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DET SKER I UGEN

UGENS SPIL
THE WITCHER 3 - WILD HUNT

ONSDAG

Jeg kværnede Witcher spillet på alt for kort tid. Jeg
anser egenligt ikke mig selv for en gamer, men jeg
måtte alligevel sande at spillet bed på mig, da jeg
opdagede solen var stået op en tidlig morgen.

MOK udkommer.
Alice pjækker ikke i klinik.
Maria laver nok negle.

Så du serien? Den er fin. SPILLET ER EPIC. Hjælp Geralt
med at finde Ciri, alt imens du tryller og skærer dig
igennem klamme monstre og onde ånder. Drømmen .
Klart mit favorit spil. Og Geralt er en hottie.

TORSDAG
PMS har månedsmøde på Zoom. Se s. 4.

OBS. Begynd ikke på spillet kort før du skal til eksamen!!
OBS 2 kortspillet gwent kan man vist få i appstore
- det er sikkert nice til når du skal koble af under
eksamenslæsningen.

FREDAG

/Sof

Johan bemander telefonen.
Alices kæreste kommer til DK.

LØRDAG
Sofie skal til middag.
Alice er lykkelig <3

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Maria går i kirke.
Johan tjener kassen

MANDAG
MOK deadline 12.00
Det er marts!

TIRSDAG
Johan får trukket 2 m gaze ud af venstre øre.
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HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
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Baby eller Alien?
Nuuurgh en baaaabyyyy. Et nært familiemedlem er nedkommet, og du er i den anledning taget
på visit for at se den lille ny. Du er eddermame spændt, da du kommer ind på hospitalstuen og ser
vuggen. Dér ligger den. Det lille fine baarr… Hvad fanden?!
Du kniber øjnene sammen. Forsøger at beskue organismen fra forskellige vinkler. Men du kan sgu
ikke rigtig se hvad det er. Spørgsmålene begynder at fylde dit hoved. Er det en dreng? En pige?
En kanin? Eller… en alien????
Kender du det? Selvfølgelig gør du det! Det gør vi alle sammen!
Det er dog nok en god idé, hvis du lige får trænet øjnene lidt inden næste familieudvidelse. Så tag
lige et spil ”Baby eller Alien?”

A:
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B:
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C:
1

D:

2
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Svar
A: 1= Baby, 2= Alien
C: 1= Alien; 2= Baby
E: 1= Alien, 2= Baby

1

2

F:
1

2

Af: Gabriela/ MOK- Red

B: 1 = Alien; 2= Baby
D: 1= Baby; 2= Alien
F: 1= Alien, 2= Baby
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Månedsmøde PMS Februar: Yngrelæge i psykiatrien
– Hvordan?

Skolarstipendiat til et hjerneforskningsprojekt
på Rigshospitalet

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.

På Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) søger vi to ambitiøse og ansvarlig
medicinstuderende som forskningsårsstuderende med start juli, august eller september
2021.

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/KBU læge,
Intro-stilling og H-stilling, samt lidt om hvordan specialisering i voksen psykiatri foregår.
Dette vil bl.a. blive gjort ved et par medbragte cases.
Samtidig er der også mulighed for at stille spørgsmål hvis der er noget konkret man gerne
vil vide
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
velkomne til at deltage. Mødet kommer primært til at handle om hvad vi skal lave i dette
forårs semester og vil ca. være fra kl 18.00 - 19.00.
Vi håber på at se jer alle sammen!
Kh PMS - Psykiatrigruppen for
medicinstuderende.

