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HVEM GIDER HAVE 
SOMMERFERIE, NÅR 
MAN KAN HAVE 
LÆSEFERIE...
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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: Myken<3

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 H T 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

PUFF holder foredrag om forskning i det 
private d. 23. maj. 

Ture med studenterpræsten: 
• Gåtur med digterne
• Filosofisk Fugle- og botaniktur til Møn
• Teologisk fisketur på Øresund

GO holder månedsmøde og oplæg om 
endometriose d. 19. maj. 
Læs mere om PUFF, studpræst og GO på 
side 4! 

Studenterklubben holder åbent på denne 
store bededag. Husk at bede.

Når læsemakker hiver snacks op af taskenNår læsemakker hiver snacks op af tasken

Er den dér.. Er den dér.. 

Er den til marjEr den til marj

måske?måske?
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Jeg synes det er vidunderligt, at vi lever i et land, 

hvor vi kan ytre os om alt mellem himmel og hav, 

uden at blive straffet. Men betyder det at vi skal?

Jeg har efterhånden lagt øre til flere af mine 

gode venner fortælle forargende historier om 

tilfældige personer, der har kommenteret på at 

deres hår er fedtet, deres øjne er skæve 

eller at deres BMI ikke 

holder sig indenfor det 

optimale interval. 

E n  l æ ge  s a gd e 

engang t i l  min 

veninde, efter hun 

var kommet ud fra 

sin brystscanning, 

”Vidste du godt 

at dit ene bryst er 

større end det andet?” 

Min veninde med mammografien var meget 

forarget over hvad lægen havde sagt. I forvejen 

er det intimt og blufærdigt, som kvinde, at 

stå i en scanner der fladmaser dine bryster til 

ukendelighed. Alt sammen for at scanne om der 

skulle befinde sig celleforandringer i dem. Det 

store spørgsmål er om min veninde tør komme 

tilbage og få scannet sine bryster igen. Jeg var 

ikke kommet tilbage. Den læge kan have reddet 

et liv mindre den dag.

Ja vi kan ytre os, men skal vi det? Jeg har lært 

hjemmefra, at hvis man ikke har noget pænt at 

sige, så hold på det eller bare glem det. Det bliver du et 

bedre menneske af. Er det ikke noget vi alle bestræber 

os på at blive? Det tænker jeg siden, at du som sidder 

og læser dette, også læser medicin for at kunne redde 

liv en dag. Men hvordan redder vi bedst liv?

Jeg er heldig at min hjerne indeholder et filter der, for 

det meste, filtrerer negative kommentarer væk og 

derfor har jeg mere kapacitet til at huske 

de søde ting jeg har fået at vide, bl.a. 

fortalte en patient mig at jeg havde 

en flot næse – ’den er sådan 

lidt græsk i det’. Det 

husker jeg. Men du 

ved såvel som jeg, at 

vi alle er forskellige 

og har forskellige 

tankemønstre. Nyd 

livet, sig søde ting 

t i l  A L L E  d i n e 

medmennesker og 

lad nu vær med at gå op i hvordan andre ser ud eller 

hvad de bruger deres tid på!

Jeg er også sikker på at du i reglen lever efter dette. 

Derfor er ugens side 3 blot en venlig reminder til den 

dag, hvor du er i et lidt dårligt humør og tilfældigvis har 

tænkt at du har mere runde bryster end din sidemakker 

med de lange bryster – bare lad vær med at sige det, og 

red liv i stedet. Måske en lige så kedelig kommentar 

tidligere på dagen er årsagen til hendes lange bryster.

KNUS. 

Ytringsfrihed & mammografier

Af Marie // MOK-red. 
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Få faglig inspiration og udvid dit netværk som frivil-
lig på ”Europhysiology”-konferencen 2022
Har du lyst til at hjælpe med afvikling af Europhysiology-konferencen 2022? 
Europhysiology er en stor konference arrangeret af Scandinavian Physiological Society 
i samarbejde med britiske The Physiological Society, German Physiological Society og 
Federation of European Physiological Societies. Der forventes ca. 1500 deltagere på 
konferencen, og vi har brug for nogle studerende med interesse for fysiologi som kan hjælpe 
os med at få det til at køre på skinner.

