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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 velkommen
til at sende det ind til os - der er altid plads til dig i bladet.

SPLAS holder suturkursus d. 16/11 kl 16-18!
Kan du ikke få nok af ofta, don’t despair.
D 16/11 holder SOS oplæg om myopi og det hele
foregår online kl 16:00!
Er der en underviser gemt i dit hjerte? Så bliv
førstehjælpsinstruktør hos student2student / SATS

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

PANUM THRILLER fredag d. 12/11 kl 20-03!
PUMPEFEST 19/11!

Kys og kærlighed
Dit MOK

SKAL DU HAVE AND PÅ ONSDAG?
JA DET SKAL DU FOR DET ER MORTENSAFTEN.

UGENS INPUT

REVYEN HAR VALGT ÅRETS DELTAGERE!
TILLYKKE TIL DEM DER KOM MED
... og tanker til de, der endte på venteliste

Regnormespillet
Du må ikke kigge på regnormen

i øvrigt kan du hente dine glemte ting og sager fra 69 på
scenen i klubben.
Værdigenstande findes på kontoret bag storebar.

GAME OVER

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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I en periode hvor det at få fakta på bordet fylder meget i de danske medier, vender vi blikket
indad på MOK. Medicinstudiet er fyldt med for meget evidensbaseret undervisning og for
lidt gætteri. For mange forskningsår og for lidt fusk. Det er selvfølgelig en uholdbar situation,
hvorfor vi genopliver en gammel artikelserie her på redaktionen ved navn…

UBRUGELIG OG
USAND STATISTIK
FRA MEDICINSTUDIET

Mængden af døde dyr på Panum

Klinisk Biokemi
Klinisk Farmakologi
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Klinisk Genetik
Klinisk Immunologi
Klinisk Mikrobiologi
Klinisk Onkologi

Synes du også at man
burde holde en god tone,
når man diskuterer online
med andre studerende?

100%

Det spørgsmål er alt for

konkret og teknisk til at jeg kan svare på det!

Tak for din mening!

Hvert 17. minut glemmer en medicinstuderende
et trin i den intrinske pathway i koagulationskaskade

Medicin

Vidste du at længden på 69-timers bar, stadig vil
kunne være 69 timer hvis de afskaffer sommertid?

Regnorme (50%)
Mennesker (50%)

Liste over de forskellige specialer der
starter med ordet klinisk

Andre studier

Fordelingen af medicinstuderende
ved de forskellige studier på KU
af Andreas MOK/red.
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BASISGRUPPER

ANNONCER

MÅNEDSMØDE, HJERTE-LUNGE-REDNINGS-KURSUS
& INSTRUKTØRUDDANNELSE

SPLAS’ GRATIS suturkurser er tilbage, sidste gang i
2021!

SATS-KBH inviterer til årets sidste månedsmøde, hvor vi får besøg af tidligere SATS-formand,
Sandra Viggers, der vil fortælle og gøre os klogere på modtagelsen af den akut dårlige
patient. Sandra er pt. i HU som anæstesiolog, og har prøvet at stå ude på lokalsygehuset,
hvor ressourcerne ikke nødvendigvis altid er de største. Vi søger for julegodter, god stemning
og så har vi også en lille konkurrence med, hvor du kan vinde en bog til kittellommen. Så
sæt kryds i kalenderen onsdag d. 1 december kl 16.15, tag læsemakkeren under armen og
bliv klogere på den akutte patient. Oplagt for både OSCE, kommende KBU eller bare fordi
det er super interessant! Lokale følger på FB-begivenheden.

Vi kan igen byde Jer alle sammen velkommen til en sidste omgang suturkursus på tirsdag
d. 16. november 2021 mellem kl. 1600-1800. Det vil foregå på vores yndlings Panum i
Mærsktårnet, i dobbeltlokalerne 13.1.63 og 13.1.83. Vi regner med at have flere stationer
kørende, hvor man træner forskellige færdigheder. Det eneste I skal tage med er godt humør,
lyst til at lære og mod på at sy!

