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

Tag til eksistenssamtaler med
Studenterpræsten. Første gang d. 15/2.
Billetterne til årets revy bliver frigivet onsdag
d. 16/2 kl19. Sid klar - De bliver revet væk!
BASISGRUPPEBAZAR D. 21/2 KL. 14 UDEN FOR
LUNDSGAARD.
Sexexpressen har introaften d. 21/2.

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

Studenterklubben har lukket d. 13/2-27/2, så
hent din kaffe inden! Revyen tager over.<3

Kys og kærlighed
Dit MOK

Revyen har premiere d. 21/2 woop! Og de
spiller i uge 8 til og med lørdag.
SAKS holder suturkursus d 16/2 og kursus i
karkirurgi med SAKS d. 22/2.

UGENS INPUT

Foredrag om søvn og døgnrytmer med
FORNIKS
d. 24/2. Se mere side 6.

Når dit KU-skema opdaterer...

Fredagsbar d. 4/3!

...Og dissektion var i går.

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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Ansvarshavende redaktør:
Maria Østberg
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Klokken er 21:20, da min søn for første gang tager en dyb indånding og skriger højt.
Den tilkaldte pædiater har hørt alt han behøver at høre og stormer videre med to
medicinstuderende halsende efter. Jeg ænser det ikke. Sekundet der kom et lille
nyt menneske på stuen, er min hjerne stoppet med at virke. Eller måske virker den
for godt, for det føles som om alle neuroner fyrer på samme tid, og samtlige følelser
jeg nogensinde har følt, brager gennem min krop som et godstog. Og jeg tuder
som pisket. Det er altså et par år siden jeg sidst har fældet tårer.
Klokken er et stykke over midnat da vi kommer ned på barselsgangen. Der er ikke
plads til mig. Der er ikke engang en stol. Jeg spørger sygeplejersken, om der er et
sted jeg kan være. ”Nej, du kan bare tage hjem og sove. Og så kan du jo komme
og afløse din kæreste et par timer i morgen hvis du har lyst”. Gu’ kan jeg røv. Jeg
skal være lige her og ingen andre steder. Jeg sover på gulvet under håndvasken,
og er hygiejnesygeplejerskens værste mareridt. Men det meste af tiden føler jeg
mig mærkeligt let, mens jeg går op og ned ad gangene, og udveksler lykkelige
indforståede smil med de andre fædre. Gråden ligger hele tiden lige under
overfladen og bryder frem flere gange dagligt, når det hele føles så stort, at det
slet ikke kan være i min krop.
Der står i informationsfolderen at man kan købe tre måltider på afdelingen som far
eller medforælder. Det viser sig, at det kun er hvis der er rester tilovers når mødre og
personale har spist. Og det er der aldrig. Jeg får et indgående kendskab til 7-Elevens
udvalg, og taber mig i et imponerende tempo.
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De første uger vågner jeg hver nat og leder efter min søn i sengen.
Nogle gange springer jeg op og roder dynerne igennem før jeg
opdager, at han ligger i sin egen lille seng og sover. Andre gange
tror jeg at han ligger ved siden af mig, og så laver jeg en ring om
ham med mine arme og ben. Blot for at opdage at det er en klump
dyne jeg holder om. Nu er han 3 måneder, og det sker kun et par
gange om ugen.

En dürüm med kylling, øl, shots, mere øl, og så en all-you-can-eatmenu med fri bar fra Restaurant Flammen. Klokken er 6 om morgenen,
og jeg sidder på knæ foran toilettet og ser aftenens indtag i omvendt
rækkefølge. Jeg hviler mit hoved på toiletbrættet og prøver at få
vejret, da jeg hører dæmpet barnegråd fra soveværelset. Shitfuck.
Jeg vakler ind på sofaen og ligger med lukkede øjne og mærker
rummet snurre om mig.
Jeg slår øjnene op nogle timer senere, da jeg hører nogen komme
ind i stuen. Min, i dagens anledning, exceptionelt overbærende
kæreste står og kigger ned på mig. Hun har et forslag: Hvis hun
kan få lov til at sove en times tid, så kan jeg sove når hun går en tur
med barnevognen senere. Jeg tager imod tilbuddet og ligger med
min søn ved siden af mig på sofaen. Jeg kysser hans kind, prøver
at efterligne hans pludren, og lader forsigtig min pande røre hans
lille bløde mave, så kærligheden for en lille stund kurerer mine
tømmermænd.
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ANNONCER

