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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.
Studenterklubben åbner igen d. 28/2! Wuhu!
HG intro kl. 15:30 samme dag.
Revyen har premiere d. 21/2 woop! Og de
spiller i uge 8 til og med lørdag.
SAKS holder kursus i karkirurgi d. 22/2.

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

Foredrag om søvn og døgnrytmer med
FORNIKS d. 24/2. Læs mere på s. 6!
FADL holder fastelavn d. 24/2 kl. 16:30 i
FADL-huset!
Kom og vis dit fedeste kostume frem.

Kys og kærlighed
Dit MOK

Fredagsbar d. 4/3!

UGENS SJOVE
INDLÆG

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.

Åsne

Sine

Niels

Ansvarshavende redaktør:
Maria Østberg
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
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Almen poesi?
Almen praksis
Du så mig i går

Gonokok i svælg

Det husker jeg da ikke

Mandagsoverraskelse

Heller ikke mig

Ej mener du det?

#mandag
Ibuprofen nu

Giv mig Bricanyl

Det skal være de stærke

Oxycodon hjælper ikke

Det er hvad du tror

Den var sgu da ny

Ventede længe

I går samleje

Hej hallo er det min tur?
Kommer ik idag

En meget lang tur i bil
Han ramte forkert

Hvad plager dig nu?

Så fandt de en dut

En hæmoride så stor

Noget med carunculus

Vindrue ligner

Jeg ved jeg har kræft

Svimmelhed igen

Spændt på apotek

Stik en nål i mig hurtigt

En kedelig tid er slut

Stik for helvede

Tak Sildenafil

Kan du høre mig?

Contalginer nu

Diarré i syv dage

Et lykkeligt liv bliver

Hjælp mig hjælp mig

nu

Et bedøvet liv

Speciallæge i Haikulogi

Maria Østberg Hansen
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Medicinstuderende med interesse for hjerneforskning søges til forskningsprojekt om serotonins rolle i
skizofreni.

Sommerferiejob på Rigshospitalets hos Neuroanæstesiologisk projekt- og forskningsgruppe

Er du interesseret i neurobiologiske mekanismer involveret i psykiske lidelser? Kunne du
tænke dig at prøve kræfter med hjerneforskning og klinisk forsøg? Så er du måske den
studerende, som Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet søger.

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

Vi er en velfungerende og social projekt- og forskningsgruppe bestående af ph.d.-studerende,
postdocs, projektsygeplejersker og medicinstuderende, der blandt andet arbejder sammen
om kliniske forskningsprojekter på Neurointensivafsnittet og Neuroanæstesiologisk
operationsgang i Rigshospitalets Nordfløj.
Vores forskning har til formål at forbedre patientbehandlingen. Fokus er på bedøvelse og
perioperativ behandling ved neurokirurgi, MR-skanning og interventionel neuroradiologi;
intensiv behandling af svær akut hjerne- og rygmarvsskade; multimodal neuromonitorering
og human-eksperimentelle modeller.
Kvalifikationer
Du er pligtopfyldende, mødestabil, initiativrig, løsningsorienteret og god til samarbejde
på tværs af faggrupper og specialer. Det er en fordel at have kendskab til klinisk forskning,
men ikke et krav, og ideelt set er du på kandidatdelen af medicinstudiet.
Vi tilbyder et sommerferiejob fra cirka juni til august (eller efter nærmere aftale), 32-37
timer om ugen, med forefaldende arbejdsopgaver i de forskningsprojekter, som gruppen
hjælper med at gennemføre.
Opgaverne vil primært bestå i blodprøvetagning og hjælp med dataindsamling/
-indtastning. Vi vil sikre, du bliver lært grundigt op, du vil altid indgå som en del af gruppen,
og arbejdet foregår i tæt samarbejde med læger og sygeplejersker i både projekt- og
forskningsgruppen samt resten af afdelingen.
Hvis du trives i gruppen og har interesse for yderligere forskning, vil der være mulighed for
forlængelse og/eller forskningsår – helt eller halvt - afhængig af dine forskningsambitioner.
Løn og ansættelsesvilkår: Ansøgningsfrist 1. april. Samtaler afholdes løbende. Løn efter
gældende overenskomst. Ansøgning og CV med karakterblad sendes til: helene.ravnholt.
jensen@regionh.dk
Ved spørgsmål kan du kontakte:
Læge, ph.d.-studerende Anne-Sophie Worm Fenger på anne-sophie.fenger.03@regionh.
dk eller
Koordinerende projektsygeplejerske Helene Ravnholt Jensen helene.ravnholt.jensen@
regionh.dk

