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HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 42 samt ugen efter påske.

Ansvarshavende redaktør:
Maria Østberg
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: MOK-red. 
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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,  
FADL, 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

Gabriela Maria (ansv. red) NielsSine

Åsne AndersAndreasMarie Klara

Sofie

Månedsmøde i Sexekspressen d. 6. oktober kl. 17
Actiondag/Uddannelsesdag i Sexekspressen d. 22. 

oktober kl. 9

UAEM holder månedsmøde d. 5. oktober kl. 16:45

Kæmpe foredrag om rygmarvsstimulation - det hele 
arrangeret af FORNIKS

Læs mere om alle tilbud fra basisgrupper på side 4!

Du kan nu indstille en sej underviser eller en 
god afdeling til årets Uddannelsespris eller 

Underviserpris 2022! Læs mere på side 7

FADL Generalforsamling MED FRI BAR d. 21. oktober
Se bagsiden

Hva fuck
vil du egerntlig?
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“Jeg skal have forskningsår”
Den sætning hører jeg tit blandt mine medstuderende. 
Det er nærmest reglen frem for
undtagelsen. Rigtig mange af os medicinstuderende 
tager enten orlov fra studiet for at være på en 
forskningsafdeling eller laver forskningsarbejde 
ved siden af studiet. Motivationen for dette (ofte 
utaknemlige) arbejde er, efter min oplevelse, meget 
blandet: 

“Min læsemakker skulle forske, så jeg tænkte at det 
gør jeg også bare så” 
“Mine venner er alligevel på afdelingen”
“Jeg var i klinik på den afdeling, og forskningslederen 
var da OK flink” 
“Hvis jeg skal have en chance for at blive 
indenfor det speciale, så bliver jeg nødt 
til at have forsket i det først” 

Alle ovenstående er udsagn jeg har 
hørt, når jeg har spurgt ind til hvad 
folk skulle forske i, hvordan 
det blev sat i værk. Selv 
skulle jeg have haft et 
forskningsår i skrivende 
stund, men det valgte jeg at 
bakke ud af i sidste øjeblik, 
da der skete pludselige store 
ændringer på afdelingen, som 
jeg ikke så mig selv være en del af på 
nuværende tidspunkt. Efter den beslutning, var 
der en af mine læge-kollegaer der spurgte mig: 
“Hvorfor er det overhovedet du vil forske?”. 
Først synes jeg det var lidt flabet, og jeg blev 
low-key fornærmet. Men som jeg stod der og 
skulle retfærdiggøre mine overvejelser, indså 
jeg, at mit bedste argument var noget ala “det 
gør alle de andre jo”, hvilket jeg selv (helt objektivt 
set) synes er det dårligste argument man kan 
smide - i stort set alle henseender. Det fik mig til at 
stoppe op og tænke over, hvorfor vi er så mange 
der springer hovedkulds ud i et forskningsår, uden 
måske egentlig at have overvejet årsagerne til det. 
Og jeg er overbevist om, at jeg ikke er den eneste 
der må kunne nikke genkendende til den følelse. 

I 2008 trådte 4-års reglen i kraft, som efter en 
lang og dannende udviklingsrejse gudskelov blev 
afskaffet igen i 2019. I den tidsperiode kan jeg godt 

Af Maria MOK/Red.
se rationalet i argumentet: “Jeg har travlt”, hvis 
man på bare 4-6 år død og pine skulle nå at have 
lidt anciennitet i forskerparadiset inden man kunne 
vove at søge om sin HU-stilling. Men sådan ligger 
landet ikke længere. Bevares, jeg ved godt at nogle 
specialer decideret kræver forskningserfaring før 
man kan søge HU, men her er det også en stor del 
af speciale, så det glider jeg lige lettere henover. Der, 
hvor det trykker for mig, er når vi som studerende 
vælger at bruge et år af vores dyrebare studietid, 
som vi aldrig får igen, på et forskningsår, som vi 
måske mere føler os pressede til end motiverede til. 
Man er altid blevet spist af med, at man ikke kunne 

få nogle af de mere populære specialer, hvis 
man ikke havde forsket i det først. Og det 
er måske også rigtigt nok mange steder. 
Men det seneste år har der været ledige 
HU-uddannelsesstillinger i både pædiatri 

og anæstesi - i Region H vel at 
mærke. Det er 2 af de specialer, 
som jeg tidligere har tænkt, at 

man kunne glemme alt om, hvis 
ikke man havde forsket først - 

åbenbart ikke. 

