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MOK

DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE
ONSDAG

FORNIKS (FOReningen af NeuroInteresserede Københavnske
Studerende) er en studenterforening for alle studerende under SUND,
der har interesse inden for de neurovidenskabelige fag, som dækker over
neurologi, neurokirurgi og neurofysiologi.
Vi har skabt et godt netværk både internt og eksternt med bl.a. Dansk
Neurologisk Selskab

MOK udkommer.
Alice snakker med banken

Vi holder månedsmøder i slutningen af hver måned
I forlængelse af det månedlige foredrag, afholder vi vores månedsmøde,
hvor der planlægges fremad, og udvælges emner til kommende
månedsmøder. Alle er velkomne til at deltage møderne. De afholdes oftest
på Panum, enten i lokale eller auditorium.
Vi er en dynamisk basisgruppe, som udover spændende foredrag,
også arrangerer sociale aktiviteter, eksamensrelevante og kliniske
færdighedskurser, som relaterer til neurologien
Så hvis du vil deltage i en forening i stor udvikling, deltage i spændende
projekter, få en bedre forståelse for din hjerne og opleve nogle af landets
og verdens bedste klinikere på tæt hold, så er FORNIKS noget for dig.

TORSDAG
Alice skal på arbejde
Maria skal snakke om forsk

FREDAG
Sofie skal til eksamen
Mo skal også til eksamen
Anders laver remoulade

LØRDAG
Anders spiser remoulade
Sine drikker dårlige øl

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Mo vil gerne lufte en hund
Sofie kniber en tåre over derma
Ansøgningsfrist til stetoskopet!

MANDAG
MOK deadline 12.00
Sofie skal til eksamen igen

Jordemoderstuderende
Gynækologisk afd, Gentofte
MORTEN
ØSTERGAARD

TIRSDAG
Maria bokser løs - hvis hun får plads

UGENS REDAKTION
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Som fagfolk kan vi medicinstuderende godt lide tal og statistik. Når vi søger ny viden bliver vi bare ikke lige så
imponerede af personlige historier og enkelte fortællinger som vi gør af nogle flotter grafer. Og ja, det kan godt
være at Statens Serum Institut har lidt at bidrage med en gang imellem, men deres overvågning af COVID bliver
bare oftest ganske kedelig. Statistik behøver altså ikke at være tørt! Derfor har vi sat redaktionens fornemmeste
statistikkere på at undersøge de vigtige spørgmål: Hvordan har danskernes madvaner ændret sig de seneste seks
måneder? Hvor mange gider egentlig gå lange ture i Region Sjælland? Og hvordan går det egentlig?

FLERE DANSKERE SPISER
HESTE UNDER CORONA

ALKOHOL HÆMMER DANSKERNES BAGEEVNER

I et banebrydende nyt studie præsenterer Moehok et al. en tydelig
negativ sammenhæng mellem antallet af byture i Danmark og mængden
af solgt gær i butikkerne. Salget af smør i butikkerne har været forholdsvis
konstant siden marts måned.
Salg af smør
Salg af gær
Byture

Albin /MOK-red.

MOK’s SKARPE STATISTIKHOLD TAGER
TEMPERATUREN PÅ CORONAPANDEMIEN

I Danmark er der en lang tradition for et højt kødforbrug. Men
hvad for noget kød bliver der egentlig spist? Spritnye tal fra
MOK-redaktionen viser at alt flere borgere er interesserede i nye
oplevelser i køkkenet. Andelen af vegetarer ligger stabilt på 13
procent. Mere overraskende er de nye typer af kød, der bliver
serveret i spisestuerne rundt om i landet. Fra et insignifikant
forbrug i 2019, spiser nu hele 38,7% af danskerne heste
minimum en gang om ugen.

p = super lille!
CI 95% = tba

Vinter

Februar

Marts

April

Maj
Vegetar

MEGET FÅ VED HVORDAN DET GÅR
MED DENNE FORPULEDE PANDEMI
Hvordan går det?

Alle
De
fleste

Svinekød,
kvæg og
kylling

Hestekød

FLERE BORGERE GIDER NU GODT GÅ
LANGE TURE I REGION SJÆLLAND IGEN
Antallet af danskere, der godt gider gå lange ture i Region Sjælland er faldet,
primært grundet den dårlige stemning i løbet af foråret og sommeren. Fra 698 i
februar måned ned til 678 i juli måned. Men nu stiger antallet igen. I den sidste
måling fra september måned var der hele 697 mennesker, der syntes at det
egentlig var ret okay med de lidt mere omfattende spadsereture.

Lidt flere end
halvdelen
Lidt færre end
halvdelen
Ikke så
mange
Ingen

Det må vi nok
bare se lidt an

Det ved jeg med
sikkerhed!

Vinter

Forår

Sommer

Efterår
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STUDENTERTILBUD

BASISGRUPPER

Oktober Oplæg og Månedsmøde Cannabis og Multiple Sclerose
Hvornår: Torsdag d. 29/10 - 2020 kl. 17:00 – 19:00
(Oplæg 17:00-18:00)
Hvor: 13.1.41 & 13.1.61
Kære alle!
Torsdag d. 29. oktober kl 17.15 afholder vi månedsmøde, hvor vi
som altid starter ud med et spændende neurologisk oplæg. Denne gang får vi besøg af
læge Stefan Gustavsen fra Dansk Multiple Sclerose Center på Righospitalet, som forsker i
cannabis og multiple sclerose.
Han vil fortælle os om medicinsk cannabis og dets effekter, bivirkninger, dets potentiale
og ikke mindst om den omdiskuterede forsøgsordning.
Efterfølgende afholder vi månedsmøde, hvor alle er velkomne til at deltage og snakke
med om de kommende arrangementer.
Vi glæder os helt vildt til at se jer, så kom glad, spis kage og bliv lidt klogere på et af de
mere omdiskuterede emner i neurologien!
*Obs grundet covid-19-restriktionerne, så vil der være et max antal gæster på 27 personer, så kom gerne i god tid, hvis du vil sikre dig en plads.
Vi ses!

SØNHKS Generalforsamling
& Månedsmøde d. 5/11
Er du interesseret i Øre, Næse og Hals sygdomme eller har du bare lyst til at vide mere - så
kom med til generalforsamling og månedsmøde i SØNHKS (Studerendes Øre-Næse-Hals
Kirurgiske Selskab). Der er mulighed for at stille op til en bestyrelsespost og alle kan være
med uanset dit semestertrin. Ved generalforsamlingen vælges formanden, næstformanden, kassereren, op til 5 bestyrelsesmedlemmer, et ubegrænset antal bestyrelses suppleanter og en kritisk revisor.
Mødet afholdes i SØNHKS gruppelokale i Studenter Huset ved Panum den 5/11 kl. 16:30.
Efterfølgende vil der være månedsmøde.
Find os på vores facebook side SØNHKS og deltag i vores event. Så ved vi hvor mange vi
bliver, så vi kan holde afstanden.
Link til event: https://www.facebook.com/
events/798559870686892
Vi glæder os til at se jer.
Bedste hilsener
SØNHKS bestyrelsen

