjertesvigt. Materialet gør os i 
stand til at undersøge undergrupper af patienter med akut hjertesvigt, der har forskelle 
i karakteristika, prognose og muligvis behandlingsrespons overfor lægemidler. Vi søger 2 
forskningsårsstuderende til forskellige forskningsprojekter omhandlende akut hjertesvigt.
Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe og tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 
per måned. Du vil modtage personlig daglig vejledning af 1-2 vejledere og du vil 
kunne præsentere dine resultater i ind- eller udland. På længere sigt, hvis din interesse 
for akut kardiologi fortsat er til stede, vil du kunne fortsætte som ph.d.-studerende i 
forskningsgruppen. Afhængigt af hvilket projekt, du vil lave, vil du få kompetencer indenfor 
epidemiologisk forskningsteknik, statistik og databehandling, litteraturgennemgang, opnå 
erfaring med at præsentere forskningsresultater, samt lære at skrive videnskabelige artikler. 
Du vil få ansvaret for et selvstændigt projekt, og vil derudover i mindre grad hjælpe med et 
klinisk studie, som du også får del i.

Det er afgørende at du skriver mindst én artikel som førsteforfatter.
Vi forventer, at du er nysgerrig, hårdtarbejdende og ambitiøs. Men vigtigst er at du har 
interesse for akut kardiologi og har lyst til at forske. Opholdet kan med fordel kombineres 
med 11. semesters forskningsperspektiv. Vi forventer, at du efter forskningsårets udløb stadig 
er tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt og 
opstart af andre projekter.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning (evt bare et par linjer om dig 
selv og dine evt erfaringer med forskning eller akut kardiologi), CV og kopi af hidtil opnåede 
eksamenskarakterer på medicinstudiet. Det vil være en stor fordel, his du har erfaring med 
statistik (fx R). Vi vil gerne høre fra dig senest 21-02-2021. Du bestemmer, hvornår du gerne 
vil starte (men formentlig til sommeren 2022). Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat 
bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede.
Skriv til e-mail: Johannes.grand@regionh.dk , hvor du også er velkommen til at skrive for 
at vide mere. 

Med venlig hilsen
Olav W Nielsen, prof. overlæge      
Johannes Grand, læge, Phd   

Studerende søges til forskningsenheden på 
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på 
Rigshospitalet
Vi søger en forskningsinteresseret medicinstuderende til et projekt om forekomsten af 
recidiver efter thyreoidea cancer. 

Projektet har til formål at undersøge hvilke faktorer der øger risikoen for recidiv efter 
thyreoidea cancer. Projektet tager udgangspunkt i landsdækkende data fra 1995 og frem 
til i dag, og omfatter over 5000 patienter. 
Foruden omtalte projekt vil der være rig mulighed for at arbejde med andre projekter 
selvstændigt. Vi har god erfaring med at studerende arbejder med mere end et projekt under 
forskningsophold, så der altid er noget at gå videre med ved ventetid ifm. andet projekt. 

Arbejdet kan med fordel foregå som led i forskerperspektivet på 11. semester, eller som 
almindeligt forskningsår eller halvår.
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og læge og ph.d., Christian 
Grønhøj. 

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV 
E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk 
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål

Medicinstuderende søges til ØNH klinikken i Herlev
Jeg tilbyder en travl men afvekslende arbejdsplads med meget patientkontakt.
Min klinik ligger på Herlev Torv, hvor flere busser stopper samt kun 2 min på cykel fra Herlev 
station eller 30 min på cykel fra København.
I klinikken ses patienter med alle problematikker inden for Øre, Næse og Hals:
Både småbørn, voksne og ældre. Dem med småproblematikker, dem med kræft og dem med 
kroniske sygdomme. Se mere på min hjemmeside www.oereklinikken-herlev.dk 

Stillingen består af: 
Sekretærarbejde i form af telefonkonsultationer, booking af patienter i kalenderen, sende 
henvisninger samt sende podninger og histologi m.m.
Kliniske opgaver; foretage høreprøver, priktest, øreoprens, udlevering og instruering i brug 
af maskine til registrering af søvnapnø. 
Desuden rengøring og sterilisation af instrumenter.

Timer: primært 4,5t vagter (7.30-12.00)
Løn: 187 kr./t. 
Du skal kunne arbejde 1 gang om ugen. Jeg søger et team af studerende, der sammen vil 
kunne dække flere vagter hver uge. Det forventes at man vil kunne dække vagterne for 
hinanden ved behov.
Der bliver lagt vægt på, at du vil kunne arbejde selvstændigt, er pligtopfyldende, stabil og 
har gode samarbejdsevner. Desuden at du er effektiv og fokuseret samt glad og venlig over 
for mine patienter.
Du har afsluttet 2. semester
Tidligere erfaring fra arbejde i praksis, er en fordel.
Send en motiveret ansøgning samt CV til Nadia Bodnia på nadia_calvo@hotmail.com 
Eller på 40981300
Glæder mig til at høre fra dig!

Kandidatspeciale og/eller halvt eller helt forsk-
ningsår? 
Er du interesseret i forskning eller er går du og overvejer hvad dit kandidatspeciale skal 
omhandle? 
Så se her!

Copenhagen Trial Unit (CTU), Center for klinisk interventionsforskning, søger 
medicinstuderende til kvalitetstestning af publicerede meta-analyser og systematiske 
bedømmelser af litteraturen. Vi beskæftiger os med evidensgrundlaget for nuværende og 
fremtidige interventioner inden for forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje inden 
for alle specialer.  

CTU er en klinisk forskningsenhed med ekspertise i kliniske forsøg og som vejleder 
og samarbejder med forskere om kliniske forsøg og meta-analyser samt systematiske 
bedømmelser. Én af CTU’s kompetencer er den statistiske analysemetode Trial Sequential 
Analysis (TSA), som kan benyttes til at beregne, hvor meget data man skal have i en meta-
analyse. TSA kan derudover bruges til dimensionering af fremtidige forsøg og kan bidrage 
til at forhindre gennemførelsen af unødvendige yderligere forsøg. Forkert brug af TSA, øger 
risikoen for at konkludere at der skal laves mange flere forsøg end hvad der er unødvendigt 
(spild af resurser), eller at man har et tilstrækkeligt antal forsøg og forsøgsdeltagere, selv 
om dette ikke er tilfældet. Det er derfor afgørende at analysemetoden benyttes korrekt. 
Dette projekt tilstræber at klarlægge de mest almindelige fejl i TSA i publicerede meta-
analyser og systematiske bedømmelser samt at kvalitetsudvikle disse. Vi søger 2 til 3 
medicinstuderende til projektet. Arbejdsopgaven for den medicinstuderende vil efter 
oplæring være at gennemgå meta-analyser og systematiske bedømmelser og vurdere 
om de offentliggjorte TSA er udført korrekt samt at undersøge den overordnede kvalitet 
af meta-analysen (ved hjælp af AMSTAR 2.0). Man bliver derfor ekspert i kritisk læsning af 
meta-analyser og systematiske bedømmelser.  
Hvis du har forskerdrømme, er dette et perfekt sted at starte. Det giver en solid basisforståelse 
for forskning og samtidigt bliver du en del af et stærkt forskningsmiljø. Skal du ikke være 
forsker, men blot læge, så vil dette projekt give dig en brugbar indsigt i forskningsverdenen, 
som du vil kunne bruge klinisk.  

