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Hvad med at vi prøver 
med nogle hårdere straffe

Global klimakrise 

Verden er bogstaveligtalt i flammer

Styrtdykkende aktier 

Krig i Ukraine

Klubben er lukket

Rotter findes

17 grader i OKTOBER!!

En eller anden prikker hul på 
vores ledninger i Øresund 

Mangel på sygeplejesker overalt

Den højeste inflation i 40 år

Byer står under vand mens andre er 
fuldstændig udtørrede

En energikrise raser

Biodiversiteten er alvorligt 
truet

FOLKETINGSVALG 2022 
1. NOVEMBER - STEEEEEM 
DU KAN IKKE GØRE DET 
VÆRRE
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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: Klara (igen)

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

Månedsmøde i Sexekspressen d. 3. november kl. 17

Open space på CAMES på Ryesgade
- Hver mandag og torsdag kl 16-20. Bliv en PVK-ninja

MOK er (hårdt) eksamensramt. Husk at nyde det, 
hvis du stadig går i lykkelig uvidenhed omkring din 
manglende viden. 

Og et lille citat fra Maries mor: 

Husk nu at stemme børnlille

GabrielaMaria (ansv. red) NielsSine

Åsne

Anders Andreas

Marie KlaraAnna YounesVictor

Hvis du af uransagelige årsager også elsker at se på 
øretæveindbydende sko-buks-kombinationer, så er det 

her instagramkontoen for dig. Det kan ikke rigtig forklares 
hvorfor den er så vidunderlig - den skal opleves.  

Ind med dig og følg ‘skobuks’ på insta
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Ingen kaf-i-klub?
Efter total inficering af klubben af både Svampebob 
og Mr. Splinter er det blevet totalt umuligt at skaffe 
sig en gratis kop kaffe MED mælk (gerne havre!).  Jeg 
glæder mig til at sætte pris på klubbens gode kaffe 
som jeg længe har taget forgivet. ’You dont know 
what you lost until she’s (it’s) gone’. I mellemtiden 
har jeg skaffet mig en kassekredit til at finansiere 
mit  kæmpe kaffeforbrug. Efter at have været vidt 
omkring efter kaffe, tænker jeg det er på sin plads 
med en anmeldelse af den kaffe du kan få på Panum 
og Riget. Brug den som du vil, men du vil højest 
sandsynligt kunne finde mig ved Rigets Espresso 
House – læs med og find ud af hvorfor...

Kantinen
Filterkaffen er udemærket, koster kun 8 kr. pr. kop, 
for du selvfølgelig har taget din egen genbrugskop 
med og sviner derfor ikke miljø eller medfører 
unødig skade på din økonomi ;)
Til den hårde mandag el. for at fejre at fredagen 
serverer de en udemærket kop latte, cappucino 
eller den tøs du lige er til, den får du til gengæld 
også lov til at betale 35 kr. for.
Dejlig kantine, som dog koster penge. Alle ved, 
særligt dem fra Jylland, at gratis smager bedst.
Bedømmelse: 3 af 5

 

FADL-huset
Vi elsker FADL, men det er også tydeligt at FADL 
ikke kan være erstatning for de massive mængder 
af kaffe der strømmer ud af klubben hver dag. 
Derfor er har FADL slet ikke så høj mælkkapacitet 
som klubben. Så du skal være en hurtig og erfaren 
grib for at nå en kop kaffe med mælk – og så er der 
ikke havremælk. 
Når dagen har været lang og du trasker mod FADL-
huset kl 14.50, så må du tage til takke med ’sort 
krads’ i en kop. Til gengæld kvikker det dig op. 
Ps. køen er lang og maskinen langsom. Vælg taktisk 
gode tidpunkter udenfor pauser.
Som sagt smager gratis jo altid godt.
Bedømmelse: 2 af 5

Ps. Der er ikke så tit låg i FADL-huset længere, så når 
man skal power-walke tilbage til Riget så ender i hvert 
fald 50% af koppens indhold med at dryppe fra dine 
hænder.

