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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.
Første Maj! Kom til morgenmad i klub - se side 8

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 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
Det bliver godt vejr - var der nogen, der sagde
lille-fredag??

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

Kys og kærlighed

Lang Fredagsbaaaaaar
Fed koncert i klub. Se side 6 og husk bandana!

Dit MOK

LØRDAG

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

Color Run i Fælledparken
Teologisk fisketur med Studenterpræsten, se side 7

SØNDAG
Andrea går i kirke
FCK spiller kamp

MANDAG
MOK deadline 12.00

TIRSDAG
Højskolesangaften med SMIK & Ida Auken - se s.7

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.
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EN SØNDAGSTRASKER OG MENNESKETÅRNE
Efter en rolig søndag på Panum hvor min læsemakker havde jeg fornøjelsen af en is-date med to venner. Jovist var det
overskyet og egentligt også pissekoldt, men aftalen blev lavet da solen skinnede og det var 23 grader.
Vi mødtes på Sankt Hans Torv klokken lidt i fire og spankulerede ned mod søerne med favnen fuld af is og lyden af Camilla
Caballos ”Havana uhnana” i bagrunden. Vi havde godt opfanget, at der var noget parade-halløj, men ikke meget mere
end det. Vi satte os med isene til en snak om skizofreni og det at gå i for små sko. Bogstavlig talt, for det viser sig at Malte
i en ung alder havde forstået at hans fødder var en størrelse 41, og havde derfor i flere år gået rundt haft herre ondt i
fødderne efter lange dage. Hvorfor? Jo ser du – Maltes fødder er faktisk en solid str. 44. Såå...
Efter at have inhaleret min is og derefter høfligt ventet på de andre blev
færdige, gik vi tilbage for at hente cyklerne på torvet. På torvet var to 3-4
meter høje dukker i gang med en ret lol’et dans, så Michelle og jeg stak
hovederne over på torvet for at se hvad det handlede om. Det viste sig at
der var stablet en solid catalonsk folkefest på benene og de resterende
to timer stod vi i det kolde vejr og klappede i takt til folkedans, dansende
kæmpe dyr og fem gigantiske dukker. Æslet var umanerligt grimt – se
billede – og dansede rundt om sig selv båret af to spanske stakler. Der var
en slags brudevals med udvalgte piger og drenge fra Cataloniens landsbyer
og måske tre eller fire orkestre (med sækkepiber ang. mas?!).
Det absolutte kirsebær på toppen viste sig i midlertid at være en vanvittig
tradition catalonierne har opfundet. Hvem skulle have troet, at det spanske
folkefærd er inkarnerede akrobater? I hvert fald ikke mig. Michelle og jeg
var fuldstændig blæst bagover.
Da jeg kom hjem, googlede jeg fænomenet. Els Castells, som det hedder,
er en tradition fra 1800-tallet, der symboliserer solidaritet og holdånd blandt det catalanske folkefærd. Jeg kan helt klart
anbefale at google det! Gruppen har hvide bukser, en matadoragtig skjorte og et bredt stofbælte viklet stramt om maven.
Bæltet er både til at stabilisere og for at give et ekstra afsæt til når børn senere skal klatre op. I bunden står omkring
halvtreds mennesker og holder fast i hinandens skuldre: det kaldes Pinya´en og udgør fundamentet. Herefter begynder
castellerne at kravle op på hinanden til tårnet er 5-6 mennesker højt. Traditionen tro forløber det hele med tilhørende
fløjtespil (der lyder som sækkepiber) og ved hvert nyt niveau ændres tonerne.
Til sidst kravler børnene op. Fire børn udgør pom de dalt (den øverste knop), og til sidst sætter den aller mindste sig på
toppen – han/hun kaldes Enxaneta.
Det er små børn i 4-5års alderen, så det er påbudt, at børn skal have hjelme på. Hvis tårnet falder sammen, så er det jo
ikke farligt at falde fra otte meters højde, hvis bare man har hjelm på (WTF??). Enxaneta-barnet vinker til publikum med
4 fingre og glider ned ad ryggen på tårnet. Når alle er nået jorden i rigtig rækkefølge er tårnet en succes og bliver fejret
med gråd og klapsalve fra op mod 25.000 tilskuere. (Helt så mange var der nu ikke på torvet i søndags, men glæden var
stadig stor.)

Af: Sofie /MOK

Gruppen vi så rejser verden rundt og var sidst i København i 2001 – Så hvis du ikke skal noget i slutningen af september,
vil du så ikke med mig til Barcelona og se Castells?

