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Fisken
19. feb. - 19. marts
Du laver et spændende studie
om bananflue-reproduktion.
Nobelprismateriale! Husk at
vaske op derhjemme btw.

Vædderen
20. marts - 19. april
*Stjerner*

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du lærer at trække 7 fra 100 turbohurtigt, og denne nye skill giver dig
en ny ven, der forstår tal-swag.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Det bliver en ekstremt nice uge,
mest af alt pga. præmature
æbleskiver.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du tager til julefrokost og det
kører for dig. Der sker ikke ret
meget for dig til den frokost.
Du spiser lidt for meget lunken
leverpostej.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Glem alt hvad du ved om
anatomi. Du finder den forglemte
m. decembris julius, og den skal
fan’me strammes om lidt!
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Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du vil have klaret alle dine
juleindkøb denne uge. Du har
dog ikke noget gavepapir,
hvilket du opdager alt, alt for
sent... #pinligt

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du vil have en swaggy onsdag og
torsdag. Resten af tiden forsøger
du bare at overleve. Og det vil du
egentlig også have succes med.

Tyren
20. april - 20. maj
Din torsdag kommer til at føles som tirsdag.
Men det betyder, at weekenden sparker
døren ind og ønsker dig tillykke med livet
- wooo!

Løven
22. juli - 22. aug.
Du finder din ultimative ro ved
at taste beroligende fraser ind i
Google Translate og lytte til dem.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Pas på fyldte chokolader. De ser
lækre ud, men er lumske i denne
uge.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Dit kærlighedsliv vil gå "rigtigt godt", dvs.
medium, men okay, mellemgodt. Likeværdigt.
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MOK

DET SKER I UGEN

OM MOK
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.

ONSDAG

MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra

MOK udkommer.

basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK

Højtlæsning v. studenterpræsten

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 det er sjovt - Og
det håber vi også du gør.
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen
til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads

TORSDAG
Bamse hospitalet på Panum
Foredrag med PORTOS (se s. 4)

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

FREDAG
IMCC Generalforsamling 16:30 i 13.1.41

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

UGENS MEME
Ugens meme er sponsoreret af Panum Memes - find dem på facebook.

Studievenlig loppemarked, Valby Kulturhus
kl.12
Uofficielt VM i brun-sovs-drikning på Guldgrillen

SØNDAG
FC København mod FC Midtsjælland i
Telia-Parken kl. 18

MANDAG
MOK deadline 12.00

TIRSDAG
Basal neurologi med FORNIKS

UGENS REDAKTION

Albin

Alice

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Lukas

Anders (ansv. red)

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Andrea Maier
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Panum-labyrinten
Panum Instituttet har et enormt grundareal
og er en af hovedstadsområdets største
enkeltbygninger med et etageareal på ikke
mindre end 142.000 kvadratmetre – sågar
uden at inkludere Mærsk-tårnet. Det er let
at blive væk på gangene, og ligesom på
Hogwarts, kan man få fornemmelsen af, at
der altid er noget nyt bag hver en dør.
Er du eksempelvis nogensinde stødt på

lokalerne ved navn ”Frederiks bodega” i
6.01.27F? – vidste du at der er et fitnesscenter på fakultetet? – og et bandrum i

|

trompeter helt nede ved tandlægerne? – og
vidste du, at der går en trappe længere ned
i P-kælderens ene hjørne?
Udover størrelsen på kolossen, er den
ulogiske nummerering af bygninger og

lokaler ofte noget der fører til forvirring
blandt de studerende og ansatte på
fakultetet.
MOK forsøger her at give et overblik over
Panum-instituttets lokaleplacering, så du
aldrig igen er i tvivl. (nummerering af
lokaler i bygning 13 må du dog selv kæmpe
med, god help you)

