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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.
MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra
basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK

ONSDAG
MOK udkommer.
Du skal læse nu - ferien er slut kammerat.

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

TORSDAG
SAKS suturkursus - se sdie 9

til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde 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

FREDAG
Rusvejledningen tager på tur. Held og lykke.
4. semester White Sensation fest
Andreas skal til gymnasiereunion

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

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

Når du kommer tilbage fra påskeferie
og alle andre er klar til eksamen...

Anders skal til folkeskolereunion - Ålholm ‘99!
Panum Skitur afterparty på Rust

SØNDAG
Alice tager til USA og skal finde sig selv i bunden af et rødt plastikkrus.

MANDAG
MOK deadline 12.00

TIRSDAG
Første maj i morgen. Send Marie efter godt vejr.

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

Ansvarshavende redaktør:
Mo Haslund Larsen
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Anders
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Andreas
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K L I N I K F I S K
En skarp aprilsol bager ind på ”studentens plads” på medicinsk afdeling på Nykøbing Falster Sygehus. Jeg sidder og
bakser med at få skrevet et stuegangsnotat færdig, men det er ikke nemt at holde koncentrationen når Guldborgssund
ligger og glimter lige uden for vinduet. Endelig slår klokken tre, og jeg har skrevet mit sidste ”Patienten er informeret
og samtykker.”
En halv time senere triller jeg gennem Nykøbing på min lille knirkende røde damecykel, som jeg har købt af en sygeplejerske
fra akutmodtagelsen. I rygsækken har jeg mit fiskegrej og et stykke chokoladekage fra kantinen.
En frisk vind stryger hen over det gråblå klare vand og laver mørke kattepoteskygger på overfladen. Jeg står i mine
waders med koldt vand til skridtet og lægger lange kast ud over et tangbælte. Omkring mig jager skarver, skalleslugere
og lappedykkere, ligesom mig, efter fiskene der helt sikkert holder til her. Højt, højt oppe cirkler Lollands havørnepar.
Jeg har stille og roligt fisket mig ud på et rev, og da jeg kigger mig over skulderen er kysten skræmmende langt væk. Man
kan kun gå på revet når det er lavvande, så jeg beder til at jeg har læst tidevandstabellen rigtigt. Nå ja, worst case må
man jo svømme tilbage til land. Vinden er taget til og små bølger slår mod min jakke og udsynet gennem mine solbriller
bliver sløret af vand og salt. Blæretangen vugger under overfladen, og hundestejler virrer om mine støvler hver gang jeg
tager et skridt.
Fisken hugger fem meter fra mig. Jeg sætter krogen fast med et hårdt ryk, og den kvitterer ved at svømme med fuld fart
ind i mit venstre ben – opdager sin fejltagelse – og suser af sted mod dybere vand med krogen solidt plantet i mundvigen.
Adskillige minutter (der føles som evigheder) senere, kan jeg lande fiske og vade ind til land. Den får et slag i hovedet
med en sten, og jeg sætter mig og spiser mit stykke chokoladekage.
Det er ved at blive mørkt udenfor og vi sidder i stearinlysenes skær i de medicinstuderendes fællesstue på Nykøbing
sygehus. De til lejligheden indkøbte vinglas er fyldt med hvidvin, og fra et fad på bordet breder en duft af dampet ørred
sig. Helt galt er det nu ikke at være i klinik.

Fisk på Falster
Der kan fanges havørreder ved de
fleste kyster på Falster, og i maj og juni
kan der fanges hornfisk. Nogle pladser
kræver dog at man har waders. På
diverse internetfora kan man finde
gennemførte guides til fiskeriet på
Falster, men generelt er vestkysten
(hvor hospitalet ligger), ikke særlig
udforsket. Så der er basis for at opdage
sit eget spot. Jeg har fisket en del
på strækket mellem Nykøbing F og
Hasselø, og jeg har da fanget fisk…
Forår-2019-k linik holdet testede
desuden ”Iglekær Lystfiskersø” der
ligger på Lolland-siden cirka 6 km
fra sygehuset. Der er læ, fisk og man
kan passende tage et par lunkne
Harboepilsnere med i fisketasken.

Af: Johan /MOK.red
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Medicinstuderende søges til forskningsprojekt om
hjertesvigt og ekkokardiografi.
Selvstændigt forskningsprojekt med opmåling af ekkokardiografier hos patienter med
hjertesvigt, der ikke skyldes iskæmisk hjertesygdom.
Du vil, ud over oplæring i opmåling af ekkokardiografier, blive introduceret til videnskabelig
forskning i form af dataindsamling, statistisk programmering, artikelskrivning og
præsentation af forskningsresultater. Projektet indeholder mindst én artikel som
førsteforfatter, og kandidatopgave naturligvis kan indgå som en del af projektet.
Vi forventer, at du er nysgerrig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Orlov
fra studiet kan være både 6 eller 12 måneder med skolarstipendiat. Projektet er forankret
på både Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. Vi er fleksible i forhold til starttidspunkt,
men gerne hurtigst muligt.
Baggrund: DANISH studiet (Danish Study to Assess the Efficacy of ICDs in Patients with
Non-ischemic Systolic Heart Failure on Mortality), der blev publiceret i NEJM i 2016, viste,
at patienter med noniskæmisk hjertesvigt, ikke lever længere, hvis de behandles med en
ICD. Vores data tyder dog på, at de patienter, der på en MR scanning havde dysfunktion af
både højre og venstre ventrikel, havde gavn af en profylaktisk ICD enhed.
Alle patienter fik ved inklusion lavet en ekkokardiografi, og disse undersøgelser er endnu
ikke opmålt. Om dysfunktion af højre ventrikel på en ekkokardiografi på samme måde kan
skelne patienter med og uden effekt af en ICD enhed er dermed uvist.
Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af
hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet til marie.bayer.elming@regionh.dk.
Du vil blive indkaldt til en samtale inden evt. opstart. Hvis du har spørgsmål er du meget
velkommen til at tage kontakt på mail eller telefon 30 29 18 81.
Med venlig hilsen
Jens Jakob Thune, overlæge, Ph.D, klinisk forskningslektor (hovedvejleder), Bispebjerg
hospital
Marie Bayer Elming, læge, Ph.D.-studerende (medvejleder), Rigshospitalet

Raske personer søges til videnskabeligt
forskningsprojekt på Dermatologisk Afdeling
Bispebjerg Hospital