Jeg siger ikke, at vi ikke skal 
forske. Men jeg synes vi 
skal tænke os rigtig godt 

om inden vi beslutter os for 
at gøre det. Medicinstudiet 
er det absolut fedeste studie 

i  h e l e landet (og her er jeg jo helt 
upartisk), og vi bliver som sagt aldrig studerende 
igen. Forskning er noget kompliceret arbejde, 
og det kommer ofte med mange yderligere 
arbejdsopgaver, som står mellem linjerne. 

Derudover er der hele aspektet i, at vi som 
medicinstuderende er en ekstremt billig arbejdskraft 
for afdelingerne - men den diskussion vil jeg 
gemme til en anden gang. Mit ønske omkring 
denne forskningskultur er egentlig blot, at man 
som studerende ikke skal være bekymret for at 
starte et lægeliv uden forskningserfaring. I sidste 
ende handler det om at vi alle ønsker at være de 
bedste læger for vores patienter - forskning under 
studiet eller ej. 
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Har du lyst til at prøve kræfter med klinisk neurolo-
gisk forskning?

Vi søger en skolarstipendiat med start 1. 
februar 2023 i Nationalt Videnscenter for 
Demens, Hukommelsesklinikken, Afd. for 
Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet 
– Blegdamsvej.
Du får grundig oplæring, patientkontakt, 
og mulighed for at skrive en artikel på 
data du indsamler, som kan blive dit 
kandidatspeciale.

Vi søger en ambitiøs og lærevillig medicinstuderende på sidste del af studiet (bestået 
8. semester), der har lyst til at tage et forskningsår (11. semester kombineret med orlov/
semesterfri) inden for neurologien.

Du vil blive tilknyttet et veletableret ph.d.-projekt, hvor dine arbejdsopgaver er at hjælpe 
med at rekruttere patienter, indsamle data samt taste patienter i REDCap database. Du får 
din egen kontorplads, hvor du sidder sammen med ph.d.-studerende, post doc’er og andre 
skolarstipendiater.

Ph.d.-projektet du bliver tilknyttet undersøger måling af lysrefleks med pupillometri, 
demensrelaterede proteiner i blod samt aktigrafi (måling af aktivitetsniveau) som 
biomarkører inden for demenssygdomme. Du vil få dit eget projekt omhandlende 
lysrefleks-pupillometri hos patienter med Lewy Body sygdom med mulighed for at skrive 
en videnskabelig artikel, som kan bruges som kandidatspeciale.

Du vil blive vejledt af overlæge, ph.d. Kristian Steen Frederiksen og professor, dr.med. 
Steen Gregers Hasselbalch samt vil arbejde tæt sammen med den ph.d.-studerende. Du 
får oplæring i statistisk analyse i R og bliver en del af et aktivt og anerkendt forskningsmiljø 
med regelmæssige journal clubs, forskningsmøder og sociale arrangementer.

Stillingen aflønnes med 10.000 kr. pr. måned.

Hvis ovenstående har din interesse, så send en mail med ½ A4-side om din motivation for 
at søge stillingen samt CV (+ evt. publikationsliste) til kristian.steen.frederiksen@regionh.dk.

Ansøgningsfristen er d. 21. oktober og der vil blive holdt ansættelsessamtaler i starten 
af uge 43.

Ved spørgsmål til stillingen kan læge, ph.d.-studerende Mathias Holsey Gramkow kontaktes 
på mathias.holsey.gramkow@regionh.dk eller på tlf. 35 45 52 01.

Actiondag/Uddannelsesdag i Sexekspressen
Hvor og hvornår: 22. oktober kl. 9 i Studenterhuset
Er du også vild med samtykke og formidling til unge? Vil du gerne møde en masse søde 
medicinstuderende fra andre hold og semestre? Så skal du til actiondag/uddannelsesdag 
i Sexekspressen den 22/10, Wuhuuu!!! Hvis du er ny, så er det her din mulighed for at blive 
uddannet og klar til at undervise søde 7-10 klasser i seksualundervisning! For de gamle er der 
spændende oplæg og workshops. Så kom og brug dagen med dine dejlige medsexperter!

