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DET SKER I UGEN

UGENS SPIL:
ONSDAG

Johan vågner af sin propofolrus
Niels tager til Hundige med termokande

TORSDAG
Månedsmøde i Førstehjælp for Folkeskoler (se
side 4)
Andreas skal trade Hearthstone-kort

RETRO BOWL
DU ER FOR TRÆT TIL AT LAVE NOGET NYTTIGT, MEN FOR VÅGEN
TIL BARE AT SOVE OM EFTERMIDDAGEN. DU LEDER EFTER NOGET
SOM KAN STIMULERE DIN HJERNE LIGE PRÆCIST NOK TIL AT DEN
KAN KØRE I TOMGANG. RETRO BOWL ER SVARET PÅ DINE BØNNER!
ET MOBILSPIL HVOR DU ER EN SPORTSSTJERNE I 8 PIXELS. DU
STYRER ET AMERIKANSK FODBOLDHOLD. KAST BOLDE, DRAFT
SPILLERE, HOLD DINE FANS GLADE VED AT VINDE KAMPE..
OG DET ER EGENTLIG DET. IKKE NOGEN DIKKEDARER. BLIV EN
TOMMELFINGERKRIGER DER KASTER TOUCHDOWNS FOR ET GODT
ORD, I KAMPENE DER KUN TAGER ET MINUTS PENGE. SÅ KAN DU
ALTID LIIIIGE SNUPPE ET MERE...

FREDAG
Niels for besøg af sine rødder

LØRDAG
Niels og Anders skal drikke100 bajer med Mette
(vi kommer 17 til forret, Mette!)

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Maria skal i kirke

Når du endelig har fået en gangvagt, men
du bliver bedt om at sætte dig ind til den
seponerende mand på stue 4 og se TV2 i
8 timer:

MANDAG
MOK deadline 12.00
MOK UDKOMMER ONLINE!!

TIRSDAG
Anders skal græde når restriktionerne bliver
forlænget
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1 + 1 = 1^2 ?
Hverdagen er lidt mørk og kold for tiden, og vi er
blevet bedre og bedre til at få det maksimale ud
af de små glæder. Også de meget små glæder:
Solens stråler, der varmer min cykel tilpas op til
at kunne blive befriet fra fængslet – AKA første
gear… Og vi bliver lige lidt ved cyklen. For udover
at være det mest effektive middel til at transportere
københavnere, så har min cykel vist sig også at
kunne bruges til formidling af kærlighedenslyrik
– eller for at sige det på en måde: CYKEL FLIRTING.
Dagen er onsdag, klokken er 7:45 og vi befinder os
ved opgang 6 – Rigshospitalets Nordfløj. Jeg smider
hurtigt min cykel i et vilkårligt stativ og løber ind,
for jeg er lidt sent på den.
Dagen går langsomt og er meget lang. Jeg kan
ikke rigtig koncentrere mig og er faktisk meget
uproduktiv. Så uproduktiv at jeg må blive en time
længere end normalt.
Klokken 16:15 går jeg ud af
rundellen ved opgang 6 og
jeg når kun lige at kigge
op, da jeg ser det: Min
cykel har fundet sin
soulmate. Jeg tror
ikke mine egne
øjne. Der findes
en herremodel,
der passer til min
damecykel. Og der
stod de så fint og helt
for dem selv. Ja de andre
cykler havde givet dem lidt
plads – god stil. Jeg undrede
mig meget over hvordan jeg har
kunne overse dette match made in
heaven i morges – havde jeg virkelig
så travlt?
Nej, den må være kommet til senere på dagen.
Måske det var en der var mødt i aftenvagt? Det
må tiden vise i morgen.