Kaffe på Rigshospitalet er en ulovlighed i både auditorie 1 
og 2. Men det er her den nuværende spænding kommer 
ind i mit pt ensformige liv. Suset af at bryde reglerne giver 
mig flashback til 7-klasse, og jeg kan mærke at jeg bliver 
helt høj af det (ps. Det er ikke kaffen). Russen får jeg når 
jeg gemmer min varme kop kaffe på min mave for udgå 
at blive fanget  af auditorie-krigeren, der pænt beder folk 
bunde deres varme ny-skænkede kaffe op, hvilket ofte 
resulterer i en lammet smagssans resten af dagen - Mig 
fanger han aldrig. 
Men hvor får man den gode og billige kaffe på Riget?

7-eleven
Dette er jo rigets umiddelbart ’billige’ løsning hvor den 
helt gode maskinkaffen koster 30 kr. - ingen havremælk :(
Hmmmm altså det er ikke noget at råbe hurra for, men 
det er bedre end ingenting når dine øjne er ved at klappe 
i kl. 8.00 og dagens undervisning først slutter kl. 15.
Der er ikke så meget andet at sige end at 7-eleven scorer 
højere på andre varer fredag og lørdag i tidsrummet kl 
3-5 om natten.
Bedømmelse: 1 af 5 

Espresso House
I dag bevægede jeg mig endelig ned til Espresso House. 
Her mødte jeg 48 kr. for en mikro kop latte AV AV AV  
– meeeeeen de har kaffeabonnement på 140 kr. om 
måneden på filterkaffe, som normalt koster 30 kr. dvs. 
At du allerede efter 5 kopper filterkaffe har optjent 
abonnementet og det har du jo efter 3 dage. Samtidig 
får du stempler hvis du har din egen kop med, og dit 
tiende stempel udløser en gratis valgfri kop kaffe. Dét 
udløser to plus point i min bog: De tænker på klimaet + 
der er  gratis kaffe. 
Ps de har også havremælk!
Bedømmelse: 4 ud af 5 

Selvfølgelig er der ingen der scorer 5 ud af 5 udover 
klubben eller skal vi kalde hende den synkende skude. 
Hun serverer både gratis kaffe og mælk også havre!!!!  
Desværre er hun pt  i en livstruende tilstand.

Hold ud venner! Lad os mødes ved Espresso House i 
mellemtiden og sammen bede til at klubben kommer 
stærkt tilbage.

Af Marie // MOK red.
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Open Space, nu med PVK! 
-Kom og øv dig i at anlægge PVK-

Open Space er et laboratorie for kliniske færdigheder, en studiesal for teknisk simulation 
i basale procedurer. Her kan man komme og øve sig I at anlægge PVK og lave sutur hver 
mandag og torsdag fra kl 16 til 20. Det foregår på CAMES, Ryesgade 53b, 1.sal. 

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. 

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

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 26. oktober, (følgende datoer er 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

Månedsmøde i Sexekspressen
Hvor og hvornår: 3. november 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 
afhængigt af stemningen! <3

Novembers Event: Movie Night
Hvor og hvornår: 9. november kl. 17.30 
i Studenterhuset
Savner du også lyden af popcorn mellem 
sofasprækkerne og knitrende slikposer, der 
åbnes, så synes vi, at I skal komme og hygge jer 
sammen med alle jeres yndlings sexperter! Vi 
starter aftenen med fælles spisning og hygge kl. 17.30, hvorefter vi kl. 19 ser en hemmelig 
film udvalgt af vores kære event ansvarlige. 

Find mere information om alle vores events i vores linktree ved at scanne QR koden! Vi 
glæder os til at se dig! 
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Pris  1. kursusdag 2. kursusdag 3. kursusdag Studietrin 
225 kr  09/01 16:30-21:00 10/01 16:30-21:00 12/01 16:30-21:00 7   
225 kr  05/12 16:15-21:00 06/12 16:15-21:00 07/12 16:15-21:00 8   
150 kr  19/12 15:30-19:30 20/12 15:30-19:30 -   7  
150 kr  12/12 16:30-20:30 13/12 16:30-20:30 -   8   
150 kr  13/12 16:30-21:00 - -     3   
225 kr  28/11 16:30-20:30 29/11 16:30-20:30 30/11 16:30-20:30

Kursus
Kardiologi
Psykiatri 3 dage
Nefrologi
Akut pædiatri
Prækliniks kursus
Neurologi 3 dage

Har du set hvilke kurser du kan tilmelde dig hos FADL? 
Tilmeld dig nu på mit.fadl.dk! 