Raske forsøgspersoner søges til et projekt vedrørende thermo-mekanisk teknik (TMI) på
huden.
Formål: At undersøge Protoporphyrin IX (PpIX) fluorescens på hudoverfladen og i
huddybden efter behandling med thermo-mekanisk teknik (TMI) og påsmøring af
5-aminolevulinsyre (5-ALA) opløst i en væske og i en creme/gel. Denne teknik varmepåvirker
og danner små kanaler i huden med minimal hudreaktion. Vi ønsker at undersøge om
teknikken øger mængden af PpIX fluorescens på hudoverfladen via et fluorescenskamera
og nede i huden ved hjælp af mikroskopi på hudbiopsier. Denne nye teknik har potentiale
til at kunne anvendes som forbehandling før fotodynamisk terapi (PDT), som er en meget
udbredt behandling til forstadier til hudkræft og visse typer af hudkræft.
Forsøgsdeltagere: For at deltage i forsøget skal du være over 18 år med lys hudtype og
normal hud på ryggen. Du må ikke være gravid, ammende og kendt med allergi for 5-ALA,
Lidocain med adrenalin eller nogle af deres hjælpestoffer. Du må heller ikke have modtaget
PDT- eller laserbehandling på ryggen indenfor de seneste 6 måneder for at kunne deltage.
Undersøgelser: Forsøget er opdelt i to dele: Forsøg A og forsøg B.
Forsøg A: Til dette forsøg skal du møde 3 gange: 1 screeningsbesøg af ca. ½ times
varighed, 1 behandlingsdag af ca. 4 timers varighed og 1 opfølgningsdag efter 14 dage
af ca. ½ times varighed. Vi undersøger det rette tidspunkt at udtage en biopsi fra huden.
Til behandlingsdagen vil vi markere 4 forsøgsområder på den øverste del af din ryg. Vi
forbehandler 3 af forsøgsområderne med TMI og 5-ALA opløst i en væske. Vi tager en
hudbiopsi på 3 mm i diameter og 2 mm i dybde fra 4 forsøgsområder efter 1 time, 2 timer
og 3 timer. Du skal lægge på maven det meste af forsøgsdagen, som vil tage ca. 4 timer.
Forsøg B: Du skal møde 3 gange: 1 screeningsbesøg af ca. ½ times varighed, 1 behandlingsdag
af ca. 6 timer og 1 opfølgningsdag efter 14 dage af ca. ½ times varighed. Vi markerer 11
forsøgsområder på den øverste del af din ryg. Vi forbehandler forsøgsområderne med TMI
og 5-ALA opløst i en væske og i en creme/gel. Vi tager en hudbiopsi på 3 mm i diameter og
2 mm i dybde fra 5 forsøgsområder efter 2 timer og 3 timer. Tidspunktet afgøres endeligt,
når vi har resultaterne fra forsøg A. Vi forventer, at forsøgsdagen vil tage ca. 6 timer, og du
skal lægge på maven det meste af tiden. Vi vil i løbet af forsøgsdagen tage fotos af huden.
Bivirkninger: TMI: Er forbundet med let stikkende smerter eller gener. Der udvikles en let
rødme og varme af det behandlede område. Pigmentforandringer kan forekomme særligt
ved soleksponering, og disse forsvinder inden for 1-3 måneder.
5-ALA: Påsmøring af 5-ALA kan give kortvarig let svie. Huden vil være lysfølsom i optil 48
timer efter behandling og skal være tildækket.
Hudbiopsier: Lokalbedøvelsen er forbundet med smerter/ubehag og en snurrende/stikkende
fornemmelse, men biopsien kan ikke mærkes. Hver biopsi vil efterlade et rundt ar på 3 mm
i diameter, som heler indenfor 2 uger.
Honorar: Deltagelse i forsøget kompenseres med 1.500 kr. til forsøg A og 1800 kr. til forsøg
B, som er skattepligtig B-indkomst.
Sted: Dermatologisk Afdeling Bispebjerg Hospital, Nielsine Nielsens Vej 17, opgang 9, 2.
sal, 2400 KBH NV.
Lægelig ansvarlig: Professor overlæge Merete Hædersdal, Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg
Hospital, Nielsine Nielsens Vej 17, opgang 9, 2. sal, 2400 KBH NV.
Tidspunkt: Forsøget foregår løbende og aftales individuelt med forsøgsdeltageren.
Kontakt: Primær forsøgsansvarlig og kontaktlæge Katrine Togsverd-Bo og medicinstuderende
Camilla Foged, Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Nielsine Nielsens Vej 17, opgang
9, 2. sal, 2400 København NV.
E-mail: camilla.foged.01@regionh.dk Tlf.: +45 51 52 51 19

Studentermedhjælper med flair for medicin
Vil du være med til at forbedre folkesundheden, og har du lyst til at prøve kræfter med
digital udvikling i en virksomhed, som faciliteter den faglige dialog mellem læger og
sundhedspersonale?
Vi søger en studentermedhjælper, som kan indgå i det daglige arbejde med at producere
videoer, nyhedsbreve, online artikler, SoMe samt forefaldende administrative opgaver.
Kan du læse en medicinsk artikel og korte den ned til en tekst, som kan bruges til bl.a.
nyhedsbreve og sociale medier og stadig holde det faglige niveau? Så er BestPractice
Nordic stedet for dig. Erfaring med generel kommunikation er en fordel, men ikke et krav.
Derudover skal du have lyst til at arbejde med videoproduktion, optagelse og klipning.
Du har klaret din bachelor indenfor medicin og er i gang med dine kliniske fag.
BestPractice Nordic er et mediehus, som fokuserer på dialog mellem læger, specialister og
sundhedsfagligt personel. Vi arbejder på tværs af de nordiske lande og fremstiller både
trykte tidsskrifter og online efteruddannelse i form af korte faglige videoer, faglige tests
og online artikler.
Vores målgruppe er læger, specialister, sygeplejersker og apoteker som gerne vil holde sig
fagligt opdateret med den nyeste viden indenfor lige præcis deres område.
Vi holder til i Ballerup, på Tempovej og stillingen er ca. 10-15 timer pr uge. Størstedelen af
arbejdet foregår på kontoret, men der vil være mulighed for hjemmearbejde. Der vil også
forekomme enkelte rejsedage af 1-5 dages varighed.
Spørgsmål om stillingen sendes til Christina Skaaning på csk@bpno.dk

