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DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE
IMCC Exchange & Research Exchange

ONSDAG

Har du lyst til at få indblik i forskningsverden eller klinik i udlandet?
Og får de grå regnvejrsdage dig til at længes lidt ekstra efter at rejse ud?

MOK udkommer.
Sines roomie rører ved hendes led

I IMCC Research & Exchange sender vi hvert år studerende afsted på
forsknings- og kliniske ophold. Vi er en hyggelig lille og social basisgruppe,
der bruger vores tid på at lave sociale arrangementer med de studerende,
som kommer til Danmark og arrangere opholdene i Danmark.

TORSDAG

Det er en fed mulighed for at kombinere det sociale med det faglige, og
man har mulighed for at tage afsted allerede efter 2. semester. Derfor
kræver det ikke den store erfaring for at komme i gang. Samtidig står vi
klar til at hjælpe, så du trygt kan tage afsted. Så slipper du for den helt store
administrative kamp og skal bare nyde opholdet.

Mo skal besøge en baby

På Facebook som ”IMCC Exchange & Research Exchange København”, hvor
du kan se årets landelister og vores kommende arrangementer.

FREDAG
Sine spiller død
Maria skal i saunagus
Sofie skal til phd-forsvar på Herlev

LØRDAG
Alle MOK-girls gør deres ting - SAMMEN
Johan og Andreas skal til fødselsdag

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Birte kommer til København!
Alice skal et eller andet
Anders skal spise and

MANDAG
MOK deadline 12.00
DAME-MOK! <3

TIRSDAG
Der sker måske noget. Vi får se...
Vi savner dig på MOK, Andrea.
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Health in America
Alt har drejet sig om USA den sidste uge. Igen og igen
har journalister forklaret hvordan det nu fungerer med
valgmænd, så mon ikke de fleste har fattet det nu?
En ting, der ikke har været fokus på er sundhedssektoren.
Hvordan er systemet stykket sammen derovre på den
anden side af Atlanten? Har udfaldet af præsidentvalget
nogen indflydelse for fremtidens sundhedssystem?
Jeg har spurgt min herboende amerikanske veninde
Alexandra, hvordan det står til derovre. Ordlyden af
spørgsmålene beror på at det er fra før valget.
In short: What is the structure of the health care system in
the US? (Do you have a specific doctor or can you choose
freely, who owns the hospitals, how do insurances work, etc.)
It’s my understanding that the health care system in the United
States is some combination of public and private insurance
companies, hospitals and doctors, and workplaces. As a minor,
I have always had health insurance through my parent’s private
health insurance provider, paid for (as a benefit) by their
employer. I then had a variety of ‘in network’ options for hospitals
and doctors. You can also go to ‘out of network’ hospitals and
providers, but they will just be more expensive.
Different insurances will give you different benefits and services.
Depending on your health insurance, you may 1) have to pay
more or less up-front each time you go to the hospital, 2) have
lower or higher total amounts that your insurance will cover each
year (ie. relevant for large medical expenses), 3) have different
types of health care provided (ie. physical therapy, chiropractic,
therapy, dental care).

Obama-care? (The Affordable Care Act) What is it about and
has it made a difference?
The Obama Administration passed the ACA to increase the
number of Americans who have access to affordable health
insurance. It did not, however, detach healthcare from
employment. The part which has been most relevant to me is
that it has allowed me to stay on my parent’s health insurance
as a minor until the age of 26.
In the US you spend 17% of the GDP on health care,
compared to 10.1% in Denmark. Is that reflected in the
quality of health care?
If a teacher brings a cake into class to share with her students, and
each student gets a slice of cake, that is the Danish healthcare
system. If instead, one student gets four pieces of cake, three
students get two pieces of cake, and the rest get none, that could
be the US healthcare system.
So what do we mean by quality of healthcare? If we only consider
the experiences of people who have access to affordable and
comprehensive health care, then perhaps their health care
quality is reflected in increased spending on healthcare. But if
we consider the millions of Americans without any healthcare,
those with high copays, etc… then their quality of healthcare is
not reflected in those numbers. So overall, considering everyone,
I would say no.

Trump has been very critical of Obamacare and has made
great efforts to repeal the act. Does he stand alone with that
opinion or is it a general perception amongst the republican
politicians?
It seems to me that the republican party is generally against the
expansion of the ACA, as it assumes that the federal government
is getting involved in a service which should/could be completed
by private interests.

Do you know if Joe Biden has any plans for the health care
sector if he becomes in charge?
Biden supports the ACA, the constitutional right to abortion, and
expanding coverage further than the current ACA.

Have you been in contact with the Danish health care system,
and have you noticed any differences in the approach?
In short, yes, I have noticed a difference. My appointments in the
US have been between 45-60 minutes each. My doctor knows
me, my family history and I get the feeling that they are treating
not only any immediate physical pain, but also assessing mental
health. Coming from this environment, I have not had a great
experience in the Danish health care system. I get the feeling that
they are trying to get me through the office as fast as possible
and that my family medical history and current lifestyle choices
are not worth mentioning. With that being said, I recognize
that the care I received in the US is at the expense of the lack
of care for others in the US. I believe the Danish model is better
for society, and I would give up what I have in the US so that all
people have free and decent healthcare.