kælderen? – har du også oplevet at høre

Panum
Med
sine
mægtige
og
robuste betonbygninger
er
Panum
Instituttet
tydeligvis inspireret
af brutalismen.
Det er en arkitektonisk
stilart, der er kendetegnet ved
rene, geometriske bygninger
i stål, glas og frem for
alt beton. Markant er
den vældige aftrappende
mur mod Tagensvej, hvorfra
de
fem
tværgående
laboratoriefløje udgår. I muren
følger de karakteristiske skråt
afskårne murflader forløbet af flugttrapper,
og den delvist lukkede facade fungerer som
støjskærm mod den stærke trafik på Tagensvej.
Panum Instituttet er opført
etapevis 1970-86 på det nedlagte
Blegdamshospitals
arealer.
Anlægget er bygget i murværk,
beton og brune stålplader.
det brutalistiske ydre er de
gevaldige
bygningslegemer
klart
struktureret
til
funktionen og til stedet.
Mange
fremtrædende
danske
kunstnere har bidraget til
den indvendige udsmykning af
bygningen, der er opkaldt efter
den danske læge og fysiolog,
Peter Ludvig Panum (1820-85).

VIND!!!

Som om, at det ikke var
svært nok at finde vej, har
fakultetet lagt benspænd ud i
nummereringen af lokalerne i
Mærsk-tårnet. De er nummereret
efter en tilsyneladende ikkeeksisterende logik.
MOK udlodder FADLs Immunologi
til det bedste bud på
logikken. Svaret skal sendes
til MOK@MOK.dk, emnefeltet
”Quiz”. Præmien og svaret
kommer i næste udgave af MOK
d. 26/11 2018.

Af Anders
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Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser
af undervisningserfaring og godt socialt sammenhold!
Kunne du tænke dig at få masser af undervisningserfaring?
Synes du, det lyder fedt at komme med i et hyggeligt fællesskab på tværs af studier og
semestre?
Brænder du for at lave ung-til-ung-undervisning eller lære unge mennesker mere om deres
krop, følelser og seksualitet?
Kunne du tænke dig at vide en masse om seksuelt overførte sygdomme, og hvordan man
undgår dem - og sprede din viden?
Hvis du kan svare ja til en af disse ting, så kan det være, at Sexekspressen er noget for dig!
Vi er en stor gruppe studerende på tværs af mange semestre, som laver frivillig
seksualundervisning for folkeskolernes 7.-10. klasse. Dagen forløber på en lærerig måde
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det
sjovt undervejs!
MÅNEDSMØDE TORSDAG 6/12 kl 17 i Studenterhuset
Efter mødet er der hygge og mad. Efter mad er der julehygge, med juledekorationer og en
ordentlig spandfuld glögg!
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Kunne du tænke dig at høre hvilke udfordringer man
står overfor som ambulanceleder?
Og kunne du tænke dig at få testet din viden om hvordan real-life cases bliver håndteret?
Så kom til FFF’s månedsmøde på onsdag d. 21 november.
Vi får Thomas Vestergaard ud og holde et spændende fagligt oplæg. Udover at han til dagligt
læser medicin og arbejder hos CAMES, er han nemlig også ambulanceleder. Han vil dele
ud af sin viden og erfaring til ALLE de nysgerrige der skulle have lyst til at komme forbi.
Vi vil rigtig gerne se DIG til vores månedsmøde, hvor du også vil få mulighed for at lære
mere om hvem vi er i Førstehjælp for Folkeskoler, og hvorfor du helt sikkert skal overveje
at melde dig ind.
Det foregår i studenterhuset på onsdag d. 21 november kl 17.15. Alle er velkomne, vi ses!
PS. Der vil også være masser mulighed for masser af hygge hvis du bliver hængende efter
oplægget.