Stetoskopet søger redaktører!
Vil du være med til at lave dybdegående sundhedsfaglige podcasts?
Hvem er vi?
Stetoskopet er en podcast målrettet alle med sundhedsfaglig interesse. Vi udkommer 2
gange om måneden og har cirka 2.000 lyttere pr. program. Vi er en blandet gruppe bestående af medicinstuderende, læger, studerende og færdiguddannede fra statskundskab og
folkesundhedsvidenskab samt en enkelt jordemoder, og nu leder vi efter nye stetoskopører – dig!
Målsætning
Vi drømmer om, at vores podcast skal nå ud til endnu flere lyttere på tværs af fakulteter og
universiteter (vi tæller nu også en Århus-redaktion!) samt bredt ud i sundhedssektoren.
Arbejdsopgaver
Du kommer til at deltage og stå for tilrettelæggelsen af kommende programmer, oftest
i en arbejdsgruppe med 1-2 andre stetoskopører. Vores sundhedsjournalistiske platform
er en oplagt mulighed for at kontakte spændende mennesker og eksperter, arrangere og
afholde interviews samt klippe og redigere programmerne til endelig udgivelse.
Du vil blive en del af vores sociale og faglige fællesskab, når vi afholder månedsmøder,
tager i sommerhus, spiller brætspil og nyder kølige øl og sodavand, mens vi vender verdenssituationen og alt det andet.
Vi leder efter medlemmer, der har lyst til at blive lige så grebet af podcast og projektet,
som vi er. Det er frivilligt, og det afspejler engagementet selvfølgelig, men vi går op i at
løfte de fælles opgaver som podcastredaktion i flok. Vi står f.eks. og skal indrette vores helt
eget studie, som vi løbende udbygger.
Kompetencer
Nye medlemmer får en erfaren redaktør tilknyttet som mentor, og der vil være oplæring
både i opsætning af vores mobilstudie og software til lydredigering. Det eneste, du behøver for at søge, er nysgerrighed og mod på at undersøge historier og problemstillinger
indenfor sundhedsområdet.
Kontakt
Tjek os ud på www.stetoskopet.nu
Send din ansøgning til info@stetoskopet.nu
Alle spørgsmål er velkomne, både på e-mail
og vores facebookside, Stetoskopet.
Ansøgningsfrist søndag d. 25.10.2020.
Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Hvordan uddanner vi læger til at møde alle slags
patienter?
Invitation til deltagelse i forskningsprojekt om diversitet og kulturel kompetence på
medicinstudiet.

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Filosofisk mostur
Semestrets fisketur og svampetur er overtegnet – meld dig allerede nu til mosturen.
Turen går til Vestre Kirkegård - en centralt beliggende københavnsk lokalitet med en
varieret natur af mosarter, træer, buske og planter. På turen er de lokale mosser i fokus,
foruden den gående filosoferen og samværet. Vi spiser frokost undervejs og der vil være
en opbyggelig tale. Arrangeres i samarbejde med Laboratoriet for Naturfilosofi.
Tid og sted: Lørdag 7. november kl. 10
Mødested: Mødested ved hovedindgangen: Vestre Kirkegårds Allé 15, København.
Tilmelding: praest@sund.ku.dk Pga. corona-sikkerhed vil der max. blive plads til 25 deltagere.
Gratis adgang
Mellem frygt og håb
- ved journalist Bjørg Tulinius og kulturredaktør Michael Bach Henriksen
Klimaforandringer, globale konflikter og corona. Der er nok at frygte. Men er
der også håb? Kom og hør om 18 førende forfatteres og tænkeres bud på en
”modstandstænkning”, der tilbyder os andre fortællinger om verden og os selv.
Tid og sted: Torsdag 5. november kl. 16-18
På grund af corona-restriktioner kræver deltagelse tilmelding på: www.kubkalender.
kb.dk/event/3589507
Gratis adgang
Følg med i vores aktiviteter på @studenterpraesterneku 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

Det EIT Health-finansierede projekt Improving diversity sensitivity in health care - training
for health professionals - IMPRODISE har til formål at forbedre lægers evne til at møde og
behandle diverse patientgrupper. Dette opnås blandt andet gennem et styrket fokus på
diversitetssensitivitet i undervisningen på medicinstudiet.
Vi søger derfor medicinstuderende til at deltage i en fokusgruppediskussion
om mulighederne for at skærpe dette fokus i det eksisterende curriculum. Alle
medicinstuderende, der har færdiggjort min. 8 semestre er velkomne.
Fokusgruppediskussionen finder sted d. 9. november 2020 kl. 12.00-13.00 og vil
foregå i Mærsktårnet på Panum. Diskussionen vil være uformel og forberedelse er ikke
nødvendig. Skriv til nina.primdahl@sund.ku.dk for tilmelding eller mere information. Vi
opfordrer alle til at deltage - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap
eller religion.Vi glæder os til at tale med jer!

Rokken siger
tag dig sammen

ANNONCER
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Er du medicinstuderende, der gerne vil have et
forskningsår i Børne- og Ungdomspsykiatrien?

Medicinstuderende til antistoftest
for SARS-CoV-2 søges

Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC), Psykiatrisk Center København,
Rigshospitalet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, søger en
skolarstuderende. Den studerende skal tilknyttes BIO-Young studiet (The Affective Disorder
Onset study in adolescents) i et år, med opstart 1.2.2021.

Kunne du tænke dig at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og samtidig
finde ud af om du har været smittet med SARS-CoV-2 (Coronavirus)?
Vi arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt, der skal søge at klarlægge, hvordan SARSCoV-2 spredes blandt medicinstuderende. I den forbindelse søger vi testpersoner til at blive
testet for antistoffer mod SARS-CoV-2.

Bio-Young studiets formål er at identificere diagnostiske biomarkører hos unge mellem
15 og 18 år med affektive lidelser. Studiet er en udvidelse af Bio-studiet, der undersøger
bipolar lidelse hos voksne. Målet er at inkludere 30 unge med bipolar lidelse, 30 unge med
depression, 30 søskende uden affektiv lidelse, samt 30 unge i normal udvikling. Inklusionen
er i gang og forventes at være afsluttet ultimo 2022.
Den skolarstuderende skal afdække psykopatologi og komorbiditet hos projektdeltagere.
Desuden skal den studerende undersøge om gruppen af unge med bipolar lidelse adskiller
sig fra de øvrige grupper af unge samt personer med senere debut af bipolarlidelse, med
fokus på komorbiditet, herunder komorbid ADHD, autisme spektrum forstyrrelser og angst.
Professor Lars Kessing vil være hovedvejleder og ansøge om midler til skolarstipendiet med
deadline d. 20. november 2020. Den studerendes CV skal indgå i ansøgningen.
Den studerende skal i samarbejde med andre forskere
•
identificere og rekruttere unge til Bio-Young projektet.
•
koordinere besøg, udføre semistruktureret diagnostiske interviews, administrere
spørgeskema m.m.
•
behandle og analysere opsamlet data.
•
publicere en forskningsartikel udefra de indsamlede data
Vi tilbyder
•
en attraktiv introduktion til både det børne- og ungdomspsykiatriske og det
voksenpsykiatrisk speciale.
•
ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø.
•
en årsløn på 120 000 samt annum til bøger, konferencer mm.
•
oplæring i brug og opgørelse af diagnostiske interviews og spørgeskemaer.
•
erfaring med kliniske diagnostiske konferencer i ungdomspsykiatrien.
•
et inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer.
•
mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til forskningsformidling via deltagelse
i møder, konferencer og lignende.
•
mulighed for at involvere sig i yderligere dataanalyser og artikler.
Din profil
•
du er medicinstuderende på kandidatuddannelsen.
•
du er interesseret i børne- og ungdomspsykiatri og vil gerne arbejde med sårbare
unge.
•
du har interesse/flair for forskning.
•
du er selvstændig, struktureret og arbejdsom.

Du vil få taget en blodprøve, som bliver analyseret for antistoffer mod SARS-CoV-2 med
en nylig dansk udviklet testmetode. Desuden vil vi bede dig om besvare et spørgeskema,
der tager ca. 5 min.
Deltagerinformation kan findes på: www.antistofmedicin.com, eller ved at følge QR-koden.
For at deltage skal du være
•
Fyldt 18 år
•
Medicinstuderende på Københavns Universitet
NB: Du behøves ikke at have FADL for at være med.
Vi håber du har lyst til at deltage!
Ved spørgsmål så kontakt:
Jacob Pohl Stangerup Nielsen, stud.med
jacob.pohl.stangerup.nielsen.01@regionh.dk
Tlf: 22 97 84 11

Johannes Roth Madsen, stud.med
johannes.roth.madsen.01@regionh.dk
Tlf: 50 57 18 05

Forskning i mave-tarm sygdomme på
Herlev Hospital, foråret 2021
Stud. med. søges til forskningsprojekt
Vi skal starte et videnskabeligt projekt omhandlende tufteceller og associerede cytokiner i
relation til inflammatorisk tarmsygdom (dvs. colitis ulcerosa og Crohns sygdom).
Hertil søger vi en stud.med., som kommer til at stå for:
identifikation og rekruttering af egnede patienter, blodprøvetagning, laboratoriearbejde,
samt indsamling af vævsprøver ved koloskopi.
Sideløbende er der mulighed for at lave et systematisk review, der eksempelvis kan anvendes
som bachelor- eller kandidatopgave.
Projektet vil finde sted i forårssemesteret med start d. 1. februar 2021.
Vi vil tilbyde dig:
•
11.000 kr/md i 6 mdr.
•
Ét medforfatterskab (på det studie, hvortil du indsamler materiale)
•
Ét førsteforfatterskab på et systematisk review
•
Behørig supervision

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020 kl. 12. Der indkaldes til samtaler i den
efterfølgende uge. Hvis du har lyst til at blive skolarstuderende hos os, bedes du sende
en motiveret ansøgning (1 A4-side) samt CV og karakterudskrift til: katrine.maigaard@
regionh.dk

Vi ser gerne, at du har interesse for gastroenterologi (dog ikke et krav), samt at du er
selvstændig, udadvendt og initiativrig.

