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DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE
Psykiatrigruppen for Medicinstuderende (PMS)
I PMS er vi helt vilde med psykiatri – både børne-, ungdoms- og
voksenpsykiatrien!

ONSDAG

Vores gruppe består af medlemmer på forskellige stadier i deres rejse
gennem psykiatriens verden. Nogle har ikke den store viden om eller
har netop for nyligt stiftet bekendtskab med psykiatrien, mens andre
altid har drømt om at blive psykiater. Det vi har tilfælles, er dog, et
ønske om at lære mere om de psykiatriske diagnoser og patienter. I
gruppen arbejder vi sammen om at øge interessen for og viden om
psykiatrien. Dette gør vi bl.a. ved at finde dygtige undervisere, som
kan holde spændende foredrag og master classes.
Vi er også en socialgruppe, og i løbet af året holder vi bl.a. sommerfest,
generalforsamling med ost og vin, en hyggelig hyttetur (hvor vi
mødes med psykiatri interesserede medicinstuderende fra andre
universiteter) - alt sammen så vi kan lære hinanden bedre at kende!

MOK udkommer.
Andreas ser fodbold

TORSDAG
Mo skal til møde med en pomfrit
Sine spiser en pomfrit

FREDAG

Uanset om det er det faglige eller det sociale, som tiltrækker, så kom
med til et månedsmøde og hør om vores gruppe. Vi elsker at se nye
ansigter, og det er altid helt uforpligtende. Både medlemskab og
deltagelse i arrangementer er GRATIS, og alle semestertrin er mere
end velkomne!

Maria får ordnet hår
Mo ordner hår (ikke Marias)

Følg med i gruppens arrangementer og møder på Facebook:
Facebook side: PMS – Psykiatrigruppen for medicinstuderende
Facebook gruppe: PMS – Psykiatrigruppen for medicinstuderende

LØRDAG
Maria ser på dyr
HALLOWEEN-FEST!!!!!

Kontakt os endelig via mail:
pmsmedicin@gmail.com

... nå nej

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Birte er i byen

MANDAG
MOK deadline 12.00

TIRSDAG
Drengene pudser briller
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Q-hvad for noget
Der er snart valg i USA. Vægter amerikanerne stabilitet og kontinuitet højest, eller væger de det friske pust i
form af udfordreren Joe Biden? Hvem ved?
Valget må siges at være historisk: Aldrig har vi stået midt i en pandemi som denne under et valg, aldrig har
kandidaterne været så gamle som de er nu, og sjældent har der været så skarpe linjer tegnet op mellem de
to fløje.
Et tilbagevendende tema i valgkampen har været det mystiske “QAnon”, som Donald Trump flere gange er
blevet konfronteret med, fordi han nægter at tage afstand til gruppen. Men hvem er de, og hvad vil de?
De første byggesten til QAnon blev lagt i 2017, da en bruger kaldet “Q” på 4-chan - et mørkt sted på internettet, hvor højreekstremister anonymt deler indhold fyldt med stavefejl - begyndte at dele miskrediterende
påstande om demokratiske ledere. Q påstår at have “Q-clearence”, og er altså inde i kernen af det amerikanske statsapparat.
Han har løbende delt kryptiske beskeder, som der er blevet fortolket på. En af de mest kendte konspirationer
er den såkaldte “Pizzagate” hvor 4chan brugerne sammen fik ræsoneret sig frem til, at demokraterne til okulte
møder misbrugte børne-sexslaver i kælderen til et pizzeria. Konspirationerne
er evigt forandrende, og gisninger bliver til sandheder på et splitsekund. Der
blev arbejdet videre på teorien og man fik hurtigt kortlagt det kodesprog
som de benyttede i mails. F.eks. betød pizza kvindelig, ost betød ung pige,
hotdog stod for mand, og pasta for ung mand. Og svaret på alt dette: Donald
Trump er sendt fra Gud, for at bekæmpe disse uhyrlige misgerninger.
Prøv at tænke over hvor absurd det er. I dansk skala ville det svare til at
påstå, at fremtrædende medlemmer af Socialdemokraterne havde sex med
børn. At påstå de var med til at lave lave offentlighedsloven for at dække over det
statskontrollerede misbrug. At påstå at de tvang restaurantioner til at lukke kl 22, så de
kunne udføre deres uhyrlige tendenser i ro og mag. At det skulle have nogen betydning,
at vores kulturministers favoritalbum er “Absolute Music 2”, med numre som “Who’s Gonna
Ride Your Wild Horses” og “Cruel Little Number” af The Jeff Healy Band. Ved I hvem der
også lavet et “ondt lille nummer, og hed Jeff”. Jep, Jeffrey Epstein. Ringer det en klokke?
Det var pædofilen, som tilsyneladende skulle have været med i i en sexring. Kender vi
andre lysky underground ringe? Cityringen! Og hvem står bag den? The one and only Frank
Jensen (som også er fra StøvRING!!!?!). Og nu vi er ved det: Hvad laver chefredaktøren på
Danmarks mest inflydelserige medicinerblad i Cityringen, på det her billede, redaktionen
er kommet i besiddelse af??
Og hvad er det egentlig Mette og Kofoed snakker om på de
sociale medier? Twitter og Facebook gør jo alt hvad de kan for
at censorere Qanons teorier. Det begynder at lugte det her...

