MOK byder velkommen til de nye studerende!
Det skal nok gå helt fint :)
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Husk! MOK udkommer hver onsdag
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DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE
ONSDAG

MOK udkommer.
VELKOMMEN TIL ALLE DE NYE!
Maria skal til frisøren, og have en normal hårfarve.

TORSDAG
Hvaaa’ ska’ du ha’ en FADL-vagt?

Skal jeres basisgruppe have en uges spotlight i
MOK? Så har I chancen her! Send os en tekst,
et billede, en tegning eller noget helt fjerde,
og giv alle jeres medstuderende et indblik i
hvad I går og laver. Vi vil sende info ud til de
basisgrupper der tidligere har være med i
“Ugens basisgruppe”, men giv lyd hvis I gerne
vil være med - Der er plads til alle!

FREDAG
Du falder i søvn til webinar. Intet problem - Du
ligger i din seng.

LØRDAG
Du ligger i stadig i din seng - Nu uden webinar.
Marias mor kører fuld i bil.

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Afsted i kirke. Bed til at 2020 snart slutter.
Maria taler et alvorsord med sin mor.

MANDAG
MOK deadline 12.00
Sine har mikrobiologi, sniffer Pseudomonas
Aeroginosa og hører Bon Iver.

TIRSDAG
Årets sidste sommerdag. Kulden kommer.
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Vær velkommen
til dette herrens år!
Kalenderen siger igen ultimo august, og Panum er atter klar til at hæve sin æskulap-stav,
åbne favnen og invitere ind til et nyt semester. Og dog… Tingene er jo ikke helt som de
plejer - men bare rolig! MOK er her, som du kender det, og vi vil traditionen tro byde alle
jer gamle kendinge velkommen tilbage (virtuelt og på afstand, bevares)… Og til de 312
nye kommende kollegaer: Velkommen til!
Som ny stud.med. er der nok at forholde sig til. Lige i år er der så et ekstra lille benspænd i form af
en pandemi, der har sat verden i krise – og selvom det umiddelbart lyder skidt, så kan det altså ikke
ændre det faktum, at du nu er medicinstuderende, og at de næste 6 år (7 ½, red) med overvejende
sandsynlighed vil blive de bedste, sjoveste og hårdeste år i dit liv.
Med det sagt, så vil jeg her forsøge at give et overblik over din nye tilværelse som stud.med. og alt
hvad det nu må indebære.
Rusturen blev aflyst. ”Nå, men så er løbet vel kørt, når det kommer til det sociale på studiet”, tænker
du måske (forhåbentlig ikke) - men for guds skyld nej! Selvom mit rusvejlederhjerte bløder over at du
ikke fik din rustur, så trøster det mig, at du trods alt er startet på landets bedste studie. Hvis du er et
socialt-sultent væsen, så er Panum din ”all-you-can-eat-buffet” med soft-ice ad libitum til dessert. Ikke
nok med at du har 23 medstuderende du ser dagligt, som er lige så forvirrede som dig, så findes der
også basisgrupperne. Her har du rig mulighed for at møde medicinstuderende på andre semestre og
tilmed beskæftige dig med noget du synes er spændende imens. Basisgrupper er som udgangspunkt
interessegrupper bygget på forskellige specialer (fx plastikkirurgi eller pædiatri), men med tiden er det
blevet et vidt begreb, hvor både løb, surfing og miljø har dannet fundament til nyere grupper. Det er
guld værd at have forbindelser, der rækker udover dit hold, så mit råd til dig er: Tjek det ud – jeg tør
næsten vædde med der er noget for dig også.
Når det så er sagt, så vil jeg lige minde dig om de gange du har spist fra en buffet og er gået derfra
med mere kvalme end hvad intentionen var. Det kan være du er mere behersket end mig, men ikke
desto mindre, så vil jeg gerne bringe en vigtig besked igennem, som jeg selv var lidt for dårlig til at
modtage: ”Husk nu at holde fri!”. Der er så meget nyt at forholde sig til lige nu, og alle de tilbud som
står klar til dig, allerede her fra første semester, de er altså ikke forsvundet når du kommer på andet,
tredje eller tolvte semester. Så ro på, og tag det i dit eget tempo. Du skal nok nå det hele. Tro mig.
Okay, så du skal sørge for at engagere dig godt i dit nye studiemiljø, men du skal ikke gøre det for meget.
Forvirret? Ja. Er du alene om det? NEJ. Alle omkring dig er forvirrede, men de fleste viser det ikke. Min
pointe: Tal med dine medstuderende! Tal med dem du er startet sammen med - husk på at de heller
aldrig har prøvet at være medicinstuderende før. Spørg de ældre studerende om vej eller råd, det er kun
et absolut mindretal der bider. Og hvis du alligevel skulle føle dig alene på en gråvejrsdag, så er MOK
her altid for dig. Eller hver mandag i hvert fald, hvor vi bl.a. bringer jobannoncer, basisgruppeaktiviteter
og generelt godt gøgl ud til dig.
Jeg håber vi læses ved!
Mange kærlige medicinerhilsner
Maria, MOK-red.
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Introduktionsstipendium – 1 ledigt
Gigtforeningen har 1 introduktionsstipendium til besættelse. Ansøgningsfrist er den 3.
novembert 2020.
Introduktionsstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1.januar 2021 eller snarest derefter.
Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn.
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.
Introduktionsstipendiet skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk
Ansøgningsfrist er tirsdag den 3. november 2020 kl. 12.