Timelønnet stud.med. søges til projekter på
Lungemedicinsk, Herlev og Gentofte Hospital

Mvh
Sebastian Kjærgaard, læge
Email: sebastian.kjaergaard@regionh.dk
og
Ole Haagen Nielsen, professor, overlæge, dr.med.
Afdelingen for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Herlev Hospital

Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger en medicinstuderende med
tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen er timelønnet.
Vi forsker inden for et bredt felt af lungemedicin og arbejder med både kliniske og
registerstudier. Vi søger en forskningsinteresseret medicinstuderende med hjælp til
forskellige projekter indenfor lungemedicin.
Du vil som medicinstuderende blive knyttet til vores forskerteam og få vejledning fra erfarne
kolleger og løbende feedback på de projekter, du bliver involveret i.
Vi forventer af dig, at
•
du har stor interesse for forskning
•
du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver
•
du kan arbejde selvstændigt under kyndig vejledning
•
du har erfaring med forskningsarbejde men dette er ikke et krav
•
fleksibel og tålmodig
•
kan samarbejde med afdelings personale
Arbejdsopgaver
•
informere og indhente samtykke
•
inklusion af patienter til forskningsprojekt
•
registrere data i et databaseprogram
•
andre administrative opgaver
Løn og ansættelse
Timeløn svarer til FADLs lønsatser for forskningsansat:
https://mit.fadl.dk/medlemssystem/web_satser/web_satser_for01.php
Arbejdstiden er gennemsnitligt 10 timer pr uge. Dit arbejdssted er Gentofte Hospital. Der
vil blive stillet en bærbar til rådighed under ansættelsen.
Kontakt: Pradeesh Sivapalan, læge, ph.d., Lungemedicinsk Forskning, Medicinsk Afdeling,
Herlev og Gentofte Hospital, telefon 29 88 06 01.
Kort motiveret ansøgning sendes til pradeesh.sivapalan.02@regionh.dk

Hvis det lyder som noget, du kunne have interesse for og ønsker mere information om, så
tag venligst kontakt til os.

Det Kliniske Rejsehold under Institut for
Klinisk Medicin søger medicinstuderende
til sekretæropgaver
Om Det Kliniske Rejsehold
Institut for Klinisk Medicin (IKM) har i 2016 nedsat et rejsehold, der har til formål at inspirere,
vidensdele og kvalitetssikre de kliniske ophold på kandidatdelen.
Rejseholdet har over en tre årig periode besøgt stort set alle afdelinger, der har studerende
på kliniske ophold i intern medicin, kirurgi og anæstesi på kandidatdelen af den
lægevidenskabelige uddannelse ved Københavns Universitet.
Rejseholdskonceptet udrulles nu til de kliniske ophold i neurologi, psykiatri og børne-unge
psykiatri på 4. kandidatsemester.
Arbejdet
•
Arrangere møder med de kliniske afdelinger og rejseholdet
•
Indhente materiale og evalueringer
•
Ca. 7 timer ugentlig, fleksible dage og arbejdstider.
•
Du kan arbejde hvor du vil, så længe du har en computer og internet
•
Tæt kontakt og sparring med lektor Lasse Bremholm
•
Løn over HK overenskomst: 125,22/t
Kontakt
Hvis ovenstående har fanget din interesse kan du sende kort CV og personlig ansøgning
til lektor Lasse Bremholm labha@regionsj.dk.
Ved spørgsmål kan du kontakte ikm-rejseholdet@sund.ku.dk eller lektor Lasse Bremholm
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

.dk.

Forskningsårsstud. søges til projekt om indflydelse
af træning på behandling af type 2 diabetes
Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet
søger en medicinstuderende på kandidatdelen
til et forskningsår.
Klinisk relevant forskning
Vores gruppe arbejder på at finde nye løsninger til at løfte den store sundhedsmæssige
udfordring, som kronisk sygdom udgør og vi deltager aktivt i den offentlige debat på
området. Forskning med klinisk relevans er i højsædet og det daglige arbejde foregår i tæt
samarbejde mellem endokrinologer, læger, sygeplejerske, biologer, diætist og trænere.
Om projektet
DOSE-EX projektet bygger på et studie for type 2 diabetespatienter, som vores gruppe
tidligere har publiceret i JAMA. Her så vi at en intensiv livsstilsintervention med meget
træning (6 x ugen) henover 12 mdr., kunne eliminere behovet for glukosesænkende medicin
hos >50% af deltagerne.
Vi ønsker at undersøge, hvilke underlæggende sygdomsmekanismer der er ansvarlige for det
nedsatte behov for farmakologisk behandling. Desuden ønsker vi at undersøge om intensiv
livsstilsintervention normaliserer de mekanismer som tænkes, er årsagen til udviklingen af
sendiabetiske komplikationer.
Studiet er et lodtrækningsforsøg, hvor deltagerne fordeles i fire grupper
1.
Diæt
2.
Diæt + moderat træning (3 x om ugen)
3.
Diæt + meget træning (6 x om ugen)
4.
Kontrolgruppe
Vi anvender forskellige metoder som betragtes som den gyldne standard for denne type af
målinger. Eks. hyperglykæmisk clamps til måling af pankreatisk beta-celle funktion, stabile
isotoper til måling af glukose- og fedtmetabolisme, MR til vurdering af visceral, hepatisk
og pankreatisk fedtakkumulering og DXA-skanning til måling af kropssammensætning.
Om Center for Aktiv Sundhed (CFAS)
CFAS er et stærkt og dynamisk forskningsmiljø, som er verdensførende indenfor forskning
omhandlende træning i relation til behandling af en række af sygdomme (eks. type 2
diabetes, cancer og hjertesvigt). CFAS laver forskning der dækker mekanismer fra menneske
til molekyle og vi har et stærkt fællesskab på tværs af grupper og faggrænser. Bl.a. har vi
fællesundervisning, fællestræning og fredagsbar.
På CFAS mødes ansatte med mange forskellige baggrunde (eks. medicin, molekylærbiologi,
human fysiologi og human ernæring). Se mere på www.aktivsundhed.dk.
Vi tilbyder
•
Oplæring i hyperglykæmisk clamp,
•
Oplæring i at tage muskel- og fedtbiopsi
•
Oplæring i anlæggelse af venflon og blodprøvetagning
•
Oplæring i div. tests, herunder DXA-skanning og VO2max. Samt rig mulighed for at
arbejde selvstændigt med teknikkerne
•
Mulighed for at træne færdigheder som anamneseoptag, objektiv undersøgelse og
patientkontakt generelt
•
Fællesundervisning med udgangspunkt i centerets mange metoder og teknikker
samt generel forskningslære
•
Et dynamisk miljø med forskellige fag- og patientgrupper
•
Adgang til data til kandidatspeciale
•
Mulighed for præ-graduat forskningsår
•
Deltagelse i udarbejdelse af videnskabelige publikationer og fondsansøgninger
Vi søger
•
1 Stud.med. på kandidatdelen med interesse for forskning (tidl. forskningserfaring
er en fordel, men ikke et krav.)
•
En der kan arbejde fuld tid på afdelingen i 12 mdr.
•
En der har lyst til at tage ansvar og blive del af DOSE-EX projektgruppen
•
En der kan starte januar/februar 2021
Er du interesseret, så send dit CV og en kort motiveret ansøgning til:
grit.elster.legaard@regionh.dk eller mark.lyngbaek@regionh.dk.
Skriv også gerne for spørgsmål. Samtaler vil blive afholdt løbende.

