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MOK

OM MOK

PA N U M H I G H L I G T H S

MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.
MOK udkommer hver mandag, og indeholder blandt andet
nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og
FADL, samt jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst
gøgl... Når MOK bliver sat op hver mandag, er det MOKredaktionens opgave at fylde den overskydende plads i bladet
med gøgl og pludselige indfald. Kvaliteten svinger, men vi
synes altid selv at det er sjovt - og det håber vi også at du gør.
Har du noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen
til at sende det ind til os - så er der altid plads til dig i bladet.

Introdag i førstehjælp for folkeskoler
Går du med en lille drøm om at komme ud og
undervise? Vil du gerne selv have helt styr på
rytmen til Staying Alive og hvordan man lægger
en perfekt forbinding? Vil du gerne være en del af
Panums fffedeste fffællesskab? Førstehjælp for
Folkeskoler holder nemlig intromøde torsdag d.
23. september. Se side 7.
TEKNOTORSDAG!
23. september går det ned!

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er mandag kl.12 hvor vi tømmer brevkassen,
mok@mok.dk

Intro og film med GO
Synes du GynObs er spændende? Vil du gerne
vide mere om verdens bedste basisgruppe?
Eller vil du bare gerne se en god film og spise
en masse popcorn? Se side 7.

Kys og kærlighed
Dit MOK

Medicinerrevyen holder SiLøSep
Den 25. september, den sidste lørdag i september
(deraf navnet) holder medicinerrevyen med
generalforsamling fra kl 13, og arrangement
om aftenen for både garvede revyister og revyinteresserede.

UGENS INPUT

Semesterstartsfest
Lørdag d. 25. september er der også
SEMESTERSTARTSFEST i klubben, med pridetema! Kom og dans natten lang, med alle dine
medicinervenner!
Se (en lille smule) mere på side 12

U G E N S R E DA K T I O N

Albin

Anders

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 41 samt ugen efter påske.

Johan

Ansvarshavende redaktør:
Maria Østberg
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Tekno Torsdag
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Kan vi få mer’ barsel!?

Af Niels / MOK-red.

Hvis du kigger nederst på side 2, ser du at MOK-redaktionen har fået nye redaktionsbilleder fra en
tid, hvor kun minderne er tilbage. De mindeværdige og nuttede billeder har givet os inspiration til at
sætte fakta og fokus på baggrunden bag os omsorgsberigede nordiske børn. Baggrunden til omsorg
fra forældre til børn, kommer blandt andet fra barsel. En aktuel kamp, der er knap, er begyndt.
Barselsmuligheden er nu ændret til betydeligt mere øremærket barsel, i hvert fald for os af
hankøn. Vi er desværre ikke udrustet med baby-kantine eller baby-fabrik og er ret ubrugelige
i barnets første måneder. En skam, specielt når ønsket om tid med ens barn er højt prioriteret.
Det har altid været lidt tys og tabubelagt blandt ”rigtige” mænd og arbejdsgivere at tage
mere end de forhenværende 14 dages øremærket barsel. Forandringen er nu kommet og
de fleste SoMe-krigere fra politiske kravlegårde har været ude tage æren og mediebilledet.
I Danmark forlyder det at Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagforbundenes Hovedforbund
(FH) har hæklet en aftale sammen om øremærket barsel. Det er dog en sandhed med
modifikationer. Faktum er, at EU havde besluttet, at barslen skulle øremærkes, og direktivet ville
træde i kræft uanset hvad. Det svarer lidt til at rose kantinebetjenten for veltilsmagt salami. Det
er næppe kantinebetjentens fortjeneste. Alligevel må det siges at være glimrende PR-arbejde.
For at kridte banen groft op. Modstanderne af øremærket barsel er Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance (LA), Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti. Udtalelser fra LAformand Alex Vanopslag som »tilbageskridt for mangfoldigheden« og
»kapret af ligestillingspolitik«, viser udgangspunktet. Værd at
bide mærke I, hvis du lige har fundet dit livs kærlighed i
fredagsbaren, eller hvis du bare drømmer om Bugaboo Donkey 3.
Aftalen går på at hver forælder får 11 ugers øremærket
barsel. Der ligger dog ikke nogen aftale mellem DA
og FH om fuld løn i den periode. Dertil kan det blive
familierne bekosteligt, hvis højestlønnede forælder
skal på dagpenge. Det økonomiske incitament
virker, mere fuld løn vil trække flere mænd på
barsel. Der er dog lang vej til fuld løn til begge
forældre i længere tid. Men et første spadestik
i retning af vigtige fremskridt for ligestillingen. En
kommende kæphest: Svensk barsel er 68 uger,
dansk barsel er 52 uger. Aftalen om øremærket
barsel er en fin begyndelse. Redaktionen
siger jatak til mer’ barsel!