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Kære studerende
Tillykke med optagelsen på medicinstudiet. Håber begyndelsen indtil videre har været god,
selvom den ser anderledes ud i år.
Studietiden er en dejlig tid for mange, men som livet i øvrigt kan det ikke være dejligt hele
tiden. Der er meget arbejde og det kan føles som en sur pligt, eller som noget man skal.
Men der er ikke én rigtig måde at læse på, ligesom der også er mange gode måder at leve
på. Du skal finde din måde og din vej at gå. Det er nemmere og sjovere, hvis du går sammen
med andre. Går du sur i det hele eller mister du orientering, så ring og få en samtale og
hjælp til at finde vejen.
Vi er tre studenterpræster på Københavns Universitet, der udover at tilbyde samtaler til
universitetets studerende og ansatte, også har en række aktiviteter hvert semester, som
tager livtag med eksistentielle spørgsmål eller blot er et afbræk til en presset studietilværelse.
Dette semester har jeg blandt andet en række eksistenssamtaler, hvor vi i en mindre gruppe
taler om eksistentielle problemstillinger og vores egne tanker om dem. Derudover kan du
komme ud i naturen og få luft til hovedet, når jeg står for en teologisk fisketur i september
samt en filosofisk svampetur i oktober og en filosofisk mostur i november.
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studenterpræsterne på KU eller tag en
folder ved præstens kontor.
Studenterpræsterne står 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

|

Medicinstuderende søges til dataindtastning i RedCap
Vi søger en medicinstuderende til at hjælpe os med dataindtastning mm af et stort
igangværende RCT i RedCap. Studiet undersøger effekten af specialiseret ambulant
behandling hos patienter med wBipolar Affektiv Sindslidelse. Studiet gik i gang i januar
2020 og forventes at fortsætte to til tre år.
Din arbejdsopgave vil være at taste data ind i vores database løbende samt at bistå os
med udsendelse af spørgeskemaer osv. Du skal kunne arbejde ca. 5-10 timer om ugen,
men det vil variere over tid. Du aflønnes som studentermedhjælper. Vi er fleksible omkring
arbejdstid i eksamensperioder og lignende. Du vil skulle arbejde på Psykiatrisk Center
København, Rigshospitalet.
Erfaring med RedCap og dataindtastning vægtes højt.
Ansøgningsfrist: 10/9
Samtaler: 17/9
Start: hurtigst muligt
Send kort motiveret ansøgning til:
Maria Faurholt-Jepsen, Læge, Dr.Med. og seniorforsker
maria.faurholtjepsen@regionh.dk

Skolarstipendiat søges til et hjerneforskningsprojekt
på Rigshospitalet
På Neurobiologisk Forskningsenhed søger vi en ambitiøs og ansvarlig medicinstuderende
som forskningsårsstuderende med start tidlig efterår 2020. I samarbejde med forskere fra
University of Cambridge har vi netop påbegyndt et randomiseret, placebo-kontrolleret
studie, hvor vi undersøger hvordan adfærd samt hjernens struktur og funktionalitet ændres
efter tre ugers indtag af SSRI-lægemidlet escitalopram. I den ene del af projektet bruger
vi funktionelle hjerneskanninger (fMRI) af raske mennesker til at undersøge hvordan
escitalopram påvirker hjernens evne til at løse opgaver og PET-hjerneskanninger til at måle
antallet synapser og serotonin receptorer i forskellige regioner i hjernen. I den anden del af
projektet undersøger vi tilsvarende i patienter med obsessiv- kompulsiv forstyrrelse (OCD).
Du vil arbejde tæt sammen med bl.a. læger og psykologer på projektet, og dine
arbejdsopgaver vil bestå i at rekruttere forsøgsdeltagere og udføre lægeundersøgelse
herunder neurologisk undersøgelse, tage blodprøver, udføre PET-skanninger og assistere
til MR-skanninger. Projektet er omfattende og involverer mange mennesker, hvorfor det er
vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt og påtager dig ansvar.
Sideløbende vil du skulle arbejde på et mindre, selvstændigt projekt, hvor du vil analysere
og fortolke allerede indsamlet data, som skrives sammen til kandidatspeciale. Afhængigt
af resultater kan dette resultere i en selvstændig publikation.
Det er en fordel, hvis du er på kandidatdelen og har gennemført kurser i Neurologi og
Psykiatri, men det er ikke et krav. Vi ser gerne 12 måneders ansættelse, fx som del af
forskningssporet på 5. semester kandidat.
Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Annette Johansen, læge, PhD-studerende,
(3545 6706, annette.johansen@nru.dk) Hovedvejleder: Gitte Moos Knudsen, Professor,
overlæge, dr.med.
Send kort ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til ovenstående e-mailadresse senest d.
7. september 2020.