Projektet designes hen over sommeren og du vil kunne gå i gang ved semesterstart til 
efteråret. Arbejdsbyrden vil kunne afstemmes til at passe til dit kandidatspeciale. Du vil 
få medforfatterskab på mindst én hovedartikel samt flere afledte artikler. Får du blod på 
tanden vil der være god mulighed for et forskningsår med førsteforfatterskaber afledt af 
hovedprojektet. 

Projektet superviseres af Christian Gluud (professor, overlæge, dr. med.), som leder af CTU, og 
en del af CTU’s gruppe der har udviklet TSA-programmet. Desuden kommer du til at indgå i 
en gruppe bestående af:   Christian Gunge Riberholt, fysioterapeut, ph.d., postdoc (Afdeling 
for Hjerneskader, Rigshospitalet) , Markus Harboe Olsen, reservelæge, ph.d.-studerende, 
Joachim Birch Milan, medicinstuderende, 12. semester  
Hvis du er interesseret, kan du kontakte os på christian.riberholt@regionh.dk eller på 
telefon 22648823. 

KARRIERE KONSULTATION: 
Hvilken læge skal jeg være?
Kære medicinstuderende,

At vælge speciale er en stor beslutning – og selvom man har brugt mange år på 
medicinstudiet, er det langt fra alt, man har fået lov at stifte bekendtskab med. 

Derfor inviterer vi dig til en aften i Domus Medica, hvor repræsentanter for fem lægelige 
specialer, der spænder vidt, vil fortælle om deres arbejdsliv i korte, skarpe indlæg. Hvad er 
fordelene og ulemperne? Hvilke arbejdsopgaver kan man regne med at få? Hvor meget 
fylder forskning? Og hvad er fremtidsperspektiverne for specialet?

Efterfølgende inviterer vi på snacks og vin, og det vil være muligt at blive og stille spørgsmål 
til oplægsholderne, der både vil være yngre læger i uddannelse og erfarne speciallæger.

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet på dmsk.dk og kræver medlemskab af Det 
Medicinske Selskab i København, der er verdens ældste, fungerende lægevidenskabelige 
selskab. Medlemsskabet er gratis for medicinstuderende. 

Tid: 9. februar 19.00-21.15

Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, København Ø.
PROGRAM
19.00 - 19.10: Velkomst (Søren Møller, præsident for Det Medicinske Selskab i København)
19.10 - 19.25: Kirurgi: Mave-tarm kirurgi (Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med., 
Herlev 
Hospital)
19.25 – 19.40: Intern medicin: Lungemedicin (Celeste Porsbjerg, professor, overlæge, ph.d., 
Bispebjerg Hospital)
19.40 - 19.55: Paraklinik: Nuklearmedicin (Søren Møller, professor, overlæge, dr.med., 
Hvidovre 
Hospital og hoveduddannelseslæge, ph.d. Christian Skou Eriksen, Hvidovre Hospital)
19.55 – 20.10: Psykiatri (Anders Jørgensen, overlæge, lektor, ph.d., Psykiatrisk Center 
København, Rigshospitalet)
20.10 – 20.25:  Almen medicin (Niels Saxtrup, praktiserende læge)
20.25 – 21.15:  Vin, snacks og snak
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR SYG-
DOMSRAMTE BØRN, UNGE OG FAMILIER? OG SAMTI-
DIG FÅ EN OPLEVELSE FOR LIVET?
Så er det netop dig, vi har brug for 
som camp-frivillig til en af LIVSKRAFTs 
camps i 2022, som har til formål at støtte 
deltagerne i det videre sygdomsforløb 
og give dem en uforglemmelig og 
styrkende oplevelse.

Kort om LIVSKRAFT og det frivillige 
arbejde
LIVSKRAFT afholder camps for hhv. 
unge, der har mistet en forælder til 
kræft (12-17 år), familier med kronisk 
sygdomsramt barn (6-12 årige + søskende og forældre), kræftramte unge (12-17 år), unge 
søskende til kræftramte (10-17 år) og familier med kræftramt barn (6-12 årige + søskende 
og forældre). Campene er fordelt hen over året i henholdsvis april, juli og september. 

Som camp-frivillig vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt team bestående af andre 
frivillige, sundhedsprofessionelle, aktivitetsansvarlige og folkene bag LIVSKRAFT. Med 
udgangspunkt i et veltilrettelagt program venter forude en masse udfordrende, sjove 
og personligt udviklende oplevelser sammen med deltagerne og det øvrige team. Som 
camp-frivillig får du et grundigt indblik i den vigtige og stadig mere prioriterede del af 
et behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen. Du er med til at give alvorligt 
sygdomsramte børn, unge og familier en pause fra en hverdag med sygdom ved at styrke 
deltagernes selvværd, selvtillid og selvstændighed gennem en række fysiske, mentale og 
personligt udfordrende aktiviteter. Du behøver ikke at have noget forudgående kendskab 
til målgruppen, da vi gennem den obligatoriske træning sørger for, at du bliver grundigt 
klædt på til opgaven som camp-frivillig.

Læs herunder, hvordan en tidligere frivillig beskriver sin oplevelse af LIVSKRAFTs camps:
“Da jeg meldte mig som camp-frivillig til Cool Camp, havde jeg ikke i min vildeste fantasi 
kunnet forestille mig, hvad der ventede forude. En uge fyldt med inspirerende mennesker 
og helt unikke oplevelser og øjeblikke. Man lever i en magisk boble, og der opstår hurtigt 
et enestående fællesskab, hvor alle støtter hinanden”.

Ansøgningsfristen er d. 3. marts 
På vores hjemmeside (www.LIVSKRAFTCENTER.dk) finder du mere information om vores 
camps, herunder tid og sted for opholdene samt den obligatoriske træning. Det er også 
her, du ansøger om at blive frivillig.

Kom til LIVSKRAFTs ONLINE info-event
Torsdag d. 24. februar kl. 15.30 til ca. 16.30 har du mulighed for at deltage i vores online 
info-event for at få mere viden om vores projekter og det at være frivillig - samtidig med at 
du kan stille spørgsmål og høre tidligere frivilliges erfaringer med LIVSKRAFT. 
Hvis du ønsker at deltage, bedes du skrive dig op via siden: http://www.livskraftcenter.dk/
for-frivillige/bliv-frivillig/pop-in_info-event 

LIVSKRAFTs camps er startet af to læger og er støttet af Børnecancerfonden og 
Socialstyrelsen.