Som frivillig får du faglig inspiration og gode netværksmuligheder. Mens du hjælper os med 
alsidige opgaver i ca. 6-8 timer under konferencen, får du adgang til hele konferencen og kan 
få indblik i hvad der sker indenfor fysiologisk forskning. Der er nogle af de store navne tilstede, 
som du måske kender fra dine lærebøger – så du kan måske endda hapse nogle autografer ;)
Opgaverne omfatter f.eks. hjælp med A/V, assistere folk med mikrofoner, flytte stole eller 
poster boards, og andre ad hoc opgaver. Konferencen og satellitmøder afholdes d. 15.-18. 
september 2022 i Tivoli Kongrescenter i København.

Som frivillig får du 
• Gratis deltagelse på Europhysiology konferencen inkl. forplejning alle dage på 

konferencen
• Faglig inspiration og indblik i forskningsverdenen
• Mulighed for at netværke med dine helte indenfor fysiologi – måske endda aftale 

et forskningsophold?

Synes du, det lyder spænende? Så skynd dig at søge ved at skrive til lektor Vladimir Matchov 
(vvm@biomed.au.dk) inden d. 15. maj 2022. Evt. opklarende spørgsmål kan stilles til prof. 
Nicole Schmitt (nschmitt@sund.ku.dk).

Forskning i det private med PUFF
Hvornår: Mandag d. 23. Maj 2022 kl. 16.15-18.00
Hvor: Nielsine Nielsen auditoriet (Mærsk)

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

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

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

/PUFF (Panums UngdomsForsker Forening)

Månedsmøde om endometriose
Torsdag den 19. maj, kl. 17.00, 13.1.36

Kom med, når GO inviterer til et spændende foredrag om den ofte oversete og 
underdiagnosticerede sygdom endometriose ved Dorthe Hartwell, overlæge og leder af 
Endometriose-teamet på Rigshospitalet. 

Dorthe har over 20 års erfaring og vil fortælle os om symptomer, diagnosticering og 
behandling af endometriose.

Vi sørger for lidt snacks og kaffe til oplægget. 
Vi glæder os til at se jer! 

GO København

Pris: 10 kr., men gratis for medlemmer af GO 

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
Gåtur med digterne
Det er godt at gå – både alene og sammen med andre. Konceptet er enkelt: studenterpræst 
Inger Lundager går en tur med studerende på Amager Fælled og undervejs vil der være 
digtoplæsning eller oplæg om en digter. Der vil derudover være rig mulighed for uformelt 
og uforpligtende samvær, samt en snak med andre studerende. Deltag en eller flere gange 
og tilmeld dig på vores hjemmeside. 

Tid og sted: tirsdage 17. maj, 24. maj og 31. maj kl. 16.15 
Vi mødes foran KUB, Karen Blixens Vej 7
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Filosofisk Fugle- og botaniktur til Møn
I år bliver den traditionelle botanik- og fugletur udvidet, idet vi har lejet en bus og tager på en 
heldagstur til Møn. Turen skal bruges på at gå på opdagelse i naturen særligt med henblik på 
fugle- og plantelivet.  Møns kalkholdige jordbund gør at der mange steder er et helt specielt 
planteliv med bl.a. mange orkidearter. Fuglelivet omkring Møns klint er også meget varieret 
med mange ynglefugle, hvoraf vandrefalken nok er den mest kendte. Turen arrangeres i 
samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” under Institut for Naturfagenes Didaktik.

Tid og sted: lørdag d. 14. maj kl. 8 (mødested: Sjælør Station kl. 7.50 senest)
Sjælør St. / Møn
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Teologisk fisketur på Øresund
Vi sejler ud på Øresund med M/S Øby og fisker! På turen vil der være rig mulighed for at 
fange fisk, formentlig primært fladfisk, som skrubber, rødspætter og ising. Vi vil muligvis 
også forsøge os, trods fangstbegrænsninger, at fange torsk (der må kun hjemtages 1 torsk 
pr. person). Udover fiskeriet vil der også være en telelogisk quiz! Husk at tjekke vejrudsigten 
og tage vind- og vandtæt tøj med. Det er også en god idé at medbring en dolk eller 
fileteringskniv, så kan rense sin fangst. Hvis du har brug for fiskegrej udlejes dette for 100kr. 
(OBS: du lejer kun stang, hjul med line og endeagn, pirk, forfang, eller lign.). Du skal desuden 
have fisketegn for at deltage, hvilket kan købes for et beskedent beløb på fisketegn.dk.