Stud.med. søges til klinisk forskningsprojekt på
Rigshospitalet vedrørende hjertesvigt
Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningsprojekt
hos patienter med hjertesvigt. Projektet hedder ”Screening for advanced heart failure in
stable outpatients” (SAINTS studiet). Formålet med studiet er at undersøge forekomsten af
avanceret hjertesvigt hos ambulante patienter med kronisk hjertesvigt.
Tidligere studier har vist at patienter med avanceret hjertesvigt ofte bliver henvist for
sent i deres sygdomsforløb til vurdering for avanceret hjertesvigtsbehandling, såsom
hjertetransplantation eller implantation af mekanisk kredsløbsstøtte, og således risikerer
at være for syge for at tilbydes disse livsreddende behandlinger. Derfor vil vi screene for
avanceret hjertesvigt og tilbyde de patienter som vi identificerer med tilstanden avanceret
livsreddende behandling.
Patienter som deltager i studiet, bliver undersøgt med
• Ekkokardiografi
• 6 minutters gang test,
• Cykeltest med målinger af iltoptagelse
• Blodprøver
• Invasive undersøgelser af hjertet og lungekredsløbet
Dit arbejde kommer til at foregå i tæt samarbejde med læge og ph.d.-studerende Johan
Larsson og professor Finn Gustafsson. Du kommer til at assistere til, samt udføre nogle af
de kliniske undersøgelser. Derudover vil du også få dit eget selvstændige projekt indenfor
avanceret hjertesvigt med målsætningen at rapportere resultaterne som en artikel i et
internationalt tidsskrift. Du vil samtidig kunne skrive dit kandidatspeciale.
Projektet foregår på afdelingen for hjertesygdomme på Rigshospitalet, hvor du vil have din
daglige gang. Afdelingen er særdeles forskningsaktiv og du kommer til at forske sammen
med flere andre ph.d.-studerende og medicinstuderende som har forskningsår.
Vi søger en medicinstuderende, gerne i slutningen af kandidatdelen, som er nysgerrig,
interesseret og har lyst til at prøve at forske. Vi ser gerne en 12 måneders ansættelse og at
du starter hos os til efteråret 2022. Stillingen vil være med en arbejdstid på 37 timer per
uge. Lønnen vil være 10.000 kr om måneden.
Hvis du er interesseret i at søge stillingen, bedes du venligst sende en motiveret ansøgning
og CV til johan.erik.larsson.01@regionh.dk. Ved spørgsmål er du varmt velkommen til
at kontakte Johan Larsson via mail eller på telefonnummer 50298907. Send din ansøgning
inden d. 1. april 2022.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Dbh
Johan Larsson og Finn Gustafsson

Formålet med projektet er at undersøge, om serotonin 2A receptor niveauer og serotoninfrigivelse adskiller sig i patienter med skizofreni, og hvordan det hænger sammen med graden
af symptomer, hjernens aktivering og kognitiv funktion. Vi undersøger serotonin-frigivelse
med PET skanninger før og efter intervention med dexamfetamin. Forsøgspersonerne bliver
også undersøgt med bl.a. MR skanninger og neuropsykologiske tests.
Opgaver: Som studerende på projektet vil du indgå i et tværfagligt forskningsteam, hvor
du vil deltage i inklusion af forsøgsdeltagere, assistere ved hjerneskanningerne, foretage
objektiv undersøgelse, inklusiv neurologisk undersøgelse, samt indsamle biologiske
materiale i form af bl.a. blodprøver og stressmarkører i spyt og urin. Du vil også få mulighed
for at deltage i diagnostiske interviews, og selvstendig screene raske forsøgsdeltagere for
psykisk lidelse. Du har altså mulighed for at opnå erfaring med bl.a. PET- og MR-skanning
og systematiseret klinisk arbejde samt håndtering af biologiske prøver til forskningsbrug/
biobank. Du vil desuden få dit eget relaterede hjerneforskningsprojekt baseret på allerede
indsamlede data fra vores store database, omhandlende sammenhæng mellem serotonin
og aggressive og impulsive karaktertræk. Der vil som minimum være mulighed for et
medforfatterskab.
Om enheden: Projektet ledes af hoveduddannelseslæge i psykiatri og postdoc Sofi da
Cunha-Bang. Neurobiologisk Forskningsenhed ledes overordnet af professor, overlæge og dr.
med. Gitte Moos Knudsen. Vi tilbyder et tværfagligt og internationalt hjerneforskningsmiljø
på højt niveau som vores prægraduate studerende bidrager aktivt til, se www.nru.dk.
Ansættelsesmuligheder: Skolarstipendiatstilling på fuld tid af 6-12 måneders varighed
(kandidater der kan afse mere end 6 måneder prioriteres), evt. med mulighed for tilknytning
efterfølgende. Forventet start i løbet af foråret eller i efteråret 2022.
Løn: 10.000 kr/måned (stipendium).
Ansøgning: Det forventes at du er på den sidste del af kandidaten på medicinstudiet. CV,
karakterudskrift og kort motiveret ansøgning (max. en side) sendes til Sofi da Cunha-Bang
på sofi@nru.dk, senest d. 6. marts 2022.
Spørgsmål besvares på ovenstående e-mailadresse.