Månedsmøde i Sexekspressen
Hvor og hvornår: 6. oktober kl. 17 i Studenterhuset
I Sexekspressen holder vi de hyggeligste månedsmøder! Til møderne kan du høre hvad der 
rører sig i vores dejlige basisgruppe, og fortællinger fra de sexperter der har været ude og 
undervise den seneste måned – men vigtigst af alt kan du bruge en aften i fantastisk selskab! 
Efter mødet disker månedens mester madhold op med lækker aftensmad og vi drikker en 
øl eller ti, så vi er klar til frebar dagen efter! <3

Græskarudskæring med Sexekspressen
Hvor og hvornår: 9. oktober kl. 17 i Studenterhuset
Ikke alt i vores dejlige forening skal være seriøst, og vi holder derfor også en masse hyggelige 
events – minimum et per måned! I oktober er det selvfølgelig inspireret af Halloween, og 
vi skærer derfor græskar og spiser græskarsuppe. Tilmeld dig via vores Facebookevent, 
kom glad!

Find alle vores events i vores linktree ved at scanne QR koden! Vi glæder os til at se dig! 

UAEM holder Månedsmøde 
Onsdag d. 5. oktober kl. 16.45, lokale 13.1.37 Mærsktårnet
I dag mangler millioner af mennesker verden over adgang til livsvigtig medicin. 
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en aktivitetsgruppe i IMCC og en 
global studenterorganisation, som 
kæmper for lige adgang til medicin. 
Vi mener, at udvikling af medicin bør 
ske med udgangspunkt i patienters 
behov fremfor profit. Det betyder, at 
der bør forskes og udvikles medicin til 
de sygdomme, der gør folk mest syge, 
fremfor hvilken medicin, der kan tjenes 
flest penge på.

Vi arbejder for at få universiteter, forskere 
og beslutningstagere til at skabe 
universel adgang til den medicin, som 
især industrien sælger.

Der vil selvfølgelig være snacks :) 

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
Rum til Ro
Studenterpræst Camilla Aggersbjerg afholder alle onsdage resten af dette semester 
gudtjenesten, ”Rum til Ro”. Der vil være god mulighed for, at finde ro i nogle afstressende 
rammer, når Camilla giver nogle ord med på vejen, som akkompagneres af lidt musik fra 
kirkeflyglet. Alle studerende på KU er velkomne og det kræver ingen tilmelding.
Tid og sted: den 12. oktober, (følgende datoer er den 26. oktober, den. 9. og 23. november 
og den 7. december). kl. 17.00, Hans Tausens kirke, Halfdansgade 6, 2300 Islands Brygge
Ingen tilmelding

Filosofisk mostur
Denne gang går turen til Jægersborg Dyrehave. Dyrehaven er et stort lukket område med 
løvskov og åbne sletter, der græsse af dådyr, kronhjerte og sikahjorte.  Der vil være meget 
forskelligt mos at se på i de forskellige naturtyper. Vi vil som sædvanlig blive kyndigt vejledt 
af Lektor Flemming Ekelund.  Foruden mosserne vil vi muligvis også kunne se kronhjortenes 
parringskampe og høre hannernes brøl. Derudover rummer haven også mange fugle og 
spændende svampe. 
Der vil også være lejlighed til filosofisk samtale og refleksion. Den vil blive igangsat ved 
turens begyndelse af lektor (biolog og naturfilosof ) Claus Emmeche. 
Tid og sted: den 5. november, kl. 10.00, Mødested: Klampenborg Station
Tilmelding på hjemmesiden.

Oplæg v. psykolog fra Studenterrådgivningen og studenterpræsten på HUM
Kom og mød Ditte Charles og Inger Lundager, der er hhv. psykolog i Studenterrådgivningen 
og studenterpræst på KU, når vi sætter hinanden stævne for at tale om forskelle og ligheder 
i de samtaler, vi tilbyder jer studerende.Hvordan går psykologen til problemer som 
præstationsangst, skam og ensomhed? Og hvordan gør præsten?
Tid og sted: den 9. november, kl. 16.00, KUB, Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7.
Ingen tilmelding 
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

Rygmarvsstimulation - Foredrag med Salif Komi
Hvornår: Mandag d. 17. oktober 2022 kl. 17:15 - 18:00
Hvor: Lundsgaard auditoriet på Panum

FORNIKS arrangerer et foredrag på engelsk med 
Salif Axel Komi d. 17. oktober kl. 17:15 – 18.00 
i Lundsgaard auditoriet