Årets pris for bedste kandidatspeciale
Det Medicinske Selskab i København har indstiftet en pris for bedste kandidatspeciale i
2006, som uddeles en gang årligt til medicinstuderende ved Københavns Universitet, der
gennem deres kandidatspeciale har vist udprægede videnskabelige evner.
Det Medicinske Selskab i København har bl.a. til formål at styrke interessen for videnskabelig
forskning og udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt samt at virke for den
offentlige sundhedspleje.
Prisen vil derfor blive uddelt til forfattere af de opgaver i kandidatspecialet, der det forløbne
år på bedste vis har bidraget jf. selskabets formål.
Prisen består af:
1. pris: 15.000 kr.
2. pris: 10.000 kr.
3. pris: 5.000 kr.
Kriterier:
For at komme i betragtning skal opgaven være bestået i perioden 1. juli året før til 30. juni
i året for indlevering.
Hvad skal indsendes?
Kandidatopgave i to eksemplarer, hvoraf den ene skal være anonymiseret.
Indsendelse:
Materialet skal sendes til kms@dadl.dk.
Deadline for indsendelse den 30. juni 2022.
Vinderne forventes at præsentere deres opgaver/projekter ved et 10 minutters foredrag
i forbindelse med et af selskabets foredragsaftener den 27. september 2022. Selve
overrækkelsen af priserne sker ved selskabets Temadag/Jubilæumsmøde den 28. oktober
2022.

Stud.med. søges til scholarstipendium ved Center for
Neuropsykiatrisk Depressionsforskning
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et spændende forskningsår i psykiatrien?
Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning (CNDR) ledes af professor Poul Videbech
og beskæftiger sig med affektive lidelser og særligt depression. Centeret blev grundlagt i
maj 2015, og forskningen omhandler bl.a. ECT, udvikling af bedre behandlingsformer, samt
spændingsfeltet mellem psykiske og somatiske lidelser.
Vi har nu mulighed for at ansætte en scholarstipendiat til et forskningsår hos os. Du får dit
eget forskningsprojekt og kyndig vejledning undervejs. Emnet skal være inden for CNDR’s
forskningsfelt, men projektbeskrivelsen udformes så der tages hensyn til dine interesser.
Af aktuelle forskningsemner kan nævnes studier af såvel effekt og bivirkninger af ECT, som
indebærer MR-scanninger, neuropsykologiske tests og blod- og urinprøver. Dertil er en
undersøgelse af køreevner hos ECT-patienter undervejs, hvor patienterne undersøges ved
hjælp af en køresimulator.
Du kommer til at indgå i et team bestående af professor Poul Videbech, to Ph.d.-studerende
(neuropsykolog og læge), en klinisk assistent (læge), en post.doc. og klinisk lektor
(speciallæge i psykiatri), en anden stud.med. og en projektsygeplejerske.
Udover dit eget projekt skal du ifm. vores projekter bistå med:
•
MR-scanninger.
•
Blod- og urinprøvetagning.
•
Neuropsykologiske tests.
Du vil i denne forbindelse blive grundigt
oplært. MR-scanningerne ligger eftermiddag
eller aften, og lejlighedsvis om søndagen. I
disse tilfælde kan du selvfølgelig tage fri på
andre tidspunkter. Du vil aldrig skulle udføre
MR-scanning alene.

Yderligere information:
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretær Bitten Dahlstrøm på kms@dadl.dk eller
på telefon
35 44 84 01.

Ansættelsen er af et års varighed med en
arbejdstid på 37 timer ugentligt. Lønnen
er 10.000 kr./md. Vi forventer, at du kan
tiltræde i efteråret 2022. I foråret 2022 vil vi i
samarbejde med dig planlægge dit projekt
og søge om midler til dit scholarstipendium.