Går du med en lyst og motivation til at blive del af et
forskningsprojekt med et ortopædkirurgisk fokus?
Så har du nu muligheden, PORTOS inviterer til
foredrag omhandlende forskningsgruppen som
Hans Gottlieb (overlæge) er kaptajn af.
Dette foredrag kommer til at omhandle specifikt
om forskningsgruppen og hvilke projekter der er planlagt. Tanken er at stud.med.'er med
interesse kan komme og høre nærmere omkring projekterne, og mulighederne for at blive
indraget i disse. Så hvis du går og tænker på at blive indraget i forskningsmiljøet, kan dette
muligvis være en god mulighed!
Torsdag d. 22. November kl 16:30 - lokale 13.1.41

Invitation til Kongres for Medicinsk Studenterforskning
Kære studenterforsker!
Den 21.-24. marts 2019 afholdes Kongres for Medicinsk Studenterforskning (KMS), som
henvender sig til alle studenterforskere.
KMS afholdes på Sandbjerg Gods med et program, der omfatter foredrag, paneldebat, sociale
indslag og præsentationer fra studenterforskere for publikum og chairmen. Kongressen
afsluttes med gallamiddag og -fest.
T
ilmeld dig KMS på www.studenterforskning.dk/studenterkongres/kms19.
Deltagelse i kongressen kræver indsendelse af abstract og betaling. Prisen er 3000 kr. for
studerende, som har mulighed for selv at betale kongressen.
Til studerende fra København har vi oprettet et antal stipendier, hvor de første tilmeldte får
betalt det halve af deltagergebyret.
Begivenheden på Facebook: Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2019.
Læs om kongressen: www.studenterforskning.dk/studenterkongres.
Vi håber på at se dig!
De bedste hilsener
Selskab for Medicinsk Studenterforskning
Aarhus Universitet

Månedsmøde om "Neurokirurg – når det drejer sig
om rygkirurgi!"
Kom og hør om det fascinerende arbejde som neurokirurg – når det drejer sig om rygkirurgi!
Foredraget og månedsmødet blir holdt kl. 17.50 den 29. november i lokalet 13.1.41 i
Mærsktårnet.
Rygkirurgi omfatter al kirurgi involverende hele rygsøjlen. Det kan både inkludere
store skolioseoperationer, hvor ryggen bliver
flækket på langs og man nærmest konstruerer
sin egen Wolverine – eller delikate finmotoriske
udfordrende operationer med mikroskop, hvor man
skal bortoperere en tumor fra midten af medulla,
uden at påføre patienter yderligere lammelser.
Overlæge, ph.d. og klinisk lektor i neurokirurgi,
Rachid Bech-Azeddine, kommer og fortæller om
vejen til og livet som rygkirurg med cases fra
hans ansættelser på både Rygkirurgisk Sektion,
Ortopædkirurgisk afdeling, Rigshospitalet, og fra
Rygkirurgisk Sektion på Videncenter for Reumatologi
og Rygsygdomme, Glostrup Hospital.
Det bliver død spændende, så tag din læsemakker eller andet godtfolk under armen og kig
forbi til oplæg, kaffe, kage og efterfølgende månedsmøde sammen med alle os i FORNIKS.