Af: Anders /MOK.red
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Vi søger en medicinstuderende på minimum
10. semester, til opstart af et internationalt
randomiseret klinisk forsøg og muligt PhD forløb
på Neonatalklinikken, Rigshospitalet.
Vi er et internationalt konsortium af forskere, som udfører det randomiserede kliniske
forsøg SafeBoosC III (Safeguarding the Brains of our smallest Children, www.safeboosc.
eu), hvis formål er at undersøge effekten af intensiv terapi vejledt af cerebral oximetri
monitorering (NIRS) hos ekstremt for tidlig fødte børn. Forsøget udgår fra Neonatalklinikken
på Rigshospitalet med Professor Gorm Greisen som Coordinating Investigator, og for nu er
60 afdelinger fra 19 forskellige lande aktivt i gang med at inkludere børn.

ANNONCER

Mulighed for anæstesiologisk forskning om patientovervågning og anvendelse af kunstig intelligens
Non-invasiv intraoperativ vurdering af vævsperfusion ved major kirurgi
Forskningsprojektet ’Wireless Assessment of Respiratory and circulatory Distress’(WARDprojektet) på Anæstesiafdelingen ved Rigshospitalets Center for Kræft og Organkirurgi, søger
en engageret og nysgerrig kandidatstuderende på medicinstudiet til en 1-årig prægraduat
forskningsstilling fra januar 2021.
Du kommer til at arbejde med højrisikopatienter, få indblik i den nyeste datavidenskab, og
samarbejde med personale på sengeafdelinger hver dag.

Vi er nu ved at planlægge det næste internationale randomiserede kliniske forsøg, SafeBoosC
IIIx, som har til formål at undersøge effekten af interventionen hos en bredere gruppe af
nyfødte børn, som får behov for intensiv terapi i neonatalperioden. Vi er overbevist om, at
vi har de bedste forudsætninger for at udvikle og gennemføre SafeBoosC IIIx, da vi har et
stærkt konsortium bag os og succes med implementering og eksekvering af SafeBoosC III.

WARD-projektet (Wireless Assessment of Respiratory and circulatory Distress), som
udgår fra DTU, Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. WARD-projektet skal definere,
udvikle og implementere næste generations trådløse monitoreringssystem for indlagte
højrisikopatienter og reducere forekomsten af komplikationer og sundhedsudgifter.
Projektet inkluderer patienter der har fået foretaget stor mave/tarm-, ortopæd- og karkirurgi.

SafeBoosC III har tilknyttet en Trial Manager/PhD studerende på fuld tid, som har
været ansvarlig for opstart af forsøget, herunder udvikling af protokol, statistisk
analyseplan, fondsansøgninger, Standard Operating Procedures, centrale og lokale
datamonitoreringsplaner samt andre forefaldende opgaver. Ligeledes er Trial Manageren/
PhD studerende ansvarlig for den daglige eksekvering af forsøget, herunder daglig kontakt
med de lokale forskere, data monitorering og andre forefaldende opgaver. Da forsøget
eksekvereres på tværs af Europa, Kina, Indien og USA, er der (uden for COVID-19 tider) en
del rejseaktivitet med deltagelse i internationale konferencer. Trial Manageren er desuden
ansvarlig for at arrangere et årligt SafeBoosC investigatormøde i København.

Formålet er dels
•
At udvikle et app-baseret system til at lette sygeplejerskers arbejde ved at
automatisere målinger af patienternes vitalparametre så de vises på smartphone.
•
At bruge maskinintelligens (AI) til at sortere signalerne, så der kun alarmeres om
afvigelser, der er prædiktive for komplikationer.

Da vi forventer at strukturen i SafeBoosC IIIx vil bygge på SafeBoosC III, søger vi nu en
medicinstuderende til, under vejledning og sammen med styregruppen, at udarbejde en
forsøgsprotokol som skal publiceres i et international peer-reviewed tidsskrift. Du vil blive
førsteforfatter på artiklen og vil ligeledes blive ansvarlig for at søge fondsmidler til SafeBoosC
IIIx. Såfremt vi opnår finansiering, vil du blive tilbudt ansættelse som Trial Manager på
SafeBoosC IIIx i et tre-årigt PhD forløb.
Arbejdet med at skrive protokol og søge fondsmidler er ulønnet, men vi kan tilbyde at
protokolartiklen bruges som kandidatopgave, evt. i kombination med 11. semesters
forskningsperspektiv. Opstart er dog hurtigst muligt.
Udover at være på slutningen af kandidaten, forventer vi følgende af dig:
•
Betydelig erfaring med skriftligt arbejde på engelsk i faglig sammenhæng, gerne
dokumenteret ved publikationer som førsteforfatter, i internationalt peer-reviewed
tidsskrift (vedhæft det i ansøgningen, også selvom det endnu ikke er publiceret).
•
At du har stærke organisatoriske og kommunikative evner
•
At du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt
Ansøgning og CV bedes sendes til medicinstuderende Marie Rasmussen
(marie.isabel.skov.rasmussen@regionh.dk). Spørgsmål kan rettes på mail eller telefon til
Marie (+45 50 25 25 00) eller læge og Trial Manager/PhD studerende Mathias Lühr Hansen
(mathias.luehr.hansen@regionh.dk) (+45 27 14 21 44)
Ansøgninger vil blive vurderet løbende indtil den rette
kandidat er fundet, hvorefter jobopslaget tages ned.