R y g m a r v s s t i m u l a t i o n  e l l e r 
”bagstrengsstimulation” er den danske 
betegnelse for Spinal Cord Stimulation 
(SCS). 
Ny forskning viser, at rygmarvsstimulering 
o g s å  k a n  b r u g e s  t i l  a t  g e n e t a b l e re 
gangfunktion hos patienter med rygmarvsskade.
Ved at stimulere rygmarven elektrisk kan man hjælpe 
hjernen med at bruge bevarede, men funktionelt tavse motoriske 
nervebaner. På den måde kan man få lammede kropsdele til at 
udføre bevægelser. Yderligere kan elektrisk stimulering også forbedre 
rygmarvens evne til at omsætte sensoriske informationer til den 
muskelaktivitet, der skal bruges for at kunne gå og stå oprejst

Det er denne nye forskning Salif Axel Komi vil fortælle om, da han 
har været del af en forskergruppe, som har haft succes med at få 
3 patienter med rygmarvsskade til at genvinde kontrol af deres 
benmuskler.

Læs lidt mere om Salif Axel Komi - postdoc forsker ved Professor Rune Berg Laboratorium 
ved Københavns Universitet - i vores FB-begivenhed. 

Foredraget er gratis, men man skal tilmelde sig via billetfix: Link på Facebook
Personer uden id-kort/studiekort til SUND skal senest d. 13 oktober skrive en besked til 
FORNIKS med deres navn, så de kan komme ind i Panum-bygningen d. 17. oktober.

/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

 A N N O N C E R
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Kan vi forebygge diabetes og overvægt hos patienter 
i antipsykotisk behandling ved brug af GLP-1?
Vi leder efter en engageret og glad kollega, der er god til at samarbejde og som har lyst til 
at få hands-on erfaring fra et stort multicenter randomiseret placebo-kontrolleret klinisk 
studie der krydser psykiatri og endokrinologi.

Du vil blive en vigtig del af en aktiv forskningsgruppe. Afdelingen har stor erfaring med at 
have medicinstuderende tilknyttet og det tilbydes at du kan definere og gennemføre dit eget 
projekt som del af dit forskningsår. Studiet er aktivt rekrutterende og skal undersøge hvorvidt 
behandling med GLP-1 receptor analogen semaglutid (Ozempic® ) kan reducere overvægt 
og forebygge metaboliske forstyrrelser hos patienter diagnosticeret med skizofreni. 

Stillingen er pr. 1. februar 2023 på Rigshospitalet. Vi arbejder desuden tæt sammen med en 
forskningsgruppe i Hillerød og Århus som også inkluderer patienter til studiet.

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

Vi tilbyder:
• Et medforfatterskab på den endelige publikation
• Et godt forskningsmiljø i en stor forskergruppe med fælles undervisning. 
• God mulighed for hjælp og vejledning, hvis du har lyst til at lave dit eget projekt til 

f.eks. kandidatopgave eller publikation sideløbende med dit arbejde på projektet.
• Massere af klinisk erfaring + supervision
• Hvis du forsker før 10 semester vil der være oplæring i psykiatriske færdigheder
 
Projektet ledes af Professor Anders Fink-Jensen (Psykiatrisk Center København) og Professor 
Tina Vilsbøll (Steno Diabetes Center/Gentofte Hospital). Projektet er finansieret af Region 
Hovedstaden Psykiatri samt medicinalfirmaet Novo Nordisk.

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt forsøgsansvarlig læge og 
Ph.d.-studerende Marie Reeberg Sass via mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk
Har du lyst til at søge, så skriv et par linjer om dig selv og vedhæft et kort CV. 
Vi holder løbende samtaler. Vi glæder os til at høre fra dig!

Forskningsårsstuderende søges til Anæstesiologisk 
Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød med start 
vinter/forår 2023 
Vi søger 3 medicinstuderende til at indgå i et større forskningsprojekt, der omhandler den 
perioperative optimering af ortopædkirurgiske problemstillinger med primært fokus på 
ultralyds-assisteret regional anæstesi. Projektet kommer til at foregå i tæt samarbejde med 
ortopædkirurgisk afdeling. Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget 
forskningsemne, og vil komme til at indgå i den daglige afvikling af eget studie, samt flere 
andre delprojekter indenfor området. Du forventes at kunne arbejde selvstændigt, såvel 
som i samarbejde med afdelingens andre forskere. Du vil have en stor del af medindflydelse 
på projektet, og vil blive tilknyttet et vejlederteam af erfarne forskere.  