Studentermedhjælper søges til spændende klinisk 
studie på Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgels-
er og Afdeling for Kræftbehandling, Rigshos¬pitalet.
Vi søger en medicinstuderende på bachelor-/kandidatdelen til timelønnet stilling som 
studenter-medhjælper på projektet CryoPac - ”Effects of Cryotherapy on Paclitaxel-Induced 
Neuropathy in Patients with Early Breast Cancer:  A National, Multi-center, Randomized, 
Prospective Controlled Trial”.

Projektet 
Flere og flere overlever kræft takket være nye og mere effektive behandlinger med 
kemoterapi. Desværre har kemoterapi mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt, 
invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes 
livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskader opleves som følelsesløshed, smerter eller 
prikken i hænder og fødder.  Der er ikke nogen effektiv behandling, når nerveskaderne først 
er opstået.  Vores projekt går ud på at undersøge, om kemoterapi-udløste nerveskader kan 
mindskes eller undgås vha. nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker' mhp. at nedsætte 
blodomløbet i hænder og fødder og dermed beskytte nerverne. Undersøgelsen kan 
føre til, at lokal kuldebehandling med køle-handske/-sok vil blive indført som en del at 
standardbehandlingen, når patienter skal modtage kemoterapi for at undgå bivirkninger 
i form af nerveskader.

Projektet er et randomiseret multicenterstudie, der foregår på Rigshospitalet, Hillerød, AUH 
og Sønderborg sygehus. Du bliver en del af et hold på 3 medicinstuderende, der vil være 
ansvarlig for den kliniske opfølgning på vores protokol-patienter. Du vil få grundig oplæring, 
inden du skal udføre arbejdet. 

Arbejdet:
Dine primære opgave bliver at varetage neurofysiologiske undersøgelser af protokol 
patienter.

Vi tilbyder:
Selvstændigt arbejde og bl.a. med klinisk opfølgning på protokol-patienter, selvstændige 
neurofysiologiske undersøgelser.
Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam. 
Erfaring inden for neurologisk undersøgelsesteknik og Sundhedsplatformen
Klinisk erfaring på en neurofysiologisk afdeling.
Løn efter FADL’s overenskomst for studentermedhjælpere. Stillingen er timelønnet, og 
arbejdet vil udelukkende ligge i dag-tiden, minimum 1 dag om ugen á ca. 8 timer med 
mulighed for mere. 
Arbejdet foregår Rigshospitalet Glostrup på Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser. 
Studiet er sat til at løbe frem til december 2024. 

Vi forventer at:
Du er en arbejdsom og udadvendt, projektorienteret person med lyst til selvstændige 
arbejdsopga¬ver. 
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret 
del af din hverdag.
Du er systematisk og besidder gode samarbejdsevner. Tidligere forsknings- eller 
laboratorieerfaring værdsættes, men er ikke et krav. 

Krav for at søge er bestået 3. semester.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2022 kl 12.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 10. Send 
motiveret ansøgning svt. ½ A4side samt kort CV (Samlet max 2 sider) til maria.elisabeth.
lendorf.02@regionh.dk med CC til margrethe.bastholm.bille.01@regionh.dk Spørgsmål til 
stillingen kan rettes til Maria Lendorf eller Margrethe Bastholm Bille på mail. 

Er du interesseret i pædiatri? Vil du gerne prøve 
kræfter med forskning? 
Dansk BørneLunge Center på Rigshospitalet søger ny forskningsstuderende.
DBLC (Dansk BørneLunge Center), BørneUngeAfdelingen Rigshospitalet, varetager 
undersøgelse, kontrol og behandling af børn og unge med alvorlige og arvelige 
lungesygdomme fra hele Danmark.

Vi søger fortrinsvist studerende, der har bestået bachelordelen af medicinstudiet, og som 
ønsker 6-12 måneders ophold.
Hvis du ønsker at blive tilknyttet afdelingen som timelønnet studentermedhjælper er du 
også mere end velkommen til at søge.

Du vil blive ansvarlig for et kohortestudie omhandlende COVID-19 hos kronisk lungesyge 
patienter. Samtidig er der tid og behov for deltagelse i andre projekter.
Ansættelsen giver et grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme indenfor pædiatri. 
Du bliver medlem af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, biologer, bioanalytikere, 
sekretærer og ph.d.-studerende.

Motiveret ansøgning og CV sendes til rikke.mulvad.sandvik.01@regionh.dk og hatice.nur.
coemert@regionh.dk 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.
Vi glæder os til at tale med dig.

Med venlig hilsen
Kim Gjerum Nielsen, overlæge, professor
Rikke Mulvad Sandvik, læge, pHd-studerende
Hatice Nur Cömert, stud.med, forskningsårsstuderende

MEDICINSTUDERENDE SØGES TIL SPECIALLÆGE-
PRAKSIS I PÆDIATRI
Stillingen er ledig til besættelse den 1. marts 2022
Ansøgningsfrist fredag den 11. februar 2022 Der afholdes ansættelsessamtaler den 21 -22. 
februar 2022. Du forventes at kunne påbegynde arbejde med oplæring / føl fra 23-25 februar
 
Din profil:
• Du er i slutningen af bachelordel, sv.t. minimum 6. semester / begyndelse af 

kandidatdel
• Interesseret i pædiatri
• Selvstændig, initiativrig og interesseret i at arbejde med børn med astma
• Er serviceminded, tjenstvillig og kan håndtere at arbejde under pres
• Har gyldigt hjertelungeredningskursus (HLR-kursus)
 
Vi tilbyder:
• Du vil få et indblik i, hvordan en pædiatrisk speciallægeklinik fungerer
• Du modtager patienter og bliver oplært i selvstændigt at kunne foretage priktest, 

lungefunktionstest, reversibilitetstest og anstrengelsestest samt forberede patienter 
til allergivaccinationer 

Desuden skal du:
Bestille medicinske varer samt sekretærarbejde
Arbejdstid: 4-5 hverdage / måned ca 5 timer / vagt - eftermiddage (mandag-torsdag). Vagter 
fordeles med 3 øvrige medicinstuderende.
Løn: 180 kr./ time
 
Motiveret ansøgning inkl. CV sendes til: marianneschmiegelow@gmail.com
Marianne Schmiegelow
Speciallæge i pædiatri, dr. med.
Nybrogade 10, 2. sal
1203 København K.



8     |     A N N O N C E R            

Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for 
Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet søger 
medicinstuderende til spændende klinisk projekt
Vi søger en dygtig medicinstuderende på kandidatdelen, som gerne vil lave klinisk 
forskning i et prægraduat forskningsår i projektet CryoPac - ”Effects of Cryotherapy on 
Paclitaxel-Induced Neuropathy in Patients with Early Breast Cancer:  A National, Multi-center, 
Randomized, Prospective Controlled Trial”.