Update fra Medicinerrådet:
Vi ser i Medicinerrådet meget frem til universitetsvalget der løber af stablen den 26.-30.
november. I den periode kan I finde os på gangen hver morgen.
Derudover arbejder vi i MR med mange andre sager.
Bl.a. kæmper vi en brav kamp for, at vores kære studenterhus erstattes af nogle lige så
optimale faciliteter for studenterfrivillighed.
Vi er også ved at forberede os på det øgede bachelor-optag på næsten 100 studerende pr. år,
fra september 2019. Her har vi fået en garanti på, at der oprettes flere SAU-hold pr. semester,
så der IKKE kommer til at være over 30 mennesker på et enkelt SAU-hold.
Hvis du har lyst til at være med til at kæmpe for forbedrede forhold for alle på medicin-studiet,
så duk op til næste månedsmøde onsdag den 28. november Kl. 17 i Studenterhuset på 1. sal.
Vel mødt!
Peter Schaldemose
Formand for Medicinerrådet
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Kære Medicinstuderende!
Hold på hat og briller og smid dine farmakort langt væk!
Det er med stor stolthed, at MediLearner teamet kan præsentere en ny app, MediPharm!
MediPharm er et værktøj, der vil lette læsningen til farmakologi-kurserne på studiet, som
netop nu er udkommet på Google PlayStore i en test-fase for 5. og 6. semester.
MediPharm vil i fremtiden indeholde et digitaliseret kartotek med samtlige præparater
på stoflisterne til 5., 6., 7., og 10. semester. Vi arbejder på højtryk med at få appen klar til 7.
og 10. semester også. Da vi stadig er testfase må vi i starten tage forbehold for eventuel
instabilitet eller fejl.
For hvert præparat indeholder MediPharm:
· Stofgruppe
· Administrationsform
· Virkningsmekanisme
· Bivirkninger
· Indikation
· Kontraindikation
v
Vores kartotek er udviklet ud fra Pro.
Medicin.dk, samt ud fra noter lavet
af studerende. Det er vigtigt for os at
understrege, at hele MediPharm er
udviklet til at være en studiehjælp,
men at vi samtidig tager forbehold
for eventuelle indholdsfejl der måtte
være. Vi håber at I vil hjælpe os med at
rette de fejl, dårlige formuleringer el.
lign. der er, for at gøre app'en bedre.
Hjælp os med at hjælpe dig og dine
venner!
Hvis i er interesseret i at prøve app’en
af så udfyld formularen, som vi har
linket på vores hjemmeside under
nyheder, så sender vi et link til app’en
direkte til din mail.
Vi må beklage at vi endnu ikke er
kommet ud på Apples App Store,
og derfor kan app'en kun hentes på
Android telefoner. Dette er dog noget
vi arbejder stærkt på at få ordnet, så
alle får adgang til app’en.
Vi håber, at I vil tage godt i mod
app'en, samt den vil være jer til glæde
og gavn!
Kh teamet bag MediLearner

Studerende søges til systematiske reviews om senfølger efter kræft ved CASTLE - Nationalt
Center for Senfølger hos kræftoverlevere, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Flere og flere patienter med kræft overlever længere efter deres kræftdiagnose. Mange
kræftoverleverne lever dog med alvorlige senfølger af sygdommen, både somatiske,
psykologiske og sociale. Senfølger er både de symptomer og problemer der opstår under
behandlingen som bliver kroniske og problemer der opstår flere år efter kræftdiagnosen
og behandlingen.
Det nationale center for senfølger hos kræftoverlevere “CASTLE” (Cancer survivorship and
treatment late effects) på Rigshospitalet støttet af Kræftens Bekæmpelse har til formål
at dokumentere forekomsten af senfølger efter kræft og udvikle indsatser til at opspore,
forebygge og behandle dem. Centeret fokuserer på de senfølger der rammer overlevere
på tværs af flere kræftsygdomme. Det kan eksempelvis være angst og depression,
føleforstyrrelser, en ny kræftsygdom eller hjertekarsygdomme. Som led I forskningen vil
vi i en række systematiske reviews kortlægge den eksisterende videnskabelige viden om
kræftoverleveres senfølger.
Hertil søger vi en/flere studerende der
• Er interesseret i epidemiologisk forskning
• Har høj(t) engagement, selvstændighed og selvdisciplin
• Er systematiske og gode til at organisere, planlægge og samarbejde
Som studerende bliver din opgave at udføre et systematisk review under ledelse af Professor
Christoffer Johansen (Righospitalet, KU) og Professor Bobby Zachariae (Aarhus Universitet).
Forskningsenheden
Du bliver del af en ny tværfaglig forskningsenhed med specifikt fokus på senfølger ved
Onkologisk klinik på Rigshospitalet. Igennem arbejdet og tilknytningen til enheden får du
erfaring med hele den videnskabelige proces, fra tilrettelæggelsen af et projekt til skrivning
og publicering af en videnskabelig artikel. På nuværende tidspunkt er arbejdet ulønnet,
men vi vil forsøge at søge skolarstipendier til aflønning.
Interesseret?
Send en motiveret ansøgning med CV til annika.von.heymann-horan@regionh.dk.
Kontakt: Annika von Heymann-Horan, postdoc, Enhed for Kræftrehabilitering og Senfølger,
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, annika.von.heymann-horan@regionh.dk, tlf. 35 45 40 90.