Pusterummets mentorordning kører for 6. gang!
Vi ved, at COVID-19 situationen har gjort socialisering til en udfordring, og derfor håber vi, at I vil støtte op om vores
mentorordning endnu et semester.
Som kandidatstuderende og mentor kan du
•
Lære dine yngre medstuderende at kende
•
Hjælpe dine medstuderende med at få en bedre studietid
•
Skabe et frirum, hvor der kan tales om alt
Tilmeldingsfrist for mentorer er d. 31/8-2020
Som bachelorstuderende og mentee kan du
•
Lære nye mennesker at kende
•
Få sparring på tværs af semestre og hold
•
Trække på erfaringer fra nogen, der selv har været igennem studiet
•
Få hjælp til tidsprioritering ift. studie og fritid
•
Snakke om de oplevelser, man får på studiet
Tilmeldingsfristen for mentees er d. 20/9 2020
Læs mere om mentorordningen på vores facebookside Pusterummet SUND
Og følg os på Instagram: Pusterummet_SUND
De fysiske PusteRUM over vandrehallen er åbne dette semester. Husk at rydde op efter jer selv, så vi sammen kan holde
rummene rene. Vi opfordrer til at I passer på hinanden, vi stiller selvfølgelig håndsprit til rådighed.
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

.dk.

Prægraduat forskningsprojekt på Børneonkologisk
laboratorium, Rigshospitalet.
Vi søger en forskningsårsstuderende med interesse for leukæmi hos børn til et prægraduat
forskningsprojekt i Børneonkologisk laboratorium (Bonko-lab), Juliane Marie Center,
Rigshospitalet.
Start 1/10-20 eller efter aftale. Varighed 12 måneder.
Børneonkologisk Laboratorium (Bonkolab) har en forskerstab på ca. 90 personer med
sundhedsfaglig, biologisk eller humanistisk uddannelsesmæssig baggrund, herunder
mange PhD-studerende.
Projektet
I projektet skal der i et internationalt samarbejde indsamles kliniske og genetiske data
vedrørende børn, som har haft en sjælden type af leukæmi, Blastic plasmacytoid dendritcelle neoplasme (BPDCN). BPDCN udgør ca. 0,5% af alle former for maligne hæmatologiske
sygdomme, og ses fortrinsvis hos voksne, med en gennemsnitsalder på 70 år. BPDCN ses
imidlertid også sjældent hos børn, og der er meget få publicerede kliniske data vedrørende
den optimale behandling, hvor der tages hensyn til undertyperne af BPDCN, eller data
vedrørende langtidsprognosen for børn, som er behandlet for BPDCN. Projektet udgår fra
Ponte di Legno (PdL) gruppen, hvor følgende delmål undersøges:
•
Tidligere sygdomme, herunder medfødte misdannelser og udvikling
•
Immunofænotypisk karakterisering
•
Karyotypen, eller andre genetiske forandringer i knoglemarv
•
Bone-marrow minimal residual disease (MRD)
•
Associationen mellem MRD og risikoen for relapse
•
Event-free og overall survival, herunder registrering af eventuelle toksicitet
•
Effekten af de forskellige behandlingstyper og indsamling af data vedrørende
langtids follow-up.
Efterfølgende er der planlagt et opfølgende studie, hvor der indsamles yderligere data om
medfødte genetiske forandringer og data vedrørende yderligere genomisk profilering af
tumoren.
Forventninger til dig
Du er nysgerrig, engageret, ambitiøs og struktureret med interesse for forskning indenfor
leukæmi hos børn, genetik og dataanalyse.
Såfremt du ønsker at indgår i en dynamisk og international forskergruppe skal du sende
en motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til karin.wadt@regionh.dk senest den
30/9-20.
For yderlige oplysninger kan du kontakte:
Karin Wadt, Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet, tlf 29204839
Eller
Kjeld Schmiegelow, Professor, Børne-UngeKlinikken, Rigshospitalet, Tlf 35451357, Kjeld.
schmiegelow@regionh.dk

Vil du være med til at gøre en forskel for vores angste
brugere?
Har du lyst til at give en hånd med som frivillig, når vores brugere med angst ringer
for at få råd og vejledning ?
•
Er du fyldt 21 år?
•
Er du stabil og ikke mindst empatisk?
•
Er du i gang med en sundhedsvidenskabelig uddannelse, gerne på mere end
4. semester?
Er du interesseret i at arbejde med mennesker, der er udfordret af angst?
Har du mulighed for:
at tage tre vagter om måneden i aftentimerne på dage, du selv vælger.
Vi tilbyder:
•
Individuel oplæring
•
Løbende feedback på rådgivningsarbejdet
•
Fire årlige supervisionsmøder med kognitivt uddannet psykolog
og erfaring til dit cv.
Du arbejder hjemmefra, så det er ikke afgørende, hvor i landet du bor, men du skal
være indstillet på at være på rådgivningen min et år.
Så kontakt os for mere information: claus@angstforeningen.dk
dbh
Angstforeningen