Medicinstuderende søges som sekretær til lægepraksis
Lægerne Nygårds Plads er en dynamisk praksis beliggende i Brøndbyøster lige ved siden af
S-togsstationen. Vi søger medicinstuderende, som skal fungere som sekretær/sygeplejerske.
Vi har brug for nogle engagerede medicinstuderende, som skal udgøre et team af
medicinstuderende, som dækker flg. tidspunkter: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl.
8-14 samt onsdag kl. 14-18.
Du skal helst være færdig med bacheloren og kunne arbejde minimum 1 år frem.
I ferieperioder vil der være behov for, at du kan dække flere timer.
Du skal primært fungere som sekretær, men vil også blive oplært i selvstændige
konsultationer. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores øvrige personale.
Vi forventer, at du er serviceminded, og at du kan bevare overblikket ved travlhed.
Løn efter aftale.
Såfremt ovenstående lyder interessant så send en kort ansøgning til læge Heidi Pedersen
på mail: heidi.pedersen@outlook.dk

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det
hele i barndommen?
Nysgerrig forskningsårsstuderende
søges fra 1. februar 2021.
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. 3 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 2 andre forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for
koordinering med børn og forældre, samt en stor del af de kliniske undersøgelser. 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: 1. feb. – et halvt til et helt år frem. Vi prioriterer ansøgere, der kan blive et helt år.
Vi forventer af dig
•
Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester
•
Du er engageret, selvstændig og udadvendt
•
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 mandag d. 6. nov. til
Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende
morten.lund@sund.ku.dk

Scholar søges til stort klinisk
randomiseret placebo kontrolleret
forskningsprojekt på Rigshospitalet
Metaboliske forstyrrelser og overvægt hos patienter med skizofreni
er et betydeligt klinisk problem. 35% af de patienter der starter i
antipsykotisk behandling med lægemidlet clozapin vil inden for de første 5 år udvikle type
2 diabetes. Desværre er præparatskift ikke muligt uden markant forværring af psykiske
symptomer. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt en tidlig påbegyndt tillægsbehandling med
GLP-1 analogen ozempic® (som er et godkendt lægemiddel til behandling af type 2 diabetes)
kan reducere overvægt og forebygge metaboliske forstyrrelser hos skizofrene patienter
der opstartes i antipsykotisk behandling. Projektet er et stort klinisk randomiseret placebo
kontrolleret forsøg, hvor vi skal inkludere over 100 patienter.
Som ansat på projektet skal du være med til at inkludere patienter samt varetage
kontrolbesøg. Du skal blandt andet stå for somatisk undersøgelse, vurdering af
psykopatologi, kognitive tests, blodprøvetagning og aktivitetsmåling samt patientsamtaler
med udfyldelse af spørgeskemaer om bl.a. patienternes fødeindtag og eventuelle misbrug.
Et års fuldtidsarbejde på projektet, vil berettige dig til at komme med på publikationer
udgået fra studiet. Vi tilbyder et godt forskningsmiljø med fælles undervisning og journal
club. Afdelingen har stor erfaring med at have medicinstuderende tilknyttet. På projektet
vil du skulle arbejde sammen med en anden medicinstuderende samt en PhD-studerende.
Der er god mulighed for hjælp og vejledning, hvis du har lyst til at lave dit eget lille projekt
til f.eks. kandidatopgave sideløbende med dit arbejde på projektet.
Vi søger
Vi søger en stud.med der kan starte februar 2021 og som har lyst til at arbejde fast på projektet
i 12 måneder. Vi tilbyder dig at arbejde på et projekt der kombinerer videnskabeligt – og
klinisk arbejde. Vi forventer at du er omhyggelig, engageret og har lyst til at være en integreret
del af en aktiv forskningsgruppe. Vi ansøger om funding til dit scholarstipendiat sammen.
Forskergruppe
Projektet ledes af Professor Anders Fink-Jensen (Psykiatrisk Center København) og Professor
Tina Vilsbøll (Steno Diabetes Center/Gentofte Hospital). Projektet er finansieret af Region
Hovedstaden Psykiatri samt medicinalfirmaet Novo Nordisk A/S.
Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt forsøgsansvarlig læge og
PhD-studerende Marie Reeberg Sass via mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk eller telefon:
+45 26811832. Har du lyst til at søge, så skriv et par linjer om dig selv og vedhæft et kort CV.
Ansøgningsfrist er fredag d. 30/10 via mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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Medicinstuderende søges til 1. årig
scholarstipendium

Position for Research Year Student in Dermatology
Research

Har du interesse for kardiologi og har du lyst til at prøve kræfter med forskning, så er
det måske dig vi søger til et forskningsår indenfor hjertesvigt på hjertemedicinsk klinik,
Rigshospitalet.

We are searching for a research year student to provide assistance in the Novo-Nordisk
Fonden sponsored project, “The temporal and physiological importance of inflammation and
bacteria in atopic dermatitis (AD)”. This study a close collaboration between the Costerton
Biofilm Center, Institute for Immunology and Microbiology, University of Copenhagen and
the Skin/Allergy Department, Gentofte Hospital.

Som scholarstuderende vil du både skulle hjælpe til med at udføre kliniske forsøg samt
opdatere vores database over patienter med svær hjertesvigt, der er henvist til videre
udredning. Dit arbejde vil være meget alsidigt og du vil få et bredt indblik i hvad forskning
indebærer. Du vil få data som du sideløbende kan arbejde med og udfærdige til en
videnskabelig artikel som førsteforfatter.
Derudover vil dit forskningsår og resultaterne heraf kunne bruges som led i
"Forskningsperspektivet" på 11. semester og som dit kandidatspeciale.
Vi tilbyder
•
Indblik i det mest spændende speciale
•
Arbejde med forskning i trygge rammer med gode kollegaer
•
Data til udarbejdelse af en videnskabelig artikel til publikation som førsteforfatter
•
En månedsløn på 10.000 kr./mdr. i 12 måneder
Der lægges vægt på, at ansøgeren har følgende faglige og personlige kvalifikationer:
•
Du skal være på kandidatdelen af medicinstudiet
•
Du er selvstændig, struktureret, arbejdsom og mødestabil
Start 1. januar 2021 evt. 1. februar 2021
Arbejdstid
Dit kliniske arbejde er i dagstiden mandag til fredag sv.t. ca. 37 timer/uge (gns.)
Ansøgningsfristen er den 15. november 2020
Motiveret ansøgning (maks. 1 A4-side) og CV sendes til PhD-studerende Tania Deis pr. mail
til tania.deis@regionh.dk. Ansættelsessamtaler vil finde sted løbende når ansøgninger
modtages.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tania Deis på telefon 22 26 12 00 eller
pr. mail på tania.deis@regionh.dk.
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The aim of this study is to provide a deeper understanding of the complex interaction
between human cells, immune response, and the bacteria, which grow in and on the skin
during AD. We hope to utilize next-generation sequencing techniques in concert with clinical
observations and measurements to understand how AD flares happen, how they change
the skin/bacterial physiology, and how treatment affects these changes.
Responsibilities
•
Cataloging/organizing different types of samples (biopsies, skin swabs, etc),
•
Purification of DNA/RNA from collected samples
•
Preparation of samples for next-generation sequencing
Qualifications
We expect that you are a motivated and engaged student with good cooperation,
communication, and practical skills. The candidate should be experienced in lab work,
preferably with some experience in molecular biology (nucleic acid purification, PCR, etc.).
Experience with data analysis (command line, R, Python, etc.) may also be beneficial, but
not required.
Position Details
The position is based at the Costerton Biofilm Center in the Panum Institute beginning
from Fall/Winter 2020 and lasting for one year. Working time will primarily be during
normal working hours and average to 37 hours per week. The salary will be in the form of
a scholarship stipendium of 10.000kr per month. There will be a possibility, after individual
agreement, for writing a master thesis project, as well as co-authorship on published
manuscripts, depending on overall contribution.
APPLICATION DEADLINE: 15. November 2020
Contact
Blaine Fritz, Postdoc
Costerton Biofilm Center, Institute for Immunology and Microbiology, University of
Copenhagen
Tfl: 52723265, Mail: bgfritz@sund.ku.dk