Bliv medlem nu: fadl.dk/bliv-medlem
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Rigshospitalets Patologiafdeling
Hold 1616 er tilknyttet Rigshospitalets patologiafdeling. Vi søger 2 nye medlemmer med 
start og oplæring i december 2022 og 1 nyt medlem med start og oplæring i januar 2023.

Log ind på din vagtprofil og søg stillingen.

Krav: bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist: 6. november 2022

Ventilatør søges til VT-hold 4301 Rigshospitalet.
Kunne du tænke dig unik erfaring og indblik i neonatologien? 
- Så er det nu, vi søger nye børneventilatører til BVT-hold 4301

Vi er et børneventilatørhold, der er ansat på GN; Rigshospitalets Afdeling for Intensiv 
behandling af nyfødte og mindre børn. GN er en højt specialiseret afdeling, der er opdelt i 
to specialteams, hhv. Matur og Præmatur. 
Som børneventilatør vil du komme til at arbejde selvstændigt og varetage en bred vifte af 
arbejdsopgaver i tæt samarbejde med afdelingens dygtige personale.
På en typisk vagt varetager vi pasning og pleje af 1-4 almene børn, herunder pusling, klinisk 
observation, forældrekontakt, stuegang, hælprøver mm.
Børnenes problemstillinger omfatter bl.a. præmaturitet, CPAP-behandling af fx RDS, 
lysbehandling af hyperbilirubinæmi, hypoglykæmi og ammeetablering. 

Efter tre måneders 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.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Log ind på din vagtprofil og søg stillingen.

Krav: bestået VT-kursus, 0 SPV-timer, 100 VT-timer
Ansøgningsfrist: 6. november 2022

Scholarstipendiat til Projekt om Ultralyd og AI

Har du lyst til at prøve kræfter med et forskningsprojekt indenfor obstetrisk ultralyd, kunstig 
intelligens og medicinsk uddannelse? Så har vi et 1-årigt scholarstipendiat, der kunne være 
interessant for dig. 

I vores forskningsgruppe arbejder vi med en række forskellige forskningsprojekter, der har 
til formål at udvikle computermodeller, som skal forbedre den diagnostiske sikkerhed af 
de ultralydundersøgelser, som udføres under graviditeten.  Det vil vi gøre ved at udvikle 
systemer baseret på såkaldte dybe neurale netværk, som er en slags maskinlæring. Disse 
systemer skal kunne foretage automatisk kvalitetssikring af ultralydskanninger udført 
under graviditeten, samt give løbende feedback til jordemoderen/sygeplejersken/
lægen, der udfører undersøgelsen. Systemet skal understøtte læring med henblik på at 
forbedre personalets ultralydkompetencer, men også muliggøre forbedret diagnostik af 
væksthæmning, sjældne misdannelser og sygdomme. 

I forbindelse med projektet er der 2 ledige 1-årige scholarstipendiater med start fra 
februar 2022. Din rolle som scholarstipendiat vil være at bistå med indsamling af data, 
såsom optagelse af føtale ekkokardiografier, indsamle 4D voluminer af fosterhjerter, 
misdannelsesskanninger mm. Derudover vil du også få dit eget projekt inden for krydsfeltet 
mellem kunstig intelligens, obstetrisk ultralyd og læring. Det selvstændige projekt 
planlægges at udmønte i en eller flere publikationer, og kan derfor også benyttes som 
kandidatspeciale. 

Lønnen er 10.000 kroner månedligt i den periode, der ikke dækkes af studiets 
forskningsfokusperiode (6 måneder).

Vi er i øjeblikket en gruppe på 2 kliniske og 5 tekniske ph.d. studerende samt 2 tekniske 
kandidatstuderende, der arbejder på forskellige projekter i et tæt samarbejde mellem DTU, 
Datalogisk Institut, Københavns Universitet, Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet og Copenhagen 
Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Rigshospitalet. Du bliver dermed 
en del af et spændende forskningsmiljø i hastig vækst og inden for et område, der er i rivende 
udvikling. Der vil være mulighed for at lære mere om ultralydskanning såvel som kodning 
af AI-modeller, afhængigt af interesseområde.