Projektet 
Flere og flere overlever kræft takket være nye og mere effektive behandlinger med 
kemoterapi. Desværre har kemoterapi mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt, 
invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes 
livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskader opleves som følelsesløshed, smerter eller 
prikken i hænder og fødder.  Der er ikke nogen effektiv behandling, når nerveskaderne først 
er opstået.  Vores projekt går ud på at undersøge, om kemoterapi-udløste nerveskader kan 
mindskes eller undgås vha. nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker' mhp. at nedsætte 
blodomløbet i hænder og fødder og dermed beskytte nerverne. Undersøgelsen kan 
føre til, at lokal kuldebehandling med køle-handske/-sok vil blive indført som en del at 
standardbehandlingen, når patienter skal modtage kemoterapi for at undgå bivirkninger 
i form af nerveskader.

Publikationer 
Ambitionen er, at du vil få mindst 2 publikationer på sigt. Dette inkluderer en reviewartikel 
med dig som førsteforfatter samt medforfatterskab på en eller flere publikationer fra 
projektet. Derudover er der mulighed for yderligere medforfatterskaber i de projekter i 
vores forskningsteam, som du tager del i under ansættelsen.

Arbejdet:
Arbejdet består af at være tovholder på projektets største center (Rigshospitalet) og 
involverer informering og inklusion af patienter, udførelse af neurofysiologiske baseline/
end-of-treatment undersøgelser, dag-til-dag ansvar for indhentning og indtastning af 
patientdata mm.

Vi tilbyder 
• Mulighed for forfatterskab(er) på videnskabelige artikler og mulighed for at skrive 

din kandidatopgave.
• Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam. 
• Træning i formidling af forskning på nationalt/internationalt plan samt deltagelse 

i konferencer.
• Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder (bl.a. Klinisk opfølgning på protokol-

patienter, selvstændige neurofysiologiske undersøgelser mv.). 
• Et højt niveau af patientkontakt og erfaring med formidling og kommunikation
• Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik. 
• Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 15 Ph.d.-studerende og 

flere medicinstuderende.

Vi forventer at
• Du er en arbejdsom og selvstændig studerende på kandidatdelen, som gerne vil 

lave klinisk forskning. 
• Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret 

del af din hverdag.
• Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er ikke et krav.

Ansættelsesperiode og løn
Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.2022 - 31.08.2023 og kan kombineres med 11. 
semester forskningsophold. Gerne med oplæringsdage inden opstart. Arbejdet kommer 
til at foregå Rigshospitalet, dels på Afdeling for Kræftbehandling og dels på Afdeling for 
Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet Blegdamsvej/Glostrup.
Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned.  Vi vil sammen søge 
skolarstipendium til dig.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2022 kl 12.00.
Lyder det som noget for dig, skal du fremsende en motiveret ansøgning svt. ½ A4side og CV til 
læge, PhD, Maria Lendorf, Afdeling for Kræftbehandling 5073, Rigshospitalet, 
e-mail: maria.elisabeth.lendorf.02@regionh.dk med CC til margrethe.bastholm.bille.01@
regionh.dk. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Maria Lendorf eller Margrethe Bastholm 
Bille. Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 26270898 (Maria Lendorf ) el. 22849908 (Margrethe 
Bastholm Bille)

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 10

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 omhandlende hjerte-
rytmeforstyrrelser hos 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 vil du blive tilbudt oplæring i registerforskning, statistisk 
metode og artikelskrivning med henblik på udfærdigelse af en videnskabelig artikel til 
publikation samt anvendelse som kandidat- eller bacheloropgave. 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 løbet af foråret 2022 og være tilknyttet projektet 6-12 måneder frem.

Vi tilbyder: 
• Ansættelse af 6-12 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. Ansøgning og spørgsmål rettes til nicholas.carlson.01@regionh.dk.

 Course Assistant Position with DIS
Spring 2022
For the coming semester, DIS – Study Abroad in Scandinavia is looking for a course assistant 
for the course “Human Health & Disease: A Clinical Approach.”

This course is taken by third year undergraduate American University students who would 
like to attend medical school once receiving their bachelors. These students come to 
Copenhagen to study abroad for four months where they take Human Health and Disease: 
A Clinical Approach in the Medical Practice & Policy Program at DIS.
In the course they learn about the most important human diseases, their diagnosis and 
treatment, and the clinical working methods of physicians. One of the main goals of the 
program is for students to gain a perspective of the role of the physician.

The course itself is usually located in hospitals surrounding the Copenhagen area, but given 
COVID restrictions may take place at DIS classrooms for this upcoming semester. Classes 
occur twice a week, either every Monday and Thursday or Tuesday and Friday from 15.30-
17.30 (max 4 Fridays a semester). The class is taught by one main doctor and a guest lecturer. 
The semester begins 20/01 or 21/01 and ends on 09/05 or 10 /05.

Some of the Course Assistant's responsibilities:
• Grading all student assignments. There are approx. 15 students in the class.
• To be present in all of the classes throughout the semester and to be the connecting 

link from one class to the next and between teaching doctors.
• Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course 

assistant’s responsibility to act as the main contact with students and assist with 
their questions.

• To be available to be a tour leader for one or two of the study tours that take place 
with this course. One tour is a short study tour to Western Denmark (Feb 7-9) and the 
other is a long study tour to another European city (Feb 27-March 4).

You are expected to be reasonably good at English. You must have completed at least 6th 
semester of Medical School in order to be considered. Salary is 165 per. hour + hourly to 
correct assignments + study tour leader pay and per diem.

For more information or to apply, please contact:
Philippa Carey
Science & Health Program Coordinator
+45 3067 1003
pc@dis.dk

A completed application consists of a letter of interest as well as a CV. 
Application Deadline: As soon as possible. Position is available until filled.

MYKENS LIVRET ER SERVERET
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Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. Tøv ikke med at tage kontakt, 
hvis du har brug for en udenforstående at tale med. Jeg træffes bedst på mail, telefon eller 
sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være heldig at møde 
mig på kontoret i lokale 15.2.1.