Torsdag kl 7:40 cykler jeg langs stativet for at tjekke om
min cykels loverboy er til at finde, og ganske rigtigt:
Den står præcis hvor vi forlod den i går. Og da turen
gik videre på det andet arbejde kl 12, var den væk.
Konklusion: Lang aften/nattevagt = Læge-alarm.
Lad os lige få fakta på plads:
- Disse cykler er skabt for hinanden
og ALLE KAN SE DET FOR HELVEDE
- HAN parkerede cyklen ved siden af MIN og har dermed
indledt cykelflirting
- Han er mødt ind i aften/nattevagt
- Jeg er et elskværdigt menneske
- Det var valentinsdag i går
- Der har været lockdown for længe nu
Meget kan man sige om dette lille mysterium. Kunne
dette være begyndelsen på den bedste love-story?
Kunne det være den mest ligegyldige “apropos
ingenting” anekdote du nogensinde kommer til at
høre? MULIGVIS.
Men én ting er sikkert: Dit
kærlighedsstativ har ikke
lige så akut brug for
folkehjælp som mit.
Af Maria // MOK-red.
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STUDENTERTILBUD

BASISGRUPPER

Månedsmøde PMS Februar: Yngrelæge i psykiatrien – Hvordan?Kære alle! Så er det tid til første månedsmøde i PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende her i 2021. Denne gang har vi inviteret yngre læge Christian Møller som
pt. er på barsel, men til dagligt er ansat ved Psykiatrisk Center København Rigshospitalet,
hvor han er ca. halvvejs gennem sin hoveduddannelses stilling (H-stilling) + medlem af
Foreningen for Yngre Psykiaters (FYP) bestyrelse.
Vi har inviteret Christian til at starte semestret op, ved at komme og fortælle lidt om
hvordan det er at være yngre læge i psykiatrien, herunder lidt om at være hhv. lægevikar/

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står fortsat til rådighed for personlige samtaler – også under nedlukningen af campus. Den nuværende nedlukning kan forstærke følelsen af udbrændthed,
angst eller ensomhed - eller noget helt fjerde. Det er helt normalt, og det kan hjælpe at
tale med én om sin situation.
Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75
70 94, hvor vi kan aftale en tid til samtale. Samtalen kan foregå i telefonen eller på en
digital platform med billeder (zoom, Skype, Teams, Face Time) alt efter hvad du foretrækker. Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du har brug for det.
Kommende aktiviteter (forudsat at restriktionerne tillader det)

KBU læge, Intro-stilling og H-stilling, samt lidt om hvordan specialisering i voksen psykia-

Eksistenssamtaler

tri foregår. Dette vil bl.a. blive gjort ved et par medbragte cases.

Et struktureret og guidet samtaleforløb om eksistensen med udgangspunkt i vores egne
erfaringer for en fast gruppe på 10 personer.

Samtidig er der også mulighed for at stille spørgsmål hvis der er noget konkret man

Tid og sted: Hver anden onsdag fra 7. april-2. juni kl. 19.30-21.30 (5 gange)

gerne vil vide :)

Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
Mødet kommer, i anledningen af corona, til at foregå torsdag d. 25 februar på zoom kl
17.00 og er åbent og gratis for alle medicinstuderende!
*** Zoom link: https://ucph-ku.zoom.us/j/64401335747
Efter oplægget vil der være månedsmøde for PMS hvor alle, gamle som nye, er meget

Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Filosofisk fugle- og botaniktur
Tag med ud i naturen, få et pusterum og lær nyt. På turen vil vi sammen filosofere over et
spørgsmål eller tema. Arrangeres i samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” på KU.

velkomne til at deltage. Mødet kommer primært til at handle om hvad vi skal lave i dette
Mødested- og tid: Lørdag 24. april kl. 10 på Sorø station

forårs semester og vil ca. være fra kl 18.00 - 19.00.

Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Vi håber på at se jer alle sammen!

Teologisk fisketur

Kh PMS - Psykiatrigruppen for medicinTag med og fang fisk til aftensmaden og nyd turen på havet med andre studerende.

studerende.