Ansøgning bedes indsendes senest 15/11/2022 til 
Martin G. Tolsgaard
martin.groennebaek.tolsgaard@regionh.dk

Forskningsårsstuderende til forskning inden for 
Nefrologi & Kardiologi
Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet søger i samarbejde med Medicinsk Afdeling 1 på 
Holbæk Sygehus en medicinstuderende med interesse inden for nefrologi og/eller kardiologi 
til et klinisk forskningsprojekt med arytmi-monitorering af patienter i dialysebehandling. 

Baggrund: 
Arytmier og ’sudden cardiac death’ er årsag til mere end 30 % af dødsfaldene blandt patienter 
i kronisk dialysebehandling.

Om jobbet: 
Du vil blive tilknyttet Caddy-studiet [Cardiac Arrhythmia and Diabetes in DialYsis patients], 
som er et multi-center studie, hvor vi monitorerer forekomsten af arytmier og forstyrrelser 
i sukkerstofskiftet hos dialyse-patienter ved brug af loop recorders og kontinuerlig 
glukose monitorering. Her vil du hjælpe med indtastning af data og påsætning af glukose-
monitorering på projektets deltagere. Sideløbende har du mulighed for at lave bachelor 
eller kandidatopgave inden for registerforskning i nefrologiske og/eller kardiovaskulære 
sygdomme med henblik på publikation.

Din hovedvejleder vil være Morten Lindhardt, lektor, forskningsansvarlig overlæge, PhD, på 
Holbæk Sygehus og dine medvejledere vil være Mads Hornum, professor, overlæge, PhD, 
på Rigshospitalet, Nicholas Carlson, Afdelingslæge, PhD, på Rigshospitalet samt Dea Kofod, 
læge, PhD-studerende på Rigshospitalet.

Vi tilbyder et fleksibelt arbejdsmiljø hvor du har mulighed for at sidde på Holbæk Sygehus 
eller Rigshospitalet blandt andre PhD-studerende og forskningsårsstuderende. Undervejs 
i studiet vil du skulle bruge enkelte dage på Sjællands forskellige dialyse-afdelinger ifm 
påsætning af glukose monitorering.

Om dig: 
Du er medicinstuderende og har færdiggjort 4. semester bachelor. Du er organiseret, 
engageret, en god samarbejdspartner samt venlig over for deltagende patienter. Du kan 
starte 1/2-2023 og være tilknyttet projektet som forskningsårsstuderende, eventuelt i 
kombination med 11. semester.

Vi tilbyder: 
• Lønnet ansættelse af op til 12 måneders varighed
• Udarbejdelse af kandidat- eller bacheloropgave under kyndig vejledning 
• Førsteforfatterskab og mulighed for medforfatterskaber
• Erfaring med både klinisk og registerbaseret forskning 
• Mulighed for konference-deltagelse med egne resultater

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, ser vi frem til at modtage din motiverede 
ansøgning og CV senest den 15/11-2022, hvorefter ansættelsessamtaler bliver afholdt. 

Ansøgning og spørgsmål rettes til dea.haagensen.kofod.01@regionh.dk, tlf: 2714 3834.

Bedste hilsner, 
Morten Lindhardt, lektor, forskningsansvarlig overlæge, PhD, Medicinsk Afdeling 1, Holbæk 
Sygehus
Mads Hornum, professor, overlæge, PhD, Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet
Nicholas Carlson, Afdelingslæge, PhD, Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet
Dea Kofod, læge, PhD-studerende, Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet

Stikkerhold 1622 RH søger nye medlemmer
Hold 1622 søger nye medlemmer til et stikkerhold tilknyttet klinisk biokemisk afd. på 
Rigshospitalet. 
Vi møder tre til fire medlemmer på arbejde, alle hverdage, i fire-fem timer. 

Den daglige procedure er: 
• Sortering af prøverekvisitioner 
• Tage blodprøver på vores tilknyttede etager til ca. kl. 10
• Tage blodprøver i ambulatoriet til kl. 10:45/11

Arbejdet kræver selvstændighed, overblik og struktur, hvor fingersnilde er en nødvendighed.