ANNONCER
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Nyt fra studenterpræsten og
StudenterMenigheden i
København
Højtlæsning for studerende ved studenterpræst Nicolai
Hver anden onsdag læser jeg højt for studerende, der gerne vil have en
pause fra faglitteraturen ved at lytte til og snakke om gode skønlitterære
historier med andre. Vi læser forfattere som Tove Ditlevsen og Raymond Carver.
Som deltager får du mulighed for at indgå i et særligt fællesskab, hvor vi deler
tanker og refleksioner om og med udgangspunkt i de tekster, der læses, og derigennem
sammen får nye oplevelser og perspektiver. Vi har fokus på glæden ved at læse og glæden
ved at læse sammen. Det kræver ingen forberedelse eller særlige forudsætninger at deltage,
og det er ikke nødvendigt at deltage alle gangene – bare mød op!
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17.00-18.30. Den sidste dato i dette semester er 21.
november.
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Gratis adgang
Højskoleaften: Hvorfor er det nu vi synger? ved Per Krøis Kjærsgaard
Dette semester inviterer vi igen til højskoleaften – denne gang med Per Krøis Kjærsgaard
som vært. Hvad er det ved fællessangen, som er så tiltrækkende og vigtigt? Vi indkredser
fællessangens karakteristika gennem sang, video, anekdoter og fortælling, og vi synger
fra den danske sangskat!
Per Krøis Kjærsgaard er komponist, pianist og efterskoleforstander, og han står bl.a. bag
tekst og musik til en af Højskolesangbogens klassikere - "Kære Linedanser".
Tid og sted: Torsdag d. 29. november kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Gratis adgang
Fyraftensgudstjeneste for studerende ved studenterpræst Camilla
Kom til dette afbræk efter din dag på læsesalen eller til undervisning! KU’s studenterpræst
Camilla står for ½ times tekst- eller digtoplæsning og refleksioner i Hans Tausens Kirke
på Islands Brygge. Der er ikke tale om en traditionel gudstjeneste, men et kort puste- og
hvilerum, hvor du kan slippe tankerne fri og glemme dagens faglige anstrengelser.
Tid og sted: 2. onsdag i hver måned kl. 17-17.30. Den sidste dato i dette semester er 12.
december.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Gratis adgang
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København
eller tag en SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i
Studentermenigheden, så kontakt mig på praest@sund.ku.dk.
Studenterpræsten står desuden til rådighed for personlige samtaler. 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.
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Studerende søges til forskningsenheden på
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på
Rigshospitalet
Hvem søger vi:
Vi søger forskningsinteresserede medicinstuderende til at varetage inklusion af patienter
til et projekt om cellefrit tumor DNA i blodprøver fra hoved-hals-kræftpatienter. Arbejdet
vil foregå som 1-2 ugentlig timelønnede vagter i formiddagstimerne. Der vil desuden være
mulighed for at planlægge eventuelt forskningsår.
Hvem er vi:
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik bestående af forskningsårs
studerende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christian
von Buchwald. Vi arbejder inden for en række aspekter relateret til hoved-hals-kræft især
i relation til HPV.
Hvad kan vi tilbyde:
Projektet har til formål at undersøge om man kan opspore hoved-hals-kræft alene ved
hjælp af en blodprøve. Vi inkluderer patienter der er henvist til Rigshospitalet med
mistanke om hoved-hals-kræft, og tager en blodprøve på disse inden de efterfølgende
indgår i det traditionelle udredningsprogram. Hvis patienten har kræft inkluderes de
efter endt behandling desuden i et kontrolblodprøveforløb for at undersøge om vi kan
opspore recidiver. Du vil med arbejde blive en del af stor forskningsgruppe, der har stor
erfaring indenfor forskning i hoved-hals-kræft. Arbejdet vil desuden indebære høj grad af
patientkontakt, og erfaring med blodprøvetagning.
Ansættelsesforløb:
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og ph.d., læge, Christian
Grønhøj. Oplæringsperioden vil starte senest februar 2019, men gerne før hvis der er
mulighed for det. Arbejdet vil foregå i tidsrummet kl. 8-12 på hverdage, og det forventes
at du efter oplæringsperioden kan tage 1-2 vagter om ugen. Der er ikke semesterkrav,
men det er en fordel hvis du er over halvvejs i bacheloren, og har mulighed for at have
arbejdet flere år frem.
Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV
E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål
Ansøgningsfristen er d. 14/12-2018
Stud.med. og forskningsårsstuderende
Jakob Schmidt Jensen
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Medicinstuderende søges til forskningsophold på
Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet
Er du interesseret i infektionsmedicin/immunologi, og vil du gerne prøve kræfter med forskning
på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)?
Viroimmunologisk forskningsenhed på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet søger en
5.semesters (kandidat) medicinstuderende til halvårlig ansættelse på forskningsprojekt med
mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder. Forskningsfeltet er primært sygdomme
hos patienter med HIV, men enheden forsker bredt i infektionsmedicin og immunologi,
hvorfor der i høj grad er mulighed for selv at definere sit forskningsprojekt. Enheden er
professionelt drevet, produktiv og med god mulighed for supervision og personlig udvikling.
Vi kan tilbyde
•
Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
•
Statistikkurser samt nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
•
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 Ph.D-studerende og
3 medicinstuderende.
•
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
•
Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om
en førsteforfatterpublikation / kandidatspeciale (25 ECTS) samt eventuelt
medforfatterskaber i de projekter du tager del.
•
Mulighed for at arbejde med selvstændigt indsamlet datamateriale
(laboratorieforskning eller klinisk indsamlet data) eller allerede indsamlet data efter
eget ønske.
•
Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår ’for studerende med akkumuleret
studieaktivitet ved at kombinere opholdet med at tage semesterfri
Vi forventer at
•
Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt
forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
•
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som integreret
del af din hverdag.
Studerende der ønsker (og har mulighed for) at afsætte et helt år til forskning vil blive
prioriteret, idet det er vores erfaring, at udbyttet for begge parter er størst herved. Hvis du
har spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt på nedenstående mail eller tlf.
Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV og
karakterudskrift til:
Læge og PhD-studerende
Andreas Dehlbæk Knudsen
Infektionsmedicinsk Klinik, 8632
aknu0050@regionh.dk
Tlf: +45 3545 7726 / +45 3545 0859
Frist for ansøgning er 25. november 2018