Mødested- og tid: Lørdag 29. maj kl. 12.30-18. Båden sejler 12.45
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang (evt. leje af grej koster 100 kr.)
SKOLARSTIPENDIER
Det Medicinske Selskab i København uddeler et antal skolarstipendier til medicinstuderende ved Københavns Universitet, der påtænker at starte på forsknings år i indeværende
år. Der kan ansøges om 6 måneders stipendium som udgør 60.000 kr.
Kriterier

Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Ansøgere vil blive vurderet efter følgende kriterier:
•
•
•

Den studerendes hidtidige forskningsaktivitet
Forskningsprojektet
Den studerendes rolle i projektet (den studerende skal have et selvstændigt forskningsindhold, førende til publikation af mindst en videnskabelig artikel)

Hvem skal søge?
Ansøgninger om skolarstipendier skal indsendes af den studerendes vejleder sammen
med en udtalelse af den studerende. Det forudsættes at den studerende og dennes
vejleder begge er medlemmer af selskabet.
Ansøgning

Velkommen til det nye semester! Førstehjælp for Folkeskoler holder månedsmøde d. 18.
februar kl 17.00 og alle er velkomne (især dig!).
Kom til vores månedsmøde hvis du vil være med i en hyggelig basisgruppe, med masser
af søde
mennesker, eller er interesseret i at blive klogere på, hvad det er vi egentlig går og laver.

Ansøgning om skolarstipendium skal sendes til kms@dadl.dk sammen med følgende
bilag:
•
Projektbeskrivelse inklusive kort resume på dansk
•
Hidtidige eksamenskarakterer ved bachelor- og kandidatfag
•
CV for den studerende og for vejleder
•
Redegørelse for den studerendes rolle i projektet
Ansøgningen sendes som en enkelt samlet pdf-fil.

Næste måned har vi intromøde og oplæg om ”stroke”, men hvis du ikke kan vente med
at lære os at kende, er du mere end velkommen til at joine os allerede nu på torsdag på
zoom. Det bliver et kort møde efterfulgt af hygge online.
For at finde facebookbegivenheden, scan QR-koden:

Vi håber på at se dig!

Ansøgningsfrist: Den 10. maj 2021 kl. 12.00
Det Medicinske Selskab i København

Att.: Bitten Dahlstrøm
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Førstehjælp for Folkeskoler

E-mail: kms@dadl.dk
Hjemmeside: www.dmsk.dk
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Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang!
Få et overblik over tidsrammen her:

Kravpræsentation
22. januar

Kravpræsentationsmøde med Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Løbende forhandlingsmøder
SIM-forhandlingsmøde, LV-forhandlingsmøde
9. februar
11. februar

SIM-forhandlingsmøde

15. februar

SPV-VT-forhandlingsmøde , LV-forhandlingsmøde

17. februar

SPV-VT-forhandlingsmøde

18.-28. februar

Løbende forhandlingsmøder om specifikke krav

Afsluttende forhandlinger
1.-7. marts

Afsluttende forhandlingsmøder

6

|

I SNGCREU P P E R
ABNANS O

Stud.med. søges til timelønnet job i forskningsenheden på Psykiatrisk Center Glostrup
Kunne du tænke dig at være med i et spændende psykiatrisk forskningsprojekt,
hvor du bl.a. skal MR-scanne deprimerede patienter?
I Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning udføres de næste tre år et studie af
kognitive bivirkninger til behandling af depression med ECT. Du kommer til at indgå i et
team af professor Poul Videbech, en ph.d.-studerende (neuropsykolog), en klinisk assistent (læge), en post.doc (speciallæge i psykiatri) og en timelønnet projektsygeplejerske.
Projektets patienter skal MR-scannes og have taget urin-og blodprøver. Vi søger i den
forbindelse en timelønnet stud.med. til at assistere hertil. Du vil aldrig være alene og dine
arbejdsopgaver vil foregå med tilstedeværelse af en af de andre fra teamet. Du vil naturligvis blive grundigt oplært, herunder vil du skulle deltage i et MR-sikkerhedskursus over
tre dage. Oplæringen er lønnet.
Projektets patienter kan blive undersøgt tirsdag, torsdag og søndag om aftenen. Vi undersøger 1-2 patienter om ugen afhængig af antallet af patienter, der får ordinereret ECT.
Vi ved ofte først dagen før om vi har en patient til undersøgelse. Arbejdet kræver derfor
en betydelig fleksibilitet - til gengæld er det spændende og lærerigt.
Desuden har vi en køresimulator, som vi gerne vil have du eksperimenterer med og
undersøger patienter i. Så hvis du interesserer dig for IT er der rig mulighed for at dyrke
dette!
Timelønnen er 200 kr. Hver undersøgelsesgang varer ca. 3 timer og foregår på Psykiatrisk
Center Glostrup.