Vi tilbyder:
• Ansættelse af 12 måneders varighed med løn (scholarstipendium 10.000 kr./md.) 
• Mulighed for kombination med 11. semesters forskerperspektiv 
• Udarbejdelse af kandidatopgave i anæstesiologi 
• Introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning inkl. artikelskrivning og 

forskningsmetode
• Forskningskursus på Nordsjællands Hospital 
• Introduktion og oplæring i brug af ultralydsscanning
• Supervision ved erfarne forskere
• Et sjovt og spændende forskningsmiljø blandt medicinstuderende og ph.d.-

studerende med rig mulighed for sparring

Vi stiler mod:
• Minimum én publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med 

dig som 1. forfatter
• Yderligere mindst et medforfatterskab 

Dine arbejdsopgaver:
• Screening og inklusion af patienter 
• Randomisering og administration af forsøgsmedicin på operationsdagene
• Hjælp til anlæggelse af ultralydsvejledte regionale blokader
• Måling af kliniske effektmål i de forskellige del-projekter
• Registrering af data fra studierne

Vi forventer:
• Interesse indenfor anæstesiologi og/eller ortopædkirurgi
• God energi og gode samarbejdsevner 
• Medicinstuderende på kandidatdelen

Afdelingen forsker primært i regional anæstesi og arbejder i øjeblikket med flere projekter 
inden for perifere nerveblokader som perioperativ smertelindring. Vores forskningsgruppe 
omfatter specialister inden for anæstesiologi, ortopædkirurgi, akutmedicin og statistik. Vi har 
stor viden inden for forskningsmetodologi og har erfaring med at udføre store multicenter 
randomiserede kontrollerede forsøg, observationelle kohortestudier og systematiske 
reviews. Vi har således mulighed for at bistå med alt den nødvendige vejledning, som du 
har brug for i dit forskningsprojekt

Ansøgning: 
Hvis det lyder som noget for dig, så send en motiveret ansøgning (1 A4 side) og et kort CV 
(1 A4 side) til kai.henrik.wiborg.lange@regionh.dk inden 13. oktober 2022

For yderligere information:
Professor Kai Lange: kai.henrik.wiborg.lange@regionh.dk, tlf. 31909730
Overlæge, Klinisk forskningslektor: Lars H. Lundstrøm lars.hyldborg.lundstroem.02@regionh.
dk, tlf. 26852525

Medicinstuderende søges til almen praksis tæt på 
Hedehusene station
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med livet i almen praksis? Brænder du for den nære 
patientkontakt? Vil du gerne have erfaring indenfor visitation og arbejdet i primærsektoren? 
Er du måske en spændende mediciner? Så læs videre!
Vi søger en stud.med. med opstart snarest muligt til at hjælpe vores sygeplejerske med 
hendes arbejdsopgaver.

Om os
Vi er en solopraksis med læge Elena og Dorte som sygeplejerske. Der er løbende KBU-
læger ansat. Vi holder til lige ved Hedehusene station, hvor der kører tog direkte til og fra 
Nørreport. Vi har en bred skare af patienter fra børnefamilier til kronikere og alt derimellem. 
Vi kan tilbyde et godt og nært arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og lærer af hinanden.

Om jobbet
Vi ønsker du kan starte så snart som muligt. Timer laves efter aftale, men gerne 3-4 timer ad 
gangen et par gange om ugen. Vi tilbyder oplæring og supervision ved behov. Vi kan tilbyde 
oplæring indenfor telefonvisitation, receptfornyelser, vaccinationer og blodprøvetagning 
med mulighed for på sigt at få flere arbejdsopgaver, hvis du ønsker det.

Om dig
Du går på medicinstudiet og har lyst til at blive udfordret i en spændende og lærerig 
hverdag. Du ønsker patientkontakt. Optimalt går du på slutningen af din bachelor eller 
starten af din kandidat.
Lyder det som noget for dig?

Send en motiveret ansøgning til Elena Jakobsen på e-mail: elenajakobsen@hotmail.com 
inden 28. oktober.
Du er velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål vedrørende jobbet.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Øjenklinikken Rigshospitalet – Glostrup søger nye 
kollegaer til SPV-hold 1617 / LV hold 7729
Vi er et hold på 12 medlemmer, som varetager computerbaserede synsfeltundersøgelser, 
måling af synsstyrke, samt andre oftalmologiske forundersøgelser. Vi er meget værdsatte 
på afdelingen og vores undersøgelser udgør en central del af øjenlægernes diagnostik.