Kommende aktiviteter

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: tirsdage kl. 9 i forårssemestret. Næste gang er d. 8. februar, kl. 9 og derefter på 
følgende datoer d. 22. februar, 1. marts, 8. marts, 15. marts, og 29. marts.  Deltag én eller 
flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Rum til ro
Studenterpræsten Camilla Aggersbjerg byder hver anden onsdag studerende til en halv 
times stund i kirkerummet i Hans Tausens Kirke. 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: onsdage kl. 17 i forårssemestret. Næste gang er onsdag d. 9. februar og derefter 
på følgende datoer d. 2. marts, 16. marts, 30. marts og d. 20. april. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Eksistens-samtaler
Studenterpræst Nicolai Halvorsen holder dette forår eksistenssamtaler med studerende, 
hvor vi sammen undersøger hvad det vil sige at være menneske i dag. Gennem samtalen 
forsøger Nicolai sammen med studerende, at finde sit eget sprog og formulere, hvad vi 
hver især ved, mener og tror og hvordan det er meningsfuldt at tale om.  temaerne natur, 
tro, håb og fremtid. 
Tid og sted: 4 gange samlet hver tirsdag kl. 19.30 til 21.30 på følgende datoer d. 15. februar, 
22. februar, 1. marts og 8. marts.
Johannes på Torvet, skt. Hans Torv 30
Tilmeld dig 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

Er du interesseret i infektionsmedicin og vil du gerne 
prøve kræfter med forskning?
Viro-immunologisk forskningsenhed på Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet, 
søgermedicinstuderende til spændende forskningsprojekter. I forskningsgruppen arbejder 
vi med HIV, immunologi, organtransplantation, COVID-19 samt vaccinerespons hos 
immunsupprimerede.
Der vil være mulighed for deltagelse i både mindre og større projekter, hvorfor der både 
er mulighed for bachelor- eller kandidatopgave samt længere forløb i forbindelse med 
forskerperspektivet på 11. semester eller et egentlig forskningsår. 

Et af de projekter, du som studerende bl.a. kan arbejde med, omhandler betydning af 
CMV hos personer med HIV-infektion. Dette projekt udgår fra COCOMO studiet, et større 
igangværende prospektivt studie. Der vil i projektet være mulighed for udførelse af 
laboratoriearbejde. 
Et andet projekt omhandler antistofrespons hos knoglemarvstransplanterede patienter 
efter vaccination mod COVID-19. Dette projekt udgår fra VACCIM projektet, et andet større 
igangværende prospektivt studie. I dette projekt vil der indgå både analyse af allerede 
indsamlede data samt deltagelse i opfølgning af de inkluderede projektdeltagere. 

Vi kan tilbyde
• Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om mindst en 

førsteforfatterpublikation (kan bruges som kandidatspeciale) samt mulighed for 
medforfatterskaber i de projekter du tager del i.

• Oplæring i nyttige kliniske og laboratoriemæssige færdigheder (f.eks blodprøvetagning, 
EKG-optagelse, spiometri, ELISA samt evt. flowcytometri)

• Statistikkurser på PhD-skolen (Opnå færdigheder i SAS eller R-programmeringssprog).
• Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
• Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø (regelmæssige sociale 

arrangementer) med 3 post.doc, 10 Ph.D-studerende og 5 medicinstuderende. 
• Nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
• Træning i formidling af forskningsresultater og deltagelse i internationale konferencer.

Vi forventer at
• Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt niveau 

i forskningsgruppen.
• Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret 

del af din hverdag. 

Lyder det som noget for dig så send en motiveret ansøgning (ca. 1 side) + CV og 
karakterudskrift til 
Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk og/eller Malene.hove-skovsgaard@regionh.dk. Du er 
også velkommen til at ringe og høre nærmere. Vi ser frem til at høre fra dig!

Fuldt finansieret prægraduat forskningsprojekt på 
Hjertecenteret, Rigshospitalet. 

Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende med interesse indenfor iskæmisk 
hjertesygdom og kardiologi til at skrive et kandidatspeciale. Du vil få dit eget selvstændige 
projekt, hvor du kan forvente mindst et førsteforfatterskab, og du vil få supervision og 
sparing med både PhD-studerende og dine to vejledere. 
Du vil indgå i en forskningsgruppe, der består af PhD-studerende samt andre 
medicinstuderende, som ledes af Professor Thomas Engstrøm og overlæge Jacob Lønborg. 
Der vil der være mulighed for hyppig supervision og vejledning fra både vejledere og PhD-
studerende. Der er mulighed for et projekt indenfor både kliniske projekter så vel som danske 
registre, hvor du vil lære grundlæggende statistik samt metodologisk artikelskrivning. 
Du vil have din daglige gang på den invasive kardiologiske afdeling (Kard. Lab.) på 
Rigshospitalet, hvor du er i tæt kontakt med den kliniske verden som blandt andet indebærer 
at gå med til primær PCI hos STEMI-patienter. Yderligere vil det være muligt, at du lærer at 
lave hjerte-MR-scanninger. 
Vi tilbyder
Kyndig og hyppig vejledning i både statistik og artikelskrivning 
Minimum et første-forfatterskab på dit eget projekt 
At du bliver en del af et højt specialiseret og passioneret forskningsgruppe indenfor 
kardiologi og iskæmisk hjertesygdom. 
Oplæring i hjerte-MR scanninger, statistik og artikelskrivning
Fuldt finansieret forskningsår  
Vi forventer
Du er stud.med, som er på kandidatdelen af studiet eller slutningen af bacheloren.
Du er engageret, ambitiøs og udadvendt
Du er arbejdsom og deltagende i forskningsgruppens arbjedsopgaver
Hvis ovenstående har vakt din interesse, bedes du sende en kort ansøgning (max 1 side) 
samt CV til Jasmine Madsen (jasmine.madsen@live.dk) og Thomas Engstrøm (thomas.
engstroem@regionh.dk). 
Du er også meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om projektmulighederne 
– der er super spændende! 

Kontaktinformation: 
Stud.med Jasmine Madsen, tlf. 60197827, jasmine.madsen@live.dk
Professor, overlæge, DMSc Thomas Engstrøm, tlf. 41294020, thomas.engstroem@regionh.dk
Overlæge, DMSc Jacob Lønborg, tlf. 28594928, jacob.thomsen.loenborg.01@regionh.dk 
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“SATIREN ER ET 
TROLDSPEJL”
- Aristoteles
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Kan du huske en fjollet forelæser, med en vag 
accent, der har fortalt dig om membrantransport 
på 2. semester? Måske har du været så heldig 
at have hende i SAU, hvor I har snakket om 
fodbolddommere når I skulle forstå hvad en 
tumorsuppressor var. Hvis du har glemt de 
første semestre af din studietid, får du lige 
en genopfriskning. Nicole Schmitt er nemlig 
hovedpersonen i denne artikel, og underviser 
stadig medicinstuderende på KU. Det har hun gjort 
i 13 år. Hun er professor og forsker i … Lad os holde 
det ved ”ionkanaler”. Vær bare opmærksom på 
to ting: Nicole Schmitt har for nylig kunne tilføje 
”vinder af KU’s Undervisningspris 2020” og ”Den 
Danske Nationale Undervisningspris” på CV’et, 
og så vil hun rigtig gerne have dig engageret i 
din undervisning. Her kommer et opråb om at DU 
skal tage en aktiv del i at forme din undervisning.
”Mig?”, Ja, dig!
”Men.. er det ikke noget MR tager sig af? Og jeg 
har da nok sendt en evaluering af sted en gang… 
på 3. semester. Det er da fint.”
Ikke hvis det står t i l  Nicole. Vi skal være 
opmærksomme på de tiltag, der allerede 
eksisterer for os og hvordan vi gør brug af dem 
til at forme vores uddannelse. Nicole har derfor 
svaret på tre spørgsmål der berører udviklingen 
af vores uddannelse for at sætte fokus på at 
vi som studerende har stor indflydelse på vores 
undervisning. Læs hele interviewet nedenfor!