Anders Myken // MOK-red
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BASISGRUPPER

Tag ud og rejs med IMCC Exchange

November oplæg om Vejen til Neurologien

Har du lyst til at få indblik i forskningsverden eller klinik i udlandet?
Og får de grå regnvejrsdage dig til at længes lidt ekstra efter at rejse ud?

Hvornår: Torsdag 26/11 - 2020 kl. 17:00 - 18:00
Program: Oplæg Vejen til Neurologien 17:15-18:00
Månedsmøde afholdes efter oplæg om Vejen til Neurologien

I IMCC Research & Exchange sender vi hvert år studerende afsted på forsknings- og kliniske
ophold. Vi er en hyggelig lille og social basisgruppe, der bruger vores tid på at lave sociale
arrangementer med de studerende, som kommer til Danmark og arrangere opholdene i
Danmark.
Det er en fed mulighed for at kombinere det sociale med det faglige, og man har mulighed
for at tage afsted allerede efter 2. semester. Derfor kræver det ikke den store erfaring for at
komme i gang. Samtidig står vi klar til at hjælpe, så du trygt kan tage afsted. Så slipper du
for den helt store administrative kamp og skal bare nyde opholdet.
VIGTIG INFO, hvis du vil afsted:
•
Ansøgningsfristen er den 15. November kl 23:59!
•
Opholdet varer 4 uger og prisen er 3300 kr
Du kan læse mere her:
•
https://imcc.dk/aktiviteter/exchange/
•
https://imcc.dk/aktiviteter/research-exchange/

Hvor: ONLINE ZOOM MØDE - link lægges deles på Facebook på dagen
Har du interesse for neurologi eller neurokirurgi, men synes du, at CV-ræset virker
uoverskueligt, og er du usikker på, hvor meget der egentlig kræves for at opnå drømmen
om en neurologisk eller neurokirurgisk hoveduddannelse? Skal man have lavet forskning? En
PhD ligefrem? Frivilligt arbejde? Hvad ligger der i de 7 lægeroller indenfor de her specialer?
Der er mange spekulationer, men vi har inviteret Anne-Mette Hejl, postgraduat klinisk
lektor på Neurologisk Afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, som samtidig sidder i
ansættelsesudvalget for hoveduddannelsesstillinger i Region H og Region Sjælland. Hun
vil fortælle generelt om livet som ung læge i klinikken, samt hvad der tidligere har været
udslagsgivende for ansøgerne – både på Sjælland men også i resten af landet.
Vi sørger desværre IKKE for kaffe og kage denne gang, da foredraget bliver online - men det
skal ikke holde dig fra brygge en kande og se med over ZOOM når Anne Mette fortæller. Så
send linket videre til sin studidmakker, og se med online når det går løs!
Efter oplægget vil der være månedsmøde i FORNIKS, hvor vi snakker om fremtidige
arrangementer og hvad næste semester bringer. Alle er velkomne til at deltage.
/FORNIKS

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.
ZOOM15.
rumkode:
65491875929
Ansøgningsfrist 15. november kl.
Ansøgningsfrist
23:59
november kl. 23:59

Destinationsliste 2021-2022
Destinationsliste 2021-2022

Se mere på https://imcc.dk/hvad-gor-vi/aktiviteter/exchange/
Se mere på https://imcc.dk/hvad-gor-vi/aktiviteter/exchange/

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
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Medicinstuderende søges til opgaver i relation til
forskningsprojekt