SATS MÅNEDSMØDE OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 4/11
Livet som læge eller medicinstuderende på et hospital kan byde på oplevelser som ikke
skal parkeres, men håndteres. DEBRIEFING OG DEFUSING I ANÆSTESIEN er temaet for
månedsmødet onsdag den 4. november hos SATS.
Derudover vil der være ekstraordinær generelforsamling, da to poster i den nye bestyrelse
skal vælges ind, samtidig med at der skal stemmes om en mindre ændring i vedtægterne.
Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og god mulighed for nye medlemmer at
høre hvad vi laver i foreningen.
Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 4. november kl. 16.15 (Se lokation på FB-eventet)
Hvem er du?
Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv
medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’
månedsmøder og foredrag.
Medlemskontingent koster 50 kr. om året og giver mulighed for
deltagelse i en lang række arrangementer og kurser, som udelukkende er for medlemmer.
Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter.

Dine opgaver
Du vil deltage i patientinklusion, opsætning af udstyr, daglige tilsyn samt indtastning af data.
Du får et datasæt som du kan tage udgangspunkt i til dit kandidatspeciale og din artikel.
Vores forventninger er at du er selvstændig, mødestabil og nysgerrig på den nyeste
teknologi. Resten skal vi nok vise dig.
Ansættelsen kan kombineres med forskningssemester og et semester med orlov.
Forskningsprojektet er meget aktivt og består i øjeblikket af 2 forskningsansvarlige
overlæger, 2 post.doc., 6 ph.d.-studerende, 4 prægraduate forskningsårsstuderende, og 3
forskningssygeplejersker.
Vi tilbyder
•
Et lærerigt miljø med højt tempo.
•
Daglig supervision og sparring hos kollegaer.
•
Stipendiat efter aftale afh. af din SU situation.
•
Et selvstændigt kandidatprojekt indenfor WARD med mål om publikation i et
internationalt peer-reviewed tidsskrift.
Ansøgningsfrist: 6. november 2020. Vedlæg kort motiveret ansøgning, og kort CV. Gerne
med vægt på din erfaring med teknologi.
Sendes til Eske.Kvanner.Aasvang.01@regionh.dk
Har du spørgsmål til jobbet, eller ønsker du at søge stillingen, kan du kontakte os:
Ph.d. studerende
Jesper Mølgaard
Center for Kræft og organkirurgi, Rigshospitalet.
Tlf: 40 15 69 14
Jesper.moelgaard@regionh.dk
Forskningsansvarlig
Eske Kvanner Aasvang
Forskningsansvarlig overlæge, dr.med.
Center for Kræft og organkirurgi, Rigshospitalet.
Tlf: 3545 0802
Eske.Kvanner.Aasvang.01@regionh.dk

PMS - Masterclass - Psykodynamisk Psykoterapi
Online oplæg pga. Corona
Så er det tid til endnu et af PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderendes famøse
masterclasses! Denne gang handler det om Psykodynamisk psykoterapi, og i den anledning
har vi inviteret Bent Rosenbaum overlæge, PCK/Psykoterapeutisk Klinik, til at kommer og
undervise os.
Psykoterapien havde sit udspring fra vores alle sammens Freud, og er en disciplin som
er omgærdet af meget mystik. Mange tror måske det ikke engang bruges til behandling
længere i dag. Dette er dog slet ikke sandt, og der findes mange skoler for psykoterapi
der bliver brugt i forbindelse med behandlingsforløb i dag med rigtig fine resultater.
Psykoterapien har dog ændret sig fuldstændigt fra Freud og frem til nu, hvorfor vi i PMS
synes det kunne være lidt mere interessant at høre om hvad det går ud på i dag.
Vi ville så gerne invitere jer på kage og real life workshop/masterclass med Bent, men
fordi Corona, bliver det på zoom. Vi laver ikke deltagerbegrænsning denne gang og alle
medicinstuderende er meget velkomne til at deltage.
Masterclassen foregår onsdag d. 11 november kl. 16.00-18.00 med forbehold for ændringer
i tidspunktet. Det er gratis, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og snakke med
Bent undervejs.
***ZOOM link: https://ucph-ku.zoom.us/j/65491875929
Find begivenheden på vores FB gruppe og tryk ”deltag”, så I kan følge med i nyheder og evt.
ændringer: https://www.facebook.com/
groups/26825007509
KH PMS
Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

ANNONCER

“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

.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. november til
Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende
morten.lund@sund.ku.dk

Er du interesseret i tropemedicin og kardiologi?
Læs mere her!