Undervisningsassistenter til
Kursus i Basal Humanbiologi
Odontologisk Institut (OI) på Københavns Universitet søger to undervisningsassistenter
til ansættelse pr. 1. september 2019 med undervisning inden for Basal Humanbiologi
(Cafétimer).
Arbejdsopgaver
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig
varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning,
der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Du
skal varetage undervisning af studerende inden for det faglige område du er ansat i.
Basal Humanbiologi
Som under visningsassistent skal du planlægge og afholde cafétimerne for
tandlægestuderende på første semester (efterårssemesteret) i faget Basal
Humanbiologi. Cafetimerne er åbne, uformelle undervisningssessioner for hele
årgangen, hvor de studerende kan få hjælp til at forstå specifikke emner i fysiologi
og anatomi. Desuden varetages eksamensforberedende opgaveregning baseret på
tidligere eksamensopgaver og andet velegnet materiale.
Dine kompetencer
Du skal være tandlægestuderende, og have bestået 5. semester. Undervisningserfaring,
gode formidlingsmæssige og pædagogiske kompetencer vil blive vægtet.
Ansættelsesforhold
Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur
for videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timeløn eller
Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.
Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en
timeløn på 246,22 kr. Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr.
konfrontationstime, dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 615,56 kr. Gentages
undervisningssessioner inden for to uger, tildeles der fuld forberedelse til den første
undervisningssession og halv forberedelse til de efterfølgende. For opgaveretning
ydes alene aflønning for den tid, der medgår til retning af opgaverne.
Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Morten Bækgaard Thomsen tlf.: +45 23839884,
mail: mbthom@sund.ku.dk
Ansøgning mv.
Ansøgning samt dokumentaion på studieaktivitet skal sendes via hjemmesiden http://
jobportal.ku.dk/ (Find via hjemmeside & tryk på linket ”SØG STILLINGEN”), så den er
universitetet i hænde senest den 19. maj 2019.
Den videre proces
Den ansættelsesbemyndigede leder gennemgår efter ansøgningsfristens udløb
alle modtagne ansøgninger sammen med ansættelsesudvalget og udvælger på
den baggrund, hvilke ansøgninger, der er mest relevante i forhold til kravene i
stillingsopslaget. Disse ansøgninger sendes til bedømmelse i bedømmelsesudvalget.
Alle ansøgere orienteres om, hvorvidt deres ansøgning er sendt videre til bedømmelse.
Du kan læse om rekrutteringsprocessen på https://jobportal.ku.dk/videnskabeligestillinger/rekrutteringsproces/
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund
til at søge stillingen.
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Medicinstuderende søges til forskningsårsprojekt
omkring atopisk eksem og type 2-diabetes
Er du interesseret i dermatologi, diabetes og klinisk
forskning? Vil du være med til at afklare, om hormoncremer giver type 2-diabetes?
Studentermedhjælper til simulationsenhed søges til
CAMES - Herlev Hospital
Er du medicinstuderende og på udkig efter verdens bedste studiejob? Synes du, at simulation
lyder spændende? Brænder du for uddannelse af sundhedsfagligt personale?
Så er du måske vores nye kollega, da Studentergruppen på CAMES Herlev søger nye kollegaer,
som kan starte ultimo august 2019.
Om jobbet
Jobbet indebærer blandt andet at være:
Operatør på vores computerstyrede dukker under simulationer for bl.a. KBU læger,
anæstesilæger og -sygeplejersker. Det vil sige, at du taler for ”patienten”, styrer de fysiologiske
parametre og håndterer simulationen alt efter hvordan scenarierne udvikler sig
Figurant til full scale simulationer for sundhedsfagligt personale
En række praktiske opgaver fx opstilling og oprydning efter simulationer/workshops
Om dig
Vi forventer, at du:
Er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse
Har lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er, at få teknikken til at virke
Er udadvendt og har en skuespiller gemt i maven
Er serviceminded og imødekommende
Har evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne
Det er en fordel, hvis du er på 3.- 4. semester, men er ikke et absolut krav.
Det er obligatorisk, at du kan deltage:
Ved en ansættelsessamtale på CAMES Herlev d. 8. eller 9. maj et sted mellem kl. 16 og 21 –
skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst
Til introduktionsaften d. 26. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
Til undervisning i akut medicin d. 27. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
Til holdmøde d. 5. september kl. 17 på CAMES, Herlev
Hvem er vi?
Vi er en gruppe af medicinstuderende (ca. 40), som varetager forskellige funktioner på
kurser for alt fra basislæger og ambulancebehandlere, til anæstesisygeplejersker og -læger
i hoveduddannelse. CAMES Herlev består endvidere af ca. 40 engagerede medarbejdere,
der tæller bl.a læger, psykologer, sygeplejersker, kommunikationskonsulenter, antropologer,
administrativt personale, tekniker samt et stort antal eksterne undervisere.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst, og du får løn under al oplæring. Du skal
kunne tage minimum 10 vagter per semester. Det kan sagtens blive til mange flere vagter,
så vi anbefaler, at have CAMES som dit primære studiejob.
Arbejdet foregår primært inden for normal arbejdstid (8-16) på hverdage og primært på
CAMES Herlev på 25. etage på Herlev Hospital, men vi dækker også vagter ude af huset.
Ansøgningsprocedure
Du søger stillingen ved at uploade din ansøgning og CV i vores elektroniske
rekrutteringssystem, hvor du skriver lidt om dig selv, dit semestertrin, dine
interesser på studiet samt evt. andre jobs. Du kan finde opslaget her, på jobnet.dk
og søge på ”CAMES” eller skrive: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.
aspx?cid=342&ProjectId=217618&DepartmentId=11910&MediaId=5 i din browser
Ansøgningsfristen er fredag den 26. april 2019 kl. 12.00.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte holdformand Jakob
Ohm Oreskov på holdformanddims@gmail.com eller teamkoordinator på CAMES
Eva Thomas, tlf.: 3868 2272
Om os
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) samler Region
Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og
kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES´ aktiviteter er at øge kvaliteten og sikkerheden i
patientbehandlingen. Læs mere om CAMES på www.regionh.dk/CAMES eller vores facebook
profil (www.facebook.com/CAMES.regionh/). Bemærk, at du bliver ansat på CAMES, Herlev
og ikke vores afdeling på Rigshospitalet.

Vi søger en ambitiøs og dedikeret forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt
på Gentofte Hospital, hvor vi skal undersøge effekten af hormoncremer på insulinfølsomhed
og knogleresorption hos patienter med atopisk eksem. Vores hypotese er, at hormoncremer
passerer hudbarrieren og har en systemisk effekt.
Vi tilbyder:
Værdifuld erfaring med klinisk forskning både inden for dermatologi og diabetes
Tæt samarbejde og socialt netværk med andre forskere
Mulighed for at udføre eget forskningsprojekt sideløbende, der fører til en videnskabelig
artikel som førsteforfatter
Medforfatterskab på artikler der er bidraget til (forventet high impact!)
Skolarstipendium på 10.000 kr. pr. måned som vi søger sammen
Vi forventer at du:
Er medicinstuderende på minimum 5. semester bachelor
Kan starte 1. august eller 1. september 2019
Kan være hos os i 12 måneder
Motiveret ansøgning og kort CV sendes til undertegnede senest 29. maj 2019. Samtaler
foretages løbende. Skriv gerne hvis du har spørgsmål.
Lise Gether, læge, ph.d.-studerende
Hud- og allergiafdelingen samt Clinical Metabolic Research,
Herlev og Gentofte Hospital, Kildegaardsvej 28, 2900 Hellerup, Danmark
Københavns Universitet
Email: Lise.gether.01@regionh.dk