BASISGRUPPER

Børneonkologisk laboratorium søger
forskningsårsstuderende med interesse indenfor
pædiatri, træningsfysiologi, onkologi eller
endokrinologi
Børneonkologisk laboratorium (Bonkolab), Rigshospitalet, søger en medicinstuderende til et
prægraduat forskningsår med start 1. august 2021. Som forskningsårsstuderende kommer
du til at indgå som en del af en gruppe, der udfører et større klinisk interventionsstudie af
senfølger efter knoglemarvstransplantation (KMT) i barndommen.
Studiet har til formål at undersøge effekten af fysisk træning på muskelstyrke og metaboliske
senfølger i en gruppe af personer, der er behandlet med KMT i barndommen. Studiet
omfatter en undersøgelsesdag før og efter et 4 måneders langt, superviseret træningsforløb.
Som forskningsårsstuderende hos os kommer du til at
•
Få mulighed for at lave kandidatspeciale, der siden kan udgives som en videnskabelig
artikel med dig som førsteforfatter.
•
Få praktisk erfaring med alm. objektiv undersøgelse, oral glukose belastnings test
inkl. venflonanlæggelse, samt laboratoriearbejde i form af plasmaseparation og
celleoprensninger.
•
Få dit eget delstudie omhandlende knoglemetabolisme, der kommer til at indeholde
data både i form af blodprøvesvar og DXA-scanninger.
•
Få erfaring med statistisk databehandling samt udformning af en videnskabelig artikel.
Vi håber, at du
•
Trives med at arbejde selvstændigt.
•
Er nysgerrig på at lære ”forskerlivet” at kende.
•
Er på kandidatdelen af medicinstudiet, med mulighed for at tage 11. semester med
”forskerperspektiv”.
•
Måske har interesse for pædiatri, onkologi, træningsfysiologi og/eller endokrinologi.
Arbejdet foregår på Børneonkologisk laboratorium (Bonkolab), som er en del af
BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet, samt på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg
Hospital.
Børneonkologisk laboratorium er en stor og tværfaglig forskningsenhed, der arbejder med
alle aspekter af børneonkologi. Vi vægter god supervision højt, og du vil derfor både have en
Ph.d.-vejleder og en hovedvejleder, professor og overlæge Klaus Müller. Derudover kommer
du til at indgå i en større gruppe af forskningsårsstuderende på Bonkolab, der holder møder
månedligt til erfaringsdeling, sparring og hygge.
Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er 1-årig og finansieres med SU i det ene halvår og via fondsmidler i det
andet halvår med 10.000 kr. pr. måned. Arbejdet svarer til en fuldtidsstilling, ca. 37 timer pr.
uge, og foregår i dagtimerne. Du skal derfor ikke forvente at kunne have erhvervsarbejde
sideløbende med dit projektarbejde.
Interesserede ansøgere bedes sende en motiveret ansøgning, CV samt eventuelle relevante
dokumenter til:
Overlæge og professor Klaus Müller, mail: Klaus.mueller@regionh.dk
Forsøgsansvarlig læge og Ph.d.-studerende Anne Anker Nissen, mail: anne.anker.nissen@
regionh.dk
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Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger
medicinstuderende til forskning til start
den 1. februar 2021
Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO udarbejder især systematiske litteraturstudier, registerforskningsprojekter, kliniske
forskningsprojekter samt forskningsstudier i Cochrane reviews og vil emnemæssigt bevæge
sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnets projekterne er planlagte, men der
vil være en stor grad af medindflydelse. Du vil som forskningsårsstuderende få tilknyttet
et vejlederteam, der dagligt sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper
med problemer, der måtte opstå undervejs.
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år.
Vi tilbyder den forskningsårsstuderende:
•
Grundig introduktion til og oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
•
Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i
Tyrkiet i maj 2021
•
Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet
af ansættelsen
•
Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
•
Erfaring med klinisk forskning
Vi forventer at ansøgeren:
•
Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
•
Er struktureret, dedikeret og flittig
•
Har interesse i at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
•
Er medicinstuderende på kandidatdelen
Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16
Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital.
Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige
via SSORG-netværket. I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.
Vi har stor erfaring i at hjælpe forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget
forskningsemne til en paragraf 15 ph.d.
Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@gmail.com
inden: 16. november 2020
Herefter afholdes samtaler i uge 47 efter nærmere aftale.
Yderligere information:
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
Siv Fonnes, læge, postdoc
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. 			
(siv.fonnes@gmail.com)		
(jacob.rosenberg@regionh.dk)

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Anne A. Nissen (anne.anker.nissen@
regionh.dk).
Ansøgningsfristen er mandag d. 23/11-2020, og vi forventer at afholde samtaler i uge 49.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Er du nysgerrig for at lære mere om psykiatri?
Psykiatrisk Center Amager søger 3 nye medicinstuderende til vores forvagtshold.
Velkommen indenfor på Psykiatrisk Center Amager
Som stud. med. på Psykiatrisk Center Amager kommer du til at varetage forvagtsarbejde
i vores døgnåbne skadestue og akut stuegang på intensive og åbne afsnit efter behov i
vagten.

Om os
Modtagelsen har en velfungerende personalegruppe, der udover overlæge består af
Yngre Læger under uddannelse, to afdelingssygeplejersker, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter, socialrådgiver og lægesekretær. Der er et godt samarbejde på tværs
i huset, både mellem afsnit og i lægegruppen.

Som stud.med. samarbejder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet foregår
i dagtid alle ugens syv dage fra 10:00 til 17:24.
Der er god adgang til supervision. Der er en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar
for den medicinstuderende sammen med bagvagten.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er med tiltrædelse den 01.01.2021 eller snarest derefter.
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse, således at alle vagter skal dækkes kollektivt af
holdet. Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskomsten
er indgået mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke
tilknyttet FADL ’s vagtbureau.
Region Hovedstaden indfører per 1. januar 2020 ”røgfrie arbejdspladser”. Det vil sige, at det
fra årsskiftet ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om CV, eksamensbevis samt oplysninger om
tidligere ansættelser.
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse.
Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte klinikchef René Sjælland
på rene.sjaelland@regionh.dk og 2172 9501 og holdformand Claas-Frederik Johannsen på
claas-frederik.johannsen@regionh.dk.
Ansøgningsfrist er mandag den 30.11.2020 kl. 12.00. Jobsamtaler forventes afholdt i
uge 50.

Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
•
Samtale med alle nye patienter i modtagelsen i samarbejde med kontaktperson
•
Superviserede gennemgange og stuegang i weekend og helligdage
•
Akut tilkald til de øvrige døgnafsnit med vurdering af patients tilstand
•
Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du:
Er stud. med. på min. 9. semester med bestået eksamen i psykiatri
Har lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale
Har interesse for tværfagligt samarbejde
Kan lide at have mange bolde i luften
Hvad tilbyder vi dig?
•
En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder
•
Daglig mulighed for supervision af speciallæge/bagvagt
•
medarbejdere og synlige ledere med engagement, humor og god kollegial sparring
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Kan vi forebygge vægtøgning og udvikling af type
2 diabetes hos patienter i antipsykotisk behandling
ved brug af GLP-1?
Vi søger en forskningsårsstuderende til at blive en del af forskergruppen bag stort klinisk
randomiseret placebo kontrolleret forskningsprojekt på Rigshospitalet. Vi ønsker at
undersøge, hvorvidt en tidlig påbegyndt tillægsbehandling med GLP-1 analogen ozempic®
kan reducere overvægt og forebygge metaboliske forstyrrelser hos skizofrene patienter der
opstartes i antipsykotisk behandling. Stillingen er pr. 1. februar 2021 og kræver fuldtids
beskæftigelse i 12 måneder.
Dine opgaver på projektet:
•
Rekruttering og inklusion af patienter
•
Somatisk undersøgelse samt blodprøvetagning
•
Varetage tests på patienterne omhandlede; præferencer ifht indtag af søde sager,
aktivitetsmåling samt kognitiv funktion
•
Vurdering af psykopatologi, herunder rating scales og PANSS-interview
•
Spørgeskemaundersøgelser omhandlende; alkohol, rygning, misbrug og livskvalitet
•
DEXA-scanning af patienterne
Vi tilbyder:
Vi tilbyder et godt forskningsmiljø i en stor forskergruppe 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 Ph.d.-studerende. Der
er god mulighed for hjælp og vejledning, hvis du har lyst til at lave dit eget lille projekt til
f.eks. kandidatopgave eller publikation sideløbende med dit arbejde på projektet. Desuden
vil din indsats på projektet berettige dig til medforfatterskaber på en publikation, der udgår
fra projektet. Vi søger et skolarstipendiet til dig sammen.
Vi leder efter:
En engageret, glad kollega, der er god til at samarbejde og har lyst til at være en aktiv del
af et stort klinisk projekt. Vi ser gerne at du er god til patientkontakt og har færdiggjort
psykiatri på 10. semester.
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.
Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt forsøgsansvarlig læge og
Ph.d.-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. Vi holder løbende samtaler.
Ansøgningsfrist er onsdag d. 25/11 via mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk

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

.dk.

Medicinstuderende søges til forskningsophold
(5. sem. forskerperspektivet)
på Kirurgisk afdeling C, Rigshospitalet

Kirurgisk afdeling C, Rigshospitalet søger 2 medicinstuderende til halvårlig ansættelse
på forskningsprojekt med mulighed for yderligere forlængelse. Projektet omhandler
udvikling af kræft efter levertransplantation og har mange spændende både kirurgiske,
immunologiske, genetiske og onkologiske perspektiver.
Vi kan tilbyde
•
Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer
•
Erfaren vejleder
•
Tværfagligt samarbejde med forskere fra andre specialer
•
Selvstændigt projekt med målsætning om en førsteforfatterpublikation /
kandidatspeciale (25 ECTS) samt eventuelt medforfatterskaber i de projekter, du
tager del i
•
Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår’ for studerende med akkumuleret
studieaktivitet, ved at kombinere opholdet med at tage semesterfri (særlige regler
for studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016)
•
Øvelse i kliniske færdigheder som f.eks. patientkontakt og blodprøvetagning mv.
Vi forventer at
•
Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt
forskningsmæssigt niveau. Gerne med erfaring fra tidligere forskningsprojekter
•
Du er omgængelig og god til at samarbejde
•
Du starter dit 5. semester på kandidaten eller har mulighed for semesterorlov efteråret
2020/foråret 2021.
Studerende der ønsker at afsætte et helt år til forskning prioriteres, idet det er vores erfaring,
at udbyttet for begge parter er størst herved. Du er meget velkommen til at kontakte på
nedenstående mail eller telefonnummer med spørgsmål.
Er du interesseret skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side), CV og karakterudskrift.
Med venlig hilsen
Hans-Christian Pommergaard
Afdelingslæge, PhD
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik Ctx, Rigshospitalet
Tlf: 23241821
E-mail: Hans-Christian.Pommergaard@regionh.dk
Frist for ansøgning er 1. december 2020 og samtaler holdes hurtigst muligt.

Invitation
Har du spørgsmål til mulighederne og tilbuddene på Region Sjælland-sporet?
Så drop in og få svar på dine spørgsmål.
Mandag den 16. november, kl. 16:00-17:00 Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/65022339725
Mandag den 23. november, kl. 16:00-17:00. Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/61414528238
•
•
•
•

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

Forsikring via Tryg
ID-TYVERI
Vidste du at FADL kan hjælpe dig, hvis du udsættes for ID-tyveri?

Vi hjælper dig, hvis din identitet bliver misbrugt på nettet. Både hvis du oplever økonomisk
misbrug, eller hvis din digitale identitet bliver brugt uden din tilladelse på sociale medier.
Vi hjælper dig blandt andet med:
• at undersøge mistanken
• at begrænse skadens omfang
• slette eller lukke falske profiler og brugerkonti
• kontakte ejeren af et netsted for at fjerne uønsket indhold
• at spærre netbank og lukke konti
Der er ingen selvrisiko på ID-Tyveri. Hvis du ønsker at læse mere om eller tilkøbe en ID-Tyveriforsikring, kan du gøre det på mitFADL. Du behøver ikke have andre FADL forsikringer, for at
kunne købe dette produkt.