Invitation
Zoom introaften til Region Sjælland-sporet den 27.10.2020
BA-studerende der søger 1. sem. kl. 19.00-20.00
KA-studerende der søger 5. sem. kl. 20.15-21.15
Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/65918499980
•
•
•
•

KBU i Region Sjælland uden om gældende lodtrækning med garanti for ønsket geografi
Campusområde og kliniknær undervisning
Indflydelse på udviklingen af Region Sjælland-sporet
Klinikforløb på 2., 4. og 6. semester på det sygehus i Region Sjælland, der passer dig bedst

Læs mere på sund.ku.dk/rs-sporet eller regionsjaelland.dk/detgodelaegeliv

Valgresultat 2020
Stemmer i alt: 1443, stemmedeltagere i alt: 265, blanke stemmer: 19
Stemmer
Navn					Stilling
102		Claas-Frederik Johannsen		Repræsentant
89		
Christian Suppli Benson		
Repræsentant
87		
William Wendler Thomassen		
Repræsentant
84		Linnea Thye Gerdes			Repræsentant
78		Mads Koch				Repræsentant
78		Thomas Tursø-Finnich			Repræsentant
71		
Gerda Ferjá Heldarskard		
Repræsentant
63		Anna Arendt Blak			Repræsentant
60		
Kaare Johan Peter Stolt		
Repræsentant
51		
Sune Bengtsen Holm Hansen		
Repræsentant
50		
Amalie Kimmer Børresen		
Repræsentant
45		
Clara Mellergaard Jensen		
Repræsentant
44		
Magnus Alexander Gibson		
Repræsentant
44		Søren Christiansen			Repræsentant
44		
Moisés Alberto Suárez Zdunek		
Repræsentant
41		Morten Fiil Leth				Repræsentant
40		
Frederikke Anine Prætorius		
Repræsentant
40		Niels Bjørn Dalsgaard			Repræsentant
39		
Emma Louise Ries Møller		
Repræsentant
37		
Peter Schaldemose			
Repræsentant lodtrækning
37		
Josefine Amalie Darket		
Repræsentant lodtrækning
37		
Rasmus Bo Lindhardt			
1. suppleant
lodtrækning
35		
Malou Woldbye Tholin			
2. suppleant
33		
Ulrik Steen Nielsen			
3. suppleant
30		
Johan Verner From-Pedersen		
4. suppleant
27		
Mikkel Andreas Holm			
5. suppleant
24		
Marie Helene Bødker Glad		
6. suppleant
14		
Ann V. Landgrebe			
7. suppleant

Repræsentantskabsvalg 2020
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DEN BLÅGULE DØD
Mens vores store ledere i Danmark har reddet befolkningen fra udryddelse, tegner der sig
et meget mørkere billede på den anden side af Øresund, i Anders Tegnells rædselskabinet,
hvor befolkningen i blinde har kastet sig ud i et kollektivt selvmord, som en anden Jonestown
massakre.
MOKs Skandinavien-korrespondent, undertegnede Anders Myken, tog i journalistikkens tegn
direkte ind i orkanens øje for at se hvor slemt det egentlig står til i apokalypsens hovedsæde,
Sverige. Smittetrykket i Skåne er i øjeblikket 26 pr 100.000 indbyggere. Det er altså omtrent
ligeså mange, som Frank Jensen har slikket på i sin tid som borgmester!
Vi har forberedt os på det værste og pakket madpakker, kaffe, snacks. Nok til at kunne overleve
et døgns tid. Alt er godt og civiliseret på Hovedbanegården. Folk har masker på, vi holder
afstand.Vi nærmer os. Tårnby. Ørestaden. Kastrup Lufthavn. De sidste fornuftige når at slippe
ud. Nu er der ingen vej tilbage, og nervøsiteten begyndte at sprede sig i togkupéen.
Der bliver mørkt. Vi kommer op af tunnellen, og vi er pludselig på dybt vand, idet vi skuer
ud over Øresund. Med gru drejer jeg hovedet rundt, og kigger på mine medrejsende. Som
vilde dyr har de flået maskerne af, som var der ingen morgendag! Maskefaldet har afsløret
mange blonde overskæg og snusbuler i overlæben. Min værste frygt bliver bekræftet: Vi er
nu helt og aldeles omringet af svenskere.
Vi ankommer til sand kaos, med folk der står op i restauranter, helt uden mundbind! Vi søgte
straks mod parkerne, for at kunne indånde lidt u-inficeret luft. Men selv her kan man ikke
være sikker, disse usle barbarer går helt uden skam i livet både med og mod uret om søen.
Ingen steder kan man være sikker!
Senere går turen mod Ribenborg Kallbadhus, et klassisk havnebad i flot male træ. Men bag
den kønne facade, gemmer der sig en grim virkelighed. Her er et af de eneste coronatiltag de
har foretaget sig. De har delt havnebadet og saunaerne op i køn! Hvad er det for et vanvittigt
tiltag?! Det ellers så politisk korrekte sverige slår sprækker, corona bruges som et skalkeskjul
for en sexistisk devaluering af demokratiet!
Vi søger straks mod hotellet. Det føltes efterhånden uansvarligt at bevæge sig mere i bybilledet,
men vi skulle stadig klare natten. Room service lurede som en sidste udvej i baghovedet,
men i det her land kan man kraftedeme ikke bestille en hotdog uden at de smider rejesalat
på den, og de tager 75 kr for en letøl uden at blinke! Det her land falder fra hinanden hvis vi
ikke gør noget, og en annektering af Skåne er efterhånden den eneste måde vi kan redde
disse uskyldige prøvekaniner. Vi klarede natten og morgenen, og tager toget tilbage mod
den side af Øresund, hvor sundhed og fornuft endnu eksisterer. Vi ånder lettet op. Der er ikke
ligeså mange på toget, som da vi tog afsted.
Anders Myken - Medicinerorganisationernes Kommunikationsorgan
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Kroniske akutlægebils-sequelae
Når virkeligheden viser sig - og tager pårørende med
I takt med jeg vrider mine sidste
ECTS-point ud af Panum, bruger
jeg også meget tid på at forestille
mig hvordan mit fremtidige
lægeliv skal udforme sig. Jeg har
mange drømme om hvad det skal
indeholde, og som smagsprøve
fik jeg i sommer arrangeret at
komme med som observatør på
akutlægebilen i tre dage. Den
første vagt var fantastisk og lige
som jeg havde forestillet mig.
Patientkartoteket var en pose
godt og grundigt blandede
bolscher: En ung mand, bevidstløs
af en overdosis på gaden. En
midaldrende kvinde, der krampede
i eget hjem. En overflytning. En
hjemmefødsel, som ikke kunne
klares hjemme alligevel. Jeg tog
hjem fra vagt endnu mere sikker
i mit valg af fremtidigt speciale.
Anæstesi!
Et par dage efter mødte jeg spændt
og velfriseret ind igen. Det var
meget tidlig morgen og der havde
næsten ingen trafik været på vej
ind til basen. Det var en mærkelig
følelse at cykle gennem byen og
prøve at forestille mig, hvordan
der i hele København var folk, der
var ved at vågne uden at ane, hvor
skelsættende denne dag ville blive
for dem selv og deres pårørende –
og at jeg formentlig ville komme til
at overvære et par af dem.
Efter en kop kaffes tid kørte
akutlægen, paramedicineren og jeg
afsted på vores første tur: Et ligsyn

på et plejehjem. ”Manden med
leen plejer at føre om lørdagen…”
fortalte lægen. Paramedicineren
sendte ham et indforstået blik og
de rystede begge på hovedet. Jeg
studsede over den kommentar og
kan huske jeg undrede mig over
hvad det måtte betyde…
Efter første ligsyn kørte vi videre
til endnu ét og efter det ud til et
traume, hvor en ældre mand var
faldet og havde taget fra med
hovedet. Det tog altså blot en halv
formiddag, før den rigtignok stod
3-0 til døden. Mens vi sad tilbage på
basen og spiste frokost tænkte jeg
over om det egentlig var trist med
den statistik. Jeg nåede dog ikke at
tænke mine tanker til ende, førend
alarmen gik igen og vi skulle afsted.