Det forventes, at du deltager i det månedlige holdmøde og kan tage i gennemsnit 4 vagter 
samt 1 bagvagt pr. måned, også i eksamens- og ferieperioder.

Efter tre måneders 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 søg stillingen.

Krav: bestået SPV-kursus, 250 SPV-timer, 
0 VT-timer
Ansøgningsfrist: 6. november 2022

Bliv medlem nu: fadl.dk/bliv-medlem
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Stud. med.  til assistance i stor øjenlægepraksis
Vi er 4 læger, 2 sygeplejersker og 4 lægesekretærer.

Dit job bliver, efter oplæring, primært at lave screeninger en enkelt fast dag om ugen (dage 
kan byttes med andre studerende) fra kl. 15-18 (nogen gange til kl. 19). Det er efter almindelig 
åbningstid, dvs. du er alene i klinikken med patienterne. Ved screeninger tager man fotos 
af øjets nethinde, OCT (okulær coherens skanning) og måler tryk i øjnene.

Der kan også, efter aftale, blive tale om nogle dage fra kl. 9-15, hvor du skal måle patienters 
syn, refraktion og øjentryk samt avancerede fotografiske undersøgelser. Plus andre opgaver 
som at indkalde patienter til operation, assistere til operation, suturfjernelser m.m.

Du skal kunne arbejde struktureret og effektivt, og vi forventer at samarbejdet skal strække 
sig over mindst 2-3 år, så du skal ikke være i slutningen af studiet. Hvis du er selvstændig og 
har erfaring fra tidligere jobs, er det i orden at du kun er på 1. eller 2. semester. Vi ligger lige 
ved Glostrup station. Konkurrencedygtig løn. Tiltrædelse : hurtigst muligt.

MVH,
Øjenlægerne Glostrup Centrum
Stationsparken 21
2600 Glostrup
www.ojenlaegerne.dk
nr@isurgery.dk
Tel 2630 2900 (helst først ringe efter kl. 18, eller skriv en SMS så ringer vi tilbage)

Afsnit for Kikkertundersøgelser søger medicin-
studerende til forskning med start d. 1. januar 2023
Vil du bidrage til endoskopisk forskning på topniveau?
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel 
selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer 
alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset hvilket projekt du tilknyttes, arbejde tæt 
sammen med andre forskere og klinikere i Afsnittet for Kikkertundersøgelser. Projekterne 
omfatter en kombination af registerforskning, klinisk forskning samt forskning i biologisk 
materiale og vil emnemæssigt primært omfatte maligniteter i øvre gastrointestinalkanalen. 
Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under 
ansættelsen få tilknyttet en vejleder, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt 
og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs. 

Vi søger medicinstuderende, som kan være hos os i et helt år, eksempelvis kombineret 
med forskningssemesteret.

Vi tilbyder: 
• Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
• Deltagelse i avancerede endoskopiske undersøgelser og procedurer
• 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe med mange samarbejdspartnere
• Minimum to artikler som førsteforfatter og muligvis flere medforfatterskaber i løbet 

af ansættelsen
• Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
• Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren: 
• Er medicinstuderende på kandidatdelen
• Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
• Har en problemløsende, struktureret og resultatorienteret personlighed
• Har evnen til selvstændigt at organisere egen arbejdsrutine og fleksibelt tilpasse sin 

ugentlige tidsplan

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om Afsnittet for Kikkertundersøgelser
Afsnittet for Kikkertundersøgelser er en del af Afdelingen for Mave-, Tarm- og 
Leversygdomme på Herlev Hospital. Vi foretager årligt ca. 13 000 forskellige endoskopiske 
procedurer – alt fra diagnostiske gastro- og koloskopier til højt avancerede endoskopiske 
procedurer. Afsnittet har et godt internationalt renommé og modtager gæstelæger fra hele 
verden. Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark. 
Mange af vores projekter er tværfaglige og vi har et godt samarbejde med andre forskere 
indenfor onkologi, radiologi og molekylær diagnostik.

Ansøgning
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) 
sendes til 
bojan.kovacevic@regionh.dk inden: 30. november 2022
Herefter afholdes samtaler i starten af december efter 
nærmere aftale.