Prægraduat forskningsår med selvstændigt klinisk
projekt
Dansk BørneLunge Center (DBLC) søger prægraduat forskningsårsstuderende til klinisk
forskningsprojekt omhandlende tidlig detektion af bakterielle infektioner hos børn med
cystisk fibrose.
Hvem er vi:
DBLC, BørneUngeAfdelingen Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kontrol og behandling
af børn og unge med alvorlige og arvelige lungesygdomme fra hele Danmark – bl.a. cystisk
fibrose (CF), primær cilie dyskinesi (PCD) og interstitiel lungesygdom. I DBLC er der et godt
samarbejde mellem den kliniske hverdag og forskningsgruppen, som supplerer hinanden
til gavn for patienterne.
Projektet:
Vi er nu klar til at starte et nyt projekt, hvor vi skal teste en ny teknik til bestemmelse af
bakterieinfektion i lungerne hos børn med CF. Projektet kan potentielt få stor betydning for
behandlingen af børn med de arvelige, kroniske lungesygdomme CF og PCD.
Under ansættelsen vil du særligt skulle varetage gennemførelsen af det nævnte projekt, der
har til formål at validere og undersøge metodens kliniske brugbarhed. Studiet er godkendt
af Videnskabs etisk komite og protokollen er skrevet. Projektet er således klar til opstart. Det
vil kræve daglig tilstedeværelse på afdelingen til dataindsamling (ca. kl. 12-14). Der vil være
tid og behov for deltagelse også i andre projekter og det forventes ligeledes, at man hjælper
til med diverse lungefunktionsmålinger efter behov – specielt en ny lungefunktionsmetode
til spædbørn (multiple breath washout). Ansættelsen forventes at medføre et første-forfatter
arbejde og et eller flere medforfatterskaber.
Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært i de
forskellige lungefunktionsmetoder. Via supervision fra erfarne kollegaer vil du efterhånden
selvstændigt varetage målingerne. Ansættelsen giver et grundigt kendskab til forskellige
lungesygdomme indenfor pædiatri. Du bliver medlem af et tværfagligt team af læger,
sygeplejersker, biologer, bioanalytikere, sekretærer og ph.d.-studerende.
Ansættelsesforhold:
Du vil blive ansat under prof. dr.med. Kim Gjerum Nielsen som skolarstipendiat. Lønnen er
fastlagt til 10.000 kr. om måneden (3.000 kr. om måneden i tillæg til SU for 11. semester).
Det forventes, at du arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen.
Vi søger fortrinsvist studerende der har bestået bachelordelen af medicinstudiet, og som
ønsker op til et helt års ophold, helst som del af forskerperspektivet på 11. semester.
Vi forventer at starte studiet i april 2021, hvorfor det vil være forventet, at du deltager i
oplæring og evt. bidrager med nogle timer, alt efter hvad du har mulighed for, frem til
semesterafslutning. Herefter ansættelse i fuldtidsstilling jf. ovenstående.
Ansøgning:
Motiveret ansøgning og CV sendes til rikke.mulvad.sandvik@regionh.dk senest 12. marts
2021. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende i ansøgningsperioden og frem til 31.
marts.
Vi glæder os til at tale med dig.
Venlig hilsen
Kim Gjerum Nielsen			
Overlæge, professor 			
Dansk BørneLunge Center
BørneUngeAfdelingen, JMC, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Rikke Mulvad Sandvik
Læge, ph.d.-studerende

I samarbejde Region H Psykiatri påbegyndes et nyt studie, BrainDrugs, hvor vi undersøgelser
forhold i hjernen, målbare stoffer i blodet, genetik, psykosociale forhold og andre faktorer,
som kan bruges til at forudsige, hvilken effekt en person med depression vil have af
behandling med samtaleterapi og medicin. Baggrunden for undersøgelsen er, at der er stor
forskel på, hvor godt terapi og antidepressiv medicin virker hos den enkelte patient. Målet
er derfor personlig behandling tilpasset den enkelte patient.
Du vil arbejde tæt sammen med og blive oplært af neurologer, psykiatere og psykologer
på projektet og være en del af en større forskergruppe på NRU (www.nru.dk). Dine
arbejdsopgaver vil bestå i at rekruttere patienter, udføre lægeundersøgelse herunder
neurologisk undersøgelse, udføre kognitive testning, EEG, fMRI og PET-skanninger. Projektet
er omfattende og involverer patienter med depression, hvorfor det er vigtigt, at du har gode
samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt.
Sideløbende vil du arbejde på et mindre, selvstændigt projekt, hvor du vil analyser og
fortolke allerede indsamlet data, som skrives sammen til dit kandidatspeciale. Afhængigt
af resultater kan dette resulter i en selvstændig publikation. Din hovedvejleder vil være
professor Martin Balslev Jørgensen, overlæge på Psykiatrisk Center København. Arbejdet
vil være på NRU, Rigshospitalet.
Ideelt er du på kandidatdelen. Vi ser gerne 12 måneders ansættelse, som del af
forskningssporet på 5. semester kandidat. Vi søger et stipendie til dig og du får 10.000
kr. per måned. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til læge Kristian Reveles
Jensen (tlf. 31787675).
Ansøgningsfrist d. 6. marts 2021 kl. 18. Send en kort ansøgning inkl. CV til kristian.reveles.
jensen@nru.dk med ”Skolar” i emnefeltet.