Scholar for project on Colon Cancer planned at Hvidovre Hospital

We are looking for a medical research-year student interested in working on a project for
6-12 months starting at the earliest in October 2020. The position is part of an ambitious
colon cancer research project, “DNA Adductomics”, funded by the European Commission;
for this research project we need the right scholar with interest in colorectal cancer and
novel prognostic and diagnostic markers. The project represents a good opportunity for
enriching the student´s CV and experience with both clinical and basic metabolic research.
We already have ethical permission for the study. We also intend to apply for additional
funding for this project.
The project
The project is in a new cutting-edge field of research, called DNA adductomics. The project
seeks to identify compounds that bind to DNA in human colon, thereby causing cancer.
These substances may come from the diet, from life style factors, or from the environment,
including the microbiota; identifying them would open new avenues of cancer prevention.
The primary target in the current project is DNA from resected colon epithelial tissue. This will
be collected from patients with and without colon cancer scheduled for colon resection at
Hvidovre Hospital. In addition, we will collect blood, urine, colon content and stool samples.
The effect of microbial metabolites on colon cancer will be the target for the medical
student project. The samples will be analyzed at the Department of Nutrition, Exercise and
Sports (NEXS) at the University of Copenhagen. The responsible for the project is post doc
Giorgia La Barbera and Prof. Lars Ove Dragsted, both from the Section of Preventive and
Clinical Nutrition at NEXS in collaboration with the Gastrounit AHH at Hvidovre Hospital
with Associate professor, surgeon John Gásdal Karstensen and Associate professor, chief
pathologist Per Ibsen.
The Job
You will be involved in planning your own part of the project and will be responsible for
the logistics in patient recruitment, sample collection and contact between the different
Hospital staff and staff at the University. In particular, you will collect the resected colon and
contents from the hospital after surgery and separate the epithelium layer from colon tissue
together with the pathologist. Your work at the hospital will consist in collecting samples
the day before surgery and the day when surgery takes place. The target of the project is
collecting samples from around 60 patients.
You will be directly supervised by the involved researchers at the University and the Hospital
and will be involved in the scientific experiments and development of the project. Your
part of the project is expected to lead to at least one publication per 6 months, with you
as the first author.
You will be employed for 6 or 12 months, starting in October 2020 at the earliest. The salary
will be 10,000 DKK per month.
Deadlines
Applicants should provide an application of maximum one page that includes qualifications
and motivation to participate in the project as well as a short CV before 11th of September
at 6 pm to glb@nexs.ku.dk
Contact:
For inquiries or more information you can contact Dr. Giorgia La Barbera either by mail (glb@
nexs.ku.dk) or by phone (+4591838577).

Så søger Supku nye undervisere, så hvis du har en
drøm om at undervise så er det her et opslag for dig!
Kære potentielle underviser
Vi søger i Supku nye undervisere til nedenstående fag:
•
2. semester excitable celler
•
2. semester cellevæv biokemi
•
4. semester hjerte-lunge fysiologi
•
4. semester mave-tarm fysiologi
•
5. semester nyrefysiologi
Supku består af en gruppe af medicinstuderende og yngre læger, der laver
eksamensforberedende kurser til vores medstuderende. Formålet er at klæde de studerende
på til eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af pensum. Det er ikke
et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning før. Kursuspriserne holdes
lavest muligt, hvilket betyder lønnen er 120 kr. pr. time uden forberedelsestid. Foruden at
vi alle sammen har et stort fagligt engagement tilfælles er vi en social gruppe, der laver
forskellige hyggelige arrangementer.
Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en ansøgning til info@supku.dk
Ansøgningen skal indeholde:
•
Max 1 sides motiveret ansøgning
•
CV max 2 sider
Ansøgningsfrist søndag den 6. september kl. 12.
Jobsamtaler vil blive afholdt den 9. og 10. september (fra kl. 16) i Supkus lokaler på
Esromgade.
Du kan læse mere om Supku på www.supku.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.
			Mvh. SupKu
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Medicinstuderende søges til forskningsophold (5.
sem. forskerperspektivet) på Kirurgisk afdeling C,
Rigshospitalet
Kirurgisk afdeling C, Rigshospitalet søger 2 medicinstuderende til halvårlig ansættelse på
forskningsprojekt med mulighed for yderligere forlængelse. Projektet omhandler udvikling af
kræft efter levertransplantation og har mange spændende både kirurgiske, immunologiske,
genetiske og onkologiske perspektiver.
Vi kan tilbyde
•
Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer
•
Erfaren vejleder
•
Tværfagligt samarbejde med forskere fra andre specialer
•
Selvstændigt projekt med målsætning om en førsteforfatterpublikation / 		
kandidatspeciale (25 ECTS) samt eventuelt medforfatterskaber i de projekter,
du tager del i
•
Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår’ for studerende med akkumuleret
studieaktivitet, ved at kombinere opholdet med at tage semesterfri (særlige regler
for studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016)
•
Øvelse i kliniske færdigheder som f.eks. patientkontakt og blodprøvetagning mv.
Vi forventer at
•
Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt
forskningsmæssigt niveau. Gerne med erfaring fra tidligere forskningsprojekter
•
Du er omgængelig og god til at samarbejde
•
Du starter dit 5. semester på kandidaten eller har mulighed for semesterorlov efteråret
2020/foråret 2021.
Studerende der ønsker at afsætte et helt år til forskning prioriteres, idet det er vores erfaring,
at udbyttet for begge parter er størst herved. Du er meget velkommen til at kontakte på
nedenstående mail eller telefonnummer med spørgsmål.
Er du interesseret skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side), CV og karakterudskrift.
Med venlig hilsen
Hans-Christian Pommergaard
Afdelingslæge, PhD
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik Ctx, Rigshospitalet
Tlf: 23241821
E-mail: Hans-Christian.Pommergaard@regionh.dk