Forskningsenheden Clinical Metabolic Physiology (CMP) søger
medicinstuderende til forskning på Gentofte Hospital
Vi søger en frisk medicinstuderende der ønsker at prøve kræfter med den kliniske forskning
startende fra forårssemesteret 2019 i et eller to semestre.
På CMP forsker vi i tarmenes effekt på sukkerstofskiftet, tarmhormonernes andre effekter
og metaboliske fænomener og sygdomme. Vi er på nuværende tidspunkt en stor gruppe
bestående af 15 fuldtidsansatte ph.d.-studerende, 6 forskningsårsstuderende, én fuldtidspost.doc, flere deltidsforskere, to projektsygeplejersker og bioanalytikere.

Medicinstuderende til at assistere ved endoskopi
Vi søger en medicinstuderende til at assistere ved endoskopier.
Praksissen: En privatpraksis med ydernummer og overenskomst med den offentlige
sygesikring og er DDKM akkrediteret. Vi behandler patienter med medicinske
mavetarmsygdomme og leversygdomme.
Ansvarsområde: Jobbet er i fællesskab med lægen at klargøre patienterne til endoskopi
og assistere ved sedation og med endoskopiske procedurer, samt at rengøre skoper og
utensilier. Vi udfører gastroskopi, sigmoideoskopi og koloskopi.
Jobbet: 4-5 timer hver 2. tirsdag i gennemsnit. Timerne ligger fra 16-20. Du vil kunne
planlægge dagene sammen med vores endoskopisygeplejerske.
Løn: Der gives en løn på 180 kr/time. Derudover kommer ATP-bidrag og feriepenge.
Kvalifikationer: Vi lægger vægt på at du er positiv og kan lide at give god patientservice
og at du er lærenem og forsigtig i omgangen med udstyret. Du vil have en lønnet
oplæringsperiode på ca. 4 klinikeftermiddage.
Ansøgning og spørgsmål kan sendes til klinikken eller på email: info@jakobseidelin.dk
Speciallægeklinkken for medicinske mavetarmsygdomme
www.jakobseidelin.dk, Frederiksberg Allé 21A, 1820 Frb C