“Læring sker rigtig meget 
uden for klasselokalerne eller 

forelæsningssalen.”
Hvad er de studerende allerede gode til at bidrage 
med i forbindelse med udviklingen af deres 
undervisning og uddannelse?
Stor engagement i studienævn og politisk arbejde. 
De er gode til at engagere sig frivilligt i arbejde som 
er med til at præge læringen – for læring er jo ikke 
kun at gå til forelæsninger og holdundervisning. 
Læring sker rigtig meget uden for klasselokalerne 
eller forelæsningssalen. Og på den måde så er 
alle der bidrager til et godt læringsmiljø også med 
til at bidrage til læringen. Det faglige arbejde 
sker meget gennem studienævnet – derfor er 
det så vigtigt at de studerende stiller op til det 
og er med i det. En stor del af arbejdet er ikke 
”fag”-fagligt men som er med til at understøtte 
de sociale og psykodynamiske aspekter af læring. 
Fx Pusterummet eller jeres MOK, er også en stor 
del af det. Alle de frivillige mennesker der bruger 

deres fritid på den slags, det er meget vigtigt for 
læringen.

Hvor kan de studerendes deltagelse være 
anderledes?
En del af at være studerende er at evaluere sine 
kurser. Det tager 10 minutter tænker jeg, måske 
5 det kommer an på hvor meget man har på 
hjerte. Det er vigtigt fordi I forsyner kursuslederen 
tilstrækkelig med data til at kunne ændre på 
jeres studie. Jeg er også viceinstitutleder for 
undervisning, så jeg ser alle evalueringer fra 
kurser mit institut udbyder – og jeg kan bare se 
at svarprocenterne svinger meget. Det er nogle 
gange kun 20% der svarer, det er da ikke meget. 
Hvis der kun er ét hold med 15 studerende der fx 
giver feedback på en ”dårlig” underviser, så kan 
man tænke sig til at ud fra et statistisk synspunkt – I 
har alle sammen haft eller skal have statistik – så 
kan man ikke træffe nogen som helst beslutninger 
på sådan et grundlag. Vi ved ikke om vi skal af med 
en del af kurset eller have mere af en del af kurset. 
Det samme gør sig gældende for jeres kursusrum 
i absalon. Hvorfor skulle man ikke kunne inspirere 

Har du husket at evaluere dit kursus?

Nicole who?
Nicole Schmitt er Professor og Viceinstitutleder for undervisning 
på Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet
Vinder af Årets Harald 2020 – KU’s undervisningspris
Den Danske Nationale Undervisningspris 2021

Hun har undervist gennem 13 år, nu primært 1. årsstuderende på 
medicin, odontologi, og medicin & teknologi, molekylær biomedicin, 
sundhed & informatik og folkesundhedsvidenskab

Vidste du at...
• MR (Medicinerrrådet) – består af medicinstuderende og sidder 

i Studienævnet influerer vores uddannelse
• Studenterrådet – består af studerende fra alle uddannelser på 

KU arbejder for både sociale, faglige og politiske forbedringer
• Pusterummet SUND – består af medicinstuderende og arbejder 

for at forbedre studentertrivsel på Medicinuddannelsen på KU
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hinanden på tværs af kurser? Hvis I har haft et 
godt kursusrum, der var nemt at navigere i og I har 
et andet kursus der er helt uoverskueligt så skriv i 
evalueringen ”i kurset ____ var der et rigtig godt 
absalon-opsætning” for så kan de kursusansvarlige 
tale sammen. Det er konkret og dermed rigtig 
brugbar evaluering. Men det handler selvfølgelig 
også om undervisere. Man skal aldrig finde sig 
i dårlig undervisning og altid melde tilbage - 
selvfølgelig på en pæn måde. Nogle gange forstår 
jeg ikke at der kommer dårlig tilbagemelding på 
en underviser man har haft i måske to måneder! 
I bør tage fat i de undervisere tidligere, så I får en 
god undervisning, for I har lige så meget ansvar 
for at undervisningen er god, og det ansvar tager 
I på jer når I tager fat i pågældende underviser 
eller den kursusansvarlige. 

“Hvorfor skulle man ikke kunne 
inspirere hinanden på tværs af 

kurser?”
Men jeg vil gerne sige at det handler lige så meget 
at fortælle hvem de gode undervisere er og især 
hvorfor, så den kursusansvarlige har mulighed for 
at fremhæve den gode underviser som et godt 
eksempel og når nye undervisere skal oplæres så 
kunne de følge den gode underviser! Og så er det 
også ret fedt og motiverende som underviser at 
høre en gang i mellem at man gør noget godt – 
det er ikke så ofte vi hører det.
Så de vigtige informationer til de kursusansvarlige 
er feedback på struktur og undervisere, og hvis I 
har en dårlig underviser så vent ikke med at skrive 
det til evaluering! Gå til underviseren!

Hvordan får KU’s Undervisningspris indflydelse på 
os som studerende og vores undervisning?
Ja, jeg fortæller lige hvordan jeg fik prisen. Der 
var nogle studerende der havde skrevet en 
indstilling til årets underviser på KU. Det var i 
2020, og så har KU indstillet mig til den nationale 
undervisningspris som jeg fik nu her. Det er en stor 
ære. Det er jeg selvfølgelig mega taknemmelig 
for. Men udover min personlige glæde, gør 
det at jeg kan tale undervisning op, jeg kan 
tale om vigtigheden af undervisning og være 
med til at uddanne gode undervisere. Der er 
en skævvridning i forskerverdenen, og det gør 
desværre at undervisning ikke er anset lige så 
prestigefyldt eller vigtigt som at udgive artikler 
eller søge penge til forskning – den kultur er dog 
heldigvis ved at ændre sig. Og jeg kan nu være 
med til at gøre undervisning til en lige så værdifuld 
del af forskerkarrieren som antallet af udgivelser.

“Og så er det også ret fedt og 
motiverende som underviser at høre 
en gang i mellem at man gør noget 

godt – det er ikke så ofte vi hører det.”
 