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):
Eksistenssamtaler
Et struktureret og guidet samtaleforløb om eksistensen med udgangspunkt i vores egne
erfaringer for en fast gruppe på 10 personer.
Tid og sted: Hver anden onsdag fra 7. april-2. juni kl. 19.30-21.30 (5 gange)
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
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.
Mødested- og tid: Lørdag 24. april kl. 10 på Sorø station
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Teologisk fisketur
Tag med og fang fisk til aftensmaden og nyd turen på havet med andre 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.)
Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku.
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 4
gange årligt
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Dagens ordsprog:

“Kun en tåbe frygter
SKAT.dk - Tast selv”
...Ret nu den forskudsopgørelse. Udbytteskat snyder ikke af sig selv.
KH

ANNONCER

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

|

Stud.med. søges til COVID-19 forskningsprojekter
.dk.

To til fire forskningsårsstuderende søges til internationale studier samt oplæring i klinisk forskning
Om stillingen
Tilbyder den ultimative oplæring for en kommende klinisk forsker. Du vil blive en del af et af
vores internationalt forskningshold, som skal lave ’LIVING SYSTEMATIC REVIEWS’, der vurderer
og sammenligner de forskellige vacciner eller behandlinger mod COVID-19. Holdene består
af erfarne og ambitiøse forskere fra fem forskellige kontinenter. Du vil hjælpes med starte
et projekt, som så vidt muligt bliver skræddersyet dine ambitioner/interesser.
Du vil få to mentorer som er ph.d studerende (hhv. læge og psykolog) oplært i klinisk
forskning ved Copenhagen Trial Unit med supplerende international akademisk erfaring
(Harvard Medical School / UC Berkeley).

Er du træt af zoomundervisning? Kunne du tænke dig en pause fra studiet, og mangler du
et relevant job, eller ønsker du en introduktion til forskningens verden?
Viro-immunologisk forskningsgruppe på Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet søger
to medicinstuderende til start hurtigst muligt.
Arbejdsopgaver vil inkludere registrering af data til COVID-19 forskningsprojekter og
indsamling af data til forskningsprojekter om COVID-19 vaccinationer de næste 6 måneder.
Ved interesse er der mulighed for at arbejde med eget selvstændige projekt sideløbende.
Vi ser meget gerne, at du fortsætter hos os efterfølgende og laver enten kandidatspeciale
eller bacheloropgave - eventuelt med mulighed for at få publiceret som førsteforfatter.
Vi tilbyder:
Tæt og engageret vejledning og oplæring i forskningsmetodik
Mulighed for at skrive bacheloropgave eller kandidatspeciale
Social aktiv og velfungerende forskningsgruppe med andre medicinstuderende, Ph.d.studerende og senior forskere.
10.000 kr. om måneden i 6 måneder.

Din mentorer vil sammen med professor i evidensbaseret klinisk praksis, Christian Gluud,
og professor i klinisk forskningsmetodik, Janus Christian Jakobsen, sikre at du vil oplæres i:
•
Epidemiologi og biostatistik.
•
Alle elementer i udarbejdelsen af systematiske reviews herunder Cochrane metodik
og hvordan du senere kan starte dit eget Cochrane review.
•
At blive en dygtig peer-reviewer.
•
Effektiv professionel networking.