Få indblik i den kliniske hverdag og et bedre udgangspunkt for dine senere valg.
11 afdelinger på Sygehus Sønderjylland står klar til
at tage imod medicinstuderende i frivilligt klinisk ophold.
August 2021: uge 31-34
Du vil få mulighed for at vælge 4-6 afdelinger til dit
ophold.
Fri bolig (dog med beskatning af den gratis leje og
forbrug).
For yderligere information
se www.lægesyd.dk

Hvis du har lysten og evnerne, kan vi tilbyde mulighed for at deltage i udarbejdelse af
videnskabelige artikler og eventuelt ansættelse som scholarstipendiat. Du vil i arbejdet få
indblik i praktisk udførelse af et stort klinisk forskningsprojekt.
Vi ser gerne at du er på kandidatdelen, har erfaring med
blodprøvetagning og er interesseret i hjernen.
Hvis du ønsker at søge stillingen, bedes du sende en
motiveret ansøgning (1 A4) og dit CV (1 A4 uden CPR
eller andre personfølsomme oplysninger) til christoffer.
cramer.lundsgaard@regionh.dk senest d. 22. februar
2021.
Hvis du har spørgsmål eller kunne tænke dig at deltage
i en forsøgsdag inden ansøgning, er du velkommen til
at kontakte Christoffer C. Lundsgaard på ovenstående
mail.

Studerende søges til forskningsophold på afdeling for Ørenæse-halskirurgi og Audiologi
Hvem søger vi:
Vi søger én forskningsinteresseret medicinstuderende til at et fuldtids forskningsophold,
evt. som led i forskerperspektiv på 11. semester.
Hvem er vi:
Vi er en forskningsgruppe på Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet bestående af forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christian von Buchwald.
Hvad kan vi tilbyde:
Du vil blive del af en forskningsgruppe der beskæftiger sig med klinisk forskning indenfor
Øre-næse-halskirurgi, herunder især hoved-hals kræft. Arbejdet vil blandt andet bestå
af opdatering af vores database over oropharynx cancer patienter behandlet på Rigshospitalet. Herigennem vil du opnå stor indsigt og erfaring med registerforskning, og der
vil være rig mulighed for et eller flere udgivelser som 1. forfatter på baggrund af data fra
databasen. Derudover vil der være mulighed for involvering i prospektive kliniske projekter efter interesse.
Ansættelsesforløb:
Vi søger en studerende der har mulighed for at starte fuldtidsophold d. 1/4 eller hurtigst
muligt herefter. Ansættelsen kan med fordel kombineres med forskerperspektivet på 11.
semester efter sommerferien. Du blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald.

Skolarstipendiat-studerende søges
Er du forskningsinteresseret, nysgerrig og arbejdsom, og synes du at influenza og hjerter er
spændende? Så kan det være, at det er dig, vi mangler til at indgå i vores forskningsteam.
Vi er et team bestående af både dyrlæger, læger og biologer og har flere projekter kørende
inden for hjerteforskning, herunder adskillige forsøg med store og små husdyr som modeller.
Fra 1. august 2021 opstartes et større forsøg i fritter, der skal inficeres med influenza A-virus.
Efterfølgende følges fritterne i nogle uger, hvor de kardiovaskulære effekter forårsaget af
infektionen undersøges.
Da projektet er multidisciplinært indgår en række komplementære forskningsgrupper:
Tor Bierring Sørensen, Gentofte Hospital
Morten B Thomsen, Biomedicinsk Institut, SUND, KU
an Pravsgaard Christiansen, ISIM, SUND, KU
Allan Randrup Thomsen, ISIM, SUND, KU
Thomas Jepps, Biomedicinsk Institut, SUND, KU
Thomas Jespersen, Biomedicinsk Institut, SUND, KU
Skolarstipendiatet udbydes for enten 6 eller 12 måneder i træk, og er en fuldtidsansættelse. Det kræver, at du holder fri en periode fra studiet f.eks. i form af pause eller
orlov. Stillingen er lønnet i form af et stipendiat svarende til 10.000 kr. om måneden.
Følgende scenarier er foretrukne forslag i forhold til ansættelsen:
o
o