4

|

ANNONCER

Medicinstuderende til mave-tarm klinik
Søges: Vi ønsker at starte et hold af medicinstuderende, som har lyst til at arbejde med
patienter og endoskopi i en privat speciallæge-praksis.
Arbejdet: Den primære opgave vil være at assistere ved de endoskopiske undersøgelser,
forberede patienterne forud for undersøgelsen, evt. anlægge PVK, klargøre stuen og
forberede endoskoperne forud for undersøgelsen. Arbejdet er selvstændigt og du vil få
ansvar for at de praktiske rammer for undersøgelserne er i orden. Der vil være grundig
(betalt) oplæring sammen med sygeplejerske eller assistenter i ca. 4-5 dage (helst en dag
pr. uge) og herefter kan du arbejde sammen med speciallægen. Der er ikke travlt og dagligt
laves ca. 6 endoskopier.
Om klinikken: Klinikken laver ca. 800 endoskopiske undersøgelser årligt. Det er ca. 400
koloskopier og 400 gastroskopier og derudover er der en række øvrige mindre undersøgelser.
Patienterne henvises fra praktiserende læger fra hele Sjælland og klinikken arbejder efter
overenskomst med Region Sjælland (har yder-nummer). Klinikken er udstyret med nyt
endoskopisk udstyr og der er fuldtidssekretær og fine fysiske rammer. Du vil får erfaring
med patientkontakt, det gastro-medicinske speciale, specielt endoskopi og derudover lære
de praktiske opgaver, som ligger bag enhver endoskopisk undersøgelse.
Arbejdstid og lønnen: Klinikken laver endoskopier mandag-torsdag i tidsrummet 8.0015.30. Timeløn 180/t plus feriepenge samt tilbud om at deltage i endoskopiske kongresser
(ESGE). Tillæg ved stand-by funktion. Evt. også transportfradrag.
Opstart: Afhænger af antallet af ansøgere. Såfremt der er nok ansøgere så vil der være en
oplæringsfase juni-august (juli er ferie).
Det praktiske: Klinikken ligger i Faxe hvilket er lidt besværligt, men speciallægen bor i Valby
og man kan naturligvis kører med fra Valby kl. 7.00 og hjem så man er hjemme ca. 16.00.
Det nemmeste er dog at køre selv og køretiden er ca. 50 min. fra Valby.
Ansøgning: kan sagtens være kort. Skal indeholde CV og kort motivation. Skal sendes til
klinik-ejer Ulrich Bang, ucb@dadlnet.dk. Evt. spørgsmål til Ulrich på tlf. 26 74 89 42.
MVH
Ulrich Bang, Mavetarmklinikken Faxe Aps, Præstøvej 76B, 4640 Faxe.
Web: pboks.dk/ulrichbang

Vi søger to nysgerrige og arbejdsomme forskningsårsstuderende med interesse for obstetrik til et
ph.d.-projekt, der skal undersøge konsekvenserne
ved anvendelse af nye WHO-kriterier for screening
for graviditetsdiabetes i Danmark.
Du vil blive en del af forskningsmiljøet i Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital
Hillerød, som består af en bred vifte af kompetente forskere, konsulenter, statistikere samt 12
ph.d.-studerende og 6 kandidatstuderende foruden en selvstændig klinisk forskningsenhed.
Udover et stærkt forskningsnetværk vil du også blive en del af en social gruppe med humor
og plads til fyraftenshygge - et sted, hvor man glæder sig til at komme på arbejde!
Arbejdet: I samarbejde med vores forskningsgruppe får du ansvaret for inklusionssamtaler
med de gravide samt blodprøvetagning og målrettet objektiv undersøgelse. Derudover
vil du blive oplært i at håndtere forskningsdata i REDCap og vil få dit eget selvstændige
artikelprojekt.
Stipendiat som forskningsårsstuderende.
Aflønning: 10.000 kr. om måneden hvis du holder orlov uden SU. Hvis du modtager SU, har
vi mulighed for at udbetale en erkendelighed på 3.000 kr. om måneden.
Tiltrædelse: 1. september 2019 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år.
Vi forventer af dig
• Du er medicinstuderende på kandidatdelen
• Du har gå-på-mod, er engageret og selvstændig
• Du kan lide at arbejde med mennesker og har lyst til at bidrage til et fedt arbejdsmiljø
• Du er en ørn til at bage – gerne lune grovboller med smør og ost, men kage kan også
godtages i ny og næ
Vi tilbyder
• Kandidatopgave samt medforfatterskab på mindst én artikel
• En spændende introduktion til klinisk forskning inden for obstetrik og erfaring med
patientkontakt
• En dynamisk og social forskningsgruppe samt et stort forskningsnetværk
• Kurser og undervisning i præsentationsteknik, kritisk artikellæsning, litteratursøgning,
statistik mv.
• Oplæring i patientinklusion, blodprøvetagning, objektiv undersøgelse, fondsansøgning
og databehandling