Solkampagnen København søger frivillige

Vil du være med til at sætte solbeskyttelse på dagsordenen i dit lokalområde på en sjov
og anderledes måde?
Vi søger frivillige, som har lyst til at arbejde med solbeskyttelse i København. Som
frivillig får du blandt andet mulighed for at afholde events i børnehaver, zoologisk have,
madmarkeder, diverse festivaler med mere. På denne måde kommer du som frivillig i
tæt kontakt til mange forskellige mennesker i alle aldre og hjælper med at forebygge
hudkræft og gøre opmærksom på solbeskyttelse.
Læs mere om kampagnerne ved at oprette en profil på frivillig.dk, og bliv medlem af
grupperne: ”Skyggestande og Events”
Kompetencer og erfaring til dit CV
- Online kursus i solbeskyttelse på frivillig.dk
- Formidling af solbeskyttelse
- Et stærkt og engageret netværk med andre frivillige i Kræftens Bekæmpelse
- Adgang til Kræftens Bekæmpelses øvrige uddannelsestilbud
Infomøde mandag 29-04-2019 kl. 17.30: Info om selve kampagnen og solbeskyttelse
generelt.
Adresse:
Nørre Allé 45
2200 Kbh N
Der vil være en let anretning og snacks til de fremmødte.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Skriv til lisegether@gmail.com for mere info eller find os på facebook under navnet
”Solkampagnen København”.

Vi søger en håndfuld studerende til frivillig forskning
på neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet.
Projektet er et samarbejde med ØNH-kirurigsk afd. i Holstebro, Samfundsmedicinerne i
Aarhus og Neurokirurgisk Klinik, RH.
Vi skal have gennemgået 907 patientjournaler (radiologi, patologi og symptomer) på
patienter med en bestemt skull-base tumor i perioden 2011 - 2013. Der er tale om et case/
kontrol-register, hvor hver case kobles med fem matchede kontroller.
Der er flere projekter, som vi ønsker at lave. De fleste er tematiseret omkring livet efter en
skull-base tumor, socioøkonomiske faktorer, arbejdsmarkedstilknytning, komorbiditet,
psykisk sygdom, men også prognostiske modeller ift. recidiv, progression og død. Der
tilbydes medforfatterskaber på samtlige publikationer, og vi så gerne, at du har lyst til selv
at skrive et førsteforfatterskab - det er meget vigtigt for os, at samarbejdet er gensidigt.
Oplæring og mulighed for tæt supervision tilbydes.
Alle tilladelser haves og projektet er klar til at gå i gang. Vi så gerne, at du summeret set ligger
nogle timer om ugen efter dit eget skema. Vi er meget fleksible. Vi sigter efter, at have
gennemgået materialet inden for seks måneder.
Skriv til: christian.mirian.larsen@regionh.dk. Husk at nævne semester og evt. tidl.
forskningserfaring.
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Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det hele i
barndommen?

Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 15. august 2019.
Vi søger en frisk 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 egen kontorplads, 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 og lære både ”scientific writing” og statistik.
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: 15. august 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 engageret, selvstændig og sjov at arbejde sammen med
Du kan lide at arbejde med mennesker
Vi tilbyder
En spændende introduktion til klinisk forskning inden for kardiologi og børneovervægt
En dynamisk og social forskningsgruppe, hvor der altid er plads til fyraftensøl og kage
Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
Bachelor/kandidatopgave samt forfatterskab på mindst én artikel
Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest onsdag
d. 1. maj til
Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende
mortentl@sund.ku.dk
eller kig forbi lokale 12.5.28 og hør nærmere!

Copenhagen Baby Heart Study søger
medicinstuderende til ekkokardiografi.

I projektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søger vi et antal medicinstuderende til at
lave ekkokardiografier på børn i 1 til 3-års alderen.
CBHS er et stort klinisk forskningsprojekt, der er udført i Region Hovedstaden fra 2016 til
2018. I forskningsprojektet er alle nybagte forældre på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital
og Rigshospitalet blevet tilbudt at få lavet en hjertescanning (ekkokardiografi) samt
elektrokardiogram (EKG) af deres nyfødte barns hjerte. Derudover er der taget blodprøve
fra navlesnoren på alle de nyfødte. Der er i projektet inkluderet mere end 25.000 børn.
Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede
hospitaler. Fem Ph.d. studerende, 15 medicin-, og tre folkesundhedsvidenskabs studerende
er allerede i gang med at bearbejde de mange data fra det omfattende studie. Flere af disse
mange substudier indebærer at en lange række af børnene der er inkluderede i grundkohorten, skal kaldes ind igen, til en eller flere opfølgende skanninger. Dette er for at følge
barnets hjertes udvikling.
VI SØGER:
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen af medicinstudiet til skanning af 1 til 3-årige børn i
opfølgningsprojektet til CBHS. Vi skanner som udgangspunkt i dagtiden på hverdage men der
kan også forekomme enkelte aften- og weekendvagter. Lønnen vil svare til arbejde gennem
FADL. Skanningerne foregår på Kardiologisk Forskningsenhed S-104, Herlev Hospital.
VI TILBYDER:
At du vil blive oplært i at udføre standardiseret ekkokardiografi på børn, og får grundigt
kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkoer af børn.
Du skal kunne binde dig til at tage min. en vagt om ugen (selvfølgelig med hensyntagen
til eksamensperioder). Det forventes at du er engageret, struktureret og kan arbejde
selvstændigt. Til gengæld får du et yderst relevant og lærerigt studiejob i samarbejde med
gode kollegaer og vil samtidigt få indsigt i et stort og aktivt forskningsmiljø.
Løn: ca. 170 dkk/timen
Start: Hurtigst muligt
Ansøgningsfrist: fredag den 3. maj 2019
Mail din ansøgning til eller Jakob.boesgaard.norsk@regionh.dk eller ruth.ottilia.birgitta.
voegg@regionh.dk senest 3. maj 2019. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at
kontakte undertegnede
MVH
Jakob B Norsk, MD, Ph.d-studerende, Ottilia Vøgg, MD, Ph.d-studerende
Tlf: 3024 0061 / 6146 8830