Når du har bestået 8. semester, har du mulighed for automatisk at overgå til vores 
lægevikarhold 7729.

Vi er ansat på HovedOrtoCentret Rigshospitalet med adresse på både Blegdamsvej og 
Glostrup Hospital. Her indgår vi i samarbejde med flere faglige teams, der behandler 
patienter med grøn stær og neurologiske øjensygdomme.

Vores arbejde består i at foretage forundersøgelser af 30-40 minutters varighed før 
konsultation hos afdelingens øjenlæger. Dette foregår på eget kontor, hvor patienten møder 
ambulant på din egen patientliste. Som regel er vi 2-3 på arbejde samtidigt, hvilket giver 
mulighed for sparring og hjælp at hente.

Vi har en god relation til afdelingens læger og sygeplejersker, som også tilbyder os 
undervisning i den oftalmologiske patient.
Da vi arbejder i et ambulatorium, dækker vi udelukkende vagter i hverdagene i ambulatoriets 
åbningstid. Vi har en intern bagvagtsordning som sikrer vagtdækning ved sygdom.
Du vil blive oplært af holdets medlemmer på 3 lønnede oplæringsvagter, hvorefter du 
selvstændigt kan indgå i vagtplanen.

Efter tre måneder tilfredsstillende holdtjeneste bliver du omfattet af funktionærlovens 
bestemmelser. Når du opnår funktionærstatus, betyder det bl.a., at du er berettiget til fuld 
løn under sygdom og får opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Opsigelsesvarslet vil være 
gensidigt forlænget med én måned. Dit varsel for at frigøre dig fra holdet vil dermed være 2 
måneder. Vi har gensidigt forlænget varsel for at understøtte kontinuerlig drift, god kollegial 
holdkultur og de bedst mulige rammer for et vedvarende højt vidensniveau på holdene.

Log ind på din vagtprofil og ansøg stillingen

Krav: bestået SPV-kursus, 250 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist: 9. okt 2022

Hajen har også 
lige haft første 

dag i klinik.



6     |     A N N O N C E R            

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hvad skal du efter nytår?
FORDYBE DIN HJERNE I HJERNEFORSKNING?
SKRIVE SPECIALE PÅ SPÆNDENDE DATA?
FORSKNINGSÅR I FYRTÅRNET?

På Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet søger vi en medicinstuderende 
til et forskningsår med start i Jan-Marts 2023 på BrainDrugs-Depression projektet.

Vi undersøger hjernen med EEG, MR og PET, samt stoffer i blodet, genetik, psykosociale 
forhold og andre faktorer, som kan bruges til at forudsige, hvilken effekt og hvilke 
bivirkninger en person med depression vil have af behandling med psykoterapi og 
medicin. Samtidig undersøger vi den underliggende neurobiologi og dennes relation til 
psykosociale forhold.  
Baggrunden for undersøgelsen er, at der er stor forskel på effekten af psykoterapi og 
antidepressiv medicin hos den enkelte patient. Formålet er at finde markører, der i 
fremtiden kan målrette behandlingen til den enkelte patient og give bedre og hurtigere 
hjælp. #personligmedicin 

Vi tilbyder et socialt og internationalt forskningsmiljø i en stor forskergruppe med bl.a. 
fællesundervisning og journal clubs. Vi har stor erfaring med studerende af forskellige 
fagligheder, og du vil arbejde tæt sammen med neurologer, psykiatere og psykologer på 
projektet og herigennem være en del af en større forskergruppe. 
Der er supervision og du lærer kliniske færdigheder, samt at se variationen i psykopatologi 
ved depression og komorbide lidelser.  

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
• Udføre kognitive tests
• Tage blodprøver 
• Udføre psykiatriske- og neurologiske undersøgelser
• Assistere ved PET-skanninger
• Udføre MR-skanninger af hjernen og vurdere billederne
• Rekruttere deltagere

Du vil sideløbende fordybe dig i dit eget selvstændige projekt, hvor du vil analysere 
og fortolke allerede indsamlet data. Dette skrives sammen til dit kandidatspeciale og 
fremlægges som oplæg eller poster ved konferencer. Afhængigt af resultater kan det 
resultere i en selvstændig publikation. 