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 forskningsprojekter om
non-alkoholisk fedtlever (NALFD) og insulinresistens
i Center for Klinisk Metabolisk Forskning
på Gentofte Hospital
Vi søger en ambitiøs og dedikeret forskningsårsstuderende til et ½ eller 1 års
forskningsophold startende 1. september 2019 eller snarest derefter. De to projekter, du
vil blive involveret i, kører sideløbende, og der søges hjælp til udførelse af begge projekter
i samarbejde med den ph.d.-studerende. Indholdsmæssigt ligger projekterne i krydsfeltet
mellem gastroenterologien og diabetologien (se neden for). Center for Klinisk Metabolisk
Forskning på Gentofte Hospital er et dynamisk sted med mange ph.d.-studerende og altid
5-10 tilknyttede forskningsårsstuderende. Hvis man ansættes et helt år, vil der være mulighed
for også at køre selvstændigt projekt med mulighed for førsteforfatterskab, præsentation
af data på konferencer osv.
I projekt 1 ønsker vi at finde ud af, om patienter med non-alkoholisk fedtleversygdom kan
behandles med kosttilskuddet curcumin.
I projekt 2 ønsker vi at finde ud af, om man hos overvægtige patienter kan modvirke
prednisolons metaboliske bivirkninger ved at give curcumin.
Du vil kunne opnå blandt andet følgende kompetencer: Selvstændigt at undersøge
og screene deltagere, udførelse af bedside FibroScannning (leverscanning til måling
af fedtindhold og fibrose i leveren), udførsel af oral glukosebelastningstests inklusiv
blodprøvetagning og behandling af blodprøver, måling af hvileenergiomsætning og
fortolkning af data. Du vil blive medforfatter på artikler, hvis du som forventeligt bidrager
til arbejdet med disse.

Er du den, vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation (inkl. om du tænker at
bruge ½ eller 1 år) + et kort CV (max 2 sider) senest mandag den 27. maj til

Baggrund: De sidste års forskning har vist, at NAFLD er en selvstændig risikofaktor for
udvikling af hjertekarsygdom, og desuden kan NAFLD i yderste konsekvens føre til cirrose
og hepatocellulært carcinom. Man betegner NAFLD som den hepatiske manifestation af
det metaboliske syndrom. Den primære behandling i dag er vægttab, hvilket desværre
ikke opnås for størstedelen af patienterne. Prækliniske studier har vist, at kosttilskuddet
curcumin er et lovende produkt til behandling af NAFLD, og resultater fra de få og relativt små
humane studier, der er lavet på området, er også positive. Med vores studier vil vi tilføje MRspektroskopi, måling af subkutant og visceralt fedt, FibroScanning, tarmmikrobiotaanalyser
m.m. for bedre at belyse curcumins potentiale indenfor behandling af NAFLD.

Cathrine Scheuer, læge, ph.d.-studerende
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling,
Nordsjællands Hospital Hillerød
cathrine.munk.scheuer.01@regionh.dk

Hvis ovenstående har interesse, kan du kontakte læge og ph.d.-studerende Pernille Høgh
Hellmann for yderligere information eller en uforpligtende samtale. Motiveret ansøgning
og kort CV sendes til undertegnede senest 29. maj 2019. Samtaler foretages løbende. Skriv
gerne hvis du har spørgsmål.
Pernille Høgh Hellmann, tlf. 20911792, mail: pernille.hoegh.hellmann@regionh.dk
(vejleder professor Filip Krag Knop, filip.krag.knop.01@regionh.dk)

ANNONCER

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger to nye kolleger til vores lille journalhold med start i juni 2019. Neurokirurgisk klinik på
Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder i Europa og udreder,
behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver kirurgiske indgreb.
Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelsesjournaler og
neurologisk undersøgelse på elektive patienter i afdelingens ambulatorium inklusiv
præoperativ vurdering og optimering. Vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og
hvis man har lyst, er der mulighed for at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter. Arbejdstiden
er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Der er ingen aften-, weekend- eller
helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL´s overenskomst. Oplæring vil
ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.
Krav:
• Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold.
• Du kan tage 3-4 vagter om måneden.
Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er syv
personer på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil
og udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen. Det er en fordel hvis du har erfaring
med at håndtere patienter i krise, og du skal være forberedt på at være tovholder på tværs
af faggrupper og specialer. Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden hvor vi plejer at
spise sammen, og vi søger nye kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold.
Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til Andrea Maier på
andreadanielamaier@gmail.com senest fredag d. 10. maj.
Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for mere information.