Barsel i tal 2019

Kønsfordeling:
Kønsfordel
ing:
Fædre: 32 dage
Mødre: 274 dage

Demografi:
Københavnske fædre: 38,4 dage
Syd- og vestsjællandske fædre: 20,5 dage
Uddannelse:
Fædre med lang videregående uddannelse: 47,5 dage
Fædre uden ungdomsuddannelse: 11 dage
Kilder: Danmarks Statistik / Institut for Menneskerettigheder
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About the DARE program
The DARE Fellowship Program takes Danish medical
students to the San Francisco Bay Area for ten
months to receive hands-on training in clinical
research. Participants are closely mentored by
internationally recognised clinical researchers at
some of America’s finest academic institutions.
The progra is a partnership between the Lundbeck
Foundation and Innovation Centre Denmark, based
in Silicon Valley. This unique international
partnership gives Danish medical students the
opportunity to jumpstart their careers in medical
research and bio-entrepreneurship.

Qualifications

Comprehensive training in clinical research
Training and collaboration with respected scientists
from UCSF and Stanford University
Highly supportive infrastructure, enabling students
to accomplish their research and career goals
Housing arrangement in San Francisco with fellow
DARE students

September 27, 2021

Commit to ten months of clinical research in the
San Francisco Bay Area
Be motivated to engage in a
ambitious research environment
experience

Fully-funded, 10-month fellowship in San Francisco,
California, for five Danish medical students

Important dates

Enrolled in a medical Masters degree course*

Desire to
California

The DARE program offers

San

social

and

Francisco

and

*Each medical faculty has its own specific requirements – we recommend checking
these with the study administration.

Information meeting KU
Nielsine Nielsen Aud.
ll!
or a
f
n
16:00-17:00
Ope

October 1, 2021

Call Open

January 7, 2022

Letter of Intent Due

January 10, 2022 Invitation for full Application
February 6, 2022 Full Application Due
March 2022

Fellow invitations are sent out

August 2022

Start fellowship

ANNONCER

1-årigt skolarstipendiat indenfor børnekræft på
Rigshospitalet
Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslår et 1-årigt skolarstipendiat med
start februar 2022.
Om Bonkolab
Kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag hos børn efter 1-årsalderen og er ansvarlig
for 20% af alle dødsfald i denne aldersgruppe. Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium
(Bonkolab) har en forskerstab på ca. 120 ansatte.
Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien fra sygdomsdisposition,
diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer.
Bonkolab har et højt fagligt miljø og beskæftiger hovedsageligt personer med
sundhedsfaglig, biologisk eller humanistisk uddannelsesmæssig baggrund, herunder
mange skolarstipendiater.
Hvert år rammes ca. 40 børn i Danmark af akut lymfoblastisk leukæmi (ALL). I dag overlever
90% af børnene, men omkring 15% får tilbagefald, hvilket medfører en markant mere intensiv
behandling, dårligere prognose og flere senfølger for de helbredte.
Behandlingen af ALL følger fastlagte faser (induktion, konsolidering I-II-II, re-induktion og
vedligehold) og strækker sig over to år og en måneds behandling. Behandling består primært
af kemoterapi som medfører bl.a. knoglemarvssuppression. Svære knoglemarvssuppression
øger risikoen for komplikationer så som infektioner, og kan medføre forsinkelse af ALL
behandlingen, som derved kan blive mindre effektiv.
Projektet omhandler medicinomsætningen hos børn med ALL i den første konsoliderings
fase, og vil i en lille gruppe patienter belyse farmakokinetikken for stoffet 6-mercaptopurin
ved gentagne målinger af metabolitter i blodprøver.
Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du vil være en del af vores store
forskningslaboratorium og arbejde med dit selvstændige projekt. Der er mulighed for at
skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation.
Du læser medicin på kandidat-delen, er interesseret i forskning og motiveret for at lære at
forske, herunder programmering mhp. modellering af data (i R).
Løn: 10.000 kr/md
Ansøgningsfristen er 29. november, motiveret ansøgning med CV (max 1 A4 side) og
studiekarakterer sendes til
Peter Erik Lotko Pontoppidan, afdelingslæge ph.d.
E-mail: peter.erik.lotko.pontoppidan@regionh.dk
Vi forventer at afholde samtaler start december.