ER DU VORES NYE TILLIDSREPRÆSENTANT?
Du kan stadig nå at søge om at blive FADL’s nye TR!
For at være TR skal du:
• 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

Ansøgningsfristen er d. 17. november
Send din ansøgning til tillid@fadl.dk.
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Kommentar: Starter lægernes sexisme på
medicinstudiet?
Jonas Kassow Grønlund, lægestuderende, 4. semester,
Aarhus Universitet.

I den seneste tid er sexchikane blandt læger blevet belyst
fra flere sider. Min kommentar er ikke en konkret krænkelse.
Det har jeg ikke oplevet. Jeg vil i stedet sætte fingeren på en
kultur, som eksisterer udbredt blandt lægestuderende. Denne
kultur kan aldrig undskylde sexchikane, men måske – i værste
fald - understøtte det.
Rigtige mænd, plaskvåde inderlår
Mange studerende vil nikke genkendende til en særlig jargon,
som introduceres allerede på hytteturen i rusugen: En kvindelig tutor holder den traditionsrige velkomsttale til de nye fyre
på studiet. Her erklærer hun, at pigerne på medicin forlanger
et mandfolk og ikke en “vatpik”, som det lød på min hyttetur.
I fredagsbaren dyrkes maskuliniteten ved at smide trøjen til
“Rigtige Mænd” (Temasang, Mulan). Dette traditionsrige indslag ses af mange som et befriende simpelt fællesskab. Den
for lægestuderende velkendte remse til at huske knæets anatomi antyder en primitiv tone: “Mænd Kan Lide Ludere Med
Kvalitet”.
Samme tone videreføres i en anden huskeregel, hvor interaktionen mellem mænd og kvinder skitseres: ”Guttermænd Giver
Kvinder Plaskvåde Inderlår” (Nerver fra plexus sacralis).
For et år siden, da min klasse havde anatomi, var denne jargon
en integreret del undervisningen. Med en vis undren henvendte jeg mig til mine undervisere, og siden fik ledelsen min
skriftlige kritik. Ledelsen og underviserne var indstillet på en
forandring. Men hvad med os studerende?
Grov humor er ikke et problem i sig selv
Det er hverken mit mål at afskaffe huskeregler eller bar overkrop. Mit indtryk er, at mange holder af den “afslappede” tone
blandt studerende. Det giver et afbræk fra et ellers alvorligt
studie, og det er helt forståeligt.
I mine øjne er grov humor ikke et problem i sig selv. Vores
problem er, at den grove humor ikke blot er et afbræk, men et
inklusionskriterium, en del af pakken, et vilkår i vores kultur.
Handyr eller ”vatpik”?
Vores ideal er en simpel fortælling: Mænd er primitive handyr.
Kvinder forlanger et mandfolk.
Lad os skrotte den fortælling. Det er tid til et nyt ideal.
Min bekymring er, at denne primitive fortælling kan danne
grundlag for, at sexchikane trives i sundhedsvæsenet. Jeg tror
simpelthen, at der sker flere overgreb, når mænd opdrages til
ikke at være en ”vatpik”. Samtidig tror jeg, det er sværere at
sige fra overfor overgreb, hvis man har lært, at grov humor er
en del af omgangstonen.

Tilbage står et spørgsmål, som vi skal tage alvorligt nu - både
af hensyn til kommende kollegaer og patienter: Understøtter
vores kultur empati og værdighed i lægegerningen?
Ledelsens ansvar, fælles opgave
Yngre læger og studerende beretter om udbredt sexchikane i
sundhedsvæsenet. Undersøgelser af arbejdsmiljøet understøtter billedet. Det kræver en forandring nu.
En kulturændring blandt studerende kan ikke stå alene. Ansvaret for at bekæmpe sexchikane ligger altid hos ledelsen;
dvs. hos lægeforeningerne, regionerne og universiteterne.
Men vi studerende har en vigtig rolle: Vores opgave er at kræve en forandring oppefra og skabe en sund kultur nedefra.
Det starter med en samtale: Hvad er egentlig vores værdier?
Hvordan skaber vi et godt miljø blandt kommende læger? Det
vil jeg gerne invitere alle lægestuderende til at tage stilling til.
Yderligere om debatten
D. 18. september 2020 iværksatte foreningen “Uden Tavshedspligt” underskriftsindsamlingen “Stop sexisme blandt læger”,
som nu har 1070 tilslutninger. Initiativet har udløst en bølge
af personlige beretninger fra yngre læger og medicinstuderende, som har oplevet sexchikane i sundhedsvæsenet (TV 2,
Ugeskrift for Læger).
25. september bragte Altinget et markant budskab fra læge
og direktør for lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz:
“Hvis du mener at sexismedebatten er for højlydt, skal du lytte
bedre efter”.
9. oktober satte Ugeskrift for Læger fokus på debatten med
lederen, skrevet af formand for Lægeforeningen, Camilla
Rathcke: ”Ingen skal finde sig i sexisme”.
En rundspørge fra 2016 viser, at 5,7 % af alle læger har oplevet
sexchikane i en eller anden form. Det er ifølge Information.dk
et af de højeste branchetal.
Danske Regioner erklærede 23. oktober deres klare holdning
til problemet: “Beretningerne chokerer, forarger og maner til
selverkendelse hos os, der har siddet med det politiske ansvar,
mens mange af hændelserne er sket” (Ugeskrift for Læger).
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MOK’s følelser under præsidentvalget
- det var ruff hele vejen

3. november - eftermiddag

3. november - lidt senere aften

Nu går det løs! De er vågnet i Vesten og vi
er klar foran skærmene.