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?
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
Email: Lise.gether.01@regionh.dk

Medicinstuderende med interesse for forskning søges
Vi søger aktuelt en medicinstuderende, som har lyst til at fordybe sig i forskning i 6-12
måneder. Projektet vil indebære mindst én artikel som førsteforfatter, og et eventuelt
kandidatprojekt kan meget oplagt indgå som en del af dette. Vi er fleksible i forhold til
starttidspunkt, men opstart i august 2019 vil være ideel.
Vi forsker i biomarkører og genetisk variation, herunder særligt apolipoprotein E, og
risiko for demens og inflammatoriske sygdomme i den generelle befolkning, i Herlev/
Østerbro-undersøgelsen og Østerbro-undersøgelsen, og vi kan tilbyde forskellige projekter
indenfor disse emner. Projektet vil inkludere bl.a. litteraturgennemgang, statistiske analyser,
skriveproces og videnskabelige præsentationer, og du vil lære en række epidemiologiske,
statistiske og genetiske metoder. Dette vil foregå under tæt, daglig vejledning. Vi
har på Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, et rigt forskningsmiljø med både
medicinstuderende, ph.d.-studerende, post.doc. forskere, professorer og andre akademikere,
hvor du også vil blive tildelt en kontorplads.
Hvis du er interesseret, da send venligst en motiveret ansøgning og CV samt kopi af hidtil
opnåede eksamensresultater. Snarest derefter vil vi kontakte dig med henblik på en eventuel
samtale. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os på
katrine.laura.rasmussen@regionh.dk eller telefon 35453946.
Med venlig hilsen
Katrine Laura Rasmussen, 1. reservelæge, ph.d., post.doc.,
og
professor Ruth Frikke-Schmidt, overlæge, dr.med., ph.d.
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet.
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Er du interesseret i at arbejde med og forske i børn
og unge med overvægt?
Baggrund: Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem. Dette er derfor
en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og ja, det er os
fra Generation XL.
På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor
vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt. Enheden for Overvægtige
Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der
sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen
af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en forskningsårsstuderende, der
har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Arbejdet foregår på Holbæk Sygehus samt
i Mærsk-tårnet på Panum.
Tiltrædelse: d. 01.09.2019 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år.
Det er for os lige meget, om du er på bachelordelen eller kandidatdelen.
I øvrigt kan forløbet placeres på forskersporet på 11. semester eller kombineres med
bachelorprojektet på 6. semester.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Arbejdsopgaver:
• Kommunikation med børn og unge, der deltager i forskningsprojekterne
• Tovholder på kliniske projekter
• Blodprøvetagning
• Fondssøgninger
• Diverse ad hoc-opgaver
Vi tilbyder:
• Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on erfaring
• Oplæring i blodprøvetagning
• Klinisk arbejde og patientkontakt
• Forskning / artikelskrivning med minimum et førsteforfatterskab
Vi forventer af dig:
Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
Du nyder at arbejde med mennesker
Du har gåpåmod og er imødekommende
Lyder det som noget for dig? Så send ansøgning samt CV senest onsdag 15. maj til nasas@
regionsjaelland.dk
Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor,
Forskningsleder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital,
søger nye lægevikarer.
Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. Som holdmedlem dækkes 3-4 vagter pr. måned.
Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF-læge. Arbejdet er varieret
og lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger,
akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision af
den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som lægevikar kan takle
travle perioder og arbejde selvstændigt.
Oplæring tilbydes ved:
2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre lægevikarer.
2 korte vagter (hvorfor der vil være ca. 5-6 i vagter den første måned).
Region Hovedstadens introduktionsforløb i psykiatri. 5 hverdage i starten af hver måned
mellem 9-16. Forventes afviklet i de kommende måneder.
Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.
Krav:
• Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og forventer
at bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøder den første mandag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper
hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) inden første vagt.
Ansøgningsfrist: Man er velkommen til løbende at søge. Aktuelt skal der ansættes
lægevikarer til start denne sommer, hvorfor der opfordres til at ansøge hurtigst muligt.
Send en motiveret ansøgning samt CV til mail: holdleder.bbh.psyk@gmail.com
Rammer for ansøgning:
Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
Motiveret ansøgning må max. fylde en A4 side.
Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
Dokumentation for at man er indskrevet på medicinstudiet og bestået fag.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.
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Interesseret i global sundhed, pædiatri og obstetrik?
Forskningsårsstuderende søges!
Vi søger en til to engagerede medicinstuderende til et helt eller halvt forskningsår. Du
vil være tilknyttet et større forskningsprojekt omkring kvalitetsøgning af neonatalogi i et
lavindkomstland.
Projektet er et samarbejde mellem Enhed for Global Sundhed, BørneUngeKlinikken,
Rigshospitalet og Public Health Laboratory, Ivo de Caneri, Pemba Island, Tanzania. Din
nærmeste vejleder vil være læge og Ph.d.-studerende Charlotte Holm-Hansen.
Projektet foregår på Pemba Island, Tanzania, som er en del af Zanzibar. Du vil her bo og arbejde
sammen med Charlotte samt andre forskningsassistenter og lokale samarbejdspartnere.
Du vil kunne få dit eget selvstændige projekt, som forventes at resultere i en videnskabelig
artikel, som du ligeledes kan bruge til dit kandidatspeciale. Herudover vil du komme til at
deltage i arbejdet omkring projektet, hvor du vil få erfaring med projektledelse, supervision
og dataindsamling. Du vil blive grundigt introduceret til arbejdet inden afrejse samt ved
ankomst, og du vil løbende blive superviseret af Charlotte.
Du vil få mulighed for meget ansvar, så det er vigtigt, at du er klar på at tage udfordringer
op samt er klar på at lære mange nye ting.
Vi forventer:
• At du er kandidatstuderende
• At du er klar på at bo i Tanzania i minimum 6 måneder
• At du har stor interesse for pædiatri, obstetrik og/eller global sundhed
• At du er udadvendt og ikke er bange for at tage ansvar
• At du kan starte til efterårssemestret(2019) og et år frem
eller
• At du kan starte til forårssemestret(2020) og frem til september 2020
• Tidsperspektivet samt start er fleksibelt, men vi forventer, at du kan være tilknyttet i
minimum 6 måneder
• At du selv søger finansiering til rejse/leveomkostninger bortset fra logi
Vi kan tilbyde:
• Dit eget underprojekt, som ligeledes kan bruges til kandidatspeciale, og som kan bruges
til artikel
• Medforfatterskab på de artikler, hvor du har bidraget, jævnfør Vancouver regler
• Erfaring i projektledelse og supervision
• Indsigt og viden indenfor forskning i lavindkomstlande
• Dybtgående indblik i pædiatri og obstetrik – uden dog at have behandleransvar
• Mulighed for at bo og leve i et lavindkomstland og opleve dette på tætteste hold
• Erfaring med implementeringsforskning
• Masser af ansvar under tæt og god supervision
• Betalt logi på Pemba Island
• Hjælp og vejledning til fondsansøgning
• Blive en del af Enheden for Global Sundhed, BørneUngeKlinikken, Rigshopitalet
Det er et spændende og meget lærerigt projekt med mulighed for at komme helt tæt på
forskning i ulande samt unik læring i pædiatri og obstetrik. Du vil samtidig blive en del af
et internationalt forskningsmiljø, både på Pemba, men også i Danmark.
Læringskurven vil være stejl, men din vejleder er med dig hele vejen.
Lyder dette eventyr som noget for dig?
Så skriv en ansøgning på 1 A4-side og vedlæg dit CV til Tine Skytte Pedersen,
medicinstuderende og nuværende forskningsassistent for yderligere information tine.
skytte.pedersen.01@regionh.dk eller
Charlotte Holm-Hansen charlotte.
carina.holm-hansen@regionh.dk
Ansøgningsfrist: 10. juni 2019

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
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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

VIGTIG! Månedsmøde om Blod-hjerne-barrieren den 8. maj er AFLYST.
Dette er grundet afbud fra foredragsholder. Vi fra FORNIKS beklager meget, og prøver at finde på et nyt oplæg til begyndelsen af maj.
Vi holder jer opdateret på vores Facebook-side.
I kan dog stadig glæde jer til vores oplæg i slutningen af maj:
Bevægeforstyrrelser, Zebra i klinikken: Torsdag d. 23. maj kl 17:15
Annemette Løkkegaard, Klinisk forskningslektor, Bispebjerg Hospital
Mer information kommer!
/FORNIKS