Den nationale pris får man ikke for indstilling 
fra studerende men efter kriterier udstukket af 
ministeriet, og bedømmelseskriterierne er bredere 
fx hvor meget man bidrager til udvikling af 
undervisning og kvaliteten af den. Så på et højere 
niveau, mere strategisk og administrativt. Der får 
jeg jo en stemme. Når jeg kommer og siger ”kære 
kollegaer, det er en god ide at lave aktiverende 
undervisning”, så kan jeg sige det fordi jeg ved 
noget om undervisning. Jeg har fx været med til at 
holde en del workshops til andre undervisere med 
hvordan man kan skabe et trygt læringsrum, hvor 
jeg kommer med inspirationsoplæg. Det jeg ved 
virker ud fra min undervisningspraksis, fordi jeg ser 
det virker hos jer, men jeg ved også at det virker 
fra didaktisk forskning.

“Det handler jo om at sætte god 
undervisning på dagsordenen.”

Og jeg kan være med til at sprede et budskab 
og inspirere kolleager. Ligesom det er vigtigt at I 
har jeres læsegrupper, så er det også vigtigt at vi 
har vores undervisergrupper med sparring mellem 
kolleager. Så inspirer vi hinanden at løfte kvaliteten 
af vores produkt: undervisningen.  Det handler jo 
om at sætte god undervisning på dagsordenen. 
En vigtig pointe for mig er at vi anerkender at det 
er svært at se at ting ændrer sig, når man ikke kan 
se de ændringer, i de kurser der ligger bag en - 
men der sker ændringer! Så husk at evaluere jeres 
kurser så vi kan gøre undervisningen endnu bedre.

Hvad er der kommet ud af priserne?
• Nicole har afholdt > 10 workshops for undervisere på KU om 

hvordan man skaber det gode læringsmiljø og aktiverende 
undervisning

• Oplæg på flere universiteter, (Aarhus, Aalborg og SDU) omkring 
god undervisning.

• Fokus på kvaliteten af undervisning
• Podcastepisode om uddannelseskval i tet  i  Dansk 

Universitetspædagogisk Netværk

Hvornår evalueres kurser?
Medicinuddannelsen er overgået til dialogbaseret 
evaluering, hvor holdrepræsentanterne spiller en vigtig rolle 
i at indsamle og videregive holdets feedback om fx kursets 
struktur, opbygning af kursusrum i Absalon og selvfølgelig 
undervisningen. Den officielle evaluering sker hver 2. gang 
kurset afholdes. Kurser, der kører hvert semester evalueres én 
gang årligt. Evalueringer bliver set af den kursusansvarlige, 
enheden for kvalitetssikring i AUS, institutledelsen af det 
institut, som udbyder kurset og selvfølgeligt studienævnet.
De kursusansvarlige vælger selv om de vil indkalde HR til fx 
en midtvejsevaluering eller evaluering i de semestre, hvor den 
ikke er ’officielt’ skemalagt, men det er de enkelte der vælger.

Af Sine MOK/Red.



TAG EN LØSVAGT
Vi modtager lige nu rigtig mange vagtbestill inger fra
hospitalerne og samtidig får vi mange sygemeldinger
pga. Corona. Så der er rig mulighed for at tjene en
ekstra skilling. 

Hop ind på din vagtprofil og book en vagt eller to.
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Tilbage i midten af december blev vi på MOK-redaktionen inviteret i Solbjerg Kirke på 
Frederiksberg for at overvære Panumkorets julekoncert. Efter en lang og træg januar fyldt med 
eksaminer og grå dage, tager MOK dig nu med tilbage i Solbjerg Kirke den mørke december 
aften, hvor Panumkoret sang julestemningen helt ind i knoglemarven på tre MOK-redaktører. 
Kirken er fint pyntet med lysekroner og adventskranse i loftet og publikum sidder forventningsfuldt 
og venter på at koret træder frem. Der er blevet udleveret program, hvor vi kan se der både er 
fællessang og russiske salmer på programmet! 

Omkring 30 sortklædte sangere træder frem sammen 
med dirigenten og giver en kort præsentation 
af programmet for aftenen. Dirigenten hiver en 
stemmegaffel frem: Øjeblikkeligt flash-back til 3. 
semester med Rinnes og Webers prøver for konduktivt 
og perceptivt høretab og de skæve briller og snurren 
på en kontor-stol. Puha. Heldigvis bruger han den 
blot til at hjælpe korsangerne med at finde tonen, 
for de kvindelige sangere begynder straks at synge 
den smukke ”Sankta Lucia” – dog som neapolitansk 
folkemelodi og dermed på tysk. 

Efterfølgende kommer herrerne også med deres dybe 
toner, og der synges danske viser – både velkendte og 
mere utraditionelle juleviser, som redaktørerne ikke 
kendte til. Første fællessang byder på ”Julen har bragt 
velsignet bud”, og den bliver man jo aldrig træt af. Især 
fordi den kun har 3 vers. 

Efter en omgang fællessang er det herrernes tur til at 
synge uden kvinderne, og dette gør de med en russisk 
salme jeg hverken kan stave til eller udtale – men 
imponerende var det. Kvinderne kommer med igen og 
vi tages igen ad fremmede veje, hvor både finske og 
norske viser blev sunget – sidstnævnte med en norsk 
solo-sangerinde i front. 
Efter en anden fællessang rundes der af med klassiske 
julesalmer vi alle kender. Før man havde set sig om, 
er koncerten slut, men Panumkoret kvitterer heldigvis 
med et ekstranummer. 

Alt i alt en dejlig oplevelse til 0 penge, og en perfekt 
anledning til at droppe eksamenslæsningen og drikke 
en masse glögg. Der er intet der fjerner eksamensstress 
som lidt skønsang og en god omgang orgelenergi! 

MOK på tur: 
panuMKOrets juleKOncert 2021  

OM PANUMKORET
Panumkoret blev stiftet på Panuminstituttet i København i 1993 som 
et kor for medicinstuderende. Der er stadig en del medicinere i koret, 
men i dag er sammensætningen af de cirka 60 sangere mere blandet. 
Det er Panumkorets ambition at være blandt Københavns bedste 
amatørkor. 

Læs mere på panumkoret.dk
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Nye specialer
I 2018 så et nyt speciale dagens lys, nemlig Akutmedicin. Man har som nyuddannet læge, hele 39 specialer at 
vælge i mellem. Men måske der er endnu flere at vælge i mellem når du er færdig. MOK har søgt aktindsigt og set 
på hvilke mulige specialer der er på vej:

SUBAKUTMEDICIN
For dig der ikke er så meget til blå blink, og hurtige 

livestruende beslutninger. Her gør det ikke 
så meget hvis man kommer lidt for sent til 
morgenkonference, og der er tid til at slå ting op på 
pro.medicin. “Watchfull waiting” er en hjørnesten i 

behandlingen af patienterne.