FOMO aftager - der sker jo ikk’ en skid.

3. november - meget senere aften
FOMO genoptræder. Men det er en ægte
snooze. Suk.

3. november - sen aften
Der er jo ikke sket en skid. Men
vi kigger med alligevel. Længe
leve FOMO.

6. november - morgen
I dag skulle der komme en afgørelse.
Yikes!

4. november - tidlig morgen
Der burde være en afgørelse. Eller i det
mindste en der fører. Men nej.

4. november - resten af dagen

6. november - middagstid

Der sker intet. Life goes on...

*Genindlæs* x 1000000

7. november - aften
6. november - eftermiddag
Biden og Trump står stort set lige i
samtlige stater!

7. november - morgen

Det lykkedes! USA’s nye præsident er
fundet - og han ligner ikke en ostereje.
Halleluja.

Nu
Såååå.... Nogen der har set Trump?..

Det er ikke sjovt mere. Kom nu. Tæl nu
bare.

Af Maria / MOK-red.
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Har du hvad der skal til for at få de mest eftertragtede specialer?
Tag testen her i MOK, og se om du er gjort af det rette stof.

U R O LO G I

Case 1
En 76-årig mand henvender sig i praksis fordi han efter hustruens død for 3 måneder siden
har været nedtrykt og energiforladt. I ugerne efter begravelsen var han sørgende, men
fortsat aktiv og besøgte tit familien. Stille og roligt er han blevet mere tilbagetrukket. Han
fortæller dig at han ikke kan forstille sig noget, der kunne gøre ham glad og at han har
tænkt meget på døden på det seneste. Nogle dage bliver han i sengen hele dagen og han
har tabt sig fordi han ikke får spist nok. Du finder ham udpræget mimikfattig, med langsomt
psykomotorisk tempo.
Hvad spørger du patienten om, og hvilke tiltag vil du gøre?
Du uddyber anamnesen med udgangspunkt i Dan-PSS (Dansk Prostata Symptom Scoringskema),
og finder at patienten har irritative vandladningsgener. Patienten har nok prostatakræft, så du
ordinerer en akut medicinsk kastration. Dette forklarer dog ikke patientens dårlige humør, hvorfor
du henviser til udredning for erektil dysfunktion.
Case 2
En ung mand kommer til akutmodtagelsen med voldsom hjertebanken og svimmelhed. Du finder ham konfus, urolig,
bleg og svedende. Symptomerne opstod til en fodboldkamp, hvor ”hjertet pludselig gik amok, som om hjertet sitrede
i brystet”. Patienten har oplevet lignende tilfælde før, hvor de altid forsvandt når han tog en dyb indånding eller drak
noget koldt. Sygeplejersken giver dig denne EWS:
RF: 26 SAT: 97%
Puls: 235
BT: 76/40
Temp: 36,9 (øre)
Du har nu en idé om den tentative diagnose, da sygeplejersken kommer løbende og fortæller at patienten har mistet
bevidstheden og ligger bleg og ukontaktbar på gulvet. Hun giver dig et EKG, men du forstår det ikke.
Hvilket akut behandling skal igangsættes, og hvilke remedier vil du tage med ind på stuen?
Patienten svarer ikke, da du beder ham udfylde et Dan-PSS-skema. Patienten må antages at have vandladningsgener
indtil det modsatte er bevist. Patientens symptomer og påvirkede vitalværdier kan fint forklares med at han skal tisse
rigtig rigtig meget. En oplagt årsag er prostatacancer.
Du samler remedier til kateter-anlæggelse (ofte er der et færdigpakket sæt i akutmodtagelser) samt et saks, og går ind
til patienten. Nu du alligevel har sterile handsker på foretager du en akut kirurgisk kastration af patienten.
Patienten er meget trist da han vågner, hvorfor du henviser til udredning for erektil dysfunktion.
Case 3
En 32-årig kvinde henvender sig til egen læge, da hun har nyopstået hyppig
vandladningstrang, smerter ved vandladning og følelse af ufuldstændig tømning.
Urinstix er positiv for nitrit og leukocytter.
Hvad gør du?
Dette er en yderst kompliceret patientgruppe som mange urologer har brændt
nallerne på. De har IKKE en prostata. Du kan forsøge at bede patienten udfylde et
Dan-PSS-spørgeskema. Hun virker trist, så du henviser kæresten til udredning for
erektil dysfunktion.
3 ud 3 rigtige?
Du er den fødte urolog. Du håndterer mænds følelser lige så nænsomt som deres testikler og har øje for det akutte. Men
husk nu at der findes andet i denne verden end tissemænd og blærehalskirtler.
Johan // MOK
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Biden er verdens nye leder, den gamle opfører sig
som en 5-årig, og vi dræber 15 millioner mink
Alt i mens vores vestlige

petent leder og ihærdigt forsøger
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Har du besvær med at gå på trapper?
Muskelsvaghed, svært ved at rejse dig fra en stol og smerter i kroppen?
Ja, det har du. Du har D-vitaminmangel. Du tænker, sikke en skam, tager
endnu en tår af din milkshake. Nu gør du noget, prøver at kigge på
udenlandsrejser. Jo, du tager til de varme lande, shit det må du heller ikke.
Internettet er gået ned i hele Danmark grundet velfærdsforholdene
for mink. Det eneste du har til at vejvise dig, er dette printede
eksemplar af MOK. Tak Covid-19. Derfor får du her MOKs bedste
forebyggende husmor tricks mod D-vitaminmangel.