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det
hele i barndommen?
Ambitiøs forskningsårsstuderende søges fra 1. februar 2019.
Vi søger en nysgerrig og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt,
der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn og unge med
svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling.
		
Forskningsgruppen holder til på Panum, hvor du vil få eget skrivebord, og ser patienter på
Holbæk Sygehus 2 dage om ugen. Vi er pt. 2 forskningsårsstuderende og 1 phd-studerende,
som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem Enheden for
Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus og hjertekar-forskere fra
Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.
Arbejdet. I samarbejde med en anden forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for telefonisk
rekruttering af børnene, samt måling af EKG, blodtryk og autonom funktion. Derudover vil
du få dit eget selvstændige artikel-projekt baseret på allerede opsamlede data, og undervejs
få erfaring med både ”scientific writing”, statistik samt programmering i programmet R.
Vi har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og gåpåmod. På den
måde kan vi bedst muligt sikre dig et lærerigt år med et stort udbytte. Samtidig bliver du
en del af en dynamisk og social forskningsgruppe og får erfaring med klinisk forskning og
patientkontakt.
Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse: 1. februar 2019 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år.
Vi forventer af dig
•
Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester
•
Du er nysgerrig, opsøgende og lærevillig
•
Du har gode it-kundskaber
•
Du fungerer godt i et team, men kan også arbejde selvstændigt
Vi tilbyder
•
En spændende introduktion til klinisk og basal forskning indenfor kardiologi og
børneovervægt
•
En dynamisk og social forskningsgruppe
•
Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
•
Bachelor/kandidatopgave, forfatterskab på mindst én artikel
Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest torsdag 22.
november til Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende, mortentl@sund.ku.dk
eller kig forbi lokale 10.5.29 og hør nærmere!

Projektet du vil blive ansat til hjælpe med på, omhandler de patofysiologiske mekanismer
i udviklingen af type 2 diabetes i en højrisiko gruppe af kvinder samt et projekt der stadig
er under udvikling.

Studentermedhjælper til den international sommerskole i
intern medicin

Vi kan tilbyde erfaren vejledning fra en ph.d.-studerende, oplæring og udførelse af kliniske
forsøg, mulighed for at skrive et videnskabeligt arbejde, kandidatopgave eller lign.
Hvis du har lyst til at høre nærmere, så er du meget velkommen til at kontakte læge og
ph.d.-studerende Emilie Skytte Andersen
(emilie.skytte.andersen@regionh.dk).

Sommerskolen i intern medicin på KU afvikles til sommer for sjette år, hvor ca. 35 studerende
deltager fra ind og udland. Vi søger en studentermedhjælper fra 15. januar 2019 som
løbende kan bistå i håndtering ansøgninger, markedsføring og general kommunikation
med ansøgerne.
Vi søger en person med gode organisatoriske evner, som kan arbejde selvstændigt og gerne
har erfaring fra internationale ophold. Som studentermedhjælper er man ansvarlig for
sommerskolens sociale arrangementer, og vi søger derfor en social og udadvendt person.

Clinical Metabolic Physiology
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)
facebook@CMPhysiology

Der er afsat løn til 120 timer før sommerskolen og 80 timer under sommerskolen som afvikles
i perioden 12. august til 23. august. Arbejdet før sommerskolen er meget fleksibelt, og her
disponerer du selv over de afsatte timer. Du bliver en del af teamet omkring sommerskolen og
vil være med til at sætte dit præg på udvikling af kurset og vil opnå betydelig organisatorisk
og international erfaring.
Kort ansøgning og CV fremsendes per mail til Tobias.Bomholt@regionh.dk.
Deadline for ansøgning: 15 december og der aftales samtale kort efter.