Specialeemner kan være:
• Serotoninniveauer i hjernen og søvn
• Om EEG kan forudsige bivirkninger ved SSRI
• Serotoninniveauer i hjernen og kvalme ved SSRI
• Kønsforskelle i hjernen og kognition.
• Hvordan traume påvirker SSRI-behandling
• Myelin i hjernen og angst

Du er også meget velkommen til at komme med en ide, og vi kan se om vi har data til det.  

Din hovedvejleder vil være professor Martin Balslev Jørgensen på Psykiatrisk Center 
København. Dagligdagen er på Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU.dk) på Rigshospitalet 
med supervision af ekstern lektor Kristian Reveles Jensen og i et team med andre 
medicinstuderende og psykologer. Ideelt er du på kandidatdelen og vi ser gerne 12 
måneders ansættelse i forbindelse med forskningssemesteret. Vi søger et stipendie til dig 
så du får 12.000 kr. per måned.

Ansøgningsfrist den 23. oktober. Send en kort ansøgning inkl. CV til Kristian. Vi holder 
samtaler i uge 43. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse (  31787675). Vi glæder 
os til at høre fra dig! 

Medhjælp søges til speciallægeklinik
Medhjælp søges til reumatologisk speciallægeklinik. Arbejdsopgaverne består initialt af 
telefonpasning, kalenderbooking, mailhåndtering, andre forefaldende opgaver m.v., 4 
timer ugentligt, nærmere tidsrum kan aftales.  Afhængigt af kompetencer kan arbejdstiden 
udvides til andre opgaver, herunder medhjælp til konsultationer og lign.. Jobbet er ret 
fleksibelt, og vil kunne passes fx. hjemmefra. 

Vi lægger vægt på selvstændighed, ansvarsfølelse, omhyggelighed, og arbejder målrettet 
for at yde vores patienter den bedst mulige service. Nærvær, empati og engagement er 
væsentlige kompetencer vi vægter højt, og vi ser gerne at man kan se selv i vores værdier. 

Send meget gerne et kort CV samt ansøgning inden d. 13. oktober, att. Sahar Almas, på 
info@reumaklinik.com. Kontakt os meget gerne i fald du har behov for nærmere info. 

Reumatologisk og Idrætsmedicinsk Klinik
www.reumaklinik.com
info@reumaklinik.com

Er du interesseret i forskning, kvalitet og udvikling og 
mangler du en idé til dit bachelorprojekt?
Respirat ionscenter  ØST (RCØ) behandler  børn og voksne med k roniske 
vejrtrækningsproblemer. De fleste patienter får hjælp til at trække vejret gennem en 
respirator. 

Vi søger en medicinstuderende, som har lyst til at lave et bachelor-projekt, der skal belyse 
indlæggelseskrævende COVID19-infektion blandt RCØs patienter. Der er tale om et database-
studie, hvor den medicinstuderende skal analysere, vurdere og formidle data.  Der vil være 
mulighed for at færdiggøre det til en videnskabelig artikel.

Har ovenstående vækket din interesse eller har du flere spørgsmål?
Så kontakt os gerne!

Anne Kathrine Stæhr, Rye
Speciallæge i anæstesiologi, afdelingslæge, ph.d.
Respirationscenter Øst, Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte
Neurocentret, Rigshospitalet – Glostrup
Anne.kathrine.staehr.rye@regionh.dk

Lægevikar hold i psykiatrien, Glostrup sygehus, 7713
Psykiatrien Center Glostrup består af akutmodtagelse, sengeafsnit, distriktscentre,
psykoterapeutisk enhed og retspsykiatrisk afdeling. Derudover har Psykiatrisk Center 
Glostrup særlige specialfunktioner som ADHD, oligofreni, ældrepsykiatrisk team, OPUS team, 
kognitiv neurorehabiliteringsafsnit, OP teams, retspsykiatrisk OP team og neuropsykiatrisk 
forskningsenhed (CINS).

Du vil indgå i en vagtstruktur, hvor der er tæt samarbejde med en forvagt, mellemvagt, 
erfaren døgn-bagvagt og i dagtiden efter kl. 15 en overlæge, hvor sidstnævnte dækker 
speciallæge i front vagter frem til kl. 21.00. Med andre ord, rigtig god supervision! 