Bachelor: Du er færdig med din bachelor og ønsker at holde et år fri inden
kandidaten. Her kan en 12 mdr. ansættelse komme på tale.
Kandidat: Du holder pause efter rotationerne eller differentieringen, og har lyst
til at tage ½ års pause med ansættelse, hvorefter du kan skrive dit speciale
hos os. Dette giver dig unikke muligheder for at lave reelt forskningsarbejde i
forbindelse med dit speciale. Du vil evt. kunne tage retsmedicin samtidig med
ansættelsen.

Vi forventer af dig, at du er villig til at lære, kan arbejde selvstændigt og klar til at give den
max gas. Derudover skal du være klar på at indgå i en ”blæksprutte-rolle” og hjælpe med
det, der byder sig, da mange af ugerne ser forskellige ud. Størstedelen af gruppen sidder på
Panum, og det er også her, at du vil få din kontorplads. Arbejdsopgaverne varierer meget
fra praktiske opgaver og hands-on i form af assistance ved operationer, i laboratoriet og
i stalden til kontorarbejde med hjælp til ansøgning af fondsmidler, analyse af data, artikelskrivning mm. Så hvis du godt kunne tænke dig at fordybe dig, snuse til forskervejen
og blive en del af en spændende hverdag i et super team, så tøv ikke med at kontakte os.
Primære vejledere:

Thomas Jespersen; thojes@sund.ku.dk; 24805190

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV

		Morten B Thomsen; mbthom@sund.ku.dk; 23839884

E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk

Ansøgning, CV og spørgsmål omkring stillingen kan rettes til vores nuværende kandidat/skolarstipendiatstuderende Julie Norup Hertel på mail: Norup@
sund.ku.dk.
Og Julie vil også meget gerne tale med dig hvis du vil høre om livet som
scholarstipendiat.

Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål
Ansøgningsfristen er søndag d. 7/3-2021

ANNONCER

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

|

.dk.

Speciale- eller medicinstuderende til forskningsophold
Vi søger medicinstuderende med interesse for behandling af svær overvægt, endokrinologi og metabolisk sundhed til et større klinisk forsøg
Projektet:
Prævalensen af svær overvægt er fortsat stigende, ikke mindst blandt børn og unge, med
enorme konsekvenser både på individniveau og for samfundet. I dag tilbyder mange
kommuner struktureret livstilsbehandling til børn og unge med svær overvægt, indbefattende bl.a. kost-og motionsvejledning, familierådgivning og psykologsamtaler. På trods
af denne intensive indsats, opnår 25% ikke et vægttab, og går dermed en svær fremtid
i møde med stigende vægt, stigmatisering, social isolation samt overvægtsrelaterede
følgesygdomme. I tillæg til kost og motion kan man i dag tilbyde medicinsk behandling
til voksne med svær overvægt (Liraglutid, Saxenda ®), hvilket resulterer i vægttab på
omkring 5-10%.
I dette forskningsprojekt undersøger vi effekten af Liraglutid i tillæg til livstilsbehandling
hos unge med svær overvægt, som ikke har kunne tabe sig på livstilsbehandling alene.
Derudover ønsker vi at undersøge en række biologiske-og adfærdsrelaterede parametre,
der potentielt adskiller de børn og unge, der opnår vægttab med livstilsbehandling alene, og dem der ikke gør, for på den måde at kunne opspore og sætte tidligt ind overfor
netop denne gruppe sårbare unge.
Projektet er forankret på Biomedicinsk Institut (BMI), KU, og udføres i tæt samarbejde
med overlæge Jens-Christian Holm, der står i spidsen for The Children’s Obesity Clinic på
Holbæk Hospital. Forskergruppen på BMI (the Clinical Translational Metabolism group)
ledes af Professor Signe S. Torekov og består derudover af dygtige og engagerede læger,
bioanalytikere og ph.d.-studerende
Vi forventer af dig:
•
•
•
•
•