Student2Student byder op til hjerte-lungeredning (HLR).
Er din HLR rusten? Har du glemt hvordan man laver kompressioner og er du helt ude af takt
til staying alive? Så vil SATS-København gerne tilbyde dig et gratis ERC certificeret 4 timers
kursus i HLR. Det er tilsvarende det, vi havde på 1. semester, og eftersom et førstehjælpsbevis
skal fornys, så er der ingen undskyldninger for at lade vær, når det er helt gratis! Kurserne
afholdes løbende, men skriv dig allerede nu op på venteliste ved at sende en mail til
student2student.satskbh@gmail.com eller direkte til vores FB-side.
Vil du være førstehjælpsinstruktør?
Student2Student er et frivilligt projekt under SATS-KBH, som underviser andre studerende,
på alle uddannelser på KU, i basal førstehjælp helt gratis. Da mange af vores instruktører nu
er blevet læger, forældre eller PhD studerende mangler vi dig, der brænder for førstehjælp
og undervisning.
Læs mere på Facebook, enten på SATS-København eller Student2Student, hvor du finder
information omkring vejen til at blive instruktør.
Spørgsmål sendes til student2student.satskbh@gmail.com
De bedste hilsner
SATS-København

Husk at tilmelde Jer ved direkte henvendelse til SPLAS via Facebook/Messenger.
Vi ser frem til at se Jer igen.
// Regina Borlestean, på vegne af SPLAS

SOS inviterer til webinar om myopi
Nærsynethed bliver en stadig hyppigere årsag til blindhed i hele verden og International
Myopia Institute forventer, at 50% af verdens befolkning vil være myope (nærsynet) i år
2050. SOS belyser i denne måneds webinar dette yderst relevante og spændende tema,
som er relevant for alle, som arbejder indenfor sundhedssektorn.
Deltagerne vil få kendskab til forebyggelse og mulige behandlinger af myopi, hvor man
især fokuserer på børn, hvor den største udvikling af myopi sker.
Lyt med for at høre hvad vi sammen, hen over specialegrænserne, kan gøre for de kommende
generationer patienter.
Tidspunkt: Tirsdag d. 16. november kl. 19:00
Yderligere info findes på vores Facebookside.
Alle er velkomne, og vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner,
SOS team

Har du interesse for medfødte hjertesygdomme? 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
Antallet af patienter med medfødt hjertesygdom er stigende i Danmark, hvorfor ny viden
om diagnostik, behandling og prognose bliver tiltagende vigtigt. Projektets hovedformål
er at undersøge forskelle i mortalitet, morbiditet og sociale forhold mellem patienter med
medfødt hjertesygdom og baggrundsbefolkningen. Vi søger en forskningsårsstuderende,
som vil bidrage til dette formål.
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 (Andet start kan aftales)
Send gerne en kort motiveret ansøgning til:
Troels Højsgaard Jørgensen; PhD, MD: troels.hoejsgaard.joergensen.01@regionh.dk

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger
medicinstuderende til forskning til start den 1. februar
Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO udarbejder især systematiske litteraturstudier, registerforskningsprojekter, kliniske
forskningsprojekter samt forskningsstudier i Cochrane reviews og vil emnemæssigt bevæge
sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnet for projekterne er planlagte, men
der vil være en stor grad af medindflydelse. Du vil som forskningsårsstuderende få tilknyttet
et vejlederteam, der dagligt sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper
med problemer, der måtte opstå undervejs.
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år.
Vi tilbyder den forskningsårsstuderende:
•
En produktiv hverdag med godt humør og gode samarbejdsrelationer
•
Grundig introduktion til og oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
•
Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i
Tyrkiet i maj 2022
•
Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet
af ansættelsen
•
Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale, hvis det ønskes
Vi forventer at ansøgeren:
•
Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
•
Er struktureret, dedikeret og flittig
•
Har interesse i at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
•
Er medicinstuderende på kandidatdelen
Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16
Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev
Hospital. Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og
i Sverige. I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Vi har stor
erfaring i at hjælpe forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget forskningsemne
til en paragraf 15 ph.d.

Samtaler afholdes løbende.
På vegne af
Professor Lars Søndergaard, MD, Dr.med.
Rigshospitalet Blegdamsvej Hjertemedicinsk klinik

HAJEN
HUSKER AT
STEMME.
DET GØR
DU OGSÅ.

Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til jacob.rosenberg@regionh.
dk inden: 14. november 2021
Der afholdes samtaler snarest derefter.
Yderligere information:
Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

ANNONCER

Raske forsøgspersoner over 18 år søges til videnskabelig undersøgelse af sammenhængen mellem
ultralydsvejledte nerveblokader og muskelkraft i
lårmusklerne
Du kan muligvis deltage i dette forsøg, hvis du:
•
•
•
•

Er over 18 år
Er rask og ikke tager fast smertestillende medicin
Hvis du vejer over 56,5 kg (pga. brug af fast mængde lokalbedøvelse)
Hvis du ikke tidligere har haft en skade eller er opereret i maven, knæ eller hofter

Forsøgets titel: Resulterer et ensidigt Transmuskulært Quadratus Lumborum blok i svækkelse
af lårmusklen (musculus quadriceps)? Et randomiseret dobbelt-blindet forsøg med frivillige
forsøgspersoner.
Forsøget omfatter anlæggelse af to ultralydsvejledte nerveblokader i bugvæggen. Den
ene med lokalbedøvelse og den anden med uvirksomt væske (saltvand). Bagefter skal du
have foretaget 3 forskellige fysiske tests (ikke invasive), hvor kraften i dine lårmuskler måles.
Der ud over måles puls og blodtryk, og der vil blive taget blodprøver.
Du skal deltage i en samtale forud for forsøget og derefter en forsøgsdag som varer cirka 4
timer. Du skal kunne deltage i forsøget d. 28. november 2021.
Forsøget foregår på Anæstesiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Du vil modtage en skattepligtig kompensation på 1.000 kr. for forbrug af tid i forbindelse
med forsøget, såfremt du fuldfører forsøget.
Ved interesse kan du kontakte forsøgsansvarlig læge Katrine Tanggaard: kabt@
regionsjaelland.dk
Du kan læse mere om forsøget i her:
Forsøgsansvarlig investigator
Katrine Tanggaard
Reservelæge, ph.d.-studerende
Tlf.: 47325058
Email: kabt@regionsjaelland.dk
Anæstesiologisk afdeling, Sjælland Universitetshospital, Roskilde

Studentermedhjælper til den international sommerskole i intern medicin
Sommerskolen i intern medicin på Københavns Universitet afvikles til sommer for syvende
gang, hvor ca. 35 studerende deltager fra ind og udland. Vi søger en studentermedhjælper
fra 15. januar 2022 som løbende kan bistå i håndtering ansøgninger, markedsføring og
general kommunikation med ansøgerne.
Vi søger en person med gode organisatoriske evner, som kan arbejde selvstændigt og gerne
har erfaring fra internationale ophold. Som studentermedhjælper er man ansvarlig for
sommerskolens sociale arrangementer, og vi søger derfor en social og udadvendt person.
Der er afsat løn til 100 timer før sommerskolen og 80 timer under sommerskolen som
afvikles i perioden 4 juli til 15 juli 2022 på Panum Instituttet. Arbejdet før sommerskolen er
meget fleksibelt, og her disponerer du selv over de afsatte timer. Du bliver en del af teamet
omkring sommerskolen og vil være med til at sætte dit præg på udvikling af kurset og vil
opnå betydelig organisatorisk og international erfaring.
Kort ansøgning og CV fremsendes per mail til Tobias.Bomholt@regionh.dk.
Deadline for ansøgning: 15 november og der aftales samtale kort efter.