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger 2 nye kolleger til vores journalhold.
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. Nogle
dage er vi to på vagt ad gangen, og vi deler det op i en tidlig vagt (7.00-nødvendigt) og
sen (9.00-arbejdet er færdigt). Der er ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og
ingen bagvagtsordning.
Løn efter FADL’s lægevikaroverenskomst: http://fadl.dk/loen-arbejde/laegevikar-iregionerne/
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter i
løbet af september måned. Vi forventer at du kan tage selvstædige vagter fra d. 01-10-2020.
Krav:
•
Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold samt bestået alle elementer
på 1. og 2. sem. KA.
•
Du kan tage 3-4 vagter om måneden.
Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er 9 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 Louise Aarestrup på louise_aarestrup@
live.dk. Ansøgningsfrist er torsdag d. 27. august. Samtaler holdes den efterfølgende uge.
Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for mere information.
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Er du medicinstuderende på
bacheloruddannelsen med interesse
for forskning i psykiatrien?
Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC), Psykiatrisk Center København,
Rigshospitalet søger timelønnet forskningsassistenter på ”Bipolar Illness Onset Study”
(BIO-studiet) omhandlende værktøjer til tidlig diagnostik af patienter med bipolar lidelse.
Studiet er et longitudinelt kohorte studie, igangsat 2016, og forventes at fortsætte omkring
5 år endnu. Studiet er det største af sin slags og omhandler tre kohorter beståede af 400
patienter med bipolar lidelse, 200 første-grads slægtninge samt 200 raske kontroller,
der løbende indkaldes til årlige samtaler, biologiske prøver, smartphone monitorering,
neuropsykologisk testning samt MR skanninger.
De konkrete opgaver
Grundet den store mængde forsøgsdeltagere, der løbende skal indkaldes til årsbesøg, har
vi brug for timelønnede forskningsassistenter til at booke deltagerne telefonisk. Dette vil
være den primære arbejdsopgave og vil som udgangspunkt foregå på Psykiatrisk Center,
Rigshospitalet i hverdagen efter kl. 14 men vil også kunne foregå i weekender.
Ved yderligere interesse for projektet, vil der være mulighed for oplæring i at tage årsbesøg
af både patienter med bipolar lidelse, raske kontroller og slægtninge. Besøgene omhandler
bl.a. screening for bipolare faser og personlighedsforstyrrelser, signering af blodprøvesvar
via Sundhedsplatformen samt generel dataindsamling via spørgeskemaer. Hvis der er
interesse, vil der være rig mulighed for at skrive bachelor- og/eller kandidatspeciale hos
forskningsgruppen.
Vi tilbyder:
•
Timelønnet arbejde som forskningsassistent (127 KR i timen, øges efter et år til 146
KR i timen).
•
Et studiejob hvor du involveres i såvel forskning som klinisk arbejde.
•
Indblik i et stort forskningsprojekts arbejdsgang.
•
Varierende ad hoc-opgaver på afdelingen.
•
Et inspirerende arbejdsmiljø og gode kollegaer.
•
Mulighed for at blive involveret i yderligere forskningsprojekter samt mulighed for
bachelor- og/eller kandidatprojekter.
•
Mulighed for at overvære oplæg fra andre forskere på Psykiatrisk Center København.
•
Fleksible arbejdstider med mulighed for arbejde i weekenden.
Din profil:
•
Du er medicinstuderende på bacheloruddannelsen.
•
Du har mod på at arbejde selvstændigt.
•
Du har interesse for forskning.
•
Du er selvstændig, struktureret og arbejdsom.
•
Du har interesse for psykiatrien og forskning.
•
Vil kunne arbejde rutemæssigt 1-2 dage om ugen (ca. 8-10 timer ugentligt) selvfølgelig
med hensyn til ferier og eksamensperioder.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 4. september 2020 kl. 12 frokosttid. Der indkaldes til samtaler
i de efterfølgende uger. Du skal kunne starte oplæring umiddelbart herefter. Hvis du har
lyst til at blive forskningsassistent hos os, eller har spørgsmål til arbejdet, bedes du sende
en motiveret ansøgning (1 A4-side) samt CV og karakterudskrift til:
Skolarstipendiat og medicinstuderende Helena Lykke Bøgh: helena.lykke.boegh.01@
regionh.dk

Lægevikarer til neurologisk afd. Glostrup

Da en del af vores lægevikarer på holdet bliver læger i slutningen af dette semester, søger
vi nye medlemmer.
Så er der en neurolog gemt i dig - så læs med her!
Vi søger ca. 10 studerende, hvoraf 5 kan starte ultimo september/start oktober, mens resten
læres op i løbet af efteråret efter netop bestået eksamen i neurologi.
Hvem er du?
•
Medicinstuderende, der har bestået kursus og eksamen i neurologi eller regner med
at bestå det på nuværende semester.
•
Har masser af gå-på-mod, fleksibilitet og lyst til at arbejde i neurologien.
•
Har bestået hele 8. semester
Hvem er vi?
Et hold på ca. 20 medlemmer.
Vi dækker flere typer af vagter mandag-fredag.
1. Søvn ambulatoriet (man-fredag ca. kl. 8-15)
2. Neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15)
3. Subakut neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15)
I det neurologiske ambulatorium har du rig mulighed for at møde patienter med en bred
vifte af neurologiske problemstillinger af både subakut og kronisk karakter med mulighed
for masser af supervision. Dette job er altså lige noget for dig, der ønsker at vedligeholde
eller træne din neurologiske undersøgelse samt udvide din neurologiske horisont.
Du kan vælge vagter i dit eget tempo (dog forventes mindst 3 pr. måned). Der vil naturligvis
være betalte følgevagter i hver af funktionerne.
Vi kommuniker primært via Facebook.
Vi holder holdmøde 1-2 gange pr. semester, ofte med undervisning.
Så hvad gør du nu?
Send en kort motiveret ansøgning (inkl. mulig start-dato), CV og bevis til bestået neurologisk
kursus (kan evt. eftersendes) til Overlæge Katja Lohmann Larsen på Katja.lohmann.
larsen.01@regionh.dk og undertegnede på glostrupneuro@gmail.com
Spørgsmål bedes sendes til:
glostrupneuro@gmail.com
Husk at skrive hvor langt du er på studiet, hvornår du tidligst kan starte og hvornår du
planlægger at blive læge.
Ansøgningsfrist: fredag d. 4/9
Ansættelsessamtaler: torsdag d. 10/9