Dit arbejde vil primært være at modtage patienter i psykiatrisk akutmodtagelse (PAM).
Vi arbejder målrettet på at imødekomme den enkelte patients udrednings- og 
behandlingsbehov allerede ved ankomsten, hvilket stiller særlige krav til den initiale 
vurdering, kliniske beslutningstagning og opfølgning.

Vi søger nye medlemmer til vores hold med start i oktober.

Log ind på din vagtprofil og ansøg stillingen.

Krav: bestået SPV-kursus, 300 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist: 16. okt 2022
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Stem på en afdeling og en underviser til årets 
Uddannelsespris og Underviserpris 2022

Institut for Klinisk Medicin uddeler hvert år en Uddannelsespris 
og en Underviserpris.

Uddannelsesprisen tildeles en afdeling, som har gjort et særligt stykke arbejde for at skabe nogle gode 
rammer omkring det kliniske ophold. Hvis du har været på klinisk ophold på en afdeling, som du synes, 

har gjort det ekstra godt, vil vi derfor opfordre dig til at gå ind og stemme på afdelingen.
Du har også mulighed for at stemme på en underviser, som har lagt en ekstra indsats i din 

undervisning. 

Uddannelsesprisen og Underviserprisen har stor værdi, og de er med til, at vi kontinuerligt har fokus på 
at skabe god kvalitet i vores klinikophold og i undervisningen.

Derfor håber vi, at du vil gå ind og stemme på den afdeling og den underviser, som du synes, skal 
modtage årets Uddannelsespris og Underviserpris 2022.

Vinderne af priserne vil blive offentliggjort på IKM’s hjemmeside i januar 2023.
Scan QR-koden med din mobil og kom direkte ind til stemmeblanketten på vores hjemmeside:

Open Space åbner igen! 
Kom og øv dig i sutur
Open Space er et laboratorie for kliniske færdigheder, en studiesal for teknisk simulation i 
basale procedurer. Her kan man komme og øve sutur hver mandag og torsdag fra kl 16 til 
20. Det foregår på CAMES, Ryesgade 53b, 1.sal. Vi starter op mandag den 17.10 og kører 
frem til den 12.1, dagen før OSCE eksamen. 

Open Space bruger en ny tilgang til undervisning der kaldes ”Guided-Discovery Learning” 
Det går ud på at du som studerende selv får lov til at prøve først når du skal lærer at sy. Når 
du ikke kan komme længere selv, er usikker på hvad du skal gøre eller har spørgsmål, er 
der altid en studenterunderviser tilstede der kan hjælpe dig videre. 

Der er åbent for studerende på ALLE semestre. 
Det er muligt at medbringe mad og drikke, så længe man rydder op efter sig selv. 

Første gang: Mandag 17. oktober

Tid: Mandage og Torsdage kl. 16-20
Sted:  CAMES, Ryesgade 53b, 1.sal

Open Space er stadig et forskningsprojekt og her undersøger vi hvordan vi levere den 
bedste oplæring i kliniske færdigheder. Du vil derfor blive bedt om at dele oplysninger om 
dig selv når du deltager i Open Space. 

Ved spørgsmål, kontakt Ebbe Thinggaard, ebbe.thinggaard@gmail.com

Almindelig 
stinksvamp bliver 
kaldt præstepik :(

Vi ved ikke om vi holder åbent i 
Studenterklubben den kommende 

uge eller om der kommer 
fredagsbar på fredag. 

Hold øje på Facebook 
Husk at ansøge om bar til 

69-timers bar. 
Deadline mandag d. 10/10 kl. 

23:59.

Du søger via: www.studklub.dk/69bar



i Studenterklubben

FADL
Generalforsamling

Fredag den 21. oktober 2022

Fristen for opstilling som repræsentant er 
onsdag den 5. oktober.
Frist for indsendelse af opstillingstekst og -billede til FADL og 
MOK er 
fredag den 7. oktober. 

Opstilling samt tekst og billede indsendes via mit.fadl.dk

• Aftensmad
• Fri bar
• Fagligt indlæg 
• Underholdning

Til Generalforsamlingen vil 
du som medlem bl.a. få:

Vil du være FADL repræsentant?

Kom og vær med når FADLs nye 
repræsentantskab skal findes!

Vil du deltage?
Tilmelding åbner 
den 5/10 
på mit.fadl.dk

Valget åbner lørdag den 15/10