Medicinstuderende søges til forskningsperspektiv
på 11. semester

Vi søger tre dygtige medicinstuderende med interesse for neurologi, som ønsker at udføre
forskningsperspektivet på 11. semester i efteråret 2019 hos Human Migraine Research Unit,
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup.
Vi kan tilbyde en spændende pakke med internationale fase 2/3 lægemiddelforsøg, kliniske
forskningsprojekter og mulighed for at skrive kandidatopgave under kyndig vejledning
med henblik på publikation.
Lægemiddelforsøg
Dansk Hovedpinecenter varetager flere fase 2/3 kliniske lægemiddelforsøg, hvor ny medicin
for første gang bliver afprøvet på patienter i samarbejde med private lægemiddelfirmaer.
Man vil som stud.med. blive oplært i Good Clinical Practice (GCP), der er den gældende
internationale standard for hvordan disse forsøg udføres. Denne standard bruges altså
derfor både i det offentlige men især også i den private lægemiddelindustri. Man vil få
rollen som Study Coordinator, hvor man assisterer i den kliniske udførsel af disse forsøg.
Kliniske forskningsprojekter
Der er aktuelt syv ph.d.-studerende tilknyttet med flere kliniske forskningsprojekter
som man vil have mulighed for at tage del i. Vi er på Dansk Hovedpinecenter især kendt
for vores provokationsforsøg, hvor vi undersøger hvilke signalstoffer, der kan udløse
et hovedpineanfald og hvilken effekt disse har på menneskekroppen. Vores forskning
bliver publiceret i high-impact journals såsom Brain, Pain, Neurology og de neurologiske
undertidsskrifter for The Lancet, JAMA og Nature.
Vejledere
Din hovedvejleder vil være Messoud Ashina, professor og din daglige vejleder vil være Thien
Phu Do, læge, ph.d.-studerende. Messoud Ashina er leder af Human Migraine Research Unit,
en af de førende eksperter i migræne på verdensplan og President-elect af the International
Headache Society. Thien Phu Do har forskningserfaring både som stud.med. og post.grad. og
flere års erfaring med undervisning af medicinstuderende fordelt på forskellige semestertrin.
Forskningsgruppen
Vi har et godt sammenhold i forskergruppen med plads til både faglig sparring og sociale
arrangementer. Vi er aktuelt syv ph.d.- og 12 medicinstuderende tilknyttet Human Migraine
Research Unit. Derudover har vi en månedlig Journal Club, hvor de yngre forskere mødes
på tværs af forskningsgrupperne, hvor vi skiftes til at undervise og diskutere de forskellige
grene af forskningen.
Ansøgningsfrist
Endelig frist er 12. maj 2019. Ansøgning med CV og evt. anbefalinger skal sendes til
Thien Phu Do på e-mail adr. thiendo@gmail.com. Ved spørgsmål er der også mulighed for
en uformel samtale på tlf. 4141 4117.

Medicinstuderende søges
Til pasning hjemme af dejlig og mild dreng på 9 år, der på grund af en genfejl er
multihandicappet og har epilepsi.
Frederik bliver udelukkende passet hjemme og vi har lavet en tilbygning til ham med alle
nødvendige hjælpemidler.
Vi søger en kærlig og omsorgsfuld medicinstuderende, der vil være med til at give Frederik
de bedst mulige betingelser for at trives godt.
Vi vil gerne have, at du ikke er nået længere end 1-3 år på studiet, da vi gerne vil have dig
tilknyttet vores søn en række år frem.
Vi bor ca. 2 km. fra Klampenborg Station og der er bus til døren. Vi bor i meget dejlige
omgivelser og der er gode muligheder for gå-ture i Dyrehaven og ved vandet. Når du har
vagter, er der mad til din rådighed.
Du vil blive trænet op i pasning af vores søn, således at du først kommer til at passe ham
alene, når du føler dig tryg hermed.
Vi har brug for, at du passer vores søn:
- Ca. 1 X 3 timer pr. uge om eftermiddagen fra 15-18
- Ca. 1 X nattevagt kl. 21-06 pr. uge (du sover ved siden af Frederik og er kun vågen, når
han vågner)
- Ca. 1 X 24 timers vagt pr. måned (enten kl. 15-15 fredag-lørdag eller 15-15 lørdag –søndag)
Deling af 7 døgn pr. år med de 5 andre stud. med., der er hos os, når vi holder 1 uges ferie
med vores yngste søn
Vikar for Frederiks socialpædagog, der passer Frederik herhjemme, når hun holder ferie (6
uger om året) og ved sygdom fra kl. 09-15 (vagterne fordeles blandt vores 5 ansatte – pt.
5 stud. med. Og en stud.fys. (sidstnævnte holder op, da hun er færdig med sine studier og
derfor søger vi en ny).
De 5 vi pt. har til at passe Frederik, fordeler selv de fleste vagter mellem sig og dækker af
for hinanden under ferie og eksaminer mv.
Vi vil gerne have en ny stud. med. oplært i løbet af august måned med opstart pr. 1.9.19,
hvor du skal indgå i vagtplanen sammen med de øvrige 5. Der er tale om 66 timers betalt
oplæring fordelt på dag- og nattevagter.
Hvis du kunne tænke dig at passe vores dejlige dreng, bedes du kontakte mig
Med venlig hilsen
Pernille Fredslund
Mob 25 10 19 93 eller skrive til pernillejrg@hotmail.com
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Jobopslag CAMES RH
studentermedarbejdere til undervisergruppen

Psykiatrisk Center Amager søger 6 holdmedlemmer
til vores forvagtshold pr. 1. juni/ 1. juli 2019

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation Rigshospitalet (CAMES-RH) har
brug for 7 nye studentermedarbejdere pr. 15.08.2019. Vi søger derfor engagerede, sociale
og aktive studerende til at indgå i vores undervisergruppe.

Om stillingen
Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en
lægegruppe med fokus på faglig udvikling og undervisning. Som stud.med på PC Amager
kommer du til at varetage forvagtsarbejde i vores døgnåbne skadestue og akut stuegang
på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten.
Som stud.med samarbeder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet foregår
i dagtid alle ugens syv dage fra 10:00 til 17:24.
Der er god adgang til supervision. Der er en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar
for den medicinstuderende sammen med bagvagten.
Vi forventer, at du:
Er stud. med med lyst til at arbejde indenfor psykiatrien
Er åben, dynamisk og nysgerrig
Har interesse for tværfagligt samarbejde
Vi tilbyder:
Et godt kollegialt netværk i lægegruppen
En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig
og tværfaglig undervisning
En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder
At blive en del af et socialt og hyggeligt studenterhold