Tid og sted:  lørdag d. 28. maj kl. 12.45 
(OBS. Båden sejler fra Lautrupskaj, Kalkbrænderihavnen 12.45)
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

Start ugen med endelig at få styr på basal EKG-
tolkning og teori
AKS kickstarter semesteret med et EKG-kursus målrettet 7- og 8-semester skriftlige 
eksaminer. Kursuset kommer til at fokusere på de typiske EKG-diagnoser, som går til 
eksamen. Vi husker selv, hvor vanskeligt det var at blive fortrolige med EKG’er i starten. 
Derfor vil vi gerne give en kort og fokuseret gennemgang med tips og tricks til løsning af 
eksamensopgaver

#########################

Kursuset vil blive afholdt af læge og phd-studerende Jakob Solgaard Jensen. Det vil vare 
ca. 2 timer (inklusiv en pause) og vil indeholde følgende: 

1. del: Gennemgang med fokus på at diagnosticere og udrede typiske EKG-forandringer 
der går til eksamen 

2. del: Kort opsummering med cases. 

Kurset er gratis men kræver medlemskab af AKS (50kr kontingent for et år). Tilmelding er 
mulig uden at være medlem, men det forventes at man betaler kontingent efter man har 
fået bekræftet sin plads.

Vi håber at se så mange så muligt. Vi ser frem til et godt kursus!

Efter kurset afholdes konstituerende Generalforsamling, da basisgruppen har inaktiv 
igennem en længere periode. Hvis man har nogle spørgsmål, er man velkommen til at 
skrive en besked til gruppen - vi svarer relativt hurtigt =)

 S T U D E N T E R T I L B U D
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Er du interesseret i immunologi og pædiatri og nys-
gerrig på klinisk forskning?
Så vil et forskningsår på Børneonkologisk laboratorium (Bonkolab), Rigshospitalet være 
noget for dig.
Vi søger en engageret medicinstuderende på bachelor- eller kandidatdelen til et prægraduat 
forskningsår med start juni-august 2022 eller snarest herefter.
Du bliver en del af en stærk forskningsgruppe, som arbejder med forskellige projekter 
indenfor akut leukæmi og knoglemarvstransplantation hos børn. 
Du vil  få et selvstændigt projekt omhandlende immunsystemets rolle for 
behandlingsrelaterede bivirkninger hos børn med akut leukæmi, som kan bruges som 
kandidatspeciale eller bacheloropgave og siden kan udgives som en videnskabelig artikel 
med dig som førsteforfatter.

Du vi l  få  en givende uddannelse i  forsk ningsmetodologi  og oplæring i 
børneleukæmibehandling. Du vil desuden have kontakt med den kliniske afdeling 
mhp. indsamling af forskningsprøver. Arbejdet foregår på Bonkolab, som er en del af 
BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet.
Børneonkologisk laboratorium er en stor og tværfaglig forskningsenhed, der arbejder med 
alle aspekter af børneonkologi. 

Hos os vægter vi god supervision højt, og du vil derfor både have en ph.d-studerende som 
vejleder og en hovedvejleder, professor og overlæge Klaus Müller. Derudover kommer du 
til at indgå i en større gruppe af forskningsårsstuderende på Bonkolab, der holder møder 
månedligt til erfaringsdeling, sparring og hygge. 

Ansættelsen er 1-årig og lønnes med stipendiat på 10.000 kr. pr. måned, som søges i 
samarbejde med dine vejledere. Arbejdet svarer til en fuldtidsstilling, ca. 37 timer pr. uge, 
og foregår i dagtimerne. 