Studiementorer søges til Medicinstuderende
fra Københavns Universitet
Vil du forbedre dine formidlingsevner i et studierelevant job og kan du lide at gøre en
forskel for andre mennesker? Så har du her muligheden for at blive studiementor for en
medstuderende på Københavns Universitet.
Som mentor får du et selvstændigt job med gode udviklingsmuligheder. Du hjælper en
medstuderende godt igennem studiet og udvikler samtidig dine formidlingskompetencer.
Som en del af jobbet modtager du undervisning og supervision, der gør dig klar til at være
mentor. Arbejdstiden er fleksibel og aftales mellem dig og din mentee.
Vi har lige nu flere ledige stillinger som studiementor til studerende fra KU med psykiske
funktionsnedsættelser, det kan fx være en studerende, som har brug for hjælp pga. angst,
ADHD, eller autisme
Dine opgaver vil være:
•
At etablere kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende
•
At forstå og håndtere forventninger og krav til den studerende på uddannelsen.
•
Eksamenstilmeldinger og brug af interne kommunikationsplatforme
•
At udvikle strategier i forhold til f.eks. at tage noter på en effektiv måde
•
At overskue og opdele pensum i overskuelige dele, samt planlægge og prioritere
læsningen.
Vi forventer:
•
at du læser på den samme uddannelse som den studerende, eller som minimum
læser på KU og er studieaktiv
•
at du som minimum har gennemført 1. halvår af uddannelsen
•
at du er lige så langt eller længere i dit studieforløb end den studerende
Der bliver bevilliget 20 timer pr. semester (hvert halve år), så længe den studerende er under
uddannelse og du vil i forbindelse med din ansættelse modtage supervision og deltage i
workshops med Studenterrådgivningen.
Støtten kan både foregå via fysiske møder og/eller via tlf. skype, mail osv. Ofte vil der være
et ønske om ugentlig støtte, men det aftales indbyrdes.
Stillingen aflønnes efter gældende takster med 130-137 kr./timen
Er dette noget for dig, kan du oprette en hjælperprofil her: www.duos.dk, og se alle vores
mentorstillinger og søge specifikt. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 36 34 79
00 eller mail sps@duos.dk for hjælp eller for at høre nærmere.
Vi har mange ledige stillinger, og du er velkommen til at søge flere af dem.
Vi glæder os til at høre fra dig!
SPS kontoret - DUOS
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SKOLAR SØGES: Nationalt forskningscenter for
børnekræft (CONTROL), Rigshospitalet søger en motiveret stud.med. til en 1-årig skolarstilling i børnekræft
Kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag hos børn efter 1-årsalderen og er ansvarlig
for 20% af alle dødsfald i denne aldersgruppe.
Flydende biopsier bruges i stigende grad til behandling af kræft hos voksne. Især
cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) er blevet brugt til at overvåge behandlingsrespons inklusiv
tidlig sygdomstilbagefald. Desuden har ctDNA vist lovende resultater som en kilde til
tumormateriale anvendt i genomisk profilering til præcisionsonkologi. Niveauer af ctDNA har
vist sig at være proportionale med sygdomsbyrden og korrelere med behandlingsrespons.
Det er vigtigt, at stigende niveauer af ctDNA har forudsagt tilbagefald måneder før
standardevaluering ved hjælp af billeddannelse. Studier der undersøger tilgængeligheden
og brugen af ctDNA hos pædiatriske patienter er endnu sparsomme.
Formål: vi vil undersøge, om sporing af genomiske tumorændringer i ctDNA fra
standardblodprøver kan forbedre overvågningen af pædiatriske patienter og om genomisk
profilering ved hjælp af ctDNA kan afsløre ny indsigt i tumorbiologi.
Gruppen bag projektet er engageret og multidisciplinær, med en eller flere repræsentanter
fra pædiatri, genomisk medicin og klinisk genetik.
Du vil blive ansat ved forskningsenheden Bonkolab, på Rigshospitalet, som har en
forskerstab på ca. 120 ansatte. Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien
fra sygdomsdisposition, diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer.
Bonkolab koordinerer Kræftens Bekæmpelses og Børnecancerfondens børneonkologiske
forskningscenter CONTROL (Childhood Oncology Network Targeting Research, Organization
& Life expectancy).
Du kan forvente:
•
et stærkt forskningsmiljø på fronten af genomisk forskning i Danmark
•
gode rammer med daglig vejledning fra tilknyttet Overlæge Lisa Hjalgrim,
Molekylærbiolog Lise Barlebo eller professor Kjeld Schmiegelow
•
adgang til og indblik i Danmarks største forskningsprojekt i børnecancer
•
oplæring i procedurer omkring projektstyring, anmeldelse af projekter til
myndigheder, indsamling af biologiske prøver og evt. laboratoriearbejde
•
udarbejdelse og udgivelse af egen publikation
•
en løn sv.t. standarden for skolarstuderende på 10.000 DKK om måneden
•
mulighed for at kombinere med kandidatopgave og evt. fremtidig ph.d.
Vi forventer:
•
at du har en bachelor i medicin
•
at du har interesse for genetik, cancer biologi og laboratoriearbejde
•
at du kan arbejde effektivt og selvstændigt på både dansk og engelsk
•
at du er med til at søge finansiering af egen løn
Start: Forventet ansættelse d. 1. november 2021 eller straks derefter og ét år frem
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV til Lisa.Hjalgrim@regionh.dk og Lise.Barlebo.
ahlborn@regionh.dk med frist d. 1/10 2021 kl. 15.00. Ansættelsessamtaler afholdes efter
aftale i uge 40. Spørgsmål kan ligeledes sendes til: Lisa.Hjalgrim@regionh.dk
Med venlig hilsen,
Lisa Hjalgrim
Lisa Lyngsie Hjalgrim, Senior Consultant, MD., Ph.d.
Department of Pediatric Hematology and Oncology
Department of Pediatric and Adolescence Medicine
Juliane Marie Centret, University Hospital Copenhagen
9-Blegdamsvej, OE-2100 Copenhagen
Phone: +45 35450962