Yderligere information 
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
Bojan Kovacevic, læge, ph.d. post.doc. (bojan.kovacevic@
regionh.dk)
Peter Vilmann, professor, dr.med. FASGE (peter.vilmann@
regionh.dk)

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

Er du interesseret i pædiatri, onkologi og knogle-
marvstransplantation og nysgerrig på klinisk forsk-
ning?
Så vil et forskningsår på Børneonkologisk laboratorium (Bonkolab), Rigshospitalet være lige 
noget for dig! Vi søger en engageret medicinstuderende på bachelor- eller kandidatdelen 
til et præ-graduat forskningsår med start i januar 2023 eller snarest herefter!

Vi tilbyder:
• Et selvstændigt projekt omhandlende immunologi, behandlingsrelaterede 

bivirkninger og toksicitet hos børn cancer eller som har fået en ny knoglemarv. 
Projektet kan bruges som kandidatspeciale eller bacheloropgave og kan ende ud 
som en videnskabelig artikel med dig som førsteforfatter!

• En givende uddannelse i forskningsmetodologi og oplæring i laboratoriet. 
• God supervision vægtes højt, og du vil derfor både have en ph.d-studerende som 

vejleder samt en hovedvejleder (professor og overlæge Klaus Müller). Du vil desuden 
have kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af forskningsprøver. 

• 1-årig ansættelse og lønnes med stipendiat på 10.000 kr. pr. måned, som søges i 
samarbejde med dine vejledere. Vejlederne vil stå for størstedelen af ansøgningen. 
Arbejdet svarer til en fuldtidsstilling, ca. 37 timer pr. uge, og foregår i dagtimerne.

DESUDEN værner vi om det sociale samvær. På Bonkolab bliver du en del af en større gruppe 
af forskningsårsstuderende på Bonkolab, der dagligt spiser frokost sammen, og mødes 
månedligt for at erfaringsdele og sparre med hinanden. 

Arbejdet foregår på Bonkolab, som er en del af BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet. 
Bonkolab er en stor og tværfaglig forskningsenhed, der arbejder med alle aspekter af 
børneonkologi, herunder børn med akut leukæmi. 

Er du nysgerrig, struktureret og trives med at arbejde selvstændigt, så tøv ikke med at sende 
en motiveret ansøgning og CV til:
• Professor og overlæge Klaus Müller, mail: Klaus.mueller@regionh.dk  samt
• Læge og ph.d.-studerende Denise Elbæk, mail: denise.elbaek.horan@regionh.dk

Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Klaus Müller på mail.
Ansøgningsfristen er d. 11. november men vurderes løbende. Samtaler afholdes hurtigst 
muligt efterfølgende. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig!

STETOSKOPET søger nye redaktører - er det dig?
OM OS
Stetoskopet er en bred sundhedsfaglig podcast, der udkommer hver måned.
Programudviklingen er en kreativ sandkasse og indholdet bestemmes 100% af redaktørerne 
selv. Vi tager lytterne med i psykiatrisk akutmodtagelse, i det ydre rum eller stiller skarpt på 
de fødende kvinders sundhed - for blot at nævne et lille udpluk!

OM DIG
Lytter du til podcasts og er nysgerrig på at lære 
at lave dem selv?
Har du lyst til at blive klogere på sundhed og 
sundhedsvæsenet?
Kom og hør mere til INFOMØDE på Panum den 
16. november 2022 kl 17
Find begivenheden ved at scanne QR koden!

Vi glæder os til at se dig! 
Kh Stetoskopet
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// Younes, MOK.red

MOK HAR IKKE SPURGT PARTIERNE HVAD DE VILLE GØRE 
MED SUNDHEDSVÆSENET HVIS DE KUNNE TÆLLE TIL 90. HER 
ER HVAD DE IKKE SVAREDE:

Socialdemokraterne: ”Vi vil gerne erstatte psykiatrien med flere håndbold- og fodboldklubber til de unge.”

Radikale Venstre: ”Vi kan ikke huske vores politik; men husk det var os der tvang mette til at udskrive et valg!”

Konservative: ”BØRNENE! Vi er partiet 
der husker børnene! 
De skal have bedre behandling (og 
hårdede straffe!)”