SATS MÅNEDMØDE – LIVET SOM AKUTLÆGE
Vil du høre mere om livet som præhospital akutlæge og AMK-læge ved 1-1-2? Vil du høre om livet som HEMS-læge (lægehelikopter)? Kom til
månedsmøde den 8. maj 2019 kl. 16.15 og bliv klogere på denne del af det anæstesiologiske speciale.
Vi får derfor besøg af speciallæge Bodil Thorsager, som er ansat ved Akutberedskabet, CAMES, ved HEMS og på Herlev Hospital. Det bliver en spændende
aften med fortællinger om hvilke muligheder der er, hvis man bevæger sig ud i den præhospitale verden. Altså, en meget erfaren oplægsholder der
altid er villig til at hjælpe os studerende med, at blive klogere på specialet!
Der vil til månedsmødet være kage, snacks og slik samt noget at drikke. Bestyrelsen fortæller også lidt om hvad der er sket i SATS siden sidste
månedsmøde og hvad der er planlagt i den nærmeste fremtid samt lidt om hvad der er i støbeskeen af spændende sager til senere på året.
Det praktiske: Mødet afholdes onsdag d. 8. maj kl. 16.15 på Panum lokale 13.1.37
Hvem er du? Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget
velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og foredrag.
Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter.

Eksamensperioden har slebet sine kløer og banker hårdt og ihærdigt på døren. Heligvis
står Studenterklubben klar med alt du kunne drømme om af overspringshandlinger
og fester, der kan få dig til at glemme både dine bekymringer og dit pensum. Frem
til sommerferien kan du glæde dig til:
Onsdag den 1. maj fejrer FADL, jaah: første maj. Der er gratis morgenmad og stemning klokken 9.00 for alle FADL-medlemmer.
Nu på fredag den 3. maj er der endelig laaaaaang frebar igen. Vi starter allerede kl. 11 - så kom, kom, kom! Der er live band klokken 19.00
og DJ’s til klokken 23.45.
Vi holder den første Latino Lørdag den 11. maj. Kom ned og mærk de lune sommervibes og få sus i skørterne! Rygtet forlyder, at der kommer
til at være salsa på både nachos og floor.
Semesterets sidste, men til dato største, Tekno Torsdag bliver afholdt torsdag den 16. maj. Det bliver et vildere og større show end nogensinde
før og der er allerede Maté Maté på køl.
Efter Nørrebro Distortion onsdag den 29. maj åbner klubben op for fed efterfest. Tag gadefeststemningen under armen og dans videre her.
Lørdag den 22. juni er der Pumpefest, hvor vi skal fejre alle de nyudklækkede læger! Husk at indsende nomineringer til den gyldne pumpe.
...og hvis du har glemt noget i klubben for nylig (eller en gang siden 2013), så kom ned og hent det indenfor den næste uge. Udvalget af
glemmesager ligger på scenen og kontoret og alt der ikke er afhentet mandag den 6. maj bliver doneret til nødhjælp og/eller skraldespanden.

FADLs 1. MAJ
KL. 9.00 i
STUDENTERKLUBBEN

Kære medlemmer! Så er det atter tid til at kæmpe for en bedre verden. Kom ned i klubben og fejr
dagen sammen med os, din trofaste fagforening!

Fællessang, taler,
morgenmad, fadøl,
kaffe
og masser af
Vi starter traditionen tro 1. maj i studenterklubben kl. 9 med morgenmad, morgenøl og
morgenbitter. (og
Herefter
er der fantastiske brandtaler af både studenter- og sundhedspolitisk
kampgejst
måske
karakter, samt de mere satiriske af slagsen! Kl. 12 går vi i samlet flok mod fælledparken, for at vise
vi som
står sammen.
enmedicinstuderende
lille én)!
Der er meget der er galt i verden, men nogle ting er dog begyndt at gå vores vej.
Transportrefusionen fik vi og 6 års fristen står til at falde på denne dag! Se det er da i sandhed
noget at fejre!

Husk at have 2019 klistermærket på studiekortet, da arrangementet kun er for FADL medlemmer.