Stud.med. søges til forskningsår i tropemedicinsk kardiologi ved Hjertemedicinsk
Forskningsafsnit, Herlev-Gentofte Hospital
Projektet tager udgangspunkt i en nyopstartet biobank fra Amazonas i Brasilien, som
indeholder ekkokardiografier (ultralydsscanning af hjertet), blodprøveanalyser og
spørgeskemabesvarelser fra lokalbefolkningen. Biobanken er et internationalt samarbejde
mellem Herlev-Gentofte Hospital og Federal University of Acre. Forskningsprojektet foregår
i Danmark.
På baggrund af data fra biobanken vil det være muligt at undersøge hjertemedicinske
parametre (ekkokardiografi, EKG, biomarkører) hos patienter, der tidligere har haft en
tropemedicinsk infektion. Din primære opgave vil være at undersøge sammenhængen
mellem dengue virus og hjertesygdom - men projektet kan tilpasses efter ønske.
Undervejs vil du blive oplært i at analysere ekkokardiografier, deltage i et statistikkursus og
lære at kode i STATA. Der vil være mulighed for international kongresdeltagelse ved antaget
abstract. For projektet kan du forvente mindst ét førsteforfatterskab, som kan bruges i
forbindelse med bachelor- eller kandidatprojekt.
Du vil få forskningserfaring i et livligt og spændende miljø med andre medicin- og PhDstuderende på Gentofte Hospital. Der vil også være mulighed for at blive inddraget i andre
projekter på afdelingen.
Tidligere forskningserfaring er en fordel, men det er ikke et krav. Du skal være indstillet på
at søge om midler til løn, hvilket skal opstartes hurtigst muligt. Optimalt vil forskningsåret
begynde fra januar/februar 2021 og have en varighed af 6-12 måneder.
Hvis du er interesseret, så send CV og motiveret ansøgning (maks. én side)
senest 6. november 2020 til:
Læge, Ph.d. Philip Brainin (philip.henrik.brainin.jensen.02@regionh.dk)
Skolarstipendiat Alma Scheel Wegener (alma.scheel.wegener.03@regionh.dk)
Læge Anna Engell Holm (annaengellholm@gmail.com)
Lektor, læge, Ph.d. Tor Biering-Sørensen
Cardiovascular Non-Invasive Imaging Research Laboratory (CIRL)
Samtaler med potentielle kandidater forventes at ske start november 2020.
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Student søges til lægesekretærarbejde i stor
øjenlægepraksis
Vi ligger lige ved Glostrup station. Vi er 5 læger, 3 sygeplejersker og 4 lægesekretærer. Dit
job bliver primært at lave avancerede fotografiske undersøgelser (inkl. Okulær coherens
skanning), måle patienters syn, refraktion og øjentryk. Der kan også blive tale om andre
opgaver som at indkalde patienter til operation, assistere til operation, suturfjernelser m.m.
Du skal kunne arbejde struktureret og effektivt, og vi forventer at samarbejdet skal strække
sig over mindst 2-3 år, så du skal ikke være i slutningen af studiet. I starten skal du arbejde
hver torsdag fra kl. 15-19, men yderligere timer kan aftales. Konkurrencedygtig løn.
Tiltrædelse : hurtigst muligt.
MVH,
Øjenlægerne Glostrup Centrum
Stationsparken 21
2600 Glostrup

www.ojenlaegerne.dk
ojenlaegerne@live.dk
Tel. 4352 2051 (spørg efter Niels)

Forskningsinteresseret stud.med. søges til 12.
måneders skolarstipendiat i forskningsprojekt om
ekkokardiografi og hjerterytmeforstyrrelser
Har du lyst til at forske i hjerterytmeforstyrrelser og ICD/ pacemaker behandling og samtidig
lære om ekkokardiografi?
Vi søger en stud.med. til at hjælpe med at organisere og analysere nogle af vores kliniske
projekter. Start snarest muligt ved Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Du vil arbejde sammen med den projektansvarlige, få del i ansvar for inklusion af patienter,
dataindsamling og organisering af data. Du vil få dit eget projekt, omhandlende maligne
arytmier og ekkokardiografi. Projektet kan bruges som kandidatopgave og der stiles mod
en videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter.
Du skal være lærenem og flittig. Dine daglige opgaver vil være bestå i at inkludere patienter,
organisere allerede eksisterende data samt analysere ekkokardiografiske undersøgelser. Der
vil være mulighed for at også at udføre ekkokardiografier selv.
Lyder det som noget for dig? Eller har du spørgsmål?
Lønnen udgør 10.000 kr/mdr
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) til den projektansvarlige. Frist: 3. nov 2020.
Vi ser frem til at høre fra dig!
Projektansvarlig
Afdelingslæge, PhD Niels Risum
e-mail: niels.risum.01@regionh.dk
tlf +45 35456995
Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Professor, Overlæge, Dr med, Jacob Tfelt-Hansen
Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Interesserer du dig for gynækologi og obstetrik og
har du lyst til at prøve kræfter med forskning og
artikelskrivning?
Forskerperspektiv på Gynækologisk og obstetrisk afdeling på Herlev hospital forår 2021
Vi søger to forskningsårsstuderende til Forskerperspektivet på 11. semester foråret 2021. Vi
vil undersøge hvordan hysterektomi påvirker risikoen for henholdsvis urogenitalt prolaps
og urininkontinens i en stor kohorte af kvinder. Data og godkendelser ligger klar. Dit
hovedarbejde vil være at designe den endelige analyse i diskussion med forskningsgruppen,
at fortolke resultaterne og at skrive artiklen.
Det tilbyder vi
•
Du kommer til at indgå som en del af et inspirerende forsker-miljø med højt til loftet
•
Et projekt hvor data ligger fuldstændig klar og du derfor kan fordybe dig i spændende
epidemiologiske og metodiske overvejelser om analyse-design, fortolkning og selve
skrive-processen
•
Vi regner med at du kan nå at analysere data og skrive en artikel som kan publiceres i
et internationalt tidsskrift i løbet af det halve år (selve publikationen trækker altid ud
så den bliver sikkert først publiceret efter dit forsknings-semester)
•
Du vil skrive dit kandidatspeciale under erfaren vejledning af professor, ph.d.studerende og epidemiolog
Det forventer vi af dig
•
Du er interesseret i forskning og har lyst til at skrive en artikel
•
Du har lyst til at arbejde med epidemiologi
•
Du skal på ”forskerperspektivet” på 11. semester i foråret 2021
•
Du har lyst til at medvirke til et godt arbejdsmiljø
Hvis du synes det lyder som noget for dig, så send en ansøgning snarest muligt til Karen.
ruben.husby.02@regionh.dk med lidt om dig selv og hvorfor du har lyst til at være en del
af forskningsgruppen (max 1 side) og vedlæg et kort cv.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Karen Ruben Husby, læge, ph.d.-studerende og Niels Klarskov, professor, overlæge