Selvbruner

Selvbruner indeholder ubegrænset
D-vitamin, så meget vi ikke kan
anbefale mere end 1 flaske om
dagen.

Rødvin indeholder 100 D-vitaminer
pr. flaske, hvidvin kun 50 D-vitaminer.
Husk altid at få det hele ud af flasken
for at være sikker på din daglige dosis af
minimun 100 D-vitaminer.
Solarie er den absolut billigste og bedste
løsning på D-vitamin mangel, derunder
også besværet ved at rejse sig op. Hvis det
rigtig skal rykke, så kan 5 minutter mere
gøre underværker på lysten til at sætte
sig ned.
Måske er ovenstående slet ikke nødvendigt. Måske du
skal nøjes med gode sengetider, sild og armbøjninger
for fuldstændig sundhed.

Af Niels // MOK-red
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Biden er verdens nye leder, den gamle opfører sig
som MOK’s
en 5-årig og vi
dræber 15 millioner mink
KITTELKORT
Alt i mens vores vestlige

MOK

petent leder og ihærdigt forsøger

GENNEMGANG
AF THORAX-RTG
naboer på den anden
side at glemme
den tidligere, er det
sådan cirka

hed han kunne kræve, så nu bør

forsvinder for øjnene af

dem. I en deprimerende tid
HUDENS
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idioter – vi tier ham ihjel!
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vi gøre som man bør med alle
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som om hele verden sidder fast.
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Ribena.
Tilbage på dansk jord har vi også

vi hjemme i Danmark

derfor ikke respekterer den

kriser at tage os af.

En anden krise, der har ramt

med at fastholde vores

LYSERØD: Så meget blush klæder ingen. Giv din patient
danske
befolkning
en vaskeklud og prøv medden
en mere
naturlig
make-up. er

politikere. 10 år gamle

enden på Emils deltagelse

sager om seksuelt

RØD: Ikke REN saft! Husk iat D
blande
e n Sopt o1:4.
re Bagedyst

IDENTIFIKATION OG KVALITET
overskridende adfærd erROTATION:
IDENTIFIKATION:
Rotér gerne billede flere gange og/eller stå
Patienten er underordnet
tilsyneladende
til atpå hovedet mens du ser på det
Tidligere
billeder så vidt ogsånok
ligemeget
INSPIRATION OG EKSPIRATION
OPTAGELSE:
Overborgmesteren
Altid både
to planer
og gerne med så meget Træk vejret hurtigt ind og ud mange gange
inden du ser på billedet. Det er bedst.
metal foran optagelsen som muligt

København

KÆMPE
MEGET PÅ DR’S
GENNEMSIGTIG: “Who you
gonna call!?“
HJEMMESIDE ALLEREDE

og

1. Lysegråt
Radikales nu tidligere
•
Noter gerne hvor meget lysegrå
du synes der har
er. Sammenlign
dette
formand
været nødt
med hvor lysegrå du kan lide dit
lysegrå
juster hererfter
til
at og
trække
sig –billedets
MEN
belysning til du ikke længere kan
genkende
100clI
DET
ERstrukturerne.
JO OLD Opmål
NEWS.
i dit whiskeyglas og glem alt om
patienterne
i en times tid. er det
disse
#metoo-tider

SAMME
AFTEN.
HUDFARVET: Det er der ikke
noget der
hedderDet
mere.er en
Du er altså virkelig upassende.

krise i sig selv, at den unge

4. Nyrerne
•
Bemærk farve, konsistens og smerte
ved næste vandladning.
•
Beskriv dine egne nyrers følelser og
forklar din patient det.
•
Kom med et bud på patientens eGFR.
Det er sikkert rigtigt. Notér det.

GUL: Der er kun to mulige
diagnoser! 1) alt
Dinfor
pt. er
amatørbager
tidligt
Homer Simpson. Grinern! 2) Din patient er asiat. Ej, nu
er du upassende igen. måtte forlade programmet.