CAMES samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter
indenfor medicinsk og kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES aktiviteter er at øge
kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Den simulationsbaserede træning af
lægestuderende på CAMES-RH er primært en forberedelse af studerende til deres klinik og
omfatter en række kliniske færdigheder samt kommunikation.
Om jobbet:
Arbejdsopgaverne for CAMES-RH studentermedarbejdere i undervisergruppen består
primært i undervisning af andre lægestuderende (peer to peer) i udvalgte kliniske
færdigheder såsom hjertelungeredning, anlæggelse af blærekateter og perifer
veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, led undersøgelse, gynækologisk
undersøgelse, genoplivning, praktisk intro til ultralyd m.m. Herudover assisterer CAMES
studentermedarbejdere ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og MFTL),
hjælper med at klargøre og vedligeholde udstyr og lokaler, samt bistår de fastansatte i andet
forefaldende arbejde efter behov.
Jobbet er meget selvstændigt og giver indflydelse på både kursusindhold og praktisk
tilrettelæggelse. Du oplæres løbende og grundigt i de relevante procedurer og opgaver. Når
du har opnået erfaring med opgaverne, kan du blive tilbudt en tovholderfunktion. Ligesom
de øvrige ansatte i gruppen refererer du til teamkoordinator Therese Møller-Andersen.
De fleste af vore aktiviteter indenfor peer to peer undervisning i kliniske færdigheder foregår
i CAMES-RHs lokaler i Aldersrogade, men CAMES har til huse på forskellige matrikler, hvor
undervisningen også kan foregå.
Om os:
CAMES er organiseret som en del af Center for HR i Region Hovedstaden. Vi udbyder
mange kurser, driver en vifte af udviklingsprojekter og en masse forskning indenfor
simulationsbaseret læring i sundhedsvæsenet. Vi er en tværfaglig arbejdsplads med
læger, sygeplejersker, SOSU, fysioterapeuter, ingeniører, magistre, psykologer og HKere
foruden vore studentermedarbejdere. Ud over undervisergruppen har vi også en gruppe
studentermedarbejdere på CAMES-RH, som beskæftiger sig med avanceret teknisk
simulation, samt en gruppe ansat ved CAMES-Herlev, som assisterer ved full-scale simulation.
CAMES bedriver udvikling og innovation og har derfor en ret omskiftelig hverdag med
jævnlige ændringer, nye opgaver og kolleger samt mange samarbejdspartnere. Vi er
ambitiøse på kvaliteten af det, som vi leverer hver især og sammen.
Om dig:
Du er lægestuderende på bachelordelen og har bestået 2. semester. Du har vist interesse for
undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en stor fordel. Du har gode
samarbejdsevner og stor fleksibilitet. Hvis du også har kreative evner eller har erfaringer
med at være tovholder eller at have ansvar for praktiske opgaver, så hører vi også gerne
om det i ansøgningen.
Løn og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FADL.
Du ansættes uden fast arbejdstid, som varierer over et semester. Arbejdstiden er fortrinsvis på
hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Arbejdet fordeles mellem ca. 30 studentermedarbejdere
i en vagtplan, som forventes dækket.
For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation, Rigshospitalet
Teamkoordinator Therese Møller-Andersen mail: therese.moeller-andersen.01@regionh.
dk eller tlf.: 35 45 54 24
Holdformand Niels Frederich Holm tlf.: 2491 6137
Ansøgningsprocedure:
Du kan ansøge via Region Hovedstaden, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger, CVoplysninger samt skrive en motiveret ansøgning. Der kan ikke ansøges på andre måder.
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.
Ansøgningsfrist: 3. juni 2019 kl. 12:00.

EARTH DAY - FUN FACT
Verdens mindste Hvirhveldyr: Paedophryne amauensis

Løn- og ansættelsesforhold
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse således at alle vagter skal dækkes kollektivt af holdet.
Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Vi mødes 1 gang månedligt
og lægger vagtplan, hvorefter vi ofte spiser sammen efterfølgende.
Overenskomsten indgået mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet
er ikke tilknyttet FADL ’s vagtbureau.
Ansøgningsprocedure:
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
holdleder Katrine Kjær Iversen på telefon 29802490 eller mail: katrine.kjaer.iversen@regionh.
dk. Ansøgninger sendes til mail amh-studenterholdpca.region-hovedstadens-psykiatri@
regionh.dk.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, autorisation/eksamensbevis
samt oplysninger om tidligere ansættelser.
Det er en betingelse for ansættelse, at du har bestået psykiatri på 10.semester ved jobstart.
Ansøgningsfristen er d. 15. maj 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i den
efterfølgende uge.
Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amagers døgnafsnit er beliggende på Digevej 110 på Amager.
Centeret er kendetegnet ved en subspecialiseret psykiatri. Der er tre åbne døgnafsnit
for henholdsvis affektive sygdomme, debuterende psykoser, skizofreni og fire intensive
døgnafsnit. Herudover findes et ældrepsykiatrisk afsnit. Akutmodtagelsen har
døgndækkende funktion og består udover modtagelse, uvisiteret døgnåben skadestue af
et nyt akut, udgående psykiatrisk team (APH-team).
Den ambulante psykiatri på Psykiatrisk Center Amager består af det Psykoterapeutiske
Ambulatorium, der bl.a. har regionsfunktion for patienter med personlighedsforstyrrelser
og er placeret på Digevej sammen med døgnafsnittene. Herudover består den ambulante
psykiatri også af psykiatriske ambulatorier (distriktspsykiatrier) på Hans Bogbinders Allé
(det tidligere Sct. Elisabeths Hospital) og Gl. Kongevej. Der er fire specialiserede teams, tre
OP-teams, OPUS, et gadeplansteam og et botilbudsteam.
Psykiatrisk Center Amager har desuden et Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse
og et retspsykiatrisk team. Centeret er i gang med at etablere et nyt forskningsmiljø med
ny forskningsstrategi for centeret.
Psykiatrisk Center Amager dækker optageområderne Kgs. Enghave, Vesterbro og hele
Amager. Der er i alt 129 senge.
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses-, og
undervisningsaktivitet samt en forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse
af læger i alle stillingskategorier KBU (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen
medicin, i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af
specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på
10. semester ved Københavns Universitet.
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Panum Paintball
Har du brug for lidt spænding - måske lidt afveksling fra læsesalen? Skal din læsemakker
tæves i andet end flashcards om anatomi? Så er det nu du (i) har chancen!
For tredje gang kører Panum Paintball tur, hvor vi tager ud og spiller paintball på Refshaleøen.
Det er en fed og anderledes oplevelse. Man spiller i to hold, og får grundig instruks af vores
tilknyttede instruktør.
Turen er ikke semesterspecifik, så alle kan deltage! Kom og mød nogle nye mennesker fra
studiet, du ellers ikke ville have snakket med - og tag din læsemakker med!
Det er d. 2 juni kl. 14:00 på Refshaleøen hos Paintball Arena. Vi tager i alt 16 mennesker ud,
så der er begrænsede pladser.
Turen koster 500kr. Vi spiller paintball i 2 timer, med forskellige spil; Team Deathmatch,
Capture the Flag, Terrorist mod CT (Plant Bomben, Counter Strike style), mm.
Kom med! Lær nogle nye studerende på tværs af andre semestre at kende. Få en fed
oplevelse, og en anderledes dag!
Hvis du har en ven der vil med, der ikke går på studiet er det også helt fint!
Hvis i ønsker at tilmelde jer skal i sende mig en besked på facebook! (Magnus Laursen). Man
har først reserveret en plads når man har fået godkendt beskeden, og altså ikke kun ved at
trykke deltager inde på eventet.
Søg på ”Panum Paintballtur – Vol 3” på facebook.
Håber vi ses!