FADL I KAMP FOR REFUSION
FADL har afsløret, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vil
forhindre universiteterne i at udbetale transportrefusion til lægestuderende i
klinikophold. Selvom KU endnu ikke har meldt ud, hvilke konsekvenser det får for
vores fakultet, er FADL selvfølgelig gået ind i sagen.
”Der lægges op til en alvorlig forringelse for de lægestuderende, og det virker helt
kontraproduktivt i forhold til at rekruttere studerende til lægefaget,” siger formanden
for FADL, Claas-Frederik Johannsen.”Styrelsen gennemtvinger en forringelse af en
praksis, der har været gældende i mange år, og vil nu påføre medicinstuderende en
stor udgift. Den svarer til flere tusinde kroner i løbet af en
lægeuddannelse. Det er helt urimeligt,” siger han.
APPEL TIL POLITIKERE
FADL har som et første skridt sendt breve til
Uddannelses- og Forskningsministeren,
Sundhedsministeren, ordførere for sundhed
og uddannelse på Christiansborg,
regionsrådsmedlemmer fra alle fem regioner,
de fire universiteter samt direktionen på alle
danske sygehuse langt fra de største byer.
”Vores mål er at samle beslutningstagere på
tværs af landet og sammen kæmpe for at ændre
den bekendtgørelse, så der igen er
transportrefusion, når vi rejser langt for at
komme i klinik,“ siger Claas-Frederik Johannsen.
At være i klinik er en helt central og meget
omfattende del af at blive uddannet til læge.
Og FADL slår overfor politikerne ikke mindst på,
at de studerende ikke selv vælger, hvor de skal i
klinik, men bliver sendt rundt over længere
geografiske afstande. Det kan indebære en
transporttid på op imod 2,5 timer hver vej fra studiebyerne – og nu altså også med en
økonomisk konsekvens til følge.
fortsættes næste side....

Vidste du, at som lægevikar må du ikke udfærdige
dødsattester eller udfylde attester til offentlig brug
eksempelvis forsikringsattester
Kontakt dine tillidsrepræsentanter på tillid@fadl.dk
- de har tavshedspligt

RISIKO FOR UDKANTSDANMARK
”I modsætning til en række andre studerende, der modtager løn under praktik, er de
lægestuderende på SU under deres klinikophold. Med denne skærpelse vil det blive dyrt
og upopulært at blive sendt til ’udkants-sygehuse’. Det stemmer ikke godt overens med
de politiske intentioner bredt set om at trække flere læger ud til udkantsområderne,”
siger Claas-Frederik Johannsen, der også peger på, at konsekvensen bliver en
skævvridning blandt de studerende, hvor nogle får klinikophold på Rigshospitalet og
Gentofte Hospital, mens andre sendes langt længere væk.
Class-Frederik Johannsen fortæller, at FADL’s mange kontakter i den kommende tid
bliver fulgt op af forskellige aktiviteter rundt omkring de fire universitetsbyer, hvor
der uddannes læger. ”I FADL ønsker vi at støje omkring det her. Det er en markant
forringelse for de medicinstuderende, som i det lange løb er dårlig for patienterne og
sundhedsvæsenet. Vi håber og inviterer medicinstuderende overalt i landet til at deltage
i vores aktioner,” siger han og henviser til FADL’s facebooksider, hvor man løbende kan
følge med i det seneste.
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TIL AT VÆLGE FORSIKRING
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AFBESTILLING VED REEKSAMEN
REJSEPERIODE PÅ 90 DAGE
AFBESTILLING HVIS KONCERT AFLYSES
FARLIG SPORT
4 PERSONER PÅ UDVIDET INDBO
ELEKTRONIK KØBT I UDLANDET

BRUG FOR HJÆLP?
Kontakt FADLs forsikring på mail:
forsikring@fadl.dk.
KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