Dagvagtens
anden halvleg
Tæt ved adressen kalder vagtcentralen op, og over den let
skrattende forbindelse hører jeg
en kølig kvindestemme: ”I må
IKKE røre ved noget på adressen.
Muligt gerningssted. Politiet er på
vej.” Vi ankommer og mødes af to
pårørende. De er begge ligblege
og den ene står og ryster. Der er
underligt stille og de eneste andre
vi ser er to kvinder, der sidder 100
meter væk fra indgangen. Jeg kan
høre den ene af dem græde og se
den anden forsøge at trøste. Det er

patientens mor, der netop har fået
besked om, at hendes søn er død.
Vi bliver vist hen til en lejlighed
og da døren åbnes, fryser jeg hvor
jeg står. Jeg har aldrig i mit liv set
noget lignende: Der er blod over
alt. Det kunne lige så vel være
åbningsscenen fra en TV-krimi,
for gulvet er dækket i mørkerøde
plamager og der er sprøjt op ad alle
vægge. Min naive hjerne kæmper
med at bearbejde hvad den ser,
så der går adskillige sekunder før
jeg lægger mærke til de mulige
gerningsvåben, der ligger i den
ene blodpøl. På gulvet ligger også
patienten, som lægen hurtigt kan
erklære død.
Det er uvist om der er tale om
selvmord eller drab, men det er
politiets opgave at vurdere – lægen
har skrevet en dødsattest og så er
vores arbejde egentlig slut. Idet
vi forlader stedet, ser jeg moren
blive eskorteret væk. Det løber
koldt ned ad ryggen på mig, idet
jeg tænker på hvordan hun må
være stået op som var det her en
hvilken som helst normal dag og
nu var det dagen hvor hendes søn
enten var blevet myrdet eller havde
suicideret. Jeg ved ikke engang
hvilken, der er værst…
Vi kørte derfra, men nåede knap
at køre i to minutter før alarmen
gik igen. Paramedicineren rettede
sig op, greb stramt fast i rettet
og øgede hastigheden til det
tredobbelte. M eldingen lød
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hjertestop og det udløser en alfakørsel. Vi når frem til huset og går
direkte ind til ambulancepersonale,
der er i gang med hjertemassage.
Lægen overtager styringen og
genoplivnings-algoritmen afvikles
til topkarakter med closed-loop
kommunikation lige så klar som
farven på den adrenalin patienten
får administreret undervejs.
Efter 5 runder uden tegn på
liv skærer lægen igennem og
instruerer holdet i, at behandlingen
indstilles, hvis ikke der er mærkbar
puls efter næste rytmecheck. Vi
når dertil og jeg opdager, at jeg
selv holder vejret, mens de tjekker
både hals og lyske efter grund til
at fortsætte. De er grundige – men
det er slut. Hele seancen køres
til punkt og prikke efter den lille
limegrønne genoplivnings-folder,
men på trods af minimeret handsoff tid, gentagne rytmecheck og
korrekt administreret medicin, er
der ikke noget at komme efter.
Patienten er død – og intet vi
gør kan ændre på det. Lægen
annoncerer dødstidspunktet, ryster
på hovedet, sukker og går ud
for at informere de pårørende.
Ambulancefolkene tager pads
af patienten og samler udstyr
sammen, mens paramedicineren
pakker medicintasken og straks
efter har de trukket sig ud
til bilerne

igen. Tilbage står jeg så pludselig
helt alene og ser ned på en mand,
der 20 minutter forinden havde
siddet og talt med sin datter.
Nu var han erklæret død. Under
hele forløbet havde jeg været
så fokuseret på at følge med i
processen, at det først var der det
egentlig gik op for mig, at han
ikke ville rejse sig fra gulvet igen.
Jeg bøjede mig ned og lukkede
forsigtigt hans øjenlåg i, og som
han lå der helt fredelig fik jeg en
hård, knugende fornemmelse i
maven: Det kunne lige så vel have
været min egen far.
Ude på vejen hviner en bil om
hjørnet. Døren brager op og ud
springer patientens kone. Hun
får øje på de andre pårørende
og falder grædende sammen på
jorden. Der sidder hun så på hug
og skriger i afmagt mens datteren
prøver at trøste hende. For hvert
skrig er det som om hendes akutte
sorg borer sig dybere og dybere
ind i mig og selvom jeg forsøger
at holde en professionel distance,
så kan jeg ikke finde den mentale
knap, der barrikaderer mig fra
hendes krisereaktion.
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Knap så
festlig fyraften
Dagvagten var slut og jeg tog hjem,
men tankerne om de pårørende
fulgte med mig. Jeg sad en time
senere til middagsselskab, men
selvom jeg var omgivet af mine
venner i højt humør, kunne jeg ikke
få billederne af hulkende efterladte
ud af hovedet. Midt i hovedretten
opgav jeg festlighederne, ringede
til lægen og spurgte om ikke jeg
måtte komme tilbage på vagt,
for jeg havde brug for at tale om
hvad jeg havde set. Straks efter jeg
ankom til basen gik alarmen dog
og der var ikke tid til at gennemgå
min dag. Den ene melding tog
den næste og før jeg vidste af
det var klokken midnat og vi stod
og prøvede at få en stang-stiv
commotioneret teenager ind i en
ambulance. Efter at have sendt
ham afsted var vi 100 meter fra
basen og jeg åndede lettet op:
Endelig var det tid til at debrief’e!

Aftenens U-vending
…men nej. ”Biip-BIIP Biip-BIIP
Biip-BIIP!” Alarmen
hylede
igen
og
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paramedicineren rev os rundt i en
skarp U-vending midt på vejen. Jeg
skævede over på displayet og der
stod kun et enkelt ord i meldingen:
Hængning. Mit hjerte sank helt ned
i maven. Informationerne om hvad
vi skulle ud til var meget
sparsomme. De eneste der
tilkom var køn og alder –
men ingen detaljer om
omstændighederne. ”Bare
der ikke er børn… Åh, bare
der ikke er børn. Jeg kan
ikke holde det ud, hvis der er
børn.” mumlede lægen for sig selv.
Vi ræser ind på adressen, hvor der
i forvejen holder en ambulance og
der bliver lægens frygt realiseret:
Foran hoveddøren står der børn
og hulker. Deres ene forælder var
død – og det var ikke et uheld.

barndomme smadret og
deres uvirkeligheds-følelse og
chokreaktion var så tydelig, at den
føltes klaustrofobisk i den tunge
sommerluft.

med mig og kom med nogle
stærke pointer undervejs: ”Alle
specialer oplever forfærdelige ting.
Pædiateren skal fortælle forældre,
at deres børn ikke bliver voksne og
onkologen har det selvsagt heller
ikke altid lige sjovt. Vi har
som anæstesilæger bare
røven lidt mere i klaskehøjde
med det voldsomme, men
det er helt grundlæggende
i lægegerningen, at det
sure også hører med.” Han
forklarede, at de gode dage
med tiden udligner de dårlige, men
at det jo tager tid at opbygge en
bank af succesoplevelser, som kan
kautionere for de gange det hele
vælter.

>> På intet tidspunkt havde jeg
overvejet hvordan Traume-Mo
egentlig ville have det, når hun
tog hjem fra vagt. <<

Vi er på adressen i vel over en
time, idet lægen kæmper med at
løse de administrative opgaver,
der er opstået i forbindelse med at
udfærdige dødsattest, arrangere
akut krisehjælp på Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Afdeling og
organisere transport dertil for hele
familien. Jeg kunne ikke bidrage
med noget, så jeg stod bare ved
siden af lægebilen og observerede.
Det var gennemgribende
forfærdeligt at stå der, helt uden
funktion, og fra afstand blot skulle
overvære denne families verden
smuldre for øjnene af mig. Fra det
ene sekund til det andet
var disse stakkels
børns

…og der slog det mig: Jeg var slet
ikke forberedt på at skulle passe
på mig selv. De sidste mange år
har jeg været fast besluttet på, at
når jeg blev stor – så skulle jeg
være ActionWoman-Doctor-Barbie
med blå blink og refleksvest. Jeg
skulle være hende, der skabte ro i
kaos. Hende, der reddede dagen.
Mine drømme havde jeg dog
aldrig tænkt til ende – for på intet
tidspunkt havde jeg overvejet
hvordan Traume-Mo egentlig ville
have det, når hun tog hjem fra vagt.