Forskningsår om neuropsykiatriske hjerneforskning
på Rigshospitalet

Vi ser gerne, at du er på kandidatdelen, har
erfaring med blodprøvetagning og er interesseret i hjernen. Hvis du ønsker at søge stillingen,
bedes du sende en motiveret ansøgning og dit CV til andre.mathiassen@regionh.dk.
Ansøgningsfrist: 1. marts 2022.

På Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) søger vi to medicinstuderende til et forskningsår
med start i sommer 2022 på BrainDrugs-Depression projektet.
Vi undersøger med EEG, MR og PET forhold i hjernen, samt målbare stoffer i blodet, genetik,
psykosociale forhold og andre faktorer, som kan bruges til at forudsige, hvilken effekt og
hvilke bivirkninger en person med depression vil have af behandling med samtaleterapi
og medicin.
Baggrunden for undersøgelsen er, at der er stor forskel på, hvor godt psykoterapi og
antidepressiv medicin virker hos den enkelte patient. Overordnede er formålet at finde
markører, der i fremtiden kan målrette behandlingen til den enkelte patient.
Vi tilbyder et socialt og internationalt forskningsmiljø i en stor forskergruppe med bl.a.
fællesundervisning og journal clubs. Vi har stor erfaring med studerende af forskellige
fagligheder tilknyttede. Du vil arbejde tæt sammen med og blive oplært af neurologer,
psykiatere og psykologer på projektet og være en del af en større forskergruppe på NRU
(www.nru.dk). Dine arbejdsopgaver vil bestå i at rekruttere patienter, udføre psykiatrisk
og neurologisk undersøgelser, udføre MR og vurder billederne, samt assistenter ved PETskanninger. Der er supervision og god mulighed for at lære kliniske færdigheder og se
variationen i psykopatologi ved depression.
Sideløbende vil du arbejde på et mindre, selvstændigt projekt, hvor du vil analysere og
fortolke allerede indsamlet data, som skrives sammen til dit kandidatspeciale og fremlægges
som poster ved møder. Afhængigt af resultater kan dette resulter i en selvstændig
publikation. Emner kan f.eks. være relationen mellem søvn og serotonin i hjernen, EEG
og insomni, om EEG kan forudsige bivirkninger ved SSRI. Din hovedvejleder vil være
professor Martin Balslev Jørgensen på Psykiatrisk Center København. Arbejdet vil være på
Rigshospitalet med daglig supervision af ph.d.-studerende Kristian Reveles Jensen og i et
team med to andre medicinstuderende. Ideelt er du på kandidatdelen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til neuropsykolog og Ph.d.studerende André Mathiassen på tlf. 38640553 eller læge og Ph.d-studerende Christoffer
Lundsgaard på tlf. 38640832.
Du kan også kontakte professor Poul Videbech på 31186233.

MEDICINSTUDERENDE SØGES TIL SPECIALLÆGEPRAKSIS I PÆDIATRI
Stillingen er ledig til besættelse den 1. marts 2022
Ansøgningsfrist fredag den 11. februar 2022
Der afholdes ansættelsessamtaler den 21 -22. februar 2022
Du forventes at kunne påbegynde arbejde med oplæring / føl fra 23-25 februar
Din profil:
•
Du er i slutningen af bachelordel, sv.t. minimum 6. semester / begyndelse af
kandidatdel
•
Interesseret i pædiatri
•
Selvstændig, initiativrig og interesseret i at arbejde med børn med astma
•
Er serviceminded, tjenstvillig og kan håndtere at arbejde under pres
•
Har gyldigt hjertelungeredningskursus (HLR-kursus)
Vi tilbyder:
•
Du vil få et indblik i, hvordan en pædiatrisk speciallægeklinik fungerer
•
Du modtager patienter og bliver oplært i selvstændigt at kunne foretage priktest,
lungefunktionstest, reversibilitetstest og anstrengelsestest samt forberede patienter
til allergivaccinationer

Ideelt er du på kandidatdelen. Vi ser gerne 12 måneders ansættelse, som del af
forskningssporet på 5. semester kandidat. Vi søger et stipendie til dig og du får 10.000
kr. per måned. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristian (tlf. 31787675).

Desuden skal du:
Bestille medicinske varer samt sekretærarbejde
Arbejdstid: 4-5 hverdage / måned ca 5 timer / vagt - eftermiddage (mandag-torsdag). Vagter
fordeles med 3 øvrige medicinstuderende.