Rejselegat for læger og medicinstuderende
Ekstraordinær ansøgningsrunde for Kontorchef Gehard Brøndsteds Rejselegat
Fondens formål: ”At yde rejselegater til værdige og trængende embedsmænds- eller
lægesønner, der har bestået medicinsk embedseksamen ved et dansk universitet. Subsidiært
kan rejselegater bevilges til værdige og trængende embedsmænds- og lægedøtre, der
har bestået medicinsk embedseksamen ved et dansk universitet. Mere subsidiært kan
rejselegater bevilges personer, som har bestået medicinsk embedseksamen ved et dansk
universitet. Mest subsidiært kan rejselegatet bevilges til medicinstuderende ved et dansk
universitet.”
Legatportionerne tildeles ansøgere til hjælp til dækning af udgifter ved studierejser i
udlandet med henblik på videregående studier inden for det lægevidenskabelige område.
Da legatet er under opløsning, vil der være en ekstraordinær ansøgningsrunde i efteråret
2021. Deadline for ansøgning: 15. oktober 2021 kl. 12.
Link til yderligere oplysninger, inkl. krav til ansøgning, samt ansøgningsskema: https://
www.stenohus.dk/fonde.aspx

5

6

|

ANNONCER

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

.dk.

Har du en indre kardiolog i maven? Eller er du bare
interesseret i at snuse til hvad, det vil sige at forske?
Så kan det være, du er vores nye forskningsårs-studerende.
Forskningsårs-studerende søges til 6 -12 måneders forskningsophold på projektet:
Impact of congenital heart disease on mortality, morbidity and socioeconomic circumstances
Du vil under opholdet få ansvar for dit eget projekt, og formålet med dit arbejde vil være
publikation af din/dine artikel/artikler med dig som førsteforfatter. Opholdet kan med fordel
kombineres med 11. semesters forskningsperspektiv.
Dit projekt vil være et registerbaseret studie omhandlende medfødte hjertesygdomme i
Danmark, hvor du skal arbejde i projektets database. Præcis formulering af dit selvstændige
projekt vil foregå i samarbejde med din hovedvejleder Professor Lars Søndergaard, MD,
Dr. med.
Du vil være tilknyttet en forskningsgruppe på Rigshospitalets Hjertemedicinske afdeling
bestående af speciallæger fra Rigshospitalets GUCH-team, yngre læger samt PhD- og
medicinstuderende. Forskningsgruppen mødes ugentligt, hvor der er god mulighed for
vejledning og supervision.
Du vil få tildelt kontorplads lige ved Rigshospitalet, hvor du dagligt vil sidde med medicinog Ph.d.-studerende fra Hjertemedicinsk afdeling. Herved er det muligt at være en del af et
hyggeligt samt lærerigt kontormiljø, hvor vi både afholder faglige og sociale arrangementer.
Der lægges vægt på, at du er struktureret og kan indgå i vores samarbejde samt arbejde
selvstændigt. Tidligere erfaring med forskning samt kodning i SAS/R værdsættes, men er
ikke et krav.
Løn: Månedlig aflønning svarende til scholarstipendiat (10.000 kr./måned)
Start: 1. februar 2022.
Send gerne en kort motiveret ansøgning senest fredag den 15. oktober 2021 til:
Troels Højsgaard Jørgensen; PhD, MD: troels.hoejsgaard.joergensen.01@regionh.dk
På vegne af
Professor Lars Søndergaard, MD, Dr.med.
Rigshospitalet
Hjertemedicinsk klinik B