Forskningsårsstuderende søges til projekt om kræftbehandling og sukkersyge
I COLECDIAB studiet undersøger vi om behandling af tyktarmskræft med kirurgi og evt.
efterfølgende kemoterapi medfører en øget risiko for at udvikle type 2 sukkersyge.
Det er et klinisk studie hvor vi undersøger 60 patienter med nydiagnosticeret tyktarmskræft
med metaboliske tests før, 3 uger og et år efter kirurgisk fjernelse af en del af tyktarmen.
Vi tilbyder
•
En mulighed for at få praktisk erfaring med et vigtigt klinisk/metabolisk studie
•
At du bliver en del af en dynamisk forskningsgruppe i et fagligt inspirerende miljø
på Endokrinologisk afdeling/Gastroenheden på Hvidovre Hospital og får løbende
supervision
•
Forskningsårsstipendium (løn under forskningsår).
•
Selvstændigt sideprojekt og førsteforfatterskab på en videnskabelig artikel, som også
kan bruges som bachelor/kandidatopgave.
Vi søger
•
En stud.med. med interesse for forskning indenfor metabolisme og kombinationen
af endokrinologi, kirurgi og onkologi.
•
En person, der skal kunne arbejde fuld tid i 12 mdr.
Følgende erfaringer er et plus, men ikke krav
•
Stikkererfaring (stort plus) – ellers får du det.
•
Erfaring med patientkontakt fx fra FADL-vagter
•
Kendskab til Sundhedsplatformen, REDCap eller statistikprogrammer er også en
fordel, men ikke et krav.
Er du interesseret, så send dit CV og en kort ansøgning hurtigst muligt til
louise.lang.lehrskov.01@regionh.dk eller maria.saur.svane@regionh.dk.
Samtaler vil blive afholdt løbende. Start tidligst 1. jan 2022 eller efter aftale.
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KANDIDATSTUDERENDE SØGES TIL PROJEKTER OM
NEUROINFEKTIONER ELLER HIV (FORSKNINGSÅR)
Vi søger forskningsinteresserede medicinstuderende til forskningsår på Infektionsmedicinsk
Klinik, Rigshospitalet fra forårssemestret 2022, eller efter aftale. Projekterne omhandler
langtidsfølger efter neuroinfektioner og HIV. Forskningsåret skulle udover kandidatopgaven
på 11 semester også gerne udmunde i en publiceret artikel.
Studierne er landsdækkende kohorte-studier, som undersøger årsager til og udfaldet efter
neuroinfektioner eller HIV. Arbejderne vil udgå fra to store, etablerede, landsdækkende
kohortestudier med meget lang tids follow-up. Da data er indhentet og klar til brug, vil
arbejdet primært bestå af litteratursøgning, statistisk bearbejdning af data (under grunding
oplæring) og udfærdigelsen af opgave/artikel. Forudgående erfaring med forskning, statistik
og kodning i statistikprogrammer er ikke en forudsætning, men lyst til at arbejde med
tal er en fordel. Studierne er særligt relevante for medicinstuderende med interesse for
infektionsmedicin, mikrobiologi, epidemiologi, neurologi eller pædiatri.
På infektionsmedicinsk afdeling vil du møde et aktivt forskningsmiljø og have rig mulighed
for at sparre med andre medicin- og Phd-studerende. Forskningsgruppen har stor vejleder
erfaring, og der er gode muligheder for projektet resulterer i en videnskabelig publikation.
Vi har tidligere haft rigtig god erfaring med, at man er to studerende på afdelingen samtidig.
Så hiv fat i din læsemakker og overvej, om ikke dette er noget for jer.
Der er ansøgningsfrist for stillingen d. 24/11-2021.
Vi tilbyder
•
God oplæring i metoder og emnerne
•
Et attraktivt forskningsmiljø med mange års erfaring i at vejlede forskningsårs- og
PhD studerende
•
Mulighed for at besvare væsentlige videnskabelige spørgsmål
•
Venligt og imødekommende arbejdsmiljø
•
God mulighed for et førsteforfatterskab på en artikel
Om dig:
•
Interesseret i forskning
•
Selvstændig
•
Læringsvillig og engageret
•
Interesse for tal er en fordel
Ved interesse/spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Ph.d.-studerende Malte M.
Tetens malte.mose.tetens.01@regionh.dk eller afdelingslæge ph.d., dr.med. Lars H. Omland
lars.haukali.hoej.omland@region.dk. Tøv ikke med at kontakte os med uddybende spørgsmål.
Vi glæder os til at høre fra dig/jer.
De bedste hilsener
Malte M. Tetens, læge, Ph.d.-studerende
Lars H. Omland, afdelingslæge, ph.d., dr.med.
Anne-Mette Lebech, overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d., dr.med.
Niels Obel, overlæge, professor, dr.med.

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

.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
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.
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 er har afsluttet 2. semester
Tidligere erfaring fra arbejde i praksis, er en fordel.
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!