Vi forventer:
Du udfører dine opgaver samvittighedsfuldt
Du ønsker at indgå i en gruppe, hvor godt samarbejde og socialt samvær prioriteres højt
Du holder pause fra studiet eller har mulighed for at arbejde fuld tid
Interesse for infektionsmedicin, immunologi og forskning er et stort plus

Ansættelsesforhold
Varigheden er tiltænkt 12 måneder. Lønnen vil være 10.000,- DKK/mdr. som
forskningsårstuderende.
•
Fokuseret 2-ugers ophold på forskningsafdelingen ’Department of Health Research
Methods, Evidence, and Impact’ (McMaster University,Canada) (givet at rejse til
Canada bliver muligt).
•
Såfremt du er interesseret i at det skal være et led i dit bachelorprojekt,
kandidatspeciale eller forskningsperspektiv/ forskningsophold på 11. semester kan
dette også komme på tale.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os:
Professor Susanne Dam Poulsen 		
Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet
Telefon: 35450858			
Email: Susanne.dam.poulsen@regionh.dk

Om Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning
Det er en forskningsafdeling under Region Hovedstaden beliggende på Rigshospitalet
fiansieret af den danske stat (www.ctu.dk). Vi er involveret i systematiske reviews og
randomiserede kliniske forsøg nationalt og internationalt. Copenhagen Trial Unit fungerer
som rådgivningscenter for klinisk interventionsforskning og tilbyder infrastruktur til alle
aspekter af et givent klinisk forskningsprojekt (design, dataindsamling, data management,
central datamonitorering, dataanalyser, medicinsk kommunikation og praktisk
gennemførelse af randomiserede kliniske forsøg, inklusive systematiske bedømmelser af
sådanne forsøg).
Om dig
Vi leder efter ildsjæle som ønsker at blive en kommende sværvægter indenfor klinisk
forskning. Ambition og potentiale værdsættes højest. Du skal kunne se dig selv fortsætte
klinisk forskning ved siden af studiet og din kliniske hverdag i fremtiden. Vi ser gerne at dit
skriftlige engelsk er på højt niveau og at du har en god matematisk sans. Forskningserfaring
er intet krav.
Ansøgning (inkl. CV, karakterer og motiveret ansøgning) sendes til Læge/Ph.D studerende
Steven Kwasi Korang steven.korang@ctu.dk inden 15. marts.
Kontakt evt. Steven (25 38 87 93) eller Sophie Juul (26 81 38 30) ved spørgsmål eller interesse.

Studerende søges til forskningsophold på afdeling
for Øre-næse-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.

Sidste ansøgningsfrist er 28/2 2021 - ansøgninger vurderes løbende, så slå hurtigt til!
Motiveret ansøgning og CV skal sendes til Professor Susanne Dam Poulsen

Sebastian Hamm MD-PhD fellow, stud.med.,
Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet
Telefon: 51559644
Email: Sebastian.rask.hamm.02@regionh.dk

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
Jan 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:
•
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
Morten B Thomsen; mbthom@sund.ku.dk; 23839884

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV
E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål

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.

Ansøgningsfristen er søndag d. 7/3-2021

www.bmi.ku.dk/english/research/cardiac_physiology/
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Onkologisk Klinik RH og Neurofysiologisk Klinik
Rigshospitalet søger medicinstuderende til spændende klinisk projekt
Vi søger en dygtig medicinstuderende på kandidatdelen, som gerne vil lave klinisk
forskning i et prægraduat forskningsår i projektet CryoPac - ”Effects of Cryotherapy on
Paclitaxel-Induced Neuropathy in Patients with Early Breast Cancer: A National, Multi-center,
Randomized, Prospective Controlled Trial”.
Projektet
Flere og flere overlever kræft takket være nye og mere effektive behandlinger med
kemoterapi. Desværre har kemoterapi mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt,
invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes
livskvalitet og overlevelse forringes.

VIL DU VÆRE MED AT STYRKE FAMILIER RAMT AF
BØRNEKRÆFT?
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 ungecamps 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:
“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.