SKOLAR SØGES: 2 motiverede stud.med’er til 1-årige
skolarstillinger i Børnekræftepidemiologi og udvikling
af Dansk BørneCancerRegister (DBCR)
Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL), Rigshospitalet og RKKP (Regionernes
Kliniske Kvalitets Program) søger 2 motiverede stud.med’er til 1-årige skolarstillinger i
Børnekræftepidemiologi og udvikling af Dansk BørneCancerRegister (DBCR)
DBCR er en vigtig database til brug for forskning i kræftbehandling hos børn og unge i
Danmark. DBCR har siden 2003 været en dansk kvalitetsdatabase og indeholder data på
over 6000 børn og unge med kræft < 18 år og beskriver kvaliteten af kræftbehandlingen
i landet. Databasen indgår aktuelt i et større EU-projekt om implementering de nyeste
internationale standarder for populationsbaserede børnecancerregistre med særlig vægt på
stadie-inddeling de såkaldte Toronto kriterier. Vi søger derfor to skolarstuderende, som bl.a.
vil være med til at udvikle DBCR mht.: Diagnoseregistrering, stadieinddeling, tilbagefald og
dødsårsager. Desuden lave selvstændigt projekter om tilbagefald - og dødsårsagsmønster
blandt børnecancer patienter.
Du vil blive ansat ved forskningsenheden Bonkolab, på Rigshospitalet, som har en
forskerstab på ca. 120 ansatte. Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien
fra sygdomsdisposition, diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer.
Bonkolab koordinerer Kræftens Bekæmpelses og Børnecancerfondens børneonkologiske
forskningscenter CONTROL (Childhood Oncology Network Targeting Research, Organization
& Life expectancy).
Du kan forvente:
•
et stærkt forskningsmiljø på fronten af epidemiologisk forskning i Danmark
•
gode rammer med daglig vejledning fra tilknyttet Overlæge Lisa Hjalgrim, Epidemiolog
Marianne Steding-Jessen og DBCR Databasemanager Monika Madsen m.fl.
•
adgang til og indblik i Danmarks største forskningsprojekter i børnecancer
•
oplæring i procedurer omkring projektstyring, anmeldelse af projekter til myndigheder,
registrering af kliniske data i cancerregistre, cancer klassifikationssystemer, og
kendskab til de Kliniske kvalitetsdatabaser samt internationalt samarbejde
•
udarbejdelse og udgivelse af egen publikationer
•
en løn sv.t. standarden for skolarstuderende på 10.000 DKK om måneden
•
mulighed for at kombinere med kandidatopgave
Vi forventer:
•
at du har en bachelor i medicin
•
at du har interesse for børnekræft, arbejde med databaser, epidemiologi og statistik
samt mod på internationalt samarbejde
•
at du kan arbejde effektivt og selvstændigt på både dansk og engelsk og har et vist
kendskab til statistik og dataanalyse
•
at du er med til at søge finansiering af egen løn
Start: Forventet ansættelse d. 1. november 2021 eller straks derefter og ét år frem
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV til Lisa.Hjalgrim@regionh.dk og Monika
Madsen, MONIMS@rkkp.dk med frist d. 1 oktober 2021 kl. 15.00. Ansættelsessamtaler
afholdes efter aftale i uge 40/41. Spørgsmål kan ligeledes sendes til:
Lisa.Hjalgrim@regionh.dk
Med venlig hilsen,
Lisa Hjalgrim

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger 4 nye kollegaer til vores journal-hold med start i oktober/november 2021. Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der
kræver kirurgiske indgreb.