Du skal skrive speciale i 2021 (forskningsperspektivet) eller;
du er på 9-11 semester og interesseret i et forskningsår i 2021, eller
bachelorstuderende med forskningsinteresse.
Du kan lide at arbejde med mennesker og er god til at arbejde selvstændigt
Mulighed for stipendiat (vejledt og i samarbejde med gruppen)

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
•
•

Udførsel af måltidstests, blodprøvetagning samt fedtbiopsi
Optagelse af anamnese og objektiv undersøgelse (til forskningsbrug)

•
•

Vægtkonsultationer samt kost-og motionsvejledning
Løbende kontakt med forsøgspersoner for optimal deltagelse i forsøget

•
•
•

Medforfatterskab og rig mulighed for at arbejde med data fra et nyligt
afsluttet stort fedmestudie
Tæt vejledning under hele forløbet, inkl. artikelskrivning og statistik
Mulighed for at deltage samt præsentere ved journal-clubs, seminarer og
konferencer (fx DES o.l.)
Indblik i forskningsverdenen inden for et yderst samfundsrelevant og forskningsaktivt områd
For yderligere information kontakt venligst: Post Doc, MD. Eva Winning,
epwi@sund.ku.dk, tlf.: 40841896, eller Prof. Signe Torekov, torekov@sund.
ku.dk Ved mailhenvendelse vedhæft gerne et kort CV samt motivation for at
være en del af projektet.

Forskningsårsstuderende søges til forskningsprojekt vedr. skolevanskeligheder blandt
danske børn med cerebral parese.
I et samarbejde mellem børneafdelingerne på hhv. Rigshospitalet og Nordsjællands Hospital,
Hillerød er vi ved at opstarte et epidemiologisk registerforskningsprojekt med unik mulighed
for at undersøge, hvordan det går danske børn med diagnosen cerebral parese i folkeskolen.
Vi søger en energisk, selvstændig og engageret forskningsårsstuderende på kandidatdelen
med interesse for pædiatri og epidemiologi.
Start sommer 2021.
Vi tilbyder:
-

I LIVSKRAFT søger vi lige nu camp-frivillige til vores Cool Camps. Campene har til formål
at støtte deltagerne i det videre sygdomsforløb og give dem en uforglemmelig og styrkende oplevelse.
Kort om LIVSKRAFT og det frivillige arbejde
LIVSKRAFT afholder Cool Camps for hhv. kræftramte unge (12-17 år), unge søskende
(10-17 år) og familier (6-12 årige syge børn og raske søskende samt deres forældre). De
to unge-camps afholdes i sommerferien, mens familie-campen løber af stablen i løbet af
efteråret.

Som camp-frivillig vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt team bestående af andre
frivillige, sundhedsprofessionelle, aktivitetsansvarlige og folkene bag LIVSKRAFT. Med
udgangspunkt i et veltilrettelagt program venter forude en masse udfordrende, sjove
og personligt udviklende oplevelser sammen med de unge og det øvrige team. Som
camp-frivillig får du et grundigt indblik i den vigtige og stadig mere prioriterede del af
et behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen. Du behøver ikke at have noget
forudgående kendskab til målgruppen, da vi gennem den obligatoriske træning sørger
for, at du bliver grundigt klædt på til opgaven som camp-frivillig.

En tidligere frivillig beskriver sin oplevelse af Cool Camp således:

Vi tilbyder:
•

VIL DU VÆRE MED AT STYRKE FAMILIER RAMT AF BØRNEKRÆFT?

God supervision og hjælp til at få stablet et eller flere projekter på benene.
Deltagelse og oplæring i at skrive videnskabelige publikationer.
Mindst et første forfatterskab.
Gode muligheder for funding. Dette søges i fællesskab.
Hjælp og oplæring i brugen af R statistik program.