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

GØGL

DIGT OM AT VÆRE STUD.MED

Genoptrykt - fordi den holder stadig. Tak til Janni og Elise fra MOK’s Hall of Fame.
A som i Absalon der ikke virker
B som i Bordfodboldbordet der knirker
C som i Citronsyrecyklus du aldrig skal ku’
D som i klub-Døre der aldrig vil du’
E som i Ekstra mayo i kantinen
F som i post-Frebar-hovedpinen
G som i Genetik der bare skal læses
H som i hæslige drømme om fæces
I som i Iskolde (ikke altid) øl i min mave
J som medicinsk kompendie i Julegave
K som i Kræft, Kondylomer og Kirser
L som i Lidt mere tøj ala firser’
M som MOK er dit ynglingsorgan
N som i endnu en Ny studieplan
O som i Ovnbagt svane til middag
P som i Party uartig - de fe’ da’
Q som i fed side 3-Quiz i MOK
R som Rimelig Rå campus-Rock
S som i Spytkirtelsakoidose
T som i daggammelt Tis i en pose
U som i Ungdom der hurtigt forsvinder
V som i Vaginas slimhede hinder
W som i Whipworm er røv at ha’
X som i X-factor jeg ser hver fredag
Y som i ikke nok XY på Panum
Z som i kyZZEr og knuZZer til Tranum
Æ som i Ægteskabsbrud på en rustur
Ø som i Ølviser sunget i fis-dur
Å som i ÅHH jeg fik turnus i Ålborg
- bare rolig det vel først om et par år?

How NOT to #foodporn - En guide til hvordan du ikke spice’er din hverdagsmad-instagram op

Internettet og hverdagen er spækket med eksempler på god reklame for mad. Det bliver overhædt på instagram, McDonalds
Reklamer og din mund løber i vand. Er du også træt af det? Vil du også hellere have at folk bliver frastødt og får kvalme
når de ser dit nyeste billede af dine kokkeevner? Søg ej længere, MOK har været inde på diverse facebook mad-grupper,
for at finde gode eksempler på, hvad du du skal gøre, hvis du også ønsker at vise din mad frem fra dens værste side.
1) Vælg en dårlig ret

Disclaimer: Hvis nogen kan genkende dem, vil jeg bare sige, at
jeg er sikker på at det smager helt fint, de er udelukkende brugt
i humørøjemed. Hvis du eventuelt har set lignende biller og
eksempler, så skriv endelig til redaktionen på mok@mok.dk
Andreas \\ MOK-red

2) Sørg for at lysmængden er helt skæv

3) Fokuserer aldrig billedet
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DEN LILLE KNOGLE-KRYDS
- Til aftenkaffen eller 3. semmere, der bare ikke kan få nok

VANDRET
1 ARMBOLTEN, FINDES I GAMLE SMEDJE OG DIT ØRE
4 DEN KNOGLE GAMLE DAMER DER HAR OSTEOPOROSE OFTE BRÆKKER
5 FLOT FYR DER BAR RUNDT PÅ JORDEN
7 HVIS NOGEN NÅR SLÅR DIG LIGE DURK I SOLAR PLEXUS KAN DE RAMME DENNE ILLE
“KNOP”
8 DEN DEL AF SCAPULA DER DANNER AC-LEDDET
LODRET
2 OBS VED FRAKTUR ! HAR NEMLIG EN FUNKTIONEL ENDEARTERIE
3 PÅ DANSK KENDT SOM DEN TYRKISKSE SADDEL, HYPOFYSENS HJEMSTED
6 DEN ENESTE KNOGLE FRA BENET MAN KAN FINDE I ARMEN

Betalingsannonce
Til daglig er jeg overlæge og professor på Herlev Hospital. Jeg er gift, har 4 børn, og vi bor
på Frederiksberg. Jeg stiller op til Folketingsvalget som nummer 2 på listen i følgende
kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør. Jeg håber, at du vil oveveje at
stemme personligt på mig.