VIL DU VÆRE FINANSIELT UAFHÆNGIG

INDEN FOR 6 ÅR?
Jesus Christ, du læser medicin. Lad nu bare
være med at fucke det op. Du bliver læge! Du
skal satme have et eksorbitant forbrug hvis du
ikke kan have et hæderligt liv på en lægeløn.
Nej, du skal ikke investere opsparingen i
bitcoins eller arbejde 150 timer om ugen.
KH
MOK

Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelsesjournaler og
neurologisk undersøgelse på elektive patienter i afdelingens ambulatorium inklusiv
præoperativ vurdering og optimering. Hvis man har lyst, vil der desuden være mulighed for at
man kan hjælpe med at gå stuegang eller deltage i afdelingens øvrige aktiviteter ved behov.
Arbejdstiden er som udgangspunkt kl 07.00-15.00 på alle hverdage. Nogle dage er vi to på
vagt ad gangen, og vi deler det op i en tidlig vagt (7.00-nødvendigt) og sen (9.00-arbejdet
er færdigt). Der er ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning.
Løn efter FADL’s lægevikaroverenskomst
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.
Der er desuden mulighed for en ekstra, tredje følgevagt efter ca. 1-3 måneder, efter at man
har været i gang selv i lidt tid.
Krav:
•
Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold samt bestået alle elementer
på 1. og 2. sem. KA
•
Du kan tage 3-4 vagter om måneden
Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er 11 personer
på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og
udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen. Det er en fordel, hvis du har erfaring
med at håndtere patienter i krise, og du skal være forberedt på at være tovholder på tværs
af faggrupper og specialer. Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden, hvor vi plejer
at spise sammen (når der ikke er corona), og vi søger nye kolleger, der har lyst til at være
en del af et lille, socialt hold.
Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til Annarita Ghosh Andersen på annarita.
ghosh.andersen.01@regionh.dk senest søndag d. 03-10-2021.
Samtaler afholdes i uge 41. Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for
mere information.

STUDENTERTILBUD

Førstehjælp For Folkeskoler holder intromøde med
pizza!
Går du med en lille drøm om at komme ud og undervise? Vil du gerne selv have helt styr på
rytmen til Staying Alive og hvordan man lægger en perfekt forbinding? Vil du gerne være
en del af Panums fffedeste fffællesskab?
Så skal du ikke lede længere! Førstehjælp for Folkeskoler holder nemlig intromøde torsdag
d. 23. september kl 17.15 i loungen i Studenterhuset. Vi byder alle nye og interesserede
velkommen til et intromøde, hvis man lige har lyst til at snuse til hvem vi er! Og ALLE er
velkomne, uanset studieretning og hvor langt man er! Der kommer til at være masser af
hygge og gratis pizza efter mødet.
Vi glæder os til at se DIG!
Scan QR-koden for linket til fb-begivenheden

Demens ved Albert Gjedde
Hvornår: Torsdag 30/9 - 2021 kl. 17:00 - 19:00
Program:
Intro 17:00-17.15
Oplæg 17:15-18:00
Månedsmøde afholdes efter oplæg
Hvor: Lokale 29.01.30 (Panum)
Demens er en neurologisk lidelse der rammer mange ældre, det mest velkendte symptom
er manglende korttidshukommelse, i nogle tilfælde bliver langtidshukommelsen også svært
påvirket, men professor Albert Gjedde fortæller meget mere om demens og de neurologiske
tilstande der ligger bag i dette foredrag.
Albert Gjedde er professor i neurobiologi og farmakologi ved SUND på KU og tidligere
institutleder ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Internationalt er han
adjungeret professor ved Johns Hopkins Hospital og professor i neurologi og neurokirurgi
ved McGill University. Derudover har han været direktør på Montreal Neurological Institute
i fem år og været med til at etablere PET-centret ved AUH, og har vundet både Erhoff prisen
for forskning i basal neurobiologi og Årets Forskningskommunikationspris i 2012 for sin
ekstraordinære indsats som formidler af hjerneforskning til et stort publikum.
Da det er semestrets første månedsmøde starter det med en introduktion til FORNIKS i 15
min. Herefter holder Albert Gjedde sit oplæg i cirka 45 minutter. Efter foredraget holder
FORNIKS månedsmøde hvor alle er velkomne til at deltage.
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)
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Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. Tøv ikke med at tage kontakt,
hvis du har brug for en udenforstående at tale med. Jeg træffes bedst på mail, telefon eller
sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være heldig at møde
mig på kontoret i lokale 15.2.1.
Kommende aktiviteter
Filosofisk mostur
Efterårets fisketur og svampetur er fuldt booket, men der er stadig plads på mosturen.
Kom med, når vi dykker ned i filosofien og mossernes verden! Den filosofiske mostur med
fagkyndige på området er for dig, der er frisk på en afslappet og lærerig dag i naturen
sammen med andre studerende og med luft til læsehovedet.
Tid og sted: Lørdag 6. november kl. 10
Vi mødes i nordenden af Gentofte sø i krydset Brogårdsvej/Ermelundsvej.
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk nødvendig. Gratis adgang
Mindful morgen
Mindfulness-instruktør Maja Folkenberg og min studenterpræstekollega Camilla
Aggersbjerg står sammen for 30 minutters mindful stund hver tirsdag morgen kl. 9 – en
rolig start på dagen for dig, der synes, at studielivet undertiden kan afføde uro i krop og
sind. Efterfølgende er der en let morgenmad for dem, som har lyst.
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 9 i efterårssemestret. De næste datoer er 21. september, 28.
september og 5. oktober. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Gåtur med filosofferne
I september står min studenterpræstekollega Inger Lundager for 4 gåture for krop og
hjerne, som går i fodsporene på nogle af de store filosoffer, der har skrevet om at gå. Hvad
sker der med ens tanker og opmærksomhed, når man går? Det udforsker vi sammen på en
afstressende gåtur med små filosofiske stop.
Tid og sted: Onsdage 22. september og 29. september kl. 16.15-17.45. Deltag én eller
begge gange.
Vi mødes foran KUB Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk nødvendig. Gratis adgang
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