Kollegial bjærgning
Da vi omsider kom tilbage til
basen, kunne lægen nok godt
fornemme, at aftenen havde været
en oplevelsesmæssig meget stor
mundfuld. Han tog sig god tid til
at tale

Et par dage efter vagten blev
jeg ringet op af en anden af
anæstesilægerne fra lægebilskorpset. Jeg havde været ude og
køre med ham på første halvdel
af turen og han havde hørt, at
jeg var kommet tilbage og at det
havde været en hård nat, så nu
ringede han for at tjekke op på
om jeg var okay. Jeg fortalte, at
jeg var taget helt slukøret hjem
og nu faktisk betvivlede om jeg
overhovedet kunne klare mosten
i specialet – ikke fordi de kritiske
situationer påvirkede mig, men
fordi de pårørende gjorde. Jeg
frygtede han ville medgive mig,
at jeg hellere måtte sadle om og
sigte efter en karriere som
weinerbrødskonditor i
provinsen, men

REDAKTIONELT

til min glædelige overraskelse fik
jeg en pep-talk snarere end et
verbalt smølfespark.
Han beroligede mig, da han
mente, at jeg nok skulle kunne
lære at håndtere de fremtidige
kontakter med pårørende, men
normaliserede også min reaktion
og forklarede, at man aldrig helt
bliver følelsesmæssigt immun.
Han illustrerede nogle tilfælde,
der havde påvirket ham meget
voldsomt og sagde så, at han
kom gennem det ved at tale om
hændelserne igen og igen. Denne
læge er mit helt store anæstesiidol,
så at høre ham fortælle, at han
også kunne blive påvirket af sit
arbejde, var utroligt befriende.
Det legitimerede mine følelser,
og gav mig mod på ikke at kaste
traumehåndklædet i ringen helt
endnu, på trods af en ikke ubetydelig
frygt for at konfrontere min, til tider,
patologisk letantændelige empati.

Fortæl, fortæl, fortæl
Det hyppigste og mest insisterende
råd jeg har fået er altså, at vi
skal huske at tale om hvad vi
oplever. Naturligvis altid med
øje for tavshedspligten, skal vi
gentagende gange fortælle hvad
vi oplever indtil vi selv bliver trætte
af at høre det.
På den
måde

kan vi få bearbejdet voldsomme
indtryk og for hver gang oplevelsen
genfortælles, forsvinder en smule
af dens tryk i bevidstheden. Når
adskillige anæstesilæger instruerer
i denne tilgang, tror jeg på det er
vejen frem, men det ærgrer mig,
at jeg først stifter bekendtskab
med behovet for egenhændig
krisehåndtering, idet jeg opsøger
anæstesiologiske interessetimer.
På studiet er der meget fokus på
patienternes følelser og reaktioner
i mødet med den svære samtale
– men på intet tidspunkt vendes
opmærksomheden tilbage på
efterreaktionen hos ham eller
hende i kittel.
En klog mand fortalte mig engang,
at man er meget mere tilbøjelig
til at blive køresyg når man sidder
på bagsædet, frem for når man
er fører af en bil. Ud over at være
beskrivende for min oplevelse
som passager med 250 km/t ud
ad motorvejen, så er det også
en analogi, der meget passende
dækker de stationære dele af
mine præhospitale vagter. Min
rolle som observator tillod mig at
have uanede mængder tid til at
gennemanalysere patienter og
pårørendes reaktioner og følelser
til en sådan grad, at jeg endte med
selv at påtage mig dem. Netop
denne overdrevne indlevelse
sammenholdt med, at jeg ikke
var i en position hvor
jeg kunne gøre
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noget, var det, der påvirkede mig
så voldsomt. Denne afmagt er
dog ikke repræsentativ for rollen
som akutlæge – eller læge i det
hele taget. Når først det bliver
vores tur til at stå med ansvaret
følger der også et arsenal af
handlingsmuligheder med, og jeg
tror på denne autonomi vil gøre
det hele meget mere håndterbart.
Så er der pludselig en mening med
hvorfor vi er til stede og følelsen af
at kunne gøre en forskel, uagtet
størrelsen, forestiller jeg mig også
er en følelse af kontrol.
For min professionelle holdbarheds
skyld, vil jeg dog for fremtiden
forsøge at lade mig smitte med
sympati frem for empati i mødet
med patienter og pårørende i
svær krise, men uden at gå på
kompromis med den oprigtige
emotionelle kontakt. En balance,
der er nem at intendere men
formentlig vil tage halve, hvis ikke
hele karrierer at mestre.
Med oplevelserne på afstand er jeg
igen bekræftet i, hvilket speciale
jeg ønsker at ende i, men jeg stiler
nu mod det med en fornyet respekt
for hvad det kræver af personlige
psykologiske værnemidler: Den
debriefende kollegiale samtale som
både første-, andet- og tredjevalg.
Af: Mo/MOK.red
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7 nederen ting
til Frank Jensen
...imens vi ønsker
at krænkelserne
aldrig fandt
sted og at
vo r e s h ve r d a g
ikke er præget
af systemisk
sexisme

s Høier

Af Andrea

d

//MOK-re

Af Andreas Høier //MOK-red

Fjollet forskning – Tandfeen favoriserer
En gruppe schweiziske forskere satte sig for at undersøge, hvor mange
børn tandfeen egentlig når frem til, hvilke faktorer der påvirker chancen for
at hun kommer på besøg, og om der er nogle forældremæssige faktorer,
som påvirker størrelsen af det beløb, hun lægger til gengæld for en tand.
Det gjorde de ved at udsende spørgeskemaer til 3617 småbørnsforældre,
hvis børn havde mistet mindst en mælketand. De fik svar på 1274 af de
udsendte spørgeskemaer og analyserede disse.
Resultatet af undersøgelsen viste, at tandfeen besøgte 71% af børnene. I
55,8% af tilfældene tog hun barnets tand til gængæld for penge, hvorimod
hun i 40,7 % af tilfældene lagde penge ved siden af tanden. I meget sjældne
tilfælde tog hun tanden uden at give noget igen. De fandt yderligere, at
tandfeen i gennemsnit lagde, hvad der svarede til ca. 50 DKK i bytte for
tanden. Derudover fandt de, at tandfeen diskriminerer børnene i forhold
til alder og køn. Tandfeen var nemlig i højere grad tilbøjelig til at besøge
de ældre børn, drengebørnene og de børn, der rent faktisk troede på
hende. Den pengesum tandfeen gav i bytte for tanden viste sig kun at være
afhængig af moderens, ikke faderens, sociodemografiske baggrund og
uddannelsesniveau. Derudover besøgte hun i højere grad børn fra vestlige
lande end ikke-vestlige lande.
De konkluderede altså, at tandfeen ikke besøger alle børn, og hun har klare
præferencer i forhold til hvilke børn, hun besøger. Chancen for at få besøg
af tandfeen er markant øget, hvis man tror på hende, og hendes betaling
for tænder afhænger af barnets moders sociodemografiske forhold.
Hvis du er interesseret i at læse hele artiklen, kan den findes i The Medical
Journal of Australias julenummer fra dec 2017:
Patcas R, van Waes HJ, Daum MM, Landolt MA. Tooth Fairy guilty of
favouritism! Med J Aust 2017;207:482-486.
Professor Jacob Rosenberg // Center for Perioperativ Optimering,
Gastroenheden, Herlev Hospital
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FADL UDFORDRER MØRKELAND, MADS &
MONOPOLET OG GENSTART MED NY PODCAST
Som stud.med. er vi så heldige at have vores helt egen fagforening FADL.
Er du allerede medlem, men er ikke helt helt sikker på hvad du overhovedet
skal bruge en fagforening til? Eller overvejer du om du skal melde dig ind? Så
har du heldet med dig, for FADL har lavet en podcastserie… Om FADL!