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
Kære Studerende
Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på sit kontor på Panum, hvor I også
kan finde hele Studentermenighedens forårsprogram og nye kort med ”Studenterpræstens
gode bønner” til at tage med i lommen!
Kommende arrangementer
Teologisk fisketur med studenterpræsten
Studentermenigheden inviterer vanen tro på fisketur på Øresund med M/S Øby. Tag med og
fang fisk til aftensmaden! På turen vil der især være mulighed for at fange torsk, men måske
også hornfisk, sild og andre arter. Alle kan være med og selvom vi ikke kan love fangstgaranti,
så plejer de fleste at fange noget. Nybegyndere kan få råd og vejledning ombord. Undervejs
vil der være samling i kabyssen, hvor studenterpræsten stiller et teologisk spørgsmål.
Tid og sted: Lørdag d. 4. maj kl. 12.30-18.00. Båden sejler 12.45.
Vi mødes på Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj - M/S Øby.
Tilmelding: Send en mail til katrine@smikbh.dk. Angiv studieretning og om du vil leje grej
til 100 kr.
Fri entré
Højskolesangaften med Ida Auken
Gennem fællessang bliver vi løftet og ofte bliver man gladere af at synge. Fællessang er også
en forvaltning af tradition og erfaring. Denne aften vil folketingsmedlem (RV) og teolog
Ida Auken føre os igennem sange fra Højskolesangbogen med ord og historier. Men først
og fremmest skal vi synge!
Tid og sted: Tirsdag d. 7. maj kl. 19.30
Sankt Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 2200 København N
Fri entré
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.
Studenterpræsterne 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

Mikroskopisk Studiesal
Åbningstider og lokaler

Emne samt tidspunkt for gennemgang(e)

15. april

11.00 – 15.30 i 15.2.10 og 15.2.18

Kirtelvæv: 11.00 – ca. 12.15 + 14.00 – ca. 15.15

Thomas Hadberg Lynge

16. april

15.00 – 19.00 i auditorium 29.01.30

Bindevæv: 15.30 – ca. 16.45 + nervevæv: 17.15 – ca. 18.30

Thomas Hadberg Lynge

29. april

09.00 – 16.00 i 15.2.10 og 15.2.18

30. april

13.00 – 16.00 i 15.2.10 og 15.2.18
16.00 – 18.00 i auditorium 29.01.30
09.00 – 13.00 i 15.2.10 og 15.2.18
13.00 – 15.00 i auditorium 29.01.30
Eksamen, 2. semester

2. maj
6. maj

Demonstrator

Thomas Hadberg Lynge
Knogledannelse: 13.15 – ca. 14.30
+ 16.15 – ca. 17.30
Bloddannelse og knoglemarv: 10.15 – ca. 11.30
+ 13.00 – ca. 14.15

Thomas Hadberg Lynge
Thomas Hadberg Lynge

Mikroskopisk Studiesal er et tilbud til studerende på kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi om undervisning i og støtte til histologi. Der
er opsat spotprøver i form af billeder, så du kan teste dine færdigheder. Du kan benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din
læsemakker eller få afklaret spørgsmål hos demonstrator. Medbring din computer og få hjælp til tolkning af Virmik-præparater. Der er
mulighed for benyttelse af mikroskoper for interesserede.
Op til eksamen sætter vi fokus 5 udvalgte emner, som erfaringsmæssigt har voldt vanskeligheder. 4 dage vil der være en kort gennemgang
af disse emner. På grund af stor efterspørgsel og deraf følgende pladsmangel har vi reserveret et auditorium i nogle af åbningstimerne og
nogle dage afholdes samme gennemgang 2 gange.

BASISGRUPPER

Kursus i basal neurologisk undersøgelse
Hvornår: 30. april kl. 17:00-19:00
Hvor: Lokation vil komme pr. mail til alle deltagere. Afholdes
på panuminstituttet.
Så er det igen blevet tid til at blive en ekspert i de basale kneb
og teknikker, som du skal mestre ved en basal neurologisk
undersøgelse. Kurset afholdes af læge Emilie Schou.
Programmet er:
Kl. 17.00 – 17.45: Undervisning i kranienerver og højere
cerebrale funktioner
Kl. 17.45 – 18.15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 18.15 – 19.00: Undervisning i kraft, sensorik, koordination og reflekser
Kl. 19.00 – 19.15: Praktisk udførelse + pause
Kl. 19.15 – 20.00: Neuro-quiz
Der bliver plads til kage, hammersving og hygge, når vi tager fat i de praktiske aspekter af
undersøgelsen. Alle medicinstuderende er velkomne, men kurset er rettet til 10. semester
eller medicinstuderende, som skal have vikariat indenfor neurologi, neurokirurgi eller
psykiatri.
SÅDAN TILMELDER DU DIG:
Deltagelse forudsætter medlemskab af FORNIKS (50 kr). Sådan gør du:
– Jeg er endnu ikke medlem:
Meld dig ind via link nr. 1 og tilmeld dig derefter kurset via link nr. 2.
– Jeg er allerede medlem:
Spring direkte til link nr. 2 og tilmeld dig kurset.
Link nr. 1: http://www.forniks.dk/bliv-medlem
Link nr. 2: https://billetfix.dk/da/e/basal-neurologisk-undersgelse-3/
Tilmeldingen lukker ved 25 tilmeldte, hvorved link nr. 2 deaktiveres. Får du plads på kurset,
sender vi dig en mail med bekræftelse samt oplysninger om lokale.
Medbring gerne egen reflekshammer og pencillygte, hvis du har det.
Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS

Månedsmøde om Blod-hjerne-barrieren
Hvornår: 8. maj kl. 17.15-20.00
Hvor: 13.1.61 Mærsk tårnet, Panum
De fleste kender kun blod-hjerne barrieren som det famøse hegn, der adskiller nervesystemet
fra stofferne i blodet - med sine fordele og ulemper. Men hvad består barrieren egentlig
af? Hvad sker der med den, når hjernen udsættes for traumer? Og kan den ændre sig med
alderen - med hvilke konsekvenser for klinikeren?