Hvis du, som jeg, først så

ERDL: Var det en hjort? Bevæger der sig noget derovre?
Hvor fanden er din patient
egentlig?
Kuuk-kuuk!?
det
senere
samme aften,

5. Rektum og vagina
•
Man kan se alt på et rtg. Husk det!
Tag en finger op i endetarmen og
værd
at bemærke, •
2. Det også
ved siden
af det lysegrå
eventuelt vagina på den nærmeste
•
Kig nu lidt ved siden af, bare så meget
person i rummet. Beskriv fundene og
at
somforsangeren
du nu selv synes. i Shu-bireaktionen.
•
Lyt til din egen vejrtrækning og mærk
dua,
Bundesen,
Find en god advokat.
din puls.Michael
Der er ro på stuen,
ingen ved •
du er her. Tag et sug af en cigaret og
er
død.
Jegdet.
vil bruge 6. Livet
pust ud.
Du klarede
Sørg for at afmelde din månedlige
•
Ring til din ekskæreste og sig du har •
lejligheden
at minde
avis.
fortrudt at i ikke til
længere
snakker
•
Søg en stilling i din lokale Netto.
sammen. Græd lidt.
jer om det folkekære hit •
Prøv lidt af livets mangfoldighed og
bliv gift på ny.
3. Det mørke grå
“Sexchikane”.
Kæmpe •
Gå fallit og fortryd ikke et sekund at
•
Hold en laaaaaaang pause.
du tog de rigtige valg i dit liv.
banger, super relevant. •
Husk at PET-CT aldrig er en relevant
undersøgelse.

opdagede du måske allerede

BLÅ: Det kan godt være du får smølfe-vibes, men
det er mere sandsynligt, på
at din
pt.FORSIDE,
er gået ombord
i var
DR’s
at det
sygeplejerskernes blåbærmuffins.
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spoiler! Så var det da
SORT: Tænd lyset og kig igen.
ødelagt på forhånd. I hvert
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En forsømt fortælling pt.III
Så er det sket. Jeg er blevet “ydmyget” i MOK! Aldrig har jeg følt noget mig så misrepræsenteret som den
dag jeg blottede mig for mine fellow MOK’ers.
Sidste uge, mandag, for at være mere specifik, blev der på redaktionen MOK spurgt ud i fælleskab om
nogle havde billeder af dem selv i kliniktøj. Stolt og ej sky, viser jeg mit Instagrambilllede frem fra den 27.
august 2015. Det var den første dag jeg som professionel satte min fod på et hospital! Frisk og iklædt de
grønne klæder var jeg både med til morgenkonf, sad som observatør i akut gynækologisk modtagelse
og var endda selv samme dag i kontakt med MRSA!! Jeg viste glad billedet frem og jeg havde aldrig i
mine den gang 20 år (og i dag 26 år) troet at jeg ville blive mødt af... GRIN!? En mangel på respekt!
Derfra udsprang også idéen til “God røv i de scrubs”. Ikke nok med at jeg blev grint af, så blev jeg også
exploiteret!!!
Nogle af de andre MOK’ere blev reproduceret i Instagrambillede settings, noget som jeg jo troede var
noget de også kunne have gjort i virkeligheden. Det sagde de jo til mig!? Nå! Men jeg accepterede
grinene på trods af den manglende forståelse for mit yderst vigtige moment for egen selvidentifikation
på Instagram. Det er ikke alle, der forstår egenudvikling på sociale medier... Men som enhver vigtig og
relevant fortælling fortsætter, THE WORST WAS YET TO COME!
Ugen gik, og publikationen af det første professionelle billede af mig på arbejde gik lidt i glemmebogen.
Det er mandag igen, og jeg strejfer roligt og bare ganske tilfreds med livet hen til MOK efter en fin
mandag på forsk.
Der er gode nyheder på MOK! Vi har fået en opvaskemaskine. Jeg sætter mig med mit glas vand, med
hånden nede i pose chips og undrer mig over hvad jeg nu skal være med til at producere i ugens blad.
Ja, lige indtil jeg hører fra en kvindelig MOK’er: “Har du set der er kommet svar på sidste uges insta quiz?”
Jeg sluger lige det lille skvæt af dårlig fornemmelse og ligger det bag mig. Smiler. Griner lidt. Lader som
ingenting, og siger lad mig se. Så kommer dette svar. Aldrig før har jeg følt mig så latterliggjort. IGEN!
MEN ENDNU VÆRRE!!!!!! Svaret var således:

Og ved I hvad? Den kommentar er skrevet af en studerende på 1. semester. Mit livs diss, mit livs nedtur.
Og så vinder han tilmed en bog?! He really got me there! Latterliggørelse af mit professionelle jeg. Jeg
kan kun sige: Godt det er 5 år, 195 Instragramposts og absolut 0,0000% selvironi senere. En pige blev til
en kvinde, blev til en pige, blev til dame blev til Andreas “lorte” HØier.

Hvad med lidt MOK rebus?
I dagens anledning giver vi nu MOK’s læsere mulighed at løse to rebusser, blot
for egen underholdnings skyld! Lad os se hvad I har på mok@mok.dk.
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Flere anbefalinger til
medicinstuderende

Mangler du penge
til julegaver?

Er du træt af ZOOMundervisning?

Er der nogen, der spiser
gulerødder på læsesal?

Sidder du (igen) fast vagt
på en seponerende patient?

Lad være med at
sælge dine organer.

Tag en ekstra
SPV-vagt i stedet.

Lad være med at
se flere kattevideoer.

Dyk i stedet ned i
arkivet på MOK.dk.

Lad være med at
lave en scene.

Find din zen spilleliste
frem i stedet.

Lad være med at
tage ham med i Tivoli.

Afled ham i stedet med
dine yndlingsklip fra Den
Store Bagedyst.

Af: Mo /MOK.red med hjælp fra hendes grafikven Kaare Endrup Iversen
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