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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.

Der sker ikke en skid, så du kan bruge mandagtorsdag på at pleje dine post-69 tømmermænd
... Og hvis du ikke var til 69 kan du grine af dine
venners misery.
Har du ikke fået nok fest? bare rolig
erdetfredag.dk?
nej, men du kan glæde dig til
FREDAGSBAR NU PÅ FREDAG D 5. NOVEMBER
NEDE I KLUBBI

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

REVYEN HAR FØRSTE HYTTETUR D. 5.-7.
NOVEMBER!

UGENS INPUT

Serviceoplysning: ved du, at du kan få 50% rabat
på mofibo som studerende?
Nej, det vidste Maria heller ikke.
Du kan i øvrigt også få 30% rabat på drikkevarer på
Lagkagehuset.
HUSK MOVEMBER, SMID SKRABEREN UD, DU SKAL
IKK’ BARBERE DIG

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.
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Forelskelsessang - 69-timers bar versionen
melodi: Du kom med alt det der var dig

1

Når tiden hedder efterår
Og timen én tilbage går
Og det er tid til ni-og-tres!
To år, der endte med at gå
Før vi for tæt sammen ku’ stå
Svedende og tilfredse

2

Åh nej, nu er der kommet kø
Min energi må ikke dø
Et nummer jeg må trække
Fem-hundred’-otte-og-halvfems
Nu når jeg aldrig tour-de-france
Se hvordan de sig brække

3

Nu er jeg end’lig kommet ind
Min ven, ham kan jeg ikke find’
I mosh-pit jeg forsvinder
Og gulvet klistrer til min sko
Varm shandy-PB er ik’ go’
Det er vel en slags minder

4

Jeg vågner nu dagen derpå
Min pude den har glimmer på
Hæmatomer på mit ben
Og hvad end hele kroppen si’r
De abstinenser det end gi’r
Næste år vi ses igen
Af Maria / MOK-red.
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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
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. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Rum til ro
Studenterpræsten Camilla Aggersbjerg byder hver anden onsdag studerende til en halv
times stund i kirkerummet i Hans Tausens Kirke. Med nogle ord fra Camilla giver Rum til ro
plads til at fordøje dagen og finde ro inden du begiver dig hjemad eller videre.
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17 i efterårssemestret. De næste datoer er 10. november
og 24. november. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. 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

Er du glad for film og litteratur, på vej til 5.semester
kandidat (11.sem) i foråret 2022?
Skal du til at vælge valgfrit kursus? (5 ECTS)

Så er kurset i emnet ”Etiske dilemmaer indenfor medicin – Lægens rolle belyst
med film og litteratur” måske lige noget for dig?
Kurset har været afholdt hvert semester de seneste 5 år.
Undervisere på kurset er
Filminstruktør og læge Nils Malmros, Århus, Forfatter Karen Fastrup, København,
Filminstruktør Malou Reymann, København, Hospitalspræst Christian Busch, Lektor i
filmvidenskab Johannes Riis (KU), Professor i litteraturvidenskab Lasse Horne Kjældgaard
(SDU), Professor i aldringsforskning, læge Kaare Christensen (SDU), Professor i filosofi og læge
Klemmens Kappel (KU), Lektor i litteraturvidenskab Anders Juhl Langscheidel Rasmussen
(SDU), Professor i infektionsmedicin Morten Sodemann (SDU), Professor i pædiatri Gorm
Greisen, Professor i klinisk genetik Anne-Marie Gerdes, Professor i palliativ medicin Mogens
Grønvold, Professor i psykiatri Anders Fink Jensen, Professor i neurologi Gunhild Waldemar,
Centerchef, overlæge Jannik Brennum (neurokirurgi), Overlæge Lise Møller, Lektor Anja
Jensen (folkesundhedsvidenskab, KU), Hoveduddannelseslæge Jonas Lunen, 1.reservelæge
Camilla Fjord Thomsen, Professor i idrætsmedicin Michael Kjær (Bispebjerg)
Medicinsk etiske emner vil blive belyst via læsning af skønlitteratur og via visninger fra film.
Kurset vil byde på indlæg fra såvel lægelige eksperter som fra andre faggrupper med indsigt
i film, litteratur eller etik. Aftenerne vil typisk indledes med litteratur diskussion og studenter
diskussion af konkrete etiske dilemmaer, efterfulgt af et foredrag om aftenens emne og
derefter en visning af film/filmklip samt diskussion af denne. Vi fokuserer på følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
•