Forskningsårsstuderende til epidemiologisk forskning inden for nefrologi og småkarsvaskulit
Afdeling for Nyresygdomme 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 Afdeling for Nyresygdomme
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
Afdeling for Nyresygdomme, Rigshospitalet

Medicinstuderende søges til forskningsophold på
Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet
Er du interesseret i infektionsmedicin og immunologi og vil du gerne prøve kræfter med
forskning på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)?
Viro-immunologisk forskningsenhed på Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet,
søger 2 medicinstuderende til spændende forskningsprojekter. I forskningsgruppen
arbejder vi med HIV, immunologi, organtransplantation, COVID-19 samt vaccinerespons
hos immunsupprimerede.
Et af de projekter, du som studerende kan arbejde med, omhandler betydning af CMV
hos personer med HIV-infektion. Dette projekt udgår fra COCOMO studiet, et større
igangværende prospektivt studie. Der vil i projektet være mulighed for udførelse af
laboratoriearbejde.
Et andet projekt omhandler antistofrespons hos knoglemarvstransplanterede patienter
efter vaccination mod COVID-19. Dette projekt udgår fra VACCIM projektet, et andet større
igangværende prospektivt studie. I dette projekt vil der indgå både analyse af allerede
indsamlede data samt deltagelse i opfølgning af de inkluderede projektdeltagere.
Vi kan tilbyde
•
Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om mindst en
førsteforfatterpublikation (kan bruges som kandidatspeciale) samt mulighed for
medforfatterskaber i de projekter du tager del i.
•
Oplæring i nyttige kliniske og laboratoriemæssige færdigheder (f.eks blodprøvetagning,
EKG-optagelse, spiometri, ELISA samt evt. flowcytometri)
•
Statistikkurser på PhD-skolen (Opnå færdigheder i SAS eller R-programmeringssprog).
•
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
•
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø (regelmæssige sociale
arrangementer) med 3 post.doc, 10 Ph.D-studerende og 5 medicinstuderende.
•
Nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
•
Træning i formidling af forskningsresultater og deltagelse i internationale konferencer.
Vi forventer at
•
Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt niveau
i forskningsgruppen.
•
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret
del af din hverdag.
•
Lyder det som noget for dig så send en motiveret ansøgning (ca. 1 side) + CV og
karakterudskrift til Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk og/eller malene.hove-skovsgaard@
regionh.dk. Ansøgningsfrist er onsdag d. 24/11. Du er også velkommen til at ringe og
høre nærmere.
Vi ser frem til at høre fra dig!

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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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.
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

Din gamle forhandlingsleder stiller op til regionsrådsvalget

Mit navn er Torben Conrad, og jeg er i dag suppleant til Regionsrådet og sidder i samarbejdsudvalg med de praktiserende læger.
Derfor har jeg også løbende de sidste år kunnet være jeres vagthund og holde FADL og Vagtbureauet orienteret om forhold, der
påvirker de lægestuderende, som vikarer og fastansatte i Regionen.
Som forhandlingsleder og forhandler af de lægestuderendes overenskomster i 23 år har jeg vedligeholdt, forbedret og indgået nye
overenskomster, og løn- og arbejdsforhold ligger mig stadig meget på sinde. Hvis jeg bliver valgt ind i Regionsrådet, vil jeg fortsat
være patienternes og medarbejdernes mand.
Kommuner og regioner skal skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, ingen skal efterlades alene efter kort hospitalsforløb og
hurtig udskrivning.
Mine mærkesager er:
•
Psykiatrien skal styrkes med en ‘psykiatripakke’, der sikrer mere personale, flere sengepladser og mindre tvang
•
CO-2 besparelser. Regionen skal gå forrest i klimakampen. Alt skal tænkes ind: indkøb, transport, grøn mad og vedvarende energi
•
Ulighed i sundhed skal bekæmpes både geografisk og organisatorisk. Mennesker er ikke ens og skal derfor behandles forskelligt
for at opnå reel lighed
•
Arbejdsforholdene for sundhedspersonalet. Arbejdsmiljøet skal forbedres markant, hvis det skal lykkes at få flere ansatte og
ventelisterne nedbringes. Jeg vil arbejde for at vi får et opgør med Tjenestemandsreformen og en reel ligeløn
Lyt til de ansatte
Akutområdet er presset til bristepunktet, børneafdelingerne er i knæ og puklerne efter corona og sygeplejerstrejken er stadig store.
Alle steder bliver der løbet for hurtigt og mange, både sygeplejersker, jordemødre, læger og andre sundhedsansatte melder om
en alt for presset hverdag. Det går ud over arbejdsmiljøet, og i sidste ende kan det ikke undgås, at det også påvirker patienterne.
Igennem 15 år har der været foretaget besparelser og produktivitetsforbedringer på sygehusene, som har bidraget til, at der er
skåret voldsomt ind til benet.
Derfor skal der lyttes til de ansatte på hospitalerne, når de siger, at der er nået en grænse for, hvor effektive personalet kan være, og
hvor hurtigt de kan løbe.
Hospitalsledelsen er ligeglad
Morgendagens sundhedsvæsen udvikles lige nu, og det går hurtigt. Vi er midt i et paradigmeskifte.
Digitale løsninger ses som forbedringer for samarbejde om fælles patientforløb. Telemedicinsk behandling af diabetisk fodsår, KOL
og hjerterehabilitering.
Der indføres kunstig intelligens, for eksempel inden for brystcancer, til at erstatte læger.
Psykiaterne bruger mere tid på journaler og mindre tid på patienter, og de kan ikke beskrive patientens tilstand, som tidligere. Det
er er hospitalsledelsen helt ligeglad med. Alle 39 specialer skal ikke standardiseres af hensyn til IT-løsninger. Sundhedsfaglighed og
hospitalsledelse er skilt ad. Det duer ikke jf. Liselotte Højgaard, dr. med, overlæge og klinikchef.
Det skal styres til gavn for patienterne og her vil et landsdækkende IT-system, der ikke hviler på
Sundhedsplatformen være vejen frem.
Husk at stemme til regionsrådsvalget den 16. november — det gør en forskel!
Torben Conrad, Enhedslisten
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Der er valg til regionerne 16/11, og det er vigtigt at stemme, da regionerne styrer vores sundhedsvæsen
Af Jacob Rosenberg