Send CV og kort motiveret ansøgning til mads.langager.larsen@regionh.dk og rikke.
wiingreen@regionh.dk senest d. 28/2-2021. Samtaler vil blive afholdt efterfølgende efter
aftale.
Med venlig hilsen
Rikke Wiingreen, læge, Ph.D.-studerende og Mads Langager Larsen, læge, Ph.D.-studerende

“Da jeg meldte mig som camp-frivillig til Cool Camp, havde jeg ikke
i min vildeste fantasi kunnet forestille mig, hvad der ventede forude.
En uge fyldt med inspirerende mennesker og helt unikke oplevelser og
øjeblikke. Man lever i en magisk boble, og der opstår hurtigt et enestående fællesskab, hvor alle støtter hinanden”.

Ansøgningsfristen er den 12. marts 2021
På vores hjemmeside (www.LIVSKRAFTCENTER.dk) finder du mere information om vores
camps, herunder tid og sted for opholdene samt den obligatoriske træning. Det er også
her, du ansøger om at blive frivillig.

Kom til LIVSKRAFTs ONLINE info-event
Torsdag d. 25. februar kl. 15.30 til ca. 16.30 har du mulighed for at få et indblik i vores
projekter, høre tidligere frivillige fortælle om deres oplevelse som camp-frivillig og få rig
mulighed for at stille eventuelle spørgsmål.
Hvis du ønsker at deltage, bedes du skrive dig op via siden: http://www.livskraftcenter.
dk/for-frivillige/bliv-frivillig/pop-in_info-event

--------		
LIVSKRAFT arrangerer Danmarks eneste aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps for familier ramt af børnekræft. Projektet startet af to læger og bakket op af læger og sygeplejersker på landets børnekræftafdelinger. Organisationen er støttet af Børnecancerfonden.
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Forsøgspersoner søges til et videnskabeligt forsøg
med et forsøgslægemiddel mod birkepollenallergi
Hvis du har birkepollenallergi med generende høfebersymptomer i birkepollensæsonen, kan du muligvis deltage i dette videnskabelige forsøg.
Formålet med forsøget:

Vi søger personer, der er:

Formålet med dette forsøg er at undersøge om et

Raske mænd eller kvinder

forsøgslægemiddel til birkepollenallergi er effek-

18 år eller ældre

tivt i reduktionen af symptomer ved sæsonbeto-

Har en dokumenteret birkepollenallergi

net birkepollenallergi.

Har haft symptomer fra øjne og næse i birkepollensæsonen i Danmark de seneste 2 år

Hvad indebærer din deltagelse:
Forsøget strækker sig over ca. 6 måneder. I denne forsøgsperiode skal du komme 4 gange på forsøgsstedet, og 3 gange vil der afholdes en telefonsamtale. Før birkepollensæsonen starter, vil du få 3 injektioner
med forsøgsmedicinen på én gang.
Du vil få udleveret medicin til behandling af de høfebersymptomer, der kan komme i birkepollensæsonen.
I birkepollensæsonen vil vi bede dig om at registrere dine symptomer og medicinforbrug i en elektronisk
dagbog. Forsøgsmedicinen er gratis og udgifter til transport i forbindelse med forsøget vil blive dækket
efter gældende regler.
Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte forsøgsstedet via nedenstående
kontaktoplysninger.
Forsøget er iværksat og sponsoreret af det amerikanske medicinalﬁrma Regeneron Pharmaceuticals, Inc.,
og forsøget er godkendt i Danmark af Det Videnskabsetiske Komité System og Lægemiddelstyrelsen.

Kontaktoplysninger på forsøgscentre:
Gentofte Hospital, Allergisygdomme, klinik 1
Projekt sygeplejerske Trine Smedegaard Olesen
Tlf. Nummer 38 67 24 70
E-mail: allergiklinikken.gentofte@regionh.dk
Vejle Sygehus, Lungemedicinsk
Forsknings- enhed
Projektsygeplejerske Lene Broch-Mikkelsen
Tlf. Nummer 79 40 90 55 (kl. 10-14.30)

Hvidovre Hospital, Lungemedicinsk
Forsknings- enhed
Projekt sygeplejerske Maria Heidemann
Tlf. Nummer 38 62 21 77 (kl. 9-14)
E-mail: Maria.Heidemann@regionh.dk
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Fjollet forskning – kaffe!
I denne uges fjolleartikel har en dansk forsker gennemgået dele af den videnskabelige litteratur om kaffe i et forsøg på
at fremhæve både væsentlige og mindre kendte kaffevirkninger. For den gængse medicinstuderende er denne artikel
yderst interessant og proppet med funfacts, du kan nævne for dine medstuderende i kaffepausen.
Nogle af de væsentligste punkter kommer her:
-