ANNONCER

STUDENTERTILBUD

Rollen som læge – hvornår skal man handle/ikke-handle som læge? De svære samtaler.
Valg af diagnostik og behandling når man kender muligheder og bivirkninger
Døende patienter – de sidste dage. Aktiv dødshjælp ?
Organdonation og hjernedød, Kirurgiske indgreb – det svære valg
Udsigelse af prognoser for sygdom – hvor meget skal der behandles? Den unge læge.
Skal man behandle blot fordi man kan? Kan man være for gammel til at få en
behandling?
Normalitet og psykisk sygdom – hvornår psykotisk og hvornår rask? At skrive om
sygdom.
Neurodegeneration og identitetstab – hvornår taber man autonomi og handleevne?

Kurset afholdes over 8 aftener (altid Torsdage fra kl 16.15 til 21.00), og undervisning foregår
i foråret 2022 på følgende 8 torsdage i det kommende semester:
10.februar (uge 6), 24.februar (uge 8), 10.marts (uge 10), 24.marts (uge 12), 7.april (uge 14),
21.april (uge 16), 5.maj (uge 18) og 19.maj (uge 20)
Tilmelding er som for andre kurser ad de vanlige kanaler til fakultetet. 5 ECTS points. Ingen
eksamen men mødepligt (80%)
Der benyttes grundbog af Harvard kirurgen Atul Gawande ”Being Mortal – Illness. Medicine,
and what matters in the end” (dansk version: At være dødelig – om livsforlængelse og
livskvalitet) og suppleres med flere skønlitterære anbefalinger og oplæsning, ligesom der
anbefales film. Du vil forud for kurset få udsendt en detaljeret kursusplan.
Har du yderligere spørgsmål så kontakt Professor Michael Kjær (michaelkjaer@sund.ku.dk)
eller kursussekretær Charlotte Bilde (charlotte.bilde.02@regionh.dk).

Forskningsårsstuderende til epidemiologisk
forskning inden for nefrologi og småkarsvaskulit
Nefrologisk afdeling på Rigshospitalet søger en medicinstuderende med interesse inden for
nefrologi til et epidemiologisk forskningsprojekt med fokus på bakteriæmi og endokardit
hos patienter med ANCA-associeret vaskulit (AAV).
Baggrund: Infektion er en hyppig komplikation ved behandling af patienter med AAV. I tillæg
til den immunsupprimerende behandling samt et dysfunktionelt immunsystem er kronisk
kolonisering med s. aureus i næsen langt hyppigere i denne population sammenlignet med
baggrundsbefolkningen, hvilket potentielt kan give anledning til infektioner.
Formål: At undersøge forekomsten af bakteriæmi samt endokardit blandt patienter med
AAV samt kortlægge hvilke bakterier, der forårsager infektionerne.
Om jobbet: Du vil primært blive tilknyttet Forskningsgangen på Nefrologisk Afdeling på
Rigshospitalet, hvor du vil få en plads blandt andre PhD- og forskningsårsstuderende. Dine
nærmeste vejledere vil være let tilgængelige. Du vil få det daglige ansvar for projektet, som
primært vil centrere sig om behandling og analyse af data fra de danske nationale registre.
Du vil til en start blive oplært i at bruge statistikprogrammer (SAS og R), hvilket kan komme
dig til stor gavn i fremtiden. Projektet vil udmønte sig i mindst en publikation med dig som
førsteforfatter, som ligeledes vil kunne bruges i din kandidat- eller bacheloropgave. Udover
den epidemiologiske forskning vil du skulle være behjælpelig med journalgennemgange
samt indtastning af data ifm. øvrige igangværende projekter, hvor der ligeledes vil være
mulighed for publikation samt medforfatterskaber.
Om dig: Du er medicinstuderende og har færdiggjort 4. semester bachelor. Du er organiseret,
engageret, en god samarbejdspartner samt interesseret i at lære om epidemiologisk
forskning. Du kan starte 1/2-2022 og være tilknyttet projektet 12 måneder frem som
forskningsårsstuderende, eventuelt i kombination med 11. semester.
Vi tilbyder:
•
Ansættelse af 12 måneders varighed med løn (10.000 kr./md.)
•
Vejledning til udarbejdelse af kandidat- eller bacheloropgave
•
Førsteforfatterskab og mulighed for medforfatterskaber
•
Erfaring med både klinisk og registerbaseret forskning
•
Mulighed for at etablere kontakter med nefrologer og kardiologer både lokalt og
på andre centre
•
Vejlederteam bestående af forskningslektor, overlæge PhD Mads Hornum, 1.
reservelæge PhD Nicholas Carlson samt afdelingslæge PhD Karl Emil NelvegKristensen.
Hvis ovenstående lyder som noget for dig, ser vi frem til at modtage din motiverede
ansøgning og CV senest den 22/11-2021. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart
herefter. Ansøgning og spørgsmål rettes til karl.emil.nelveg-kristensen.02@regionh.dk,
tlf: 35454746/26858717.
Bedste hilsner
Karl Emil Nelveg-Kristensen, afdelingslæge, PhD
Nicholas Carlson, 1. reservelæge PhD
Mads Hornum, forskningslektor, overlæge PhD
Nefrologisk Afdeling, Rigshospitalet