Regionerne varetager næsten alt, hvad der vedrører sundhed. Er du læge på et sygehus, er du således ansat i regionen, og er du alment praktiserende læge eller
praktiserende speciallæge, så kommer din løn ligeledes fra regionen. Derfor er interesse i sundhedsspørgsmål hovedargumentet for at stemme ved regionsrådsvalget.
Regionsvalget foregår samtidig med kommunalvalget 16/11. Dvs. du får udleveret to stemmesedler, som skal udfyldes i stemmeboksen.
Omkring 95% af regionernes opgaver (og budget) handler om sundhedsvæsenet. De resterende opgaver omhandler tværkommunale busruter, lokaltog, forurenede
grunde og en række andre opgaver, som henregnes under samlebetegnelsen ”regional udvikling”. Budgettet til sundhedsvæsenet og budgettet til regional udvikling
er skarpt adskilte, og man kan således ikke flytte penge mellem de forskellige områder.
Hver af landets 5 regioner styres af 41 regionsrådsmedlemmer, som er politisk valgte. Der er valg til regionsrådene hvert 4. år samtidig med kommunalvalget. Af de 41
medlemmer af regionsrådet er kun formanden fuldtidsansat, og de 40 øvrige medlemmer varetager hvervet i deres fritid. Regionsrådsformanden udpeges typisk på
valgnatten i konstitueringsforhandlingerne, når man ved, hvor mange mandater de forskellige partier har fået valgt ind.
Alle partier undtagen Enhedslisten bruger et valgsystem, hvor det udelukkende er antallet af personlige stemmer, som afgør, hvem der vælges. Hos Enhedslisten bruger
man et andet system, hvor det er placeringen på stemmesedlen, som afgør, hvem der vælges, og altså ikke antallet af personlige stemmer.
Regionerne får deres midler fra kommunerne og Staten, og regionerne kan derfor ikke selv udskrive skatter. Budgettet er derfor låst på forhånd, så hvos man i regionen
f.eks. ønsker at bruge flere penge på et bestemt område, så skal pengene tages fra et andet område. Alle midlerne er i spil i budgettet, så der er ikke som sådan en
opsparing, man kan tage af til en ny god idé. Alle regionerne har dog en ganske lille buffer til uforudsete udgifter.
Hospitalerne drives af regionerne, men opgaver som f.eks. genoptræning og forebyggelse hører under kommunerne.
Forskellig service i forskellige regioner
Der er forskelle mellem regionerne på, hvad man har valgt at prioritere. Det afhænger typisk af befolkningssammensætningen, sygdomsmønsteret og geografien. Region
Hovedstaden dækker eksempelvis det mindste geografiske område, men har det højeste befolkningstal. I den modsatte ende af skalaen ligger Region Syddanmark
og Region Midtjylland, som begge dækker et geografisk område, som er cirka fem gange så stort. Og det er nok lettere at tiltrække læger til de større byer end til
udkantsområder. Det er derfor, at ventetiden på en ambulance eller en sygehushelikopter kan være noget af det vigtigste i én region, mens man i andre regioner er
mere optaget af mangel på praktiserende læger.
Du kan vælge at stemme på en sundhedsperson
Dagens Medicin har lavet en oversigt over opstillede læger og medicinstuderende til regionsrådsvalget. På Sjælland ser det således ud:

Navn

Region

Alder

Parti

Job

Jacob Rosenberg

Region H

57

Det Konservative Speciallæge i kirurgisk gastroenterologi,
professor og overlæge på Herlev Hospital
Folkeparti

Peder Klement Jensen

Region H

67

Radikale Venstre

Speciallæge i ortopædisk kirurgi, overlæge
på Bispebjerg Hospital

Jens Peter Steensen

Region H

72

Socialdemokratiet

Speciallæge i samfundsmedicin, tidl.
lægelig direktør, sygehusene i Storstrøms
Amt og OUH, pensionist

Niels Høiby

Region H

80

Liberal Alliance

Speciallæge i klinisk mikrobiologi, professor
og overlæge på Rigshospitalet

Grethe Olivia Nielsson

Region H

27

Enhedslisten

Uddannet læge

Jens Gredal

Region Sjælland

67

Socialdemokratiet

Speciallæge i almen medicin, praktiserende
læge i Præstø

Linda Basse

Region Sjælland

65

Nye Borgerlige

Uddannet læge, freelance Medical
Consultant ved ClinPharmaResearch

Doris Irene Stenver

Region Sjælland

64

Venstre

Speciallæge i intern medicin, tidligere
overlæge i Lægemiddelstyrelsen, er nu
indehaver af konsulentfirmaet Unique
Advice

KARRIEREVEJEN FOR EN FADL-VAGT
SPV-KURSUS
- fra 1.sem

1

SEM

VAGTER
SPV
SPV-hold
Løsvagter

VT-KURSUS
- fra 4.sem

4

SEM

VAGTER

Avancerede SPV-hold
VT

KANDIDAT
VAGTER

VAGTER
Alt tidligere samt
lægevikar (somatisk)

VAGTER

Alt tidligere samt
lægevikar (PSYK)

8

Alt tidligere
samt biopsihold,
transfusionshold o.l

SEM

10

SEM

LÆGELØFTE
Jo højere semester og antal af arbejdstimer, jo flere komplekse opgaver bliver du tilbudt og jo bedre løn kan du tjene

Find billige studiebøger til FADL’s Forlags lagersalg
FADL’s Forlag holder lagersalg i FADL-huset på
Blegdamsvej

d 17. november kl.13-15.
På dagen sælger forlaget
blandt andet studiebøger
til fordelsagtige priser. Antallet af bøgerne vil variere, de vil være i forskellig
stand, og prisen vil være
sat derefter.
Du kan dog være sikker
på at alle bøger vil være

sat ned med 50% eller
mere. Du vil også kunne

findes diverse af forlagets
andre udgivelser – ligeledes til fordelagtige priser.
Bøgerne er til salg efter
oprydning ved forlagets
flytning fra Roskilde til København. Visse bøger vil
der kun være ét eksemplar af og vi anbefaler at
komme tidligt, hvis du søger en særlig bog.

Dørene åbner
præcist kl.13
- det vil være
først til mølle!

AFHENTNING

vv

Tid:
kl. 12-18
Onsdag d. 10/11 		
Torsdag d. 11/11 kl. 9-12 og kl. 15-18
kl. 9-18
Fredag d. 12/11		
Mandag d. 15/11 kl. 9-18
Tirsdag d. 16/11 kl. 12-18
Onsdag d. 17/11 kl. 15-18
Torsdag d. 18/11 kl. 15-18
Sted:
Vandregang foran tør-studiesal

Når lægen du følger i
klinik introducerer dig
som “kommende kollega”
for patienten

Udlevering af Scorebogen 2021
Går du på bacheloren på 1.-5. semester,
afhentes hele dit holds bøger af jeres
HR-repræsentant.
Går man på 6. semester eller kandidaten,
kommer du selv og henter din bog.
Vi glæder os til at se jer!