Er du nysgerrig, struktureret og trives med at arbejde selvstændigt, så tøv ikke med at sende 
en motiveret ansøgning og CV til:
Prof. og overlæge Klaus Müller
Klaus.mueller@regionh.dk 
samt læge og ph.d.-stud. Sarah Weischendorff, 
sarah.wegener.weischendorff@regionh.dk

Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Klaus Müller på mail.
Ansøgningsfristen er mandag d. 16 maj, og samtaler vil blive afholdt i dagene efter. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt om 
kosten som behandling af type 2-diabetes 
Skal du til at i gang med dit speciale, og kunne du være interesseret i et prægraduat 
forskningsår? Vi laver klinisk forskning indenfor type 2-diabetes og kost og mangler en/
to studerende på projektet. Som studerende vil du indgå i et tæt samarbejde med de 
projektansvarlige ph.d.-studerende om at undersøge kostens effekt som behandling i 
type 2-diabetes.

Medicinstuderende søges til udførelse af sit speciale i Forskningsenheden under 
Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital med start 1. august 2022 eller 1. september 
2022. Ansættelsens varighed vil være mellem 6-12 måneder, dog helst et år. 

Om forskningsprojektet
Projektet har til formål at undersøge betydningen af kostens sammensætning (dvs. fordeling 
af kulhydrat, fedt og protein) for patienter med type 2-diabetes. Forsøgsdeltagerne vil blive 
randomiseret til at modtage en af to kosttyper: den nuværende anbefalede diabetes kost 
og en kulhydrat-reduceret høj-protein kost, som begge vil blive udleveret i måltidskasser 
fra Aarstiderne. Undersøgelser omfatter MR- og DXA-skanninger, fasteblodprøver, 
sukkerbelastnings-tests (OGTT), hjemmemålinger af kontinuerligt blodsukker, døgnblodtryk, 
hjerterytme, analyse af urin, samt spørgeskema- og interviewundersøgelser. 

Om stillingen
Du vil indgå i et tæt samarbejde med de projektansvarlige ph.d.-studerende, Luise og 
Christina, samt indgå i et team af andre studerende, ph.d.-studerende, sygeplejersker, 
diætister og forskere tilknyttet andre projekter. Du vil bl.a. hjælpe til med dataindsamling, 
datahåndtering og dataanalyse samt se, hvad det kræves at være tovholder på et stort 
tværfagligt projekt. Du vil desuden komme med på videnskabelige publikationer med 
mulighed for et 1. forfatterskab på din egen artikel.

Vi tilbyder et højt fagligt og dynamisk miljø bestående af studerende og forskere på tværs 
af afdelinger og institutioner med baggrund i medicin og biologi. Arbejdstiden vil være ca. 
37 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden efter nærmere aftale.

Kvalifikationer
Ansøgere med stor interesse for klinisk forskning i bl.a. kost foretrækkes. Derudover er det en 
forudsætning, at du er god til at samarbejde, er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstider 
og har gode sprogkundskaber indenfor dansk. Derudover vil det være en fordel, hvis du har 
erfaring med blodprøvetagning, samt anlæggelse af venflon. 

Ansøgning
Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Luise H. Persson Kopp 
eller Christina M. Søgaard-Hansen på nedenstående tlf. eller e-mail. Projektgruppen består 
desuden bl.a. af professor, overlæge Thure Krarup og professor, overlæge Sten Madsbad. 
Ved interesse bedes motiveret ansøgning samt CV sendes til bfh-fp-mealbox@regionh.dk
eller luise.helene.persson.kopp@regionh.dk snarest muligt.

Luise H. Persson Kopp og Christina M. Søgaard-Hansen
Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Tlf.nr.: 21 36 74 38

Vil du gerne forske? 
Forskningsmuligheder i Dansk Hovedpinecenter for 
medicinstuderende

Vi søger friske neurologi-interesserede medicinstuderende 
(bachelor eller kandidat) fra september 2022 til et 6 eller 12 
måneders forskningssår. 