Helleflynderen betaler
dig godt
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Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende

Har du interesse for psykiatri og forskning?

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de
bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Frist for deltagelse er den 8. januar 2021.
Psykisk sygdom er både i omfang og udgifter på linje med kræft, diabetes og
hjertekarsygdomme og det er én af de største årsager til ulighed sundhed, hvorfor det også
er flyttet helt op på den sundhedspolitiske dagsorden. Mennesker med psykisk sygdom
dør i gennemsnit tidligere, tjener mindre, har lavere uddannelse og er oftere uden arbejde
sammenlignet med resten af befolkningen.

Har du lyst til at prøve kræfter med forskning i et 1-årigt skolarstipendie eventuelt kombineret
med din kandidatopgave?
Så kan det være, det er DIG vi søger.

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med
regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk
Selskab for Distriktspsykiatri
Psykiatrien udvikler sig med hastige skridt, og formålet med prisopgaven er at
fremme medicinstuderendes interesse for specialerne børne- og ungdomspsykiatri og
voksenpsykiatri, og herigennem give deres bidrag til at styrke området.
Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver
præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.
Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør
eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør
desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, at man kan mestre
disse.
Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense,
Ålborg og Københavns universiteter, kan deltage. For at ligestille studerende fra alle fire
medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt.
KRAV TIL DELTAGELSE
Opgaverne indsendes elektronisk senest fredag d. 8. januar 2021 til:
IWI@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri 2020
Vinderen kontaktes direkte. Der må forventes op til to måneders bedømmelsestid.
Der offentliggøres et kort resumé af vinderopgaverne i relevante faglige tidsskrifter/
nyhedsmedier og på Danske Regioners hjemmeside
FORMKRAV
•
Personer der tidligere har deltaget i konkurrencen, kan ikke deltage igen.
•
Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil blive frasorteret.
•
Et resumé af opgaven skal kunne offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside
•
Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/anslag (med mellemrum) alt inklusiv
med undtagelse figurer/tabeller samt referenceliste.
•
Der må maksimalt være 6 tabeller/figurer.
•
Der må maksimalt medtages 40 referencer.
•
Der stilles ikke krav til opgavens opbygning. Det står således den studerende frit
for at medtage abstract, bilag m.v. – såvel abstract og bilag vil imidlertid tælle med
i de 18.000 anslag.
•
Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyttet bedes navnet oplyst.
•
Er der tale om en opgave med flere forfattere, skal der redegøres for indsenders/
indsenderes selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelse

Som forskningsårsstuderende til projekt om bipolar lidelse på et stort dynamisk
igangværende klinisk projekt på Rigshospitalet.
Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC), Psykiatrisk Center København,
Rigshospitalet søger en medicinstuderende til en 1-årig forskningsstilling som skolar
stipendiat.
Du vil blive tilknyttet BIO studiet (The Bipolar Illness Onset study) i et år, med opstart
omkring januar/februar 2021 eller efter aftalt. Professor Lars Kessing vil være hovedvejleder
og ansøger om midler til skolarstipendiet.
BIO-studiet er et stort igangværende klinisk forskningsprojekt, der køres af læger, psykologer
og studerende på psykiatrisk forskningsenhed på Rigshospitalet. Overordnede formål er
at finde biomarkører, der i fremtiden kan forbedre diagnostik og behandling inden bipolar
lidelse. Data og informationer samles ind på hhv nydiagnosticerede bipolare patienter, deres
førstegrads slægtninge og raske kontroller. Inklusionen forventes færdig i løbet af 2020, og
alle inkluderede deltagere følges efter inklusion årligt i fem år.
Den studerende vil komme til at få sit eget særskilte forskningsprojekt, som en del af det
samlede BIO-studie.
Arbejdsopgaver
•
Booking af deltagere til follow-up besøg og årsbesøg
•
Se patienter, slægtninge og kontroller til opfølgende besøg
•
Deltage i møder og dagligt arbejde vedrørende follow-up delen af studiet, og herunder
indsamle data til dit eget projekt
•
Analysere data og udarbejde dit kandidatspeciale
•
Analysere, i samarbejde med dine vejledere, data til en videnskabelig artikel til
publikation
•
Arbejdsopgaverne udføres i en fleksibel fuldtidsstilling 37t/ugen.
Vi søger en medicinstuderende der
•
Er selvstændig, struktureret og arbejdsom
•
Er på kandidat-delen af sit studie
•
Gerne har erfaring med psykiatri og evt med at tage blodprøver (ellers vil du blive
lært op)
Vi tilbyder
•
Ansættelse som lønnet forskningsårsstuderende (10.000kr/mdr) i 12 mdr
•
En grundig introduktion til forskningen og det psykiatriske speciale
•
Grundig oplæring og tæt supervision af alle anvendte kliniske procedurer
•
Et inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer, en humoristisk omgangstone og
hjælp at hente, når der er udfordringer
•
Mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til forskningsformidling via deltagelse
i møder, konferencer og oplæg internt og eksternt.
Ansøgningsfrist
Mandag d 9. november 2020 kl 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 46
Motiveret ansøgning (max 1 A4-side) CV (max 1 A-4-side) og karakterudskrift sendes til: Kimie
Sletved, læge, ph.d-studerende: kimie.stefanie.ormstrup.sletved@regionh.dk
Ved spørgsmål: 51 42 43 16

Fredag d. 30/10

Jeg har
ikke flere
mundbind!

Af Sine, MOK/red.
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I sidste uge sad jeg i min nedslidte lejlighed badet i sved, blod og tårer, alt imens jeg prøvede at skelne Hidrosadenita
Surparativa fra Epiglottis Acuta. Dette forekom mig nødvendigt, for at jeg som individ en dag skal ud og redde
menneskeheden fra bumser i deres svælg. Alt imens at dette foregik sad nogle uansvarlige individer ovre i MOKs
fornemme lokaler i Studenterhuset. De var badet i Photoshop og inDesign og havde godt gang i at forråde mig
og min integritet i et nederdragtigt justitsmord. Jeg blev taget hårdt bagi af en mine egne! Og JA. I VED ALLE
HVAD JEG TALER OM. Jeg hentyder selvfølgelig til halvsiden om Frank Jensen, hvor der nederst stod....andreas....
høier...... Først og fremmest hedder jeg Andreas Höier. Altså med ö og ikke ø. Tænk engang at selv én af mine
nære venner ikke vidste det. Dernæst at stille mig til ansvar for et indlæg om Frank Jensen, når jeg knap nok ved,
hvad han har gjort, fordi jeg har været begravet i uddybbet viden om diverse synstyrker og deres betydning for
bedømmelsesevnen. Hvem var dette menneske, som velvidende misbrugte sin magt til at dolke mig i ryggen, alt
imens jeg helt uvidende sad og smilte derhjemme. Jeg kan huske jeg sad på en gammel brugt læderstol og læste
om otorhinolaryngology, da jeg fik en notifikation, om at det nye MOK var udkommet. Jeg var så blind, åh hvor
blev jeg glad. Og jeg skulle endda igennem de første 13 sider af ren og skær skolebladslykke, før jeg til min store
smerte så, at jeg på side 14 var blevet skriftligt befamlet. Hvor var samtykken, medmenneskeligheden og hvor var
resten af redaktionens opråb over for dette overgreb. Da jeg nogle dage senere stadig rystet fik fat i det fysiske
bevis, kunne jeg endvidere se at billederne i artiklen var i lav kvalitet. Jeg gentager. I LAV KVALITET! SOM
OM JEG NOGENSINDE KUNNE FINDE PÅ AT BEGÅ SÅ BANAL EN FEJL! Jeg græd og græd og græd
og græd, ja altså jeg græd virkelig meget. Dags dato mødte jeg så nedslået op på redaktionen i håb om, at jeg og
denne djævel af et menneske måske kunne forsones. Men ak, vedkommende havde ingengang anstændigheden
til at konfontere mig ansigt til ansigt. Ja, så nå I ser dette kære læsere, så husk ej på det sjove Frank Jensen billede i
MOK08/2020, men tænk på historien om en dreng, der prøvede at skelne strabismus fra staphlycoccus. En mand,
der blev gjort til dreng, og som aldrig genvandt sig selv fordi en grundlæggende tillid var blevet taget fra ham.