6-12 måneders forskningsstipendiat i projektsamarbejde mellem Hjertemedicinsk og
Obstetrisk afdeling, Rigshospitalet
Vidste du at kvinder, som har haft svangerskabsforgiftning i forbindelse med en graviditet,
har større risiko for at få hjertekarsygdom senere i livet? CPH-PRECIOUS studiet er et
projektsamarbejde mellem Hjertemedicinsk og Obstetrisk afdeling på Rigshospitalet og
undersøger blandt andet, om man allerede tidligt kan finde aterosklerose i kranspulsårene
hos disse kvinder. Dette har vi gjort ved at indkalde kvinder i alderen 35-55 år med tidligere
svangerskabsforgiftning til et undersøgelsesprogram, som blandt indeholder en Hjerte-CT
scanning. På Hjerte-CT kan man undersøge kranspulsårene, men også den øvrige del af
hjertet.
Vi søger en medicinstuderende som gerne vil kaste sig ud i forskning, og som gerne vil
fordybe sig i kardiologi og/eller obstetrik.
Du vil blive tilknyttet en velfungerende forskningsgruppe, som udgøres af både kardiologer
og obstetrikere, og du vil blive lært op i at analysere bestemte mål på Hjerte-CT. Herefter
vil du få ansvaret for at analysere disse mål på de kvinder, som er inkluderet i studiet. Du vil
også få et selvstændigt afgrænset projekt med mulighed for at skrive en artikel.
Din profil:
•
Du synes kardiologi og/eller obstetrik er spændende
•
Du er initiativrig, selvstændig, struktureret og god til at samarbejde
•
Du er interesseret i forskning og har lyst til at skrive en artikel
Vi tilbyder:
•
Tilknytning til et større spændende projekt
•
Oplæring i hjerte-CT analyse
•
Ejerskab over selvstændigt afgrænset projekt
•
Mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave
Løn: Aflønning svt. skolarstipendiat – 10.000kr/md.
Ansøgning: Motiveret ansøgning og CV (max 2 sider totalt) sendes pr. mail til:
Afdelingslæge, Phd. Jesper James Linde, jesper.james.linde@regionh.dk
Hjertemedicinsk afdeling, afsnit 2141, Hjertecentret, Rigshospitalet
Spørgsmål kan rettes til samme mail eller tlf: 35456393.
Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt
Ansøgningsfrist 14-11-2021
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Vil du være med til at udforske immunologiske mekanismer bag aftagende funktion af transplanterede
nyrer?
Til et forskningssamarbejde mellem Klinisk Immunologisk Afdeling og Nefrologisk
Afdeling på Rigshospitalet søger vi 1-2 medicinstuderende til projekter, der handler om
transplantationsimmunologi og forløb efter nyretransplantation. Har du lyst til at prøve
kræfter med forskningslivet, vil du gerne prøve at skrive en publikation, og er du interesseret
i nyretransplantation/nefrologi/ immunologi/diagnostik så send en ansøgning eller kontakt
os for at høre mere.
Projekterne omfatter:
1)
En prospektiv kohorteundersøgelse af patienter, som bliver nyretransplanteret
på Rigshospitalet med undersøgelser før og efter transplantationen
2)
Udførsel af et retrospektivt registerstudium af nyretransplanterede patienter
Dine opgaver:
•
Information af patienter, interview, simple fysiske tests, blodprøvetagning
•
Etablering af database, databehandling, statistik og sammenskrivning af data
Vi kan tilbyde:
•
Nærværende oplæring og vejledning i god forskningspraksis
•
Klinisk stimulerende miljø, der omfatter højt-specialiserede funktioner
•
Målsætning om en førsteforfatterpublikation samt eventuelle medforfatterskaber i
de projekter, som du deltager i
•
Træning i forskningsformidling med deltagelse i videnskabelige møder
•
Finansiering med kr. 10.000 per måned, hvis du tager semesterorlov som
forskningsårsstuderende
Forventninger:
•
Du kan arbejde selvstændigt, er nysgerrig og vil bidrage til et godt miljø i teamet
•
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en del
af projektet
•
Du har mulighed for semesterorlov som forskningsårsstuderende eller starter dit 5.
semester på kandidatuddannelsen.
Lyder det som noget for dig, så send hurtigst muligt en ansøgning (max 1 side) sammen
med CV og karakterudskrift til helle.bruunsgaard@regionh.dk eller ring til mig på tlf. 3545
6566. Der afholdes løbende samtaler. Du er også meget velkommen til at kontakte mig på
mail eller tlf, hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig og gerne vil høre mere.
Jeg glæder mig til at høre fra dig!
Med venlig hilsen
Helle Bruunsgaard, Overlæge, Klinisk forskningslektor
Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet

Medicinstuderende på kandidaten søges til timelønnet arbejde på et forskningsprojekt med deltagere i
alderen 13-17 år

|

Mulighed for perioperativ forskning efter major
abdominal kirurgi
Anæstesiafdelingen ved Rigshospitalets Center for Kræft og Organsygdomme søger en
engageret og ihærdig kandidatstuderende medicinstuderende til en 1-årig prægraduat
forskningsstilling fra januar 2022.
Du vil blive en del af en veletableret mangesidig forskningsenhed med andre
forskningårsstuderende, PhD studerende og andre forskere. Som en del af ansættelsen
skal du primært arbejde sammen med en PhD studerende og får samtidig dit eget
forskningsprojekt der skal ende med en videnskabelig publikation
Projektet handler om hvordan stor abdominal kirurgi påvirker endothelets integritet ved
måling af evt. væsketab fra karbanen ved hjælp af iodtracer samt blodprøver (herunder
endothelmarkører). Du vil således få din gang på operationsstuerne. Som en del af opholdet
vil du blive tilbudt mindst en uge i klinikken sammen med afdelingens anæstesi personale.
Dine opgaver: Du vil deltage i patientinklusion, anlæggelse af venflon, måling af iodtracer,
blodprøvetagning samt databehandling.
Vores forventninger er at du er selvstændig, mødestabil og viser interesse for tilegnelse
af ny viden.
Vi tilbyder dig
•
Et godt læringsmiljø
•
Mulighed for daglig supervision og sparring hos kollegaer
•
Stipendiat efter aftale afh. af din SU situation
•
Et selvstændigt kandidatprojekt indenfor emnet med mål om publikation i et
internationalt peer-reviewed tidsskrift.
Ansøgningsfrist: 15/12/21. Vedlæg motiveret ansøgning, og CV. Gerne med vægt på din
kliniske erfaring.
Har du spørgsmål til jobbet, eller ønsker du at søge stillingen, kan du kontakte os:
Klinisk assistent
Sandra Egedie Lyby Taylor Pitter
Center for Kræft og organsygdomme, Rigshospitalet.
Telefon: 40 30 91 53
Sandra.egedie.tayrlor.pitter@regionh.dk
Forskningsansvarlig
Eske Kvanner Aasvang
Center for Kræft og organsygdomme, Rigshospitalet.
Tlf: 35 45 08 02
Eske.kvanner.aasvang.01@regionh.dk

Medicinstuderende søges til ØNH klinikken i Herlev
Jeg tilbyder en travl men afvekslende arbejdsplads med meget patientkontakt.
Min klinik ligger på Herlev Torv, hvor flere busser stopper samt kun 2 min på cykel fra Herlev
station eller 30 min på cykel fra København.
I klinikken ses patienter med alle problematikker inden for Øre, Næse og Hals:
Både småbørn, voksne og ældre. Dem med småproblematikker, dem med kræft og dem med
kroniske sygdomme. Se mere på min hjemmeside www.oereklinikken-herlev.dk