Om stillingen
Vi har gang i mange spændende nye projekter indenfor hhv. Hortons Hovedpine, 
Medicinoverforbrug, Trigeminusneuralgi og Idiopatisk Intrakraniel Hypertension. Du 
vil primært blive tilknyttet ét område. Projekterne spænder vidt fra kliniske projekter 
med patienter, som skal interviewes og evt. testes til diverse behandlings-trials med nye 
medikamenter. Der er også gode muligheder for at analysere dele af eksisterende datasæt. 
Der er således de bedste betingelser for at skrive eller komme med på en artikel afhængigt 
af din interesse og fokus. Du vil blive støttet og oplært af PhD studerende og forskerne i 
Dansk Hovedpinecenter.
Forskningsåret kan fint indgå i 11. semesters forskningsprofil ved ønske herom, men kan 
også placeres i andre faser af studiet. 

Løn
Afhængigt af projektet er der rigtigt gode muligheder for aflønning. 

Om dig
Du er medicinstuderende og har bestået Neuroanatomi og -fysiologi på 3. semester 
bachelor. Vi forventer, at du er interesseret i forskning, er selvstændig, fleksibel, omhyggelig 
og pligtopfyldende. Der vil være en oplæringsfase, hvorfor tidligere erfaring ikke er et krav. 
Både bachelor- og kandidatstuderende vil blive taget i betragtning. Er I flere gode venner, 
der vil den samme vej, er der også mulighed for at samarbejde om projekterne, da vi søger 
flere studerende. 

Forskningsgruppen
Arbejdet vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt klinisk forskningsmiljø, 
hvor der er en stor gruppe af dedikerede læger, forskere, ph.d.- samt medicinstuderende. 
Vi har et godt sammenhold i forskergruppen med plads til både faglig sparring og sociale 
arrangementer. Vi holder til i fine professionelle rammer på Rigshospitalet i Glostrup med 
egen kontorplads.

Ansøgningsfrist: 25.maj 2022
Motiveret ansøgning, CV og evt. anbefalinger sendes til nedenstående mail.

For yderligere information eller spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:
Rigmor Højland Jensen, Professor, og Direktør for DHC (38633059). 
Email: rigmor.jensen@regionh.dk 

Studerende søges til forskningsenheden på 
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på 
Rigshospitalet
Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår (eller halvår), hvor arbejdet hovedsageligt 
kommer til at dreje sig om et projekt om forekomsten af recidiv 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. 
Der vil herudover være rig mulighed for at arbejde med et eller flere andre selvstændige 
projekter efter interesse. 
Arbejdet kan med fordel foregå som led i forskerperspektivet på 11. semester med start i 
efterårssemesteret 2022, men det er ikke et krav. 
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 
Ansøgningsfrist: 29/5-2022
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål

Spætten slår 

også hovedet 

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

Søges: undervisningsassistenter til Øre-, Næse- og 
Hals-undervisningen på Rigshospitalet

ØNH-afdelingen på Rigshospitalet søger undervisningsassistenter til undervisningen 
af medicinstuderende på 9. semester med start fra august 2022. Vi har et hold af 
medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med afdelingens professorer 
og lektorer. Undervisningen foregår fra kl. 08:00 – 15:00 mandag til fredag i Nordfløjen.

Opgaverne i jobbet er bl.a.:
• Finde relevante patienter til undervisningen
• Undervise i anamneseoptagelse, den objektive undersøgelse samt ØNH-sygdomme
• Instruere i forskellige ØNH-procedurer og indgreb
• Fungere som figurant ved demonstration af ØNH-undersøgelser
• Simulationsundervisning (fx nødtracheotomi på fantomer)

Krav:
• Bestået ØNH-kurset
• Interesse i ØNH herunder er motiveret i at dygtiggøre ifm. opgaven som 

undervisningsassistent
• Deltage til introduktionsmødet 26.08.2022 hvor oplæring finder sted
• Dække én (gerne to) fast dag om ugen, fra kl. 08:00 – 15:00
 
Løn efter SUL overenskomsten. Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til alaa.
jady.02@regionh.dk  Send en motiveret ansøgning og CV til alaa.jady.02@regionh.dk CC: 
christian.von.buchwald@regionh.dk, vivian.soennicksen@regionh.dk
Frist: 10.06.2021

På vegne af Professor Christian von Buchwald,
Alaa Jady, MD 

og prøv livet som praktiserende læge
Hvis du vil prøve livet som praktiserende læge kan Region Sjælland 
tilbyde dig dette i din sommerferie 2022.