Ansøgningsfrist den 25. februar. Send en kort ansøgning inkl. CV til kristian.reveles.
jensen@nru.dk med ”Skolar” i emnefeltet.

Løn: 180 kr./ time
Motiveret ansøgning inkl. CV sendes til: marianneschmiegelow@gmail.com
Marianne Schmiegelow
Speciallæge i pædiatri, dr. med.
Nybrogade 10, 2. sal
1203 København K.

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

.dk.

ANNONCER

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR SYGDOMSRAMTE BØRN, UNGE OG FAMILIER? OG SAMTIDIG FÅ EN OPLEVELSE FOR LIVET?
Så er det netop dig, vi har brug for som camp-frivillig til en af LIVSKRAFTs camps i 2022, som
har til formål at støtte deltagerne i det videre sygdomsforløb og give dem en uforglemmelig
og styrkende oplevelse.
Kort om LIVSKRAFT og det frivillige
arbejde
LIVSKRAFT afholder camps for hhv.
unge, der har mistet en forælder til
kræft (12-17 år), familier med kronisk
sygdomsramt barn (6-12 årige +
søskende og forældre), kræftramte
unge (12-17 år), unge søskende til
kræftramte (10-17 år) og familier med
kræftramt barn (6-12 årige + søskende
og forældre). Campene er fordelt hen
over året i henholdsvis april, juli og
september.
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Har du interesse for psykiatri og forskning? Og har
du lyst til at prøve kræfter med forskning i et 1-årigt
skolarstipendie eventuelt kombineret med din kandidatopgave?
Så kan det være, det er DIG vi søger - som forskningsårsstuderende til projekt om bipolar
lidelse på et stort dynamisk igangværende klinisk projekt på Rigshospitalet.
Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC), Psykiatrisk Center København,
Rigshospitalet søger en medicinstuderende til en 1-årig forskningsstilling som skolar
stipendiat.
Du vil blive tilknyttet BIO studiet (The Bipolar Illness Onset study) i et år, med opstart omkring
januar/februar 2022 eller efter aftale. Professor Lars Kessing vil være hovedvejleder og
ansøger om midler til skolarstipendiet.
BIO-studiet er et stort igangværende klinisk forskningsprojekt, der køres af læger, psykologer
og studerende på psykiatrisk forskningsenhed på Rigshospitalet. Overordnede formål
er at finde biomarkører, der i fremtiden kan forbedre diagnostik og behandling inden
bipolar lidelse. Data indsamles på nydiagnosticerede patienter med bipolar lidelse, deres
førstegrads-slægtninge og raske kontroller. Alle deltagere følges årligt i 10 år, og der
indsamles data og informationer om blodprøvemarkører, smartphone-ratings, kognitive
funktioner, MR-scanninger, funktionsevne samt meget mere.

Som camp-frivillig vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt team bestående af andre
frivillige, sundhedsprofessionelle, aktivitetsansvarlige og folkene bag LIVSKRAFT. Med
udgangspunkt i et veltilrettelagt program venter forude en masse udfordrende, sjove
og personligt udviklende oplevelser sammen med deltagerne og det øvrige team. Som
camp-frivillig får du et grundigt indblik i den vigtige og stadig mere prioriterede del af
et behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen. Du er med til at give alvorligt
sygdomsramte børn, unge og familier en pause fra en hverdag med sygdom ved at styrke
deltagernes selvværd, selvtillid og selvstændighed gennem en række fysiske, mentale og
personligt udfordrende aktiviteter. Du behøver ikke at have noget forudgående kendskab
til målgruppen, da vi gennem den obligatoriske træning sørger for, at du bliver grundigt
klædt på til opgaven som camp-frivillig.
Læs herunder, hvordan en tidligere frivillig beskriver sin oplevelse af LIVSKRAFTs camps:
“Da jeg meldte mig som camp-frivillig til Cool Camp, havde jeg ikke i min vildeste fantasi
kunnet forestille mig, hvad der ventede forude. En uge fyldt med inspirerende mennesker
og helt unikke oplevelser og øjeblikke. Man lever i en magisk boble, og der opstår hurtigt
et enestående fællesskab, hvor alle støtter hinanden”.
Ansøgningsfristen er d. 3. marts
På vores hjemmeside (www.LIVSKRAFTCENTER.dk) finder du mere information om vores
camps, herunder tid og sted for opholdene samt den obligatoriske træning. Det er også
her, du ansøger om at blive frivillig.
Kom til LIVSKRAFTs ONLINE info-event
Torsdag d. 24. februar kl. 15.30 til ca. 16.30 har du mulighed for at deltage i vores online
info-event for at få mere viden om vores projekter og det at være frivillig - samtidig med at
du kan stille spørgsmål og høre tidligere frivilliges erfaringer med LIVSKRAFT.
Hvis du ønsker at deltage, bedes du skrive dig op via siden: http://www.livskraftcenter.dk/
for-frivillige/bliv-frivillig/pop-in_info-event
LIVSKRAFTs camps er startet af to læger og er støttet af Børnecancerfonden og
Socialstyrelsen.