Forskningsprojektet handler om udvikling af ny og smartere teknologi til unge med type 1
diabetes. Projektet (Dual-Hormone Closed-Loop Control in Adolescents with Type 1 Diabetes)
skal undersøge effekten af en mekanisk kunstig bugspytkirtel, der vha. en algoritme
forudsiger deltagernes blodsukkerværdier og på baggrund af dette leverer insulin og
glukagon. Projektet er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen, BørneUngeafdeling på Herlev Hospital og DTU Compute.
Deltagerne er 13-17 år gamle, og der vil være 1-2 forsøgsdeltagere pr. gang.
Forsøgsdagene varer 26 timer og foregår på det nye Steno Diabetes Center Copenhagen
i Herlev.

Stillingen består af:
•
Sekretærarbejde i form af telefonkonsultationer, booking af patienter i kalenderen,
sende henvisninger samt sende podninger og histologi m.m.
•
Kliniske opgaver; foretage høreprøver, priktest, øreoprens, udlevering og instruering
i brug af maskine til registrering af søvnapnø samt assistere til småkirurgiske indgreb.
Desuden rengøring og sterilisation af instrumenter.
Timer: 1 dag/ugen – ca. 8 timer.
Løn: 187 kr./t.

Arbejdsopgaverne som du som medicinstuderende vil varetage består i blodprøveudtagning
fra PVK, håndtere og analysere blodprøver, overvåge systemet og blodsukkerudviklingen
samt sikre dig at deltagerne har det godt. Som studerende vil man primært varetage
aften- og natarbejde (17-07:30/14-20), og vagterne bliver fordelt mellem de tilknyttede
medicinstuderende. Arbejdet vil hovedsageligt være tirsdag-onsdag i hverdagen. Under
hele forsøget vil der være en læge til stede.

Jeg søger et team på 3 studerende, der hver kan tage 1 dag om ugen. Det forventes at man
vil kunne dække vagterne for hinanden ved behov.
Der bliver lagt vægt på, at du vil kunne arbejde selvstændigt, er pligtopfyldende, stabil og
har gode samarbejdsevner. Desuden at du er effektiv og fokuseret samt glad og venlig over
for mine patienter. Du har afsluttet 2. semester
Tidligere erfaring fra arbejde i praksis, er en fordel.

Vi tilbyder
•
Et arbejde som en del af et klinisk forsøg med tæt kontakt til deltagerne
•
Et arbejde hvor du bliver bekendt med flere kliniske procedurer
•
God oplæring og tæt kontakt med projektets tilknyttede læger
•
Et fleksibelt og hyggeligt arbejdsmiljø

Send en motiveret ansøgning samt CV til Nadia Bodnia på nadia_calvo@hotmail.com
Eller på 40981300
Deadline: 10 december 2021.
Glæder mig til at høre fra dig!

Vi forventer
•
At du er studerende på kandidaten
•
At du kan arbejde selvstændigt og organiseret
Erfaring med anlæggelse af PVK, brug af insulinpumper og håndtering
af blodprøver samt interesse for endokrinologi eller pædiatri er et
plus, men absolut ikke et krav.
Hvis du kunne være interesseret i at høre mere, så send en
mail med information om dig selv og evt. CV til Emilie
Lindkvist, emilie.lindkvist@regionh.dk eller Ajenthen
Ranjan, ajenthen.ranjan@regionh.dk.
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Mågerne savner lomvien.
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Stetoskopet søger redaktører!