VELKOMMEN TIL DE NYE STUDERENDE
Kære medstuderende
I FADL vil vi gerne byde især alle jer nye studerende
velkommen til et nyt semester. Vi tror på, at vi
sammen bliver bedre læger og kæmper derfor for,
at vi lægestuderende har de bedst mulige forhold
under vores uddannelse og i vores efterfølgende
lægeliv. Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver
en anderledes semesterstart end vi er vant til,
men heldigvis er medicinstudiet stadig fyldt med
fællesskaber, der gør de gode perioder bedrer og de
hårde perioder lettere.
På studiet er Foreningen af Danske Lægestuderende,
FADL endnu et stort fællesskab. Vi er jeres fagforening og
vores største opgave er at forhandle
og beskytte den overenskomst, vi
har forhandlet gennem mange år. Den betyder, at I som lægestuderende får Danmarks
bedste studieløn og at vi som fagforening bakker jer op, i jeres arbejde.
Dog har fagforeningen også ændret sig i løbet af årene. Tilslutningen er faldet, hvilket
har gjort, at medlemstallet er faldet og det er ikke længere en selvfølge at være
medlem af en fagforening. Men FADL forhandler ikke kun overenskomster.
Vi kæmper for, at alle lægestuderende i Danmark får den bedste studietid. Fordi vi står
sammen, har vi en fælles stemme i sundheds- og uddannelsespolitik og den stemme
bruger vi flittigt. Senest har vi især brugt den i forbindelse med COVID-19, hvor vi i
samarbejde med FADLs Vagtbureau har sat fokus på brugen af lægestuderende. Vi
har i FADL været overvældet og stolte over, hvor mange studerende, der har meldt sig
under fanen - det skal I have en kæmpe tak for! Vi håber, at I selv kommer til at se og
opleve, hvad vi kan opnå sammen og derfor bliver en del af FADLs fællesskab.
Jeg håber, I får en god start på semestret,
Mange hilsner Linnea Gerdes, Formand FADL København

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

TILMELD
DIG FADLS
VAGTBUREAU

Se mere på vores hjemmeside fadlvagt.dk
eller på Facebookgruppen: Vigtig info fra
FADLs Vagtbureau

Karrieren som FADL-vagt kan
starte allerede på 1. semester
og vare hele studietiden ud.
Vagtbureauet tilstræber at
tilbyde vagttyper til alle dine
12 semestre, lige fra de første
SPV-fastvagter over VTvagterne frem til de højt
kvalificerede vagter på de
intensive afsnit.
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MEDICINERRÅDET

MEDICINERRÅDET

Næste MR-møde: onsdag d. 27. August kl. 17.00

Kære alle studerende
På vegne af MedicinerRådet byder vi jer varmt velkommen tilbage fra sommerferien. Og der skal også lyde et stort tillykke med optagelsen på Medicin, til de nye studerende.
Hvad er MedicinerRådet (MR) og hvad laver vi?
MedicinerRådet er dit fagpolitiske råd, og vi har kæmpet for en bedre medicinuddannelse i mange år. Det var faktisk MedicinerRådet, der i sin tid startede MOK. Vi
kæmper for en bedre undervisning og for en administration der tager hånd om alle medicinstuderende, og de sager, der følger. Vi sidder med i Studienævnet, hvor
vi arbejder med undervisningsplaner og eksamener. Vi sidder med i Akademisk råd, hvor vi sammen med de andre studerende på SUND vejleder dekanen i store
økonomiske beslutninger der skal træffes. Vi har også repræsentanter på samtlige institutter, og er derigennem med på råd, når institutternes undervisning diskuteres
og kvalitetssikres. Endvidere deltager vi og har oplæg med på konferencer, hvor vi lærer og uddanner os om det nyeste indenfor medicinsk uddannelse.
Og under univeristetets corona-nedlukningen i foråret var vi med til at sikre at vi studerende bevarede vores rettigheder og var med til at lave fornuftige løsninger på
de komplicerede problematikker. Ligeledes har vi i løbet af sommeren påmindet ledelsen om, at efterårssemestret har en række problematikker der skulle løses, og har
rådgivet herom. Og i efteråret kommer vi til at følge KU’s corona-retningslinjer, og råbe op, når tingene ikke hænger sammen. Eksempelvis har vi de seneste par uger,
adskillige gange ønsket klarere kommunikation vedrørende den store forvirring omkring forelæsninger og hvorvidt man skal møde op fysisk eller streame hjemmefra.
MedicinerRådet består af alle de studerende, der ønsker at gøre medicinuddannelsen bedre på KU, og ALLE KAN VÆRE MED.
MR Aktuelt
MR har en masse projekter man kan blive en del af:
Vi arbejder altid med de store rammer, der præger og vil præge vores uddannelse. Det gør vi især gennem vores indflydelse
i studienævnet, hvor vi som studerende har 5 ud af 10 pladser. I løbet af efteråret skal vi, udover fokus på corona-virusretningslinjerne, se på en reformering og forbedring af bachelor-uddannelsen, så den bliver mere tidssvarende. Her vil der både
være mulighed for større og mindre ændringer, og vi forsøger at tage alles inputs med i processen. Desuden har vi en række
mindre projekter som vi arbejder med. Bl.a. er vi primus motor for nytænkningen af, hvordan vi bruger Studenterhuset. Derudover
er der stærke kræfter i MR, der vil forsøge at reformere logbogen som bruges i klinikken, så vi optimerer udbyttet af opholdene.
Men vi har altid brug for flere folk, for der er nok at lave. Så vi håber, at du som ny eller ældre studerende vil være med og give
dit værdifulde input. Velkommen til et nyt semester og velkommen til de nye og gamle studerende!
Beslutninger, der angår de studerendes uddannelse og vilkår, skal træffes sammen med de studerende. I MedicinerRådet kæmper
vi for, at dette sker. Lad dette være semestrets hvor du tager del i debatten, ytrer din stemme som studerende og engagerer dig
i MedicinerRådet. Vi har brug for alle – uanset semestertrin. Næste møde er onsdag d. 27. August kl. 17.00 i Studenterhuset på
første sal. Alle er velkomne - vel mødt!
På vegne af MedicinerRådet,
Peter Schaldemose