OVERRAS
K

END

E
Ved FADL overhovedet hvordan man laver en podcast? Er den værd at høre?
Det prøver jeg at give dig svar på i min anmeldelse af de første to afsnit af
FADLs podcast. Lidt om skribenten: Jeg hedder Sine. Jeg har været medlem
af FADL siden 1. semester (og har min forsikring gennem dem). Jeg interesserer
mig hverken for fagforeninger eller politik og ved generelt ikke meget om en
fagforenings arbejde. Tilgengæld er jeg lidt af en podcastkender og har hørt alt
fra gysere som Mørkeland til underholdning som Potterless, Mads og Monopolet, Hjernekassen på P1,
Fake Doctors, Real Friends. Derfor får du her mine kommentarer på
FADLs podcast.

GOD

De to første afsnit handler om hhv. overenskomstforhandlinger og
FADLs egen juridiske konsulent Klaus, og det er Morten, der er vært.
Indhold
Når man skal forsøge at forklare en fagforenings arbejde, kan det
hurtigt blive tørt, det er jo politik. Morten, der er vært, præsenterer,
at podcasten bliver en blanding af gæster fra fagforeningen og
caseoplæsninger. Sidstnævnte giver en smule klinik-vibes med, men
overordnet et fedt indspark i noget, der ellers kunne have været
virkelig kedeligt. I casepræsentationerne er Morten erstattet af en
behagelig kvindestemme, der læser en case op. I de to første afsnit handler de om eksempelvis
uretfærdige arbejdsforhold eller arbejdsgivere, der ikke vil give løn efter overenskomst. Indholdet
er relevant og en god introduktion til - ellers kedelig - politik for os, der ikke ved noget om det
i forvejen.
4/6 mikrofoner

Lyd
Podcasten starter ud med noget behageligt podcastmusik. Lidt a la Mørkeland, der har sin
velkendte startmelodi, har FADL også prøvet med en frisk tune, der indleder podcasten. Det
fungerer og giver podcasten en mere professionel lyd. Derudover er der en lille lyd når der er
et skift i fortæller, hvilket jeg først blev virkelig forvirret over, men så vænner man sig til at den er
der. Der er lige noget, med noget udrykning og lyde fra gaden i baggrunden en enkelt gang
eller to, men nu ved jeg heller ikke hvor mange lydisolerede rum med skum på væggene som
vores FADL-hus har. Under lyd vil jeg også lige sige, at vært-Morten er ret behagelig og han
har altså en god podcaststemme. Måske er det ikke helt dyre mikrofoner, men det er i hvert
fald en fornøjelse at lytte til.
5/6 mikrofoner

Overordnet indtryk
Som lægestuderende er vi helt vildt priviligerede på mange områder, heriblandt godtlønnede
studiejobs og juridisk hjælp med uoverensstemmelser med arbejdsgivere. Det kan vi takke FADL,
Foreningen af Danske Lægestuderende, for! Er du nysgerrig på, hvad vores fagforening laver,
og falder du i søvn bare ved tanken om at læse side op og side ned af politik, så er podcasten
en virkelig god måde at sætte sig ind i hvad der rører sig.
Du kan eksempelvis lytte til den næste gang du cykler til Hvidovre Hospital eller sidder i toget
på vej til Holbæk.
af Sine/MOK.red.

4.5/6 mikrofoner
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MOKOSKOPER
af Magic Myken
Sandheder hænger ikke på træerne. De hænger på
stjernerne, som nok engang har åbenbaret sig for MOK’s
medie. Hvis du ikke er til overraskelser, så læs alt om din
uge her:
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du ser Den Store Bagedyst, og beslutter dig for at gå
i køkkenet. 4 timer senere konstaterer du grådkvalt,
at dine pandekager ligner mere den placenta Timm
Vladimir engang kravlede ud af, end de ligner hans fjæs.
Du får flashback til 1., 3. og 5. semester og lægger dig i
fosterstilling på køkkengulvet. Du vågner næste morgen,
og konstaterer at det desværre ikke var en ond drøm.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Din kæreste inviterer dig ud med sine højkulturelle
venner. Du prøver at imponere dem, og siger at Jagten
er din yndlings dogmefilm. Du har aldrig følt så stor en
skam, og laver historiens dårligste falske telefonopkald,
og siger du desværre er nødt til at gå, fordi din onkels
kassettebåndoptager er gået i kludder.
Du oddser og opdager et hidtil ukendt talent for at gætte
antal hjørnespark i finsk seriefodbold.
Vædderen
20. marts - 19. april
*host*
Tyren
20. april - 20. maj
Du finder ud af du har været peanutallergiker, og det ikke
er normalt at blusse op og hige efter vejret hver gang man
spiser M&M’s. Du bliver mere eventyrlysten, og prøver
dig frem, indtil du redder dig en god gang listeria. Du
konstaterer at 45 kr er FOR billigt for thaimad.
On the bright side: Du er nu to erfaringer rigere!
Tvillingen
21. maj - 20. juni
IKKE MERE PIS! Der skal nye boller på suppen! Du
gennemtrumfer at I skal have din South Park plakat op at
hænge i stuen, og du gider ikke mere kikærtegryde. Du og
din kæreste indgår et godt kompromis, hvor den kan få lov
til at hænge bag skabet, og du accepterer kikærtegryden.
Du ser det overordnet set som en sejr.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Du har investeret 20 måneders SU-lån i et feriecenter i
Uganda. Du ser “The Mole” og indser, at du i virkeligheden
er medejer af en nordkoreansk våbenfabrik. Du kommer
frem til, at hvis du bruger noget af overskuddet på at melde
dig ind i “3-om-1”, så kan den nok godt stadig forsvares.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du har ikke savnet en vaskemaskine den sidste måned
hvor den har været i stykker, men der opstår krise, når der
skal palperes hofte på dig foran klassen, og du konstaterer
at der er bremsespor både på indersiden og ydersiden
af dine underbukser. Du tænker hurtigt og smider også
underbukserne. Det er ikke din uge. Men hey - det går
stadig bedre end for Morten Østergaard.
Jomfruen.
23. aug. - 22. sep.
Du øver dig i at bounce din booty ligesom Cardi B, men
bliver udskammet på nettet for kulturel appropriation.
På studiet er du flyvende! Du stiller flere og længere
spørgsmål til forelæsningerne. I mellemtiden kommer der
færre og færre medstuderende. Du tænker at de nok ser
med derhjemme på zoom. Påtalen fra studiesekretæren
tager du ikke så alvorligt. Du bliver til sidst hjemsendt
grundet “coronatilfælde på holdet”, og eftersom du var
den eneste fremmødte, læser du efterhånden skriften på
væggen.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Dine tommelfingre er ustyrlige! Du køber en Gameboy! Du
genaktiverer din Tinder! Du analeksplorerer på livet løs!
DE KAN IKKE FÅ NOK! Du tomler hele vejen til Thisted, og
klemmer bumser, selv de tvivlsomme!
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du begynder til svømning fordi du aldrig har lært at
svømme, men må starte på børneholdet. Øv når Dalton
på 8 år overhaler dig med en blanding af brystsvømning
og hundesvømning. Dit badetøj er lige et nummer for lille,
men det får din numse til at se virkelig stram ud.
Børn er onde og klorvand smager ikke godt.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Nyt semester, ny studieteknik. Du beslutter dig for at
memorere hele bevægeapparatets anatomi ved hjælp af
Haikudigte. Du når at sige det til alle du overhovedet kan
finde, for at lyde interessant, men bryder sammen kl 04:32
om morgenen, da det stadig ikke er lykkedes dig at lave
et rim med nervus ulnaris.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du kan ikke vente på at det bliver jul, og I får nissevenner
på arbejdet. Du tager forskud på løjerne og gemmer
gedeost i din roomies skoletaske. Du har lige glemt at han
er i Corona-isolation i sommerhus, og der opstår akavet
stilhed da han 2 måneder senere kommer hjem, og du
i mellemtiden har glemt alt om osten. Du vælger at gå
i offensiven og smide roomien ud, fordi “DU FUCKING
ALDRIG TAGER OPVASKEN; OG DER LUGTER AF LORT!!”
I kampens hede havde du glemt at det er din roomies
lejlighed, og du flytter hjem til dine forældre.