Du skal som minimum have bestået 10. semester, men har du  
det i juni 2022 , kan du blive en af de heldige, der får  
ca. fire ugers sommerophold hos en praktiserende læge i Region 
Sjælland. 

Der tilbydes ophold i følgende områder:
Guldborgsund - Kalundborg - Lolland - Odsherred - Vordingborg

Sommeropholdet vil blive honoreret efter gældende overenskomst 
”Overenskomst for lægestuderende, der ansættes som vikar i
underordnet lægestilling”.

Hvis du er interesseret, så send hurtigst muligt en mail til  
dnsv@regionsjaelland.dk med følgende oplysninger: 
Navn - mailadresse – telefonnummer -ønsket periode - ønsket 
geografi 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte  
Pia Drostgaard 93 57 03 60 / pdo@regionsjaelland.dk

Hop ud
    i det ….

FLEKSIBELT STUDIEJOB
  
Vil du være en af vores studentermedarbejdere ved Herlev/Østerbro-undersøgelsen på 
Herlev Hospital?

Du vil blive en del af et team på ca. 40 studerende, hvor der er 8 på vagt dagligt mandag-
torsdag. Mødetid er kl. 15.15 og vagten er typisk slut omkring kl. 23.
Vagtforpligtelsen er minimum én vagt om ugen i gennemsnit, (også i eksamens- og 
ferieperioder) men vagtplanen lægges for 3 måneder ad gangen, og du kan derfor sagtens 
have vagtfrie uger og arbejde flere dage i andre uger. Du ønsker selv dine vagter for perioden 
og kan derfor indpasse dem i dit studieliv. Hvis din tidshorisont er under ½ år har det dog 
ingen interesse for os, da der går noget tid, før du vil være rutineret i alle opgaverne.

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. Dvs. du skal tage blodprøver, måle blodtryk, 
gennemgå spørgeskema, tage talje/hofte mål, måle ankel/brachial-index, udføre 
lungefunktionstest mm. Når sidste deltager er gået hjem, skal der nedfryses blod til biobank, 
pakkes journaler mm og gøres klar til næste dag. 
Du vil få oplæring i alle funktioner.

Vi tilbyder: Du får erfaring med patient(deltager)-kontakt og får styrket dine kommunikative 
evner samt får erfaring i ovennævnte opgaver. Desuden lærer du at samarbejde med andre 
faggrupper, da vi har ansat studerende fra forskellige sundhedsfaglige uddannelser. En unik 
mulighed for at være en del af en internationalt kendt (og anerkendt) kohorteundersøgelse.
Du skal være: Omhyggelig, systematisk, fleksibel og mødestabil. 
  
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). 
  
Se mere her: https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-
afdeling/forskning/Sider/Herlev-oesterbroundersoegelsen.aspx                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   



Kurset forløber over 3 dage:
Fredag den 3. juni kl. 16-21 
Lørdag den 4. juni kl. 12-17 
Søndag den 5. juni kl 12-17 

Underviser: 
Yassin El Hassnaoui 

Det koster 150 kr at deltage 

Eksamensforberedende kurser

Kurset  forløber over to dage: 
Onsdag den  8. juni kl 16-21 
Torsdag den 9. juni kl 16-21

Underviser: 
Christian Legart

Det koster 150 kr at deltage

til 1. semester
Cellens kemiske 
komponenter

Basal 
humanbiologi

Begge kurser er forbeholdt 
medlemmer af FADL 

Tilmelding sker på mit.fadl.dk 
via kursusportalen 

afholder
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1. Fuldt bundskifte i slutningen af  din FADL 
nattevagt.