Formand for MedicinerRådet

Maskemode 2020

// Sine, MOK-red
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Plastikkirurgiens historie med MOK
– NØGNE MÆND OG PENISSER
Velkommen tilbage fra sommerferie! Vi håber alle i deres stille
sind er ved at acceptere at deres sommerferie er slut og at I alle er
kommet godt fra start. Og hvis du er ny på Panum: Velkommen til!!
Vi er glade for at have dig her! Som lovet handler denne uges afsnit
af ”Plastikkirurgiens historie” om nøgne mænd og penisser – noget
vi uden undtagelse alle kan lide.

Så... Nu tænker du sikkert: Hvordan foregik det? (Hvis det ikke lige
var hvad du tænkte, så ved du nu hvad du burde have tænkt. Selv tak!)
Here you go: Man skærer penishuden op ved Radix Penis og trækker
den op over Glans Penis. Dernæst skærer man Scrotum op og dækker
Radix Penis med den. Derefter venter man ca. 2 måneder til penissen
er helet, hvorefter man skærer penis fri fra scrotum. Disclaimer: Det
anbefales ikke at efterprøve dette derhjemme.

Vi skal derfor tilbage i tiden til paradiset for nøgne mænd - nemlig det
gamle Rom - mere specifik til år 800 - 500 f.kr. I det Gamle Rom var det
meget populært med offentlige bade. Her vaskede byens borgere
sig side om side uanset socialklasse. Dette betød derfor at man så
hinandens nøgne kroppe med alle de skavanker de måtte have.
Nogle af de, hvis kroppe skilte sig ud var de romerske jøders. Deres
omskårne penisser blev af romerne betragtet som abnormiteter.
For at hjælpe de jøder, som var kede af deres ”abnorme” penisser
eller som blot ønskede at passe ind, udviklede man en metode til
rekonstruktion af penisforhud.
Rekonstruktion af penisforhud tyder endda på at have været hyppigt
forekommende blandt jøder, som ønskede at gå for en romersk
borger.
Læs med igen i næste uge, hvor vi ser på den indiske pandelap. Det
bliver spændende! ;-)
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Et ordentligt venskab starter med...
Rigtige venskaber opstår i det øjeblik, hvor man gensidigt har snavs på hinanden. I de
øjeblikke hvor man holder hemmelighederne tæt ind til kroppen for venskabets eksistens. De
situationer kan man sjældent selv skabe, derfor har vi et bud på hvordan I får skabt nye stærke
kammeratskaber og gjort eksisterende forhold endnu stærkere. Ta’ MOK nip-nappen og kom
tæt(tere) på din læsemakker!

-

lavet af: Niels og Myken
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SANDHEDS-TEORIER
DU IKKE KAN LÆSE ANDRE STEDER
Cykellygter der forsvinder?!
Har du også efter en frebar mistet de cykellygter der hang på din cykel??? Det viser sig at problematikken langt fra
kun handler om andre navle-pillende studerende, der også har mistet deres lygter. Tværtimod er det den nyeste
indtjeningskilde i en større forbryderorganisation som MOK ikke tør afsløre. Vi har indtilvidere fundet cykkellygter sat til
salg på DBA, Laurits.com og Christiania. Nogle fyldes endda I sofaer og sendes til Rom. Det er tydeligt der er connections
til den italienske mafia, så det er kun et spørgsmål om tid før KØBENHAVNS GADER FLYDER OVER MED SKRALD!!!!
Er dEr HoRmonEr i KlUbBeNs kAFfe??????
En anonym HG’er har henvendt sig omkring at der
angiveligt skulle være hormoner i kaffen som serveres
i studenterklubben. For at skjule dette er kaffen altid
brygget stærk og styg og det har den altid været hvis ud
ikke har bemærket det. SÅ PAS PÅ med kaffen når klubben
åbner igen, for den er flydt med hormoner og din viden
om negativ feedback vil ikke gøre dig godt her.