Kjærlighedshistorier
af Sine, MOK/Red.

Slørhalen er en
sexet og dum fisk.
Og den kan ikke
svømme.

Du vil komme til at få dit eget særskilte forskningsprojekt, som en del af det overordnede
BIO-studie. Der er mange muligheder og nærmere tilrettelæggelse af projekt sker efter
interesse og erfaring og mulige projekter i forskningsgruppen.
Arbejdsopgaver
•
Booking af deltagere til follow-up besøg og årsbesøg
•
Se og vurdere patienter, slægtninge og kontroller til opfølgende besøg
•
Deltage i møder og dagligt arbejde vedrørende follow-up delen af studiet, og herunder
indsamle data til dit eget projekt
•
Analysere data og udarbejde dit kandidatspeciale
•
Analysere, i samarbejde med dine vejledere, data til en videnskabelig artikel til
publikation
•
Arbejdsopgaverne udføres i en fleksibel fuldtidsstilling 37t/ugen.
Vi søger en medicinstuderende der
•
Er selvstændig, struktureret og arbejdsom
•
Er på kandidat-delen af sit studie
•
Har erfaring med eller interesse for psykiatri og evt med blodprøvetagning (ellers
vil du blive lært op)
Vi tilbyder:
•
En grundig introduktion til forskningen og det psykiatriske speciale
•
Grundig oplæring og tæt supervision af alle anvendte kliniske procedurer
•
Et inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer, en humoristisk omgangstone og
hjælp at hente, når der er udfordringer
•
Mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til forskningsformidling via deltagelse
i møder, konferencer og oplæg internt og eksternt.
•
Mulighed for første- eller delt første-forfatterskab på mindst én videnskabelig artikel
Vi søger sammen et skolar-stipendie til dig forud for start på forskningsåret mhp lønnet
ansættelse som forkningsårsstuderende (10.000kr/mdr) i 12 mdr.
Motiveret ansøgning + CV (i alt max 2 A4-sider) og karakterudskrift sendes til Professor Lars
Kessing: lars.vedel.kessing@regionh.dk senest d 7/3, gerne før.

Påfuglen må også gå
alene hjem i aften.

Resultatet
af fiskesex.
(Det er faktisk
fiskemenstruation
men det lyder slet
ikke lige så sexet.)
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BASISGRUPPER