SPLENOLOGI
Egentlig har specialet eksisteret i årevis, folk glemmer 
bare at det splenologerne eksisterer. De er vidst meget 
dygtige til det de gør, men ingen har helt styr på hvad 
det egentlig er.
Det er et godt skridt på karrierevejen, mange unge 
medicinske talenter udklækkes her, fastholdelse er 
specialets helt store udfordring, og mange søger 
andetsteds hennår de er modnet som læger.

RIGSRETSMEDICIN
Et nyt speciale med et meget snævert fokus. Der 
forventes at blive en hovedudannelsesstilling ledig en 
gang hver 50. år. Måske får du lov til at at blive inddraget i 
en rigsret én gang i din karriere, men så for du til gengæld 
lov til at shine og smide om dig med ekspertudtalelser 
som: “Det kan slet ikke lade sig gøre at spise så mange 
makrelmadder som hun påstår!”, eller “jeg konkluderer 
altså der IKKE findes nogen beviser på slag mod de 
danske værdier.! 

FORSIKRINGS- OG CORPORATEMEDICIN
Arbejds- og miljømedicins onde tvilling. De to specialer 
minder i høj grad om hinanden, det er bare nogle lidt andre 
regnestykker: Du bliver en ekspert i at danne risikoprofiler, 
og kvantificere hvor mange utilsigtigede dødsfald man kan 
risikere, ud fra et profitoptimerende synspunkt. 
“Number needed to harm / number needed to risk lawsuit” 

- Anders // mok.red

Pros and cons ved at droppe ud af  medi-
cinstudiet og blive deltager i et reality tv 

program.
Pros:

- Muligheden for at blive famous og tjene masser af skejs!
- Nu når klubberne åbner igen, kan man blive main event på crazy daisy.
- At kunne bruge din medicinerhjerne på taktik i PH. Måske nemmere end   
3. sem?
- Få mere end 5000 followers på insta
- Endelig føle sig som Johnny Bravo eller Kylie Jenner
- Faktisk også mulighed for udfolde sig: for eksempel kan man både være 
med i alene i vildmarken eller bagedysten eller too hot to handle
- Så faktisk også mulighed for at blive Netflix stjerne

Cons:
- Have et arbejde hvor du kan bruge din hjerne på lidt bedre ting
- Tjene penge imens du er vågen om natten, i stedet for at vågne med 
tømmermænd 
- Garanti for at du aldrig bliver udstillet i medierne - eller vent... Det bliver 
læger også :(
- Mindre tid hvert år til patienter, gør dig rigtig god til computeren. Fordi du 
skal taste hurtigt. Det bliver du ikke lige så god til som reality tv stjerne.
- Formentlig tjene flere penge summeret under livet
- Aldrig møde Sidney Lee
- Aldrig sælge fitness te via instagram
- Aldrig blive nævnt i Se og hør. Eller hov..... - Alice



Rusintro for 1. semester
FADL byder på kaffe, kage og sodavand til førstesemesters-

studerende over en snak om FADL og Vagtbureauet. 
Se datoer nedenfor.

HOLD

i FADL-huset overfor Panum 
Blegdamsvej 26

VI SES

DATO TID
Hold 101
Hold 102
Hold 103
Hold 104
Hold 105 
Hold 106
Hold 107
Hold 108 
Hold 109 
Hold 110 
Hold 111
Hold 112

Torsdag d. 10 februar
Onsdag d. 9. februar
Tirsdag d. 8. februar
Torsdag d. 10. februar 
Tirsdag d. 8. februar 
Onsdag d. 9. februar 
Onsdag d 9. februar
Torsdag d. 10 februar
Tirsdag d. 8. februar
Onsdag d. 9. februar   
Torsdag d. 10. februar
Mandag d. 7. februar

Kl. 9.30-11.50
Kl. 10.30-12.50
Kl. 14.15-16.35
Kl. 13.30-15.50 
Kl. 9.30-11.50
Kl. 13.30-15.50
Kl. 10.30-12.50 
Kl. 9.30-11.50
Kl. 14.15-16.35
Kl. 13.30-15.50
Kl. 13.30-15.50
Kl. 11.15-13.35



En lille hurtig halvhjertet ski-hilsen 
Fra Østrig

Semesteret er i gang og MOK er tilbage - Juhuu! Men øv mand, du kom ikke på ski igen 
i år, og du får lidt FOMO ved at se alle billederne af hvide bjergtoppe og blå himmel. Til 
gengæld får du al undervisningen med fra starten af og kan klappe dig selv og dit indre 
stræberhjerte på skulderen. Hvis du alligevel længes lidt efter Alperne, kan jeg give et par 
råd til hvordan du bringer Alperne til dig hurtigere end du kan nå at sige lederhosen! Det 
vigtigste er jo ikke selve skiene, men alt det andet der følger med!

2. Kom i stemning 
På med cykelhjelmen og på med noget Schlager-musik. Det føles forkert i starten, men så 
skruer du bare højere op. Det er vigtigt at danse voldsomt og skråle, så du både bliver sve-
dig (vigtigt for hjelm-håret) og hæs. Når din roomie kommer ind og spørger hvad fanden 
du har gang i, skriger du bare ”PROST” og kaster Weissbier efter ham.

3. Få varmen 
Efter en skitur skal man have varmen igen. En sauna kan gøre arbejdet. For ekstra effek-
tivitet nøjes du med at koge en gryde vand, smide en klat mentholatum i, og så er det 
indover gryden med hovedet og et håndklæde over nakken. Jeg lover du får lige så man-
ge vejrtrækningsproblemer som ved den ægte vare. 

6. Husk hyggen 
Prikken over i’et får du ved at indtage alle de rigtige genstande. Det kan være varme gen-
stande eller stærk spiritus. Optimalt laver du en blanding. For hurtig virkning laver du en 
kop varm kakao og hælder mørk rom i (drikken kaldes Lumumba og betyder vidst ”død 
tante”).  Hvis du stadig kan mærke de blå mærker fra din gåtur efter en kop, supplerer du 
med Underberg til du ikke gør. 

Held og lykke med projektet! 
Jeg håber du får det mindst lige så godt, som jeg har det lige nu. 

4. Ingen fake skiferie uden ømme stænger
Både ømhed og udseende er vigtige. Tag et par sko på der er minimum 1 nummer for små 
og gå en tur til Sankt Hans Torv. Gerne om natten og med for lidt tøj på, så du bliver rigtig 
gennemkold. Når du er fremme, ruller du dig over pladsen indtil du har fået omkring 7 blå 
mærker pr ekstremitet i gennemsnit. 

Af Maria // MOK

1. Få følelsen i kroppen 
Det er vigtigt at komme rigtigt fra start. 
Du kan tage en overnatning i en bil for at få den helt rigtige følelse fra start af. Husk at spis 
en Rittersport til morgenmad og droppe tandbørstning bagefter. Nu har du tilnærmelses-
vis kørt i bus i 20 timer.
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