HvAd LiGGer DER UNDER mÆrsK tÅRnet?!
Hvorfor var det lige præcis ved Panum at Mærsk har bygget
et kæmpe TÅRN? Hvad ligger der under?? MOK-redaktionen
har snakket med @Connie-spiracy_101 som beretter om
mænd, der gik rundt om natten på fundamentet hvorpå
tårnet er bygget?! Med metaldetektorer og trykluftsbor?
Har du OGSÅ set disse spekulanter hører redaktionen
gerne fra dig.

Mængden af MAYONAISE I KANTINEN??!
Vi mEdiCin StUDereNde HaR kUn AdgAng tiL dE tO nEdeRstE eTager aF MæRsKTåRnet????
Når man spørger nogle af dem der holder til deroppe, så flakker blikket noget. Desuden er lyset altid tændt deroppe
– selv om natten. Vi har fået nys om at der i nattetimerne er forskningsprojekter i gang involverende gensplejsning
og varvulve. En MOK redaktør med bopæl i nærheden har godt bemærket hyl om natten. OG HVEM HAR I GRUNDEN
OPFUNDET SPILLET VARVULV??? BIG KU??
Er DeR FOrsØgSdYr pÅ PaNuM?????
Der er helt sikkert forsøgsdyr på Panum men dette begreb
dækker bredt for vi snakker ikke kun om de klassiske mus,
høns og frøer nu. Vi på MOK har fået et insider-tip om at der
er hørt brøl fra yderdelen af kælderen hvilket har startet
rygterne om et hemmeligt katte-redningscenter under
Panums gange. Der er en dokumentar på Notflix.

Hvorfor blev rusvejledningen aflyst?
En anonym rusvejleder har ladet det sive at årsagen til den
aflyste rusvejledning 2020 slet ikke handler om corona,
tværtimod opstod der blandt KU’s øverste ledelse og
rusvejlederne en voldsom! frygt for infiltration af russiske
trolls blandt russerne. Der er MEGET(!) KU ikke fortæller,
men hvis selv de er BANGE for trolde, burde alle nok til at
bekymre sig (#Agtindsigt NU!)

WhiTe nOiSe pÅ LæSesAlEn dEr hÆmMeR KoNcenTrAtIoNsEvNeN??????
Denne her har vi fået rigtig mange tips om, for man kan
ikke sidde på læsesalen uden at tænke på alt andet end
pensum og når man tager høretelefoner eller ørepropper i
så kan man stadig ikke koncentrere sig. fordi DET STOPPER
IKKE HER de skruer ned for varmen og det er dermed
fuldkommen umuligt at være produktiv indenfor de
glasvægge. SELVSTUDIE HJEMMEFRA HAR HELE TIDEN
VÆRET DERES MISSION. Mærsktårnet var så dyrt og
studerende og deres dårlige sko slider unødvendigt på
huset.
HvOrfOR bLeV StuDEnTeRHuSeT ALdRiG sOlGt?????
Sandheden om studenterhuset kender få til og det
inkluderer os på MOK.
Så hvis du ved noget, så skriv til os på mok@mok.dk

SANDHEDEN!
Af Sofie og Maria
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Vi fortsætter succesen, og har
produceret 6 nye Hint-kort
til dig og din læsemakker.
Fugle og fodboldspillere er
skiftet ud med mere Panumnære kategorier - Så kan I
sovse jer helt ind i intern
medicinerhumor.

Stud.med-edition

DET
HVIDE

Klip kortene ud, sæt en kande
te over og giv jer i kast med
det!
Kirtler - Tegne

I uniformsdepotet - Tegne

Studklub-bangers - Nynne

Glandula sublingualis

Sygeplejerskekjole

Unz Unz

Pancreas

Busseronne

Gutterne

Prostata

Ventetøj

Fransk pige

Glandula parotis

Lægekittel

Top Gun Anthem

Svedkirtel

Unisex-bukser

Disco pogo

Bartholinske kirtler

Termojakke

Dancing in the moonlight

Når enden er god - Mime

Abduktion - Tale

Præ-corona - Mime

Hjertestop

Natascha Kampusch

Rustur

Mors-lagen

Josef Fritzl

Håndtryk

Respirationsstop

Daniel Rye

Kram

Ligsyn

Madeleine McCan

Gruppesex

6-timers-rum

Aliens

Kontanter

Rigor mortis

Wolfgang Priklopil

Forelæsning

Af: Johan // MOK-red.

REDAKTIONELT

|

15

EFTERÅRETS HOTTESTE PORNOFILM!
af: de modne drenge på MOK-red.

inden
Josef
Fritzl

p

A FAMILY MEMBER
INSIDE A FAMILY MEMBER
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Ny på første semester?
Faret vild allerede?

Gennemgående forvirret?

Der er hjælp at hente!
Der er et utal af fede tiltag og foreninger på Panum, som giver os et
af landets absolut bedste studiemiljøer - men hvordan skal du kunne
orientere dig i dem?

Gå med på Panum-skattejagt!
Download app’en

og søg på:

“Første skoledag på Panum”
Fat en kuglepen og en holdkammerat og start turen ved at tage et svarark fra tavlen på vandregangen til venstre for Tør Studiesal.
Alle 1. semmere der gennemfører er med i en konkurrence om en kasse
sodavand til deres hold! (Vindere trækkes i MOK over de næste uger)

Rigtig god fornøjelse og

Af: Mo /MOK.red
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Velkommen til!