Invitation
Virtuel Tour de Sjælland den 03.11.2020 kl. 17:00-18:30
Undervisere og læger fra Region Sjællands sygehuse og psykiatri fortæller
om uddannelses- og forskningsmulighederne på Region Sjælland-sporet
ZOOM: https://ucph-ku.zoom.us/j/65456012727
•
•
•
•

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

Alice ‘Lorte’ Herrlin \\ MOK-red

En forsømt fortælling pt.II

FADL KØBENHAVN SØGER NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR)

TR-gruppen består af tre tillidsrepræsentanter. TR arbejder med at varetage FADLmedlemmernes interesser. Én af de nuværende bliver læge efter dette semester, så der
skal ansættes en ny med start januar.
De har følgende arbejdsopgaver:
• Assistance til FADL-medlemmer, der har spørgsmål eller problemer med deres løn- og
arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø på en af FADLs overenskomster (SPV-/VT-overenskomsten,
lægevikaroverenskomsten og simulationsoverenskomsten).
• Støtte medlemmer, der overvejer at rejse en sag overfor deres arbejdsgiver og af den
ene eller anden grund ikke ønsker at gå direkte til arbejdsgiveren.
• Halvårlig deltagelse på holdmøderne på Københavns Vagtbureaus faste FADL-vagthold
for at drøfte ansættelsesmæssige emner.
• Deltagelse i møder med Københavns Vagtbureau om konkrete sager og generelle tiltag
overfor SPV-og VT-vagttagere.
• Orientere nyuddannede SPV’ere om deres løn- og ansættelsesvilkår som sygeplejevikarer.
• Støtte FADLs arbejdsmarkedsudvalg; især med at udvikle flere og nye jobmuligheder for
lægestuderende i hele Danmark.
Juristerne i FADLs Hovedforening hjælper tillidsrepræsentanterne i juridiske spørgsmål
og overtager sager, som TR ikke kan løse i direkte dialog med medlemmerne og
deres arbejdsgiver. Som en del af den direkte kontakt til FADL-medlemmer om deres
arbejdsforhold (ca. 35-45 timer pr. semester), vil tillidsrepræsentanterne på skift få fast
kontortid på ca. 3 timer hver anden uge til sagsbehandling og udviklingsarbejde rettet
mod FADLs medlemmer. Denne ordning er ny, og den nye tillidsrepræsentant får derfor
mulighed for at bidrage til udviklingen af dette nye arbejdsområde.
Du bliver ansat i FADL København. Aflønning sker efter SPV-overenskomsten for
lægestuderende. Arbejdstiden er fleksibel og aftales mellem de tre tillidsrepræsentanter
for et semester ad gangen.

Krav til ansøgere
Du skal:
• Være medlem af FADL
• Have bestået SPV-kursus
• Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde eller andre poster i FADL er en fordel men ikke et krav.
Semestertrin er underordnet. Tillidsrepræsentantarbejdet er dynamisk og i udvikling, hvorfor vi
gerne ser, at du har en masse gå-på-mod, og i samarbejde med TR-gruppen og FADLs politisk valgte
lægestuderende kan komme med gode ideer og føre dem ud i livet. Det er et spændende og fleksibelt
arbejde, som man lærer meget af.

Ansøgningsfristen er d. 17. november
Send din ansøgning til tillid@fadl.dk.
Ansættelsessamtaler er i uge 48 (d. 23.-27. november) om eftermiddagen.
Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter
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Panums flotteste brysthår er kåret!
Vinderen af M-bogen fra
FADLs Forlag er:

Dogukan
Jesper
Gür
Stort tillykke med både bog og brysthår.

Af Sine MOK/red.

10

|

REDAKTIONELT

HvAd eR eN trÆsTuB?
I lørdags blev afsnit 4 af den store bagedyst sendt, hvilket i sig selv er rimelig fredeligt. Lige indtil
mesterbagerforklædet deles ud og jeg får min chokolademuffin durk ned i trachea. Temaet er ‘Ud i naturen’ og
mesterværket skal være MED TYDELIG INSPIRATION FRA EN TRÆSTUB. Hvad er en træstub spørger du så. Jo
det er såmænd den STUB der er tilbage når du har fældet et træ, medmindre du spørger den nykårede mesterbager
og MoLekylÆrbioLoGisTuDeReNde Mads, som vandt mesterbagerforklædet med sin træSTAMME. Opgaven var
tydeligt misforstået og det blev påpeget af begge dommerne. Bevares, chokoladetempereringen var perfekt og
kaffemoussen smagte himmelsk og Mads lignede en drøm men DET VAR IKKE EN TRÆSTUB. Fint nok, hans andre
kager var jo sikkert også meget bedre end de andre deltageres, ja. Bortset fra nej. Max med sine tyske rødder og
den dertilhørende perfektionisme præsterede præcis som hans navn indikerer og han VANDT den hemmelige
udfordring, hvor vore alles molekylærbiolog blev nummer 2. HVAD FOREGÅR DER? Jo nu skal du se. Brændt barn
skyr ilden og Bagedysten har virkelig brændt nallerne for et par år siden. Det var ikke engang på en ovn: Det var på
Gunnar og den shitstorm hans exit igangsatte.