-

-

-

-

Kaffe indeholder over 1000 aktive stoffer, en lang række fytokemikalier og selvfølgelig koffein, der er en
adenosinrecepter antagonist.
Der er mere koffein i lys- end i mørkristet kaffe.
Kaffefiltre tilbageholder flere af kaffens fedtopløselige stoffer. En espresso indeholder dermed 2,5 % fedt,
mens gammeldags filterkaffe har et fedtindhold på ca. 0,6 %, og dermed øger filterkaffen ikke serumlipidniveauet i så høj grad som espresso.
Trods vedvarende kaffedrikning udvikles der ikke tolerance over for kaffes stimulerende virkning på centralnervesystemet.
Koffein er på den Internationale Olympiske Komités liste over forbudte stoffer. Grænsen er 12 mikrogram koffein pr. ml urin, og den nås på omkring 5 kopper kaffe. Mange læger ville således ikke kunne passere en dopingtest efter en arbejdsdag for slet ikke at tale om efter en nattevagt.
Selvom kaffe forårsager akut blodtryksstigning, disponerer regelmæssig kaffedrikning ikke til hypertension,
men er tværtimod inverst korreleret til flere kardiovaskulære risikofaktorer som type 2 diabetes og overvægt.
I observationelle studier er et dagligt forbrug på 2-3 kopper kaffe associeret med lavere risiko for iskæmisk
hjertesygdom, hjertesvigt og arytmi. Nogle af disse associationer er forklaret på biologisk niveau, bland andet
ved at koffein ændrer insulinfølsomheden gennem øget insulin-like growth faktor-1 signalering. En del af den
gavnlig effekt på den kardiovaskulære risikoprofil kan der også godt tænkes at være, at kaffe virker opkvikkende og stimulerer til øget fysisk aktivitet.
Laboratorieanalyser af forskellige kaffetyper og tilberedningsmetoder har vist højere indhold af flavinoider og
antioxidantkapacitet i instantkaffe og espresso end i filterkaffe og færdigkøbt cappuccino pulver. Fenolindholdet i de forskellige kaffetyper falder ved tilsætning af mælk, formentligt pga. matrixdannelse og det nedsætter
den antioxidante kapacitet.
Kaffe er påvist ikke at forårsage ulcus. En nylig publiceret artikel viser lavere forekomst af gastroskopiske tegn
på reflux sygdom ved større kaffeindtag.
Koffein er toksisk i høje doser og giver symptomer som agitation, tremor, takykardi og hypertermi.
Den letale kaffedosis er omkring 10 g, svarende til ca. 100 kopper kaffe (eller 100 stk. koffeinpiller af 100 mg)
Der findes ingen antidot til koffein. Derfor er behandling af koffeinforgiftning symptomatisk/understøttende,
omend der anbefales administration af aktivt kul og provokeret opkastning for eksempel ved hjælp af hydrogenperoxid.

Artiklens forfatter konkluderer til slut på baggrund af kaffens mange gode virkninger, at det vil være inden for
lovens rammer at stimulere lægers mentale præstation ved at stille kaffe vederlagsfrit til rådighed. For at sikre at
stimulanserne rent faktisk bliver indtaget, må det nødvendigvis være produkter af god kvalitet, hvilket forfatteren
af studiet anbefaler indført som en overenskomstmæssigt ret.

Hvis du er interesseret i at læse hele artiklen, kan den findes i Ugeskrift for Lægers arkiv.
Lander N. Kaffe: Naturens vidundermiddel. Ugeskr Læger 2013;175:3004-7.
Indsendt af professor Jacob Rosenberg // Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden, Herlev
Hospital. Hvis du også har noget sjovt/interessant/vigtigt som du gerne vil dele med resten af medicinstudiet, er du velkommen til at skrive ind til os på mok@mok.dk
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