Nye Borgerlige: ”Ingen behandling til invandrerne. Og privatisér lortet. Gratis voksenbleer til Lars Boye.”

SF: ”Vi vil stemme på hvad end der står i socialdemokratiets partiprogram, og 
kritisere dem for ikke at være gode nok. Vi tror forresten heller ikke på psykisk 
sygdom #trinetorp Og så skal vi have lukket det nuklearmedicinske speciale. 
Atomkraft NEJ TAK!”

Liberal Alliance: ”Fuck de fattige. Privatisér 
lortet. NVM! Har du set mit TikTok feed? 

#daddyAlex”

Kristendemokraterne: ”VI HAR TAGET LIVET AF BØRNENE! STHAAP ABORT! STHAAAP!!!!?!GHAK FHUU ARRGH!”

Venstre: ”Vi er moderaternes bitch :(”

Moderaterne: ”IDK. Men Venstre 
er vores bitch ;)”

Dansk Folkeparti: ”Delivery Status Notification (Failure); the 
domain adress danskdf@df.dk doesn’t exist anymore”

Danmarksdemokraterne: 
“Uværdig? Jakke di jakke di jakke di jak! Kan du 
stave til minister-post?”

Enhedslisten: ”Der skal være 
mere lighed i sundhedsvæsenet!

Alle læger skal fyres (og 
forfølges). De er en del af 

bourgeoisiet, og skaber ulighed! 
Na zdorovie!”

Alternativet: ”Vi vil gerne gøre sygehusene grønnere! Derfor 
erstatter vi MR-apperaterne med tarotkort og astrologi!”
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DET FILOSOFISKE HJØRNE: 
DE U(D)DANNEDE LÆGER

Knud Romer modtog fredag i sidste uge (28/10) Den Gyldne Grundtvig for sin utrættelige, indsigtsfulde, provokerende 
og stilsikre kamp for at sætte dannelse på dagsordenen hos individ og samfund i Danmark. Han har bekendt turneret 
med prædiken om hvordan ‘dannelse’ er røget ud af ‘uddannelse’, og der nu kun er ‘ud’ tilbage. Ud til pølsefabrikken 
og find din plads som erstattelig møtrik i det store maskineri.
I samme uge var jeg på Efterårsskole i Psykiatri i Region Syd på Hotel Koldingfjord. En efterårsskole søsat af den 
76-årige overlæge og professor i psykiatri, Povl Munk-Jørgensen. Povl er unægtelig en karakter for sig selv, og han 
var ikke bleg for at lade sin personlighed spejle sig på Efterårsskolen. Mest bemærkelsesværdigt var hans fokus på 
dannelsesbegrebet, og hvorvidt universiteterne leverer læger, der også er dannede som mennesker. Povl, med sin 
beskaffenhed, sætter nemlig spørgsmålstegn ved hvorvidt dannelse foregår på universiteternes medicinstudier.

Det er et reelt spørgsmål. Jeg har ofte talt med læger og medstuderende om hvorvidt man identificerer sig som 
akademiker eller ej. Måske har du gået med samme tanker? Medicinstudiet kan til tider føles som en professionskandidat, 
hvor vi oplæres i at varetage en funktion i sundhedsvæsenets infrastruktur. Hvor vi trænes til at komme ud til vores 
helt egen pølsefabrik, Hospitalet, og finde vores anonyme og uselvstændige plads i det store system.
Sundhedsvidenskaben og lægens rolle i samfundets kritiske infrastruktur har nemlig resulteret i en ærgerlig 
instrumentalisering af både viden og mennesker. Gennem de sidste 20-30 år har vores uddannelsessystem og 
efterfølgende lægerolle været gennemtrasket af samfundets kvælende effektivitetslogik og dødbideri. Det enkelte 
menneske - læge eller patient - synes at være tabt, og det koloenorme administrations- og effektiviseringsbæst af et 
monster, Sundhedsvæsenet, er blevet til.

Jeg vil gerne præsentere dig for følgende tese: Dannelse, og ikke alene vores lægelige uddannelse, er vores forsvar 
mod denne udvikling.

Dannelsesbegrebet
Der er mange der er kommet med bud på dannelsesbegrebet. Fra fortidens stortænkere som Hegel til nutidens 
pseudotænkere som Jordan Peterson.