Vil du være med til at lave dybdegående sundhedsfaglige podcasts?
Hvem er vi?
Stetoskopet er en podcast målrettet alle med sundhedsfaglig interesse. Vi udkommer 2 gange om
måneden og har cirka 2.000 lyttere pr. program. Vi er en blandet gruppe bestående af medicinstuderende,
læger, studerende og færdiguddannede fra statskundskab og folkesundhedsvidenskab samt en enkelt
jordemoder, og nu leder vi efter nye stetoskopører – dig!
Målsætning
Vi drømmer om, at vores podcast skal nå ud til endnu flere lyttere på tværs af fakulteter og universiteter
(vi tæller nu også en Århus-redaktion!) samt bredt ud i sundhedssektoren.
Arbejdsopgaver
Du kommer til at deltage og stå for tilrettelæggelsen af kommende programmer, oftest i en arbejdsgruppe
med 1-2 andre stetoskopører. Vores sundhedsjournalistiske platform er en oplagt mulighed for at
kontakte spændende mennesker og eksperter, arrangere og afholde interviews samt klippe og redigere
programmerne til endelig udgivelse.
Du vil blive en del af vores sociale og faglige fællesskab, når vi afholder månedsmøder, tager i sommerhus,
spiller brætspil og nyder kølige øl og sodavand, mens vi vender verdenssituationen og alt det andet.
Vi leder efter medlemmer, der har lyst til at blive lige så grebet af podcast og projektet, som vi er. Det
er frivilligt, og det afspejler engagementet selvfølgelig, men vi går op i at løfte de fælles opgaver som
podcastredaktion i flok. Vi står f.eks. og skal indrette vores helt eget studie, som vi løbende udbygger.
Kompetencer
Nye medlemmer får en erfaren redaktør tilknyttet som mentor, og der vil være oplæring både i opsætning
af vores mobilstudie og software til lydredigering. Det eneste, du behøver for at søge, er nysgerrighed og
mod på at undersøge historier og problemstillinger indenfor sundhedsområdet.
Kontakt
Tjek os ud på https://stetoskopet.nu/ - Send din ansøgning til info@stetoskopet.nu
Alle spørgsmål er velkomne, både på e-mail og vores facebookside, Stetoskopet.
Ansøgningsfrist søndag d. 7.11.2020.
Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Klagesang fra 2. semester
Første semester begynte så godt
I SAU er jeg stum
Gennemgang af hele kroppen, ja det var flot Muligens fordi jeg føler mig dum
Kunne trengt lidt valium
En gang var alt jeg ville bli´
Eller andet psykofarmakum
opvakt professor i nevrologi
For at holde ud borgen af lab-rum
På vejen til det store
Men nu er jeg her og ønsker mig fri
Sundhedsministerium
Fra 2. semesters autofagi
Er det dette som hedder uddannelsessnobberi 128 timer med aktionspotentiale
Ja, Mette, hvad vil du si´?
Få mig ud av denne evige dvale
Kan nogen gi´mig en alvorstale
Om hvorfor strækreseptoren i mig
Sidder i forelæsning og skriver denne tekst skal hale
Mens en fjern stemme taler om cellernes
vækst
Signaliseringsveje og cAMP
Kunne lavet et helt manifest
Forsvinder hurtigt i min hjernes dAMP
Synd jeg ikke er sådan en arbejdshest
Der for øvrigt ligner en sVAMP
I den uudholdelige cellulære kAMP
Kan jeg vær så snill at slippe at drømme
Om gelelektroforesens dybeste brønde
Heldigvis er det ikke sådan at den
En vakker dag vil jeg nok skønne
gode pedagogik
At all denne viden er verdt mere end en Skal stå i vejen for en smule dramatik
tønde
Mandag morgen i nok en øvelse
Intet er så langsomt som mit indre ur
Der skulle vi møte den store prøvelse
Når det på programmet står muskulatur En ødelagt græshoppe blev vår
Ingen god grund til at være så sur
bedrøvelse
Men cellevæv er min kinesiske mur
En lille regnorm på undervisningens
alter
Når helt op til de øvre anstalter

Ja, verden den er stor
Når man indenfor Panums vægge
bor
Sammen med hyrden af alle som
tror
At cellebiologi fylder alt her på jord
Dette semester må være en en flop
Jeg danser heller til min guilty
pleasure pop
En nordmands bekendelser er det
du nu får
Men jeg skal nok holde op med at
slikke mine sår
Ved jo godt at eksamen kommer
og går
Om det så tager flere år
At jeg 3. semester når
Det er det eneste denne pige forstår

Af Åsne / MOK-red.

Bliver du læge til vinter?
Så vil Lægeforeningen og Yngre
Læger gerne invitere dig til
kurset Yngre læge – Kick off
og kandidatfest.
På Yngre læge - Kick off får
du tips til overgangen fra
stud.med. til læge.
Det er gratis at deltage i
arrangementerne, og det
kræver, at du melder dig til.
Gå ind på læger.dk eller yl.dk.
På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger

Forsikring via Tryg
Er du forsikret?
Som medlem af FADL, kan du få en Forsikring via
FADL som er skræddersyet efter dine behov som
medicinstuderende, til en særlig fordelagtig pris.
Læs mere på fadl.dk/forsikring