Nerveskader opleves som følelsesløshed, smerter eller prikken i hænder og fødder. Der
er ikke nogen effektiv behandling, når nerveskaderne først er opstået. Vores projekt går
ud på at undersøge, om kemoterapi-udløste nerveskader kan mindskes eller undgås vha.
nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker' mhp. at nedsætte blodomløbet i hænder og
fødder og dermed beskytte nerverne. Undersøgelsen kan føre til, at lokal kuldebehandling
med køle-handske/-sok vil blive indført som en del at standardbehandlingen, når patienter
skal modtage kemoterapi for at undgå bivirkninger i form af nerveskader.
Publikationer
Ambitionen er, at du vil få mindst 2 publikationer ud af de 12 måneder. Dette inkluderer
en oversigtsartikel med dig som førsteforfatter samt medforfatterskab på en eller flere
publikationer fra projektet. Derudover er der mulighed for yderligere medforfatterskaber i
de projekter i vores forskningsteam, som du tager del i under ansættelsen.
Vi tilbyder
•
Forfatterskab(er) på videnskabelige artikler og mulighed for at skrive din
kandidatopgave.
•
Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam.
•
Træning i formidling af forskning på nationalt/internationalt plan samt deltagelse
i konferencer.
•
Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder (bl.a. Klinisk opfølgning på protokolpatienter, selvstændige neurofysiologiske undersøgelser mv.).
•
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik.
•
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 15 Ph.d.-studerende og
flere medicinstuderende.
Vi forventer at
•
Du er en arbejdsom og selvstændig studerende på kandidatdelen, som gerne vil
lave klinisk forskning.
•
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret
del af din hverdag.
•
Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er ikke et krav.
Ansættelsesperiode og løn
Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.2021 - 31.08.2022 og kan kombineres med 11.
semester forskningsophold. Arbejdet kommer til at foregå Rigshospitalet, dels på Onkologisk
Klinik og dels på Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej/Glostrup.
Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Vi vil sammen søge
skolarstipendium til dig.
Ansøgningsfrist: 1. marts 2021 kl 12.00.
Lyder det som noget for dig, skal du fremsende en motiveret ansøgning svt. ½ A4side og CV til
læge, PhD, Maria Lendorf, Onkologisk Klinik 5073, Rigshospitalet,
e-mail: maria.elisabeth.lendorf.02@regionh.dk
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 9. Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 26270898

Blåstakken og berggylten er
hermafroditter...

... men alle er ligeglade.

STUDENTERTILBUD
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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

Medlemsfordele
Skræddersyet forsikring
Op til 25% rabat på relevante
bøger
Juridisk rådgivning
Lokale rabatter
De 39 specialer
Kurser
EKG-kort
Kittel-kort
... Og meget mere.

Gratis
indmeldelse på
1. semester

BLIV MEDLEM AF

GAVEKORT TIL NETTO PÅ 500 KR.
FADL udlodder 500 stk. gavekort à 500 kr. til Netto.
Gavekortene vil blive givet til de første 500 studerende,
der melder sig ind i FADL og som minimum køber den
anbefalede forsikringspakke til 1.949 kr.

REDAKTIONELT
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LÆGE FLOWCHART vs.
FUNNY QUOTES ABOUT DENTISTS
Er du snart læge?
Du har læst i ....
>5 år

<5 år

Du har også godt styr på både
kranienerver og rektaleksploration ikke
også?
Jeg har aldrig lavet en
rektaleksploration

Jaeh?

Hvordan kan det være?
Jeg har møffet mig
selv udenom.

Ok... så du er en rigtig speedy
gonzales på studiet....

JA hehe

Ok føler du dig sej nu?

Jeg er ikke så langt
på studiet.

Hell yeah!

Men du har da gjort det på en
dukke ikke også?

Jo, og jeg kan SAGTENS
fidne ud af det!?

My dentist’’s business
card says´: “Teeth are
the vindow to the soul.”

Nej. :(

Fedt! Jeg synes også du er
sej! Det er fedt at vi allerede
nu er kollegiale og støtter
hinanden. Synes du ikke
også det?

Jo selvfølgelig!

Halloooo er der en læge til stede? JA
for fa’ det er der! (snart)

Dentist is only half the
doctor he claims to be

Nej, så kan vi vidst godt konkludere
at du ikke er læge snart

If suffering brought wisdom,
the dentist’s office would be
full of luminous ideas.

BE true to your teeth
and they won’t be false
to you!

“I told my dentist my teeth
are going yellow. He told
me to wear a brown tie.”

In our job, you will never go
home at the end of the day
thinking that you haven’t
done something valuable
and important.

Nej, jeg er kun på 3.

Prayer is the best medicine!
God is the best doctor!

DENTIST
A prestidigator who are
putting metal into your
mouth, while pulling coins
out of your pocket.