Filmaften og intro til GO
Tirsdag den 28. september, kl. 17.00, lokale 29.01.30
Synes du GynObs er spændende? Vil du gerne vide mere om verdens bedste basisgruppe?
Eller vil du bare gerne se en god film og spise en masse popcorn?
Så kom med, når GO København inviterer til semesterets første månedsmøde med visning af
filmen: ”Never, Rarely, Sometimes, Always”. Filmen handler om Autumn, der er blevet uønsket
gravid og hendes udfordringer og overvejelser i forbindelse med sin abort.
Vi glæder os til at se jer!
GO København
Pris: 10 kr., men gratis for medlemmer af GO

STETOSKOPET

Studenterklubben
/ HG
Tekno Torsdag

den 23. september
kl 20-03

Semesterstartsfest
den 25. september
kl 20-03

Hg intro
VI UDGIVER SUNDHEDSFAGLIG PODCAST HVER 14. DAG
LYT MED PÅ STETOSKOPET.NU, PODIMO ELLER SPOTIFY

den 27. september
kl 15.30
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NOBELPRISER UP FOR GRABS
Er du en initiativrig og arbejdsom medicinstuderende? Trænger
du til fame og anerkendelse, men mangler du den gode idé? MOKredaktionen har alle idéerne, men ikke evnerne til at føre dem ud i livet.
Her er 15 idéer til stensikre Nobelpriser, som vi giver væk helt gratis,
mod et medforfatterskab:
1: Du opfinder hernieoperationer i lysken, foretaget direkte via venstre ventrikel i hjertet ved
sternotomi.
2: Du finder proteinet der aktiver MAP-Kinase-Kinase-Kinase, ved at fosforylere dette. Et oplagt
navn er MAP-Kinase-Kinase-Kinase-Kinase.
3: Du opfinder en helt ny indgangsportal til medicinering. Du er den første der med nogenlunde
overlevelsesrate får boret ind til fossa pterygopalatina, hvor du kan anbringe depotinsulin.
4: 1812, sub-akuttelefonen, hvor du kan få hjælp af en 19-årig der har sabbatår. Fordelen er
kortere ventetider. Man taster sin egen VAS-score ind på telefonen. Ved alle der taster under 5,
bliver forbindelsen afbrudt.
5: Endovaskulær total hoftealloplastik.
6: Laparoskopisk kejsersnit med EKSTREMT høj konverteringsrate.
7: Transtympan movicol. Mange ørebørn har allerede dræn i
forvejen, og det er en oplagt administrationsvej.
8: Total organektomi, som cancerprofylakse.
9: Du opfinder Wolfram-137-SPECT som med 60% præcision
kan afgøre om folk har spist tarteletter.
10: Du udvikler algoritmen q-NEJ hvor du inden for 30 sekunder
kan afgøre om patienten har ret til førtidspension.
11: Du revolutionerer dermatologien ved at opfinde klasse 5 stereoider.
12: Isoton NaCl-væske. Det viser sig at ingen har taget patentet før dig.
13: Ringer-Lactat. Den var åbenbart heller ikke taget.
14: En 4-D smerteskala hvor patienten både skal vælge et tal, en
farve, en emoji og en foretrukken renæssancekunstner.
15: Du opfinder det lune kapel hvor sikre dødstegn kan erkendes
efter få minutter.

Af:v Anders, Andreas og Johan // MOK.red
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MOK tæller ned: 10 års jubilæum

Den Store Bagedyst

Lørdag den 2. oktober går det løs - den 10. sæson af
Den Store Bagedyst løber over skærmen. MOK er som
altid super hyped! Varm op til den store aften sammen
med os og test dig selv eller din læsemakker:

Annemette

Liv

Kan DU
matche
vinderen
med den
rigtige
kage
???