I dette korte indlæg holder vi os til von Humboldt (1764-1835), der var samtidig filosofkollega med Hegel. Humboldt 
nedlagde hans dannelsesbegreber just efter den franske revolution og det efterfølgende terrorregime: Hvorfor havde 
et samfund med humanistiske idealer om frihed, lighed og broderskab, udfoldet sig i magtmisbrug og terror?
Humboldt så dannelsen som essentiel i det moderne samfund, for at undgå at det effektiviserede og specialiserede 
samfund ikke glemmer menneskeligheden.

Humboldt’s dannelsesbegreb går ud på, at der foruden professionsbestemt viden, eksisterer en vidensmængde af 
generel natur som er universel for alle mennesker og - endnu vigtigere - ‘en vis (individuel) kultivering af sindet og 
karakteren, som ingen har råd til at undvære’. Humboldt skriver at hvert individ har pligt til at ‘Absorbere den store 
masse af viden givet til os af verden omkring os’ og ‘udvikle os i harmoni med denne viden’, for at ‘danne vores egen 
beskaffenhed’. Vi bør endvidere samtidigt gå kritisk og undersøgende til værks mod vores egne overbevisninger arvet 
fra vores opvækst, kultur og miljø.

Sagt med andre ord, det dannede menneske tilegner sig (kontinuerligt) en repræsentativ andel af menneskehedens 
kollektive vidensarv og samtidig stå kritisk og undersøgende til værks mod os selv.

Med denne definition antager von Humboldt, at det dannede menneske vil stå stærkt mod flokmentalitet, stille sig 
kritisk mod systemet, og forhåbentlig have tilegnet sig verdenssyn hvor menneskets og menneskelighedens værdi 
ikke bliver glemt. Det dannede menneske får fokus på livsoplysning og reflektion over tilværelsens mange forskellige 
perspektiver. Derigennem undgår det dannede menneske at reducere andre mennesker til deres nytteværdi.

De dannede læger
I overført betydning til vores egen lille verden, vil den dannede læge grundet sit verdenssyn, stå klar i kampen mod 
systemet for patient, videnskab og menneskelighed.
I et system med udannede uddannede læger, konstruerer vi et sundhedsvæsen hvor læge og patient blot er tal i den 
udannede uddannede DJØF’ers excelark, og brikker for en politisk valgkamp.
Vi er afhængige af den dannede læge, der med sit dannelsesgrundlag, kan identificere systemets ubarmhjertighed 
og give sig i kast for at løse det.

Jeg ville gerne give et opråb til universiteterne, om at skabe en mere holistisk medicinuddannelse, der ved siden af 
vores nuværende fag også inkorporerer humanistiske fag. Men også universiteterne er reduceret til deres nyttevirkning; 
og står med en udsigt til forkortelse af mange af sine uddannelsesretninger.

Derfor står vi tilbage med dannelsesbyrden på vores egne skuldre. Mit opråb er af den grund til dig: Læs litteratur. Fordyb 
dig i andre videnskaber end vores egen. Lyt til udfordrende musik. Udfordre dit eget verdenssyn og overbevisninger. 
Forsøg at forstå dig selv og hvorfor du har de overbevisninger du har. Forsøg at forstå dem du ikke kan forstå og 
hvorfor de har de overbevisninger du ikke har. Det er en begyndelse.

På Efterårsskolen havde Povl lange svaler af taler, musikalske indspark med tvungne reflekteringer og invitationer til 
spontane oplæg. Povl’s mission, foruden at lokke unge mennesker til psykiatrien, var at iværksætte dannelsesprocessen 
hos de kommende læger. Povl er uden tvivl et dannet menneske, og har som konsekvens af sin dannelse, haft 
sine kampe mod ledelser, regioner og systemet.  ’Mit mål er at skabe en guerilla-hær mod systemet’ sagde den 
skønne Povl i hans afskedstale til Efterårsskolen. En hær mod systemet, til gavn for patienten, lægevidenskaben og 
medmenneskeligheden. Afskedstale, fordi Povl i fredags gik på pension (for anden gang). Nu giver Povl nu stafetten 
videre til os. Tager du stafetten?

// Younes, MOK red.