Forskningsår om neuropsykiatriske hjerneforskning
på Rigshospitalet
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.
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).
Ansøgningsfrist den 25. februar. Send en kort ansøgning inkl. CV til kristian.reveles.
jensen@nru.dk med ”Skolar” i emnefeltet.
Kristian Reveles Jensen, læge, ph.d.-studerende
Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
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Harvard Medical School Massachusetts General Hospital – VKO ophold
Her får du mulighed for at komme på klinisk ophold på Massachuttes Eye and Ear Infirmary
(Harvard Medical School), Boston.
Der er etableret et samarbejde imellem Massachuttes Eye and Ear Infirmary (Harvard
Medical School) ØNH-afdelingen på Rigshospitalet. Ansvarlig for samarbejdet er professor,
Christian von Buchwald.
Næste ophold er i juni 2022, med varighed på 4 uger og 2 medicinstuderende vil få
mulighed for at komme afsted, dog kan opholdet blive aflyst pga. covid-19 pandemien.
De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Alle med interesse for ØNH der senest i forårssemestret har gennemført kurset, opfordres til
at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for ansøgning.
Krav
• Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du taler godt engelsk og kan klare dig i udlandet.
• Du skal kunne være væk hele juni måned
Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½ A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)
Til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet, Inge Lehmannsvej 8, 2100
København Ø, Kontorafsnit 6033, opgang 6, 3. sal (mærk kuverten Boston) eller e-mail:
christian.von.buchwald@regionh.dk i emnefeltet skal der stå Boston S2022.
I tilfælde af spørgsmål ved kontakt til en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen:
Læge Marie-Louise Hansen på: marie-louise.uhre.hansen@regionh.dk
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk
Deadline er fredag d. 1. april kl. 12.
Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning af logi
mv. ”Malpracticeinsurance” skal selv arrangeres med lokalt forsikringsselskab i USA

Summer Course in International Health
1. - 19. August 2022
Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed og
dermed også være sikret optag på ”Int. Study Exposure – Health Provision in Tropical Africa”
med klinisk ophold i Tanzania efterår 2022 eller forår 2023?
Så meld dig som medarrangør! Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt
stykke arbejde før og især under kurset. De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige
undervisere, udvælgelse af ansøgere, planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset
løber. Du skal kunne deltage i 4 planlægningsmøder i marts, april, maj, og juni og 31. juli det
meste af dagen samt et opsamlingsmøde med middag efter kurset. Der vil derudover være
ad hoc møder af kortere varighed. Der vil være undervisning hver dag i tidsrummet ca. 9-16
fra d. 1.-19. august, hvor det forventes at du er til stede. Desuden enkelte aftenarrangementer.
Du får en værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber og
kontakter inden for feltet.
Kurset er velorganiseret – har eksisteret siden 1967 ( tidl. ”Tropekurset” ).
For at komme i betragtning som medarrangør skal du opfylde betingelserne for optag på
”Int. Study Exposure – Health Provision in Tropical Africa” under det valgfrie 5. semester
på kandidatuddannelsen i medicin: https://kunet.ku.dk/studie/medicin-ka hvor du
automatisk optages til 8 ugers klinisk ophold i Tanzania i enten efterår 2022 eller forår 2023
(medarrangører har stærk medindflydelse på egen udsendelsesperiode).
Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommer kursus
koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk inden 22. februar 2022 kl. 12.00.
Vi glæder os til at høre fra dig!
www.sund.ku.dk/uddannelse/sommerkurser

Studentermedarbejdere til undervisergruppen på
CAMES-RH
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation Rigshospitalet (CAMES-RH) har
brug for 7 nye studentermedarbejdere pr. 01.04.2022. Vi søger derfor engagerede, sociale
og aktive studerende til at indgå i vores undervisergruppe.
CAMES samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter
indenfor medicinsk og kirurgisk simulation og uddannelseskoncepter. Målet med alle
CAMES aktiviteter er at øge kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Den
simulationsbaserede træning af medicinstuderende på CAMES-RH er primært en
forberedelse af studerende til deres klinik og omfatter en række kliniske færdigheder samt
kommunikation.
Om jobbet
Arbejdsopgaverne for CAMES-RH studentermedarbejdere i undervisergruppen består
primært i undervisning af andre medicin studerende (peer to peer) i udvalgte kliniske
færdigheder, såsom hjertelungeredning, anlæggelse af blærekateter og perifer
veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, led undersøgelse, gynækologisk
undersøgelse, genoplivning, praktisk intro til ultralyd m.m. Herudover assisterer CAMES
studentermedarbejdere ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer (OSCE og MFTL),
hjælper med at klargøre og vedligeholde udstyr og lokaler, samt bistår de fastansatte i andet
forefaldende arbejde efter behov.
Jobbet er meget selvstændigt og giver indflydelse på både kursusindhold og praktisk
tilrettelæggelse. Du oplæres løbende og grundigt i de relevante procedurer og opgaver.
Samtidig bliver du en del af levende studenter team. Når du har opnået erfaring med
opgaverne, kan du blive tilbudt en tovholderfunktion. Ligesom de øvrige ansatte i gruppen
refererer du til teamkoordinator Farsana Khan.
Om os
CAMES er organiseret som en del af Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden.
Vi