3

2
Af Maria /MOK-red.

Nana

1

4

Sune
5
7
Andrea
6

Tobias
Frederikke

Emil

Mads

8

Ja, WTF. Det er altså en kage

9

Nana(2), Annemette(6), Liv(5), Sune(1), Andrea(4), Frederikke(7), Emil(8), Tobias(3), Mads (9)
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Repræsentantskabsvalg 2021

DU KAN STADIG NÅ DET:
Stil op til FADLs repræsentantskab
Onsdag den 22. september kl. 12:00:

Frist for opstilling.
Opstilling kan enten ske elektronisk på fadl.dk eller
fysisk ved ved at udfylde en blanket i FADL huset
(Blegdamsvej 26).

Fredag den 24. september kl. 18:00:

Frist for indsendelse af opstillingstekst og -billede
(max 200 ord)
Opstillingstekst og -billede sendes til kkf@fadl.dk

REDAKTIONELT
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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.
Ugens nåleøje:

E N D O K R I N O LO G I

Case 1
En 59-årig kvinde præsenterer sig med vejtrækningsbesvær. Hun har gennem længere tid haft tiltagende åndenød og
synes hendes vejrtrækning er blevet pibende. Hun fremstår afmattet, hoster gult slim op, og thorax ser tøndeformet
ud. Hun har 45 pakkeår bag sig og hun drikker 25 genstande ugentligt. Adspurgt spiser hun godt. Der er endnu ikke
taget noget paraklinik.
Hvilken udredning og behandling skal patienten have?
På baggrund af patientens vejrtrækningsbesvær er det nærliggende at tænke på at struma godt kan stramme om
halsen. Du palperer hende, men skjoldbruskkirtlen har altid været svær at mærke. Du overvejer kort røntgen thorax
men konstanterer at dette ikke kan visualisere glandula thyroidea. Du kommer i tanke om at folk der er glade for mad
spiser tit jodfri havsalt, og hendes tilstand derfor kan skyldes jodmangel. Du opstarter eltroxin 50 ug x1 dgl og bestiller
en thyroidea-skintigrafi.
Case 2
En 25-årig mand bliver indlagt efter faldepisode i forbindelse med en tackling
til fodbold. Han har et 4x6cm dybt sår på hovedet og virker lettere forvirret.
Klokken er 23.55 og han har ventet i 8 timer på at se en læge. Han klager nu
over dundrende hovedpine og træthed, samt at han skal tisse. Der er ordineret
panodil og ibuprofen, men patienten har ikke fået det endnu.
Hvad skal du gøre nu?
Det vigtige i sådan situationen er at finde ud hvorfor patienten faldt!
Ovenstående anamnese med træthed og urintrang kan udelukkende skyldes
uopdaget diabetes mellitus med hyperglykæmi som følge. Øvrige prøver
og skanninger er unødvendige. Du seponerer derfor al smertestillende og
opstarter hurtigvirkende insulin efter skema. (Obs pro-tip: det hedder sliding
scale i SP). Desuden giver du ham en tid i diabetesambulatoriet på mandag
med henblik på at få en fast insulinpumpe.
Case 3
Du bliver bedt om at gå ligsyn en sen aften-nattevagt. Da du tilser patienten
noterer du dig at han har flere udstansede sår på trædepuderne af højre fod. Du
kan desuden heller ikke mærke fodpulse i a. dorsalis pedis eller a. tibialis posterior.
Et hurtigt kig i SP afslører at sidst målte BMI var 45.
Hvilken behandling skal igangsættes, og hvem skal du konfere patienten
med?
På grund af patientens fremskreven diabetes med neuropati er der ikke tid til
at konfere noget med en bagvagt eller anden erfaren kollega. I stedet opstarter
du patienten i metformin 500mg tbk x1 dgl, Glimepirid tbl 1mg x 1 dgl og
Semaglutid 0,25mg s.c x 1 ugentligt. Du bliver senere ringet op af CIMT og din
ledende overlæge for at have ordineret medicin til en afdød patient. Du lytter
men vælger stadig at skrive et debatindlæg omkring manglerne i SP, og hvordan
det er med til at gøre arbejdsdagen for sundhedspersonalet mere besværlig.
3 ud af 3 rigtige?
Du er som skabt til en hoveduddannelse i endokrinologi. Specialet er 90% diabetes, 90% forskning og 90% badass
doctoring. Husk at alle kan have et fæokromcytom. Og husk at få læst ordentligt op på diabetesbehandling uanset
specialevalg.
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