Koglekirtlen og klokkegener: Hvordan ved kroppen,
at det tid til at sove?
Hvornår: Torsdag 24/2 - 2022 kl. 17:00 - 19:00
Program:
Intro 17:00-17.15
Oplæg 17:15-18:00
Månedsmøde afholdes efter oplæg
Hvor: Lokale 13.01.41 og 13.01.61 (Mærskbygningn Panum)
Hvordan ved kroppen, at det er tid til at sove?
Hvorfor bliver vi trætte, når det bliver mørkt
udenfor? Der er stadig rigtig meget vi ikke
ved om søvn, men vi er ved at blive klogere på
hvad det er for nogle processer, der regulerer
søvnen. Circadiane rytmer er biologiske
døgnrytmer, der tillader levende organismer
at synkronisere biologiske funktioner såsom
søvn med processer i omgivelserne såsom
døgnets lys-mørke cyklus.
I dette foredrag vil Prof. Martin Rath dele
fra hans viden og seneste forskning i
biologiske døgnrytmer og præsentere
den underliggende neuroanatomi og de
molekylære mekanismer, der tilsammen
udgør vores “indre ur“.
Martin er nyudnævnt professor i neuroanatomi ved SUND på Københavns Universitet (den
første at tiltræde stillingen siden Morten Møller i 1989). Til daglig forsker Martin sammen med
hans forskergruppe “Rath Lab” ved Institut for Neurovidenskab i virkningen og udviklingen
af det centrale circadiane system i pattedyrhjernen for at nærme sig en dybere forståelse
af menneskets søvn.
Da det er semestrets første månedsmøde starter det med en introduktion til FORNIKS i 15
min. Herefter holder Martin Rath sit oplæg i cirka 45 minutter.
Efter foredraget holder FORNIKS månedsmøde hvor alle er velkomne til at deltage. Det
foregår i lokaler 13.1.41 & 13.1.61 i Mærsk bygningen
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

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.
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: tirsdage kl. 9 i forårssemestret. Næste gang er d. 22. februar, kl. 9 og på følgende
datoer d. 1. marts, 8. marts, 15. marts, og 29. marts. 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: onsdage kl. 17 i forårssemestret. Næste gang er onsdag d. 2. marts og på
følgende datoer d. 2. marts, 16. marts, 30. marts og d. 20. april. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Eksistens-samtaler
Studenterpræst Nicolai Halvorsen holder dette forår eksistenssamtaler med studerende,
hvor vi sammen undersøger hvad det vil sige at være menneske i dag. Gennem samtalen
forsøger Nicolai sammen med de studerende, at finde et sprog til at formulere, hvad vi hver
især ved, mener og tror og hvordan det er meningsfuldt at tale om. Temaerne for foråret er
natur, tro, håb og fremtid. Tilmeld dig på vores hjemmeside.
Tid og sted: 4 gange samlet hver tirsdag kl. 19.30 til 21.30. Eksistens-samtaler begynder fra og
med d. d. 15. februar og kører som et samlet forløb gennem 22. februar, 1. marts og 8. marts.
Johannes på Torvet, skt. Hans Torv 30
Tilmeld dig 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
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NOK DANMARKS
FEDESTE
STUDIEJOB!!

HVORFOR SKAL DU
BLIVE FADL-VAGT?

VI HOLDER
HÅNDEN OVER DIG
OG STÅR ALTID
KLAR TIL AT
HJÆLPE DIG

Rigtig godt supplement til SU'en

Faglig udvikling gennem hele studiet
Værdifuld erfaring inden for lægeverden
Unik mulighed for at tilegne dig
mange kompetencer
Fleksibelt studiejob
Prøve teori af i praksis

STADIG IKKE
OVERBEVIST?
Kom op på
Vagtbureauet
og hør mere
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Livslinien har brug
for frivillige rådgivere
Vi har cirka 160 engagerede rådgivere, som er i kontakt med mere
end 16.000 mennesker årligt. På Livslinien er du med til at gøre en
forskel for mennesker med selvmordstanker eller i anden krise.

Du kan læse
mere og ansøge på
vores hjemmeside
livslinien.dk

Livslinien

Ønsker du at rådgive
• mennesker med selvmordstanker
• deres pårørende og efterladte
• mennesker i krise
– og samtidig bruge din faglige nysgerrighed
til at kvalificere dig og få relevant erfaring på
dit CV?
Så kan vi tilbyde
• en solid grunduddannelse i
selvmordsforebyggende rådgivning
• løbende supervision og videreuddannelse
• sparring med fagpersonale efter hver vagt
• et miljø med højt fagligt niveau og
tværfagligt fællesskab
Vi forventer, at du
• er ansvarsfuld og engagerer dig i arbejdet
• har relevant praksiserfaring samt
psykologisk, social- eller sundhedsfaglig
baggrund eller anden erfaring med
professionelle samtaler
• i gennemsnit kan afsætte 12 timer om
måneden til
– vagter i rådgivningen
– supervision og holdmøder
Det er ikke et krav, at du har været berørt
af selvmord, hverken professionelt eller
personligt.
Passer dette på dig, og bor du i København
eller Aarhus, ser vi meget gerne din ansøgning.
Ansøgningsfrist den 22. februar 2022

Annoncer 2022.indd 22
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Invitation
Info-aften om Region Sjælland-sporet den 24. februar 2022, kl. 16:30-18:00
Kom og hør om Region Sjælland-sporet og om muligheder og tilbud
til studerende i Region Sjælland.
Mød os på Panum i Auditoriet Holst eller følg med via Zoom:
•
•
•
•

KBU i Region Sjælland uden om gældende lodtrækning med garanti for ønsket geografi
Campusområde og kliniknær undervisning
Indflydelse på udviklingen af Region Sjælland-sporet
Klinikforløb på 2., 4. og 6. semester på det sygehus i Region Sjælland,
der passer dig bedst

Læs mere på sund.ku.dk/rs-sporet eller regionsjaelland.dk/detgodelaegeliv
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KUNNE DU
TÆNKE DIG
AT VÆRE

MENTOR?

Kunne du tænke dig at vejlede og give gode råd til en eller flere
bachelorstuderende?
FADL København har en mentorordning, hvor bachelorstuderende kan få en
kandidatstuderende som mentor.
Skriv til os på mentorkbh@fadl.dk, hvis du vil tilmelde dig eller høre mere om
ordningen. Oplys dit navn, semester og telefonnummer samt din motivation
for at være mentor i mailen, og så tager vi den derfra.
Der afholdes typisk 3-4 mentor-mentee-møder i løbet af et semester. Møderne
varer generelt 1-1,5 time pr. gang.
I FADL sørger vi for at uddanne vores mentorer. Vi sikrer også, at du får en eller
flere mentees.
Uddannelsesdagen foregår onsdag d. 23. februar kl. 17:00-20:00 i FADL-huset
på Blegdamsvej.
Hvad kan man tale
med en mentor om?

“Al t f ra p re s s e d e p e r i o d e r o g
eksamensstress, til læsningsteknikker
og dagligdag. Alle tanker der egentlig
kan påvirke en. Hvordan finder jeg en
basisgruppe? Hvordan finder jeg tid til
et studiejob, og skal jeg det? Er jeg god
nok? Laver jeg nok? Og meget mere. “

Hvem kan melde
sig som mentor?

“Alle på kandidaten kan melde sig der findes nemlig ikke den perfekte
mentor. Det handler om at man har
rykket sig og er kommet igennem
bacheloren. Hver mentor beslutter selv
hvor mange personlige erfaringer man
vil give videre, ligesom at mentees vil
have forskellige behov. “
Susie Paramasivam
8. semester
25 år gammel
Mentor hos FADL siden sommeren 2021
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Det skal du se

mens alle dine
venner er på date
Love Is Blind

Love on the spectrum
Michael taler for sig selv. Find en mand som
Michael. Ikke nok med, at han har glimrende
smag i hovedbeklædning, så ved han hvordan
en “A-plus-partner” skal se ud, og han forstår hvor
vigtigt det er at forventningsafstemme og indgå
kompromiser i et forhold.

Vi husker alle Jessica og er stadig ved at komme
os over shocket. han var jo kun 24?!?! Og hvilken
bedre måde at komme sig over et traume, end ved
en god omgang eksponeringsterapi. I det mindste
hvis alle starter samtidig, så har vi måske hinanden
på den anden side. og så krydser vi fingre for at
Jessica ikke har meldt sig igen....
Og dog.

The Tinder Swindler
Det ultimative scam og så endda på Tinder. Hvis
du har en lidt bitter energi, når det kommer til
Tinder og en datingkultur sat helt på spidsen,
så er det her ikke noget dårligt bud på en god
mandag aften.

Encanto

Egentlig ikke en film der har noget som helst med
kærlighed eller Valentine’s day at gøre. Kærlighed
til et hus og en familie, bevares. Men hypen er
ægte og det er jo en musical, og det betyder at
du kan høre sangene på repeat. Så kan det være
at dine venner bliver helt træt af dig, men I ender
alligevel alle med at synge de nye bangers fra
revyen om en uges tid, så fred være med det. Det
er nu du har chancen!!

Af Maria, Klara og Sine MOK/Red.