HvAd Er dEt??!!!
EN FUCKING TRÆSTAMME
EN KAGE
Hermed genåbning af Gunnar-gate fra oktober 2016 og velkommen til. Vi husker alle Gunnars mandehørmskage
som ikke var ”mAnDeT” nok i program 4 af sæson 5. Og hans grovbrød, der ikke var groft nok men havde en
”pUssEnUsSet” form. Gunnar THE MAN vandt den hemmelige udfordring i det afsnit og blev alligevel smidt ud
på sin bløde søde røv og albuer fordi ”han havde jo ikke løst opgaven”. Alle var rasende og programmet var i
shitstorm. TilFÆldiGvis fik programmet 2 nye dommere sæsonen efter for “de var jo blevet trætte efter 5 år”. Nåja
klart helt sikkert. Der er vel også grænser for hvor meget shitstorm man vil finde sig i, men nu siger jeg det bare:
Når man bliver betalt for at smage kager hele dagen, så må man kunne finde sig i det meste og JA, Danmarks
Radio har fået mit nummer.

HvAd Er dEt??!!!
EPIC MANDEHØRM
EN KAGE

Af Maria, MOK/red
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GUIDE TIL SOCIALE BOBLER
Så kom anden bølge. Tiden er inde til at indskrænke dine sociale omgangskredse.
Det er ikke nemt at skulle vælge ti mennesker i sit liv, som man skal dele de næste
mange måneder med. Fortvivl ej, MOK er her for jer. Brug vores flowchart (helt
gratis) til at finde ud af om din ven skal være en del af din sociale boble.
Kan du lide din ven?
Ja

Ja

Hen skal
bare ud!

Nej

Ja

Er din ven bedre end
dig til FIFA?

Ja

Hen skal
bare ud!

Nej

Nej

Hen skal
bare ud!

Nej

Vil han spise en
skovsnegl?

Ja

Har du fortrudt dit
valg?

Spiser din ven meget
makrel

Ja
Nej

Måske

Nej

Lugter
vedkommende?
Ja

Er deres roommate
lækker? (mindst 6/10)
iPhone

Nej

Ingen
telefon

Sejt men
ubrugeligt

Ja

Kan andre end dig
lide din ven?

Android eller iPhone?

ååh
stakkels
ven :(

Nej

Android

Tro mig det
gider du ikke
høre på UD!

Ja

Ja
Har din ven
forskningsår?

Nej

Hen skal
bare ud!

Er din ven Johan
Platz?

Nej
Nej

Har du nogle venner
tilbage?

Nej

Succes. Regering
elsker din
coronatilgang

Læser din ven
medicin mellem 1. og
12. semester

Nej
Er din ven din
kæreste?

Ja
Ja

Har du kysset med
din ven endnu?

Nej

Ja
Lyder
urealstisik

af Andreas Höier
& Anders Myken
\\ MOK-red
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De fem venner Anders, Filippa, Frederik, Rose og Tobias har i sidste uge fået defineret det næste år af deres
liv: De har valgt KBU-forløb! Det har været fem store beslutninger, men nu er de truffet og vennerne har alle
accepteret deres valg. Nu glæder de sig faktisk bare.

Hospital

Afdeling

Stetoskop

494

269

260

68

18

Medicinsk

Medicinsk

Kirurgisk

Kirurgisk

Kirurgisk

Sort

Rød

Gul

Grøn

Blå

Nykøbing

Hillerød

Herlev

Bornholm

Bispebjerg

Kan du ud fra ledetrådene regne ud hvor de hver især skal i KBU, hvilken farve stetoskop de tager med,
hvilken slags afdeling de starter på og hvad nummer de havde?

Nummer

Anders

2. Rose skal ikke på Hillerød,
for hun havde nummer 494.

Navn

Filippa
Frederik

3. De tre, der skal starte på
kirurgisk afdeling var ham
med nummer 260, hende
med det sorte stetoskop
og Filippa, som ikke skal til
Nykøbing.

Rose
Tobias

260
269

Nummer

18
68

4. Anders havde nummeret
bedre end hende, der skal
på Bispebjerg, men to numre
bedre end ham, der har det
blå stetoskop.

494
Kirurgisk
Kirurgisk
Medicinsk

5. Frederik skal ikke på
Bispebjerg. Forløbet på
Hillerød er medicinsk.

Afdeling

Kirurgisk

6. De fem venner var, i
tilfældig rækkefølge: Frederik,
ham der skulle på Hillerød,
hende der havde nummer 68,
hende der skal på Nykøbing
og ham der skal på medicinsk
med sit gule stetoskop.

Medicinsk

Gul
Rød

Stetoskop

Blå
Grøn

1. Anders, der skal på Herlev,
har ikke et rødt stetoskop,
men han var den af vennerne,
der havde nummeret bedre
end hende, der har et grønt
stetoskop og skal på en
kirurgisk afdeling.

Sort

Hospital

Stetoskop

Afdeling

Nummer

Anders
Filippa
Frederik
Rose
Tobias
Send din besvarelse til MOK@mok.dk senest mandag den 2. november kl 12.00 og vær
med i lodtrækningen om Naturvidenskabelig Førstehjælp - Illustrerede medicinske cases.

Af Mo //MOK.red