|

PMS Masterclass - Kommunikation i børne/unge
psykiatri
PMS – Psykiatrigruppen for Medicin Studerende fortsætter
vores serie af Masterclasses, som er rettet mod at give
vores deltagere konkrete værktøjer til at arbejde med den
psykiatriske patient.
I tråd med dette semesters tema har vi inviteret Overlæge Nina Tejs Jørring som er uddannet
børne/unge psykiater, og specialist og supervisor i psykoterapi. Nina arbejder bl.a. med
at undervise de kommende børne- og ungdomspsykiatere i narrativ familieterapi og
samarbejdende samtaler og har således meget erfaring med undervisning og børne/
unge psykiatrien.
Til denne Masterclass vil Nina undervise os i hvordan man bedst at møder patienter
og familier med respekt, nysgerrighed, håb og tillid. Til det, undervises der narrativ
eksternaliserende interview teknik, hvor Nina først vil demonstrere, og dernæst prøver vi
selv kræfter med teknikken overfor hinanden.
Masterclassen kommer til at foregå i lokale 13.1.83 fra 16.00-18.00 med en pause midt i.
Vi disker op med lidt snacks og drikkevarer, og så håber vi at I kommer med gåpåmod og
lyst til at lære.
Der kommer lidt materiale man kan læse som forberedelse til masterclassen senere.
Hvis du har lyst til at deltage skal du blot sende en mail til: PMSmedicin@gmail.com. Mailen
skal indeholde at du ønsker at deltage, samt navn og semestertrin. Der er kun 15 pladser,
og det er først til mølle.
Du kan også se begivenheden på: https://www.facebook.com/events/572991609888818/
Vi ses!

Torsdag d. 16. maj 16.00-18.00: SAKS Månedsmøde:
Jagten på det gode CV - Myter og fakta
Der går mange rygter om CV’et på medicinstuderende.
Det kan være svært at finde hoved og hale i hvad der
egentlig passer. Til SAKS månedsmødet i maj har vi
tema om CV’et, og mere specifikt det kirurgiske CV
Mari Øines, der sidder som YDK-repræsentant i HU-ansættelsesudvalget i region Øst kommer
og gør os klogere på blandt andet:
- Hvordan opbygger man sig et godt CV, til at søge hoveduddannelse?
- Hvad lægges der mest vægt på?
- Skal man igang under studiet? Hvis ja, hvad kan man lave? Hvis nej, hvornår så?
- Hvor vigtigt er forskning, udenlandsophold osv?
- Er det overhovedet så vigtigt at køre CV ræs, eller er det bare en myte?
Efter oplægget og alle de CV spørgsmål i måtte have, er der månedsmøde i SAKS.

Vi har inviteret Martin Lauritzen, overlæge på Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet og
professor på Institut for Neurovidenskab, Panum, til at fortælle om blod-hjerne barrieren og
give et klinisk spin på dette område - evt. med perspektivering til sin egne basalforskning. Vi
kommer til at udforske barrierens betydning og eksempelvis se, hvordan den responderer
mod iskæmi i hjernen, og hvad der sker med den, når vi bliver ældre.

Der vil være snacks og drikkevarer.
Alle er velkomne! Vi glæder os til at se jer!

Så tag din læsemakker under armen og kom og bliv klogere.
Vi sørger selvføligelig for lidt sødt til ganen, kaffe og te.

Torsdag d. 25. april 16.15-19.00: Sutur 2 (vol. 1) - Lær avancerede suturteknikker med SAKS
• Billetsalget er åbent

Efter oplægget vil vi afholde månedsmøde, hvor alle er velkommen til at deltage - nye
som gamle.

Torsdag d. 2. maj 16.15-19.00: Sutur 1 (vol. 3) - Lær basale suturteknikker med SAKS
• Billetsalget er åbent

Kommende arrangementer
Maj:
Bevægeforstyrrelser, Zebra i klinikken
Torsdag d. 23. Maj kl 17:15
Annemette Løkkegaard, Klinisk forskningslektor, Bispebjerg Hospital
Vi glæder os til at se dig!
/FORNIKS

Onsdag d. 15. maj 16.15-19.00: Sutur 2 (vol. 2) - Lær avancerede suturteknikker med SAKS
• Billetsalget åbner 1. maj kl. 16.00

Bamsehospitalet og Sundkrop
8.-10. maj BAMSEHOSPITALET PÅ PANUM
Endelig er det tid til Bamsehospitalet på Panum! Tre børnehaver kommer på besøg på
Panum med deres syge bamser, som vi bamselæger skal helbrede. Vi har brug for en masse
friske frivillige bamselæger til at stå klar i Bamsemodtagelsen i Mærsktårnet og vise de søde
bamser (og børnene), at det at være til lægen ikke er så slemt alligevel!
Frygt ej hvis du er ny - der vil som altid være oplæring og godt selskab!
Find tilmeldingslink under begivenheden ’’Bamsehospital på Panum forår 2019’’ på
facebooksiden ”Frivillig i Bamsehospitalet & Sund Krop KBH”. Vi glæder os til at se jer!
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Følg med på vores facebookside (SAKS - Studerendes Almene Kirurgiske Selskab) og læs
mere om de enkelte begivenheder.

SPLAS indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling
Der indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling d. 24. april. Dette er grundet utilfredshed
fra medlemmer over bestyrelsesmedlemmers indsats i den forgange periode. Dagsorden
er som følger:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Bestyrelsens beretning
• Vedtagelse af minimums beskæftigelseskrav for bestyrelsesmedlemmer
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af formand
• Valg af bestyrelse
• Evt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden
forsamlingens afholdelse. Samtlige medlemmer har forslagsret.

FADL STØTTER
FADL København støtter tiltag og aktiviteter, der har til formål at forbedre de
lægestuderendes forhold såvel uddannelsesmæssigt og fagligt som social.
Støtten gives til aktiviteter og projekter, hvor en bred skare af lægestuderende får gavn
af støtten. I visse tilfælde støtter vi også enkeltpersoner, så længe det efterfølgende vil
komme andre studerende til gode.
Støttepuljen kan søges på FADLs hjemmeside:
fadl.dk/organisation/koebenhavn/fadl-stoetter
Ansøgningerne tages op på næstkommende repræsentantskabsmøde, så husk at sende
ansøgningen i god tid. Vi glæder os meget til at modetage jeres ansøgninger!

FADL FORSIKRING
VIDSTE DU, AT......
• Vores rejseforsikring dækker rejser i op til 90 dage. Forsikringen dækker desuden farlig sport på din ferie.
• Vælger du vores udvidede rejseforsikring, dækker vi dig, hvis du indkaldes til
reeksamen i en planlagt rejseperiode eller indtil 14 dage efter planlagt hjemkomst.
• Din ulykkesforsikring har særlig høj erstatning på de ting, som er vigtige for dig som
medicinstuderende - nemlig fingre, syn og hørelse.
Hvis du har spørgsmål til FADL forsikring, kan du skrive til forsikring@fadl.dk eller tjekke
fadl.dk/fadl-forsikring