Ly

en
læg
l
i
t
t

Jeg har 3 mærkesager til folketingsvalget:
1) Vi er de flittiges parti.
Det betyder, at det altid skal kunne betale sig at arbejde, så der er flere penge til dig selv,
hvis du gør en ekstra indsats. Denne frihed skal vi give til borgerne. Skatten må derfor
reduceres, og det skal altid være markant bedre lønnet at have et arbejde end at være på
understøttelse eller kontanthjælp. Erhvervslivet skal have færre restriktioner og regler.
Bureaukratiet skal reduceres så meget som overhovedet muligt. Jeg går endvidere ind for
en markant reduktion i selskabsskatten. Dels vil vi kunne gøre det lettere for små og nye
firmaer at vokse, og dels vil det kunne lokke udenlandske større firmaer til at etablere sig
i Danmark.
2) Et bedre sundhedsvæsen.
Vores nuværende sundhedsvæsen er præget af for mange kolde hænder og for få varme
hænder. Opgaverne vokser år for år med nye behandlinger, og fordi vi bliver ældre, så vi
har brug for flere varme hænder. Hvis man går drastisk til værks og omlægger opgaverne
til færre tåbelige registreringer og mindre administration, vil vi have råd til at gøre det
endnu bedre for patienterne. Der skal en større oprydning til. Efter 30 år i
sundhedsvæsenet har jeg en god fornemmelse af, hvad der skal til. Det er afgørende at
styrke primærsektoren (de alment praktiserende læger), da den borgernære behandling
og ikke mindst forebyggelse er mere rationel end at vente på, at patienten bliver alvorligt
syg og skal indlægges.
3) Socialpolitik og sikring ved lav indkomst.
Alle borgere bør have et bundfradrag på 7.000 kroner om måneden. Det er en markant
lettelse af skatten i bunden, så folk med lave indkomster får betydelig mere til sig selv og
derfor større frihed til selv at bestemme. Modellen er gennemregnet af Finansministeriet
og giver overskud på bundlinjen. Det er i dag alt for vanskeligt og omstændeligt at blive
tilkendt førtidspension. Det skal der ændres på. Dem der kan arbejde skal arbejde – også
selvom det kun er få timer om ugen. Er man uarbejdsdygtig, skal man have førtidspension
og ikke blive sendt til utallige ligegyldige arbejdsprøvninger og undersøgelser. Danmark er
kendt for at tage sig af de svageste, og det skal vi selvfølgelig blive ved med. De
allerfattigste kommuner i landet skal støttes af de rigeste, men den nuværende
udligningsordning er gået for vidt.

www.facebook.com/JacobRosenbergPolitiker
www.jacobrosenberg.dk
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STUDENTERHUSET BEVARES
Midt mellem Panums vareindlevering og Sankt Johannes Gården og forbundet til Collegium Juris
ligger Panums Studenterhus. Siden 2009 har det huseret utællelige basisgruppers månedsmøder,
uddannelsesweekender, aktivitetsdage og sommerfester såvel som produktionen af 294 MOK-blade,
9 Scorebøger, og en enkelt kalender. Det har lagt køkken til bachelorholds-julefrokoster, toiletter til
rusvejlednings-makeup og mødelokale til Medicinerrådet. Studenterhuset er for alle og det bærer
alsidigheden i dets aktiviteter tydeligt præg af. Hvis vægge kunne tale, så kunne StudHus fortælle historien
om 10 års studenterfrivillighed med alt hvad det indebærer af blod, sved, tårer og lunkne pilsnere.
Der har dog siden november 2017 været presset stemning hos samtlige af Studenterhusets brugere
- huset stod til at blive opsagt og lukket for de studerende. Fremtidsudsigterne bød på en flytning ind i
Panums Hovedbygning med en dertilhørende væsentlig kvadratmeterindskrænkning. Gennem de seneste
to år har en gruppe ført an af Medicinerrådet kæmpet for at få det bedste ud af situationen i samarbejde
med fakultetet, omend det var et arbejde udført med tungt hjerte fordi huset stod til at blive lukket.
Men alt ændredes i dag.
Repræsentanter fra de studerende har i dag været til møde med vores dekan Ulla Wewer. Meldingen
var, at Studenterhuset ikke bliver opsagt slut 2019 alligevel. Der arbejdes på at indgå en aftale med KU
om at beholde huset – tidsaspekterne kendes endnu ikke, men det er nu ledelsen på SUNDs ønske at
beholde huset.
Dette er en stor lettelse for de studerende, da det indtil videre ikke har kunne lade sig gøre at finde
et alternativ, der understøtter det stærke studiemiljø i samme grad og tilgodeser mangfoldigheden i
basisgrupperne. Endvidere var dato for udflytning urealistisk, da der endnu ikke fandtes et alternativ.
Studenterhusets brugere fortsætter arbejdet og afventer rektors melding på dekanens ønske. Huset er
ikke opsagt. Den nye beslutning passer ind i KUs nye strategi om at beholde bygninger på campus for
at samle aktiviteter og skabe mulighed for udbygning i fremtiden.
Det er i sandheden en lykkens dag for studenterfrivilligheden.