2. Hæmorider
3. Når du glemmer at tilmelde dig eksamen
4. At stå i kø på Borgerservice
5. At høre på Andreas
6. At få skattesmæk
7. At få alle slags smæk egentlig
8. Kold, bitter, bundsjatskaffe
9. Coronakrisen
10. Omgangssyge
11. At skulle rydde pizzabakker, ølsjatter, og fucking 

brugte snusposer op efter folk der har lånt dit 
redaktionslokale

12. Den mugne agurk du finder nederst i din skuffe, et 
halvt år efter du sidst har købt agurk.

13. At skulle flytte en andens seng op 4. sal 

20 ting der er federe end et break up

A
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HEY! Har du lige været gennem et break up? Miv :( MOK ville gerne komme med en opmuntrende liste med ting 
der var mere nederen, men det kunne ikke lade sig gøre. Her er 20 ting der trods alt er mere nice end et break 

up, som du kan glæde dig til at se i nyt lys!

Således 20 ting, du før synes var mega træls, som du heldigvis bare kan 
trække på skuldrene af  nu!

14. At skrive en protokol til et systematisk review
15. Toilettjansen efter rustur 
16. At spilde kaffe ud over det sengetøj du lige har lagt 

på 
17. Rasmus Seebachs kontraststykke i Øde Ø (der hvor 

han snakker ind over sangen)
18. At høre en detaljeret genfortælling af  nogens drøm 
19. Den casual snak med dine holdkammerater i pausen 

mellem to forelæsninger 10 dage inden eksamen, 
hvor du får sagt at du kun har lavet ét eksamenssæt 
og de andre kigger på dig med ‘Årh miv, det kommer 
aldrig til at gå’-blikket

20. At være hjemme hele dagen for at vente på den 
pakke du bare har glædet dig sindssygt meget til for 
så at finde en seddel i den postkasse hvor der står at 
fragtfirmaet har været forbi for at aflevere din pakke, 
men du var desværre ikke hjemme. Fuuuuuu

MOKs guide til at overleve konfirmationer 
Det er ved at være den tid på året: Blomsterne springer ud, temperaturen stiger og t-shirt tanlinen er ved at have indfundet sin plads på dine 

overarme. Det lugter af forår - men det er med en underliggende dunst, som kommer fra din teenage-fætter med sin overdoserede 1 Million 
Eau de Toilette parfume. 

I kirken: 
Kirken er som regel hyggelig nok. Ligesom konfirmanderne, er dagen ung, og du kan læne dig tilbage og nyde showet, uden at du behøver snakke 

med perifere familiemedlemmer. Hvis du ikke just er en kirke-fan, kan denne tid i stedet benyttes som forberedelse til dagens uundgåelige small 
talks. Du kan også tænke over hvor meget du egentlig har til fælles med præsten. Jeres universitetsuddannelser er lige lange. Faktisk er præsten 

er nok bedre til latin end dig. 
Har du været så smart at beruse dig i alkohol dagen forinden, kan du passende bede om syndsforladelse mens du er i Guds hus. 

Under middagen: 
En eskapade af taler og selskabssange kræver sin mand at komme igennem med overskudet i behold. Selvfølgelig kan du bare drikke dig fuld, men den post er 
typisk afsat til en halv-sjofel onkel  eller den stakkels konfirmand. Er aftenen spækket med indslag, kan du gøre det til din mission at starte det efterfølgende 
bifald HVER gang – så er du basically selskabets partystarter. Er du en genert type, kan du gemme alle sangteksterne og lave en tegnekonkurrence bordet 
rundt. Det er overraskende sjovt, og I kan give jeres kunstværker til konfirmanden bagefter. 

Efter middagen: 
Nu er det bare at holde ud til natmaden, som du er alt for mæt til at have lyst til, bliver serveret.  Husk at kaffen, der serveres kl 23:17 faktisk kun gør dig 
mere træt. Er det en aftenfest med dans, kan du med fordel finde en god siddeplads med udsyn til dansegulvet og betragte selskabets ældste ægtepar danse 
hånd i hånd til lidt umti-umti musik. Husk at holde dig i baggrunden, hvis du ikke lige selv føler for en sving-om (ældre familiemedlemmer forventer altid at de 
unge straffer floor... Også til familiearrangementer). 

Af Maria // MOK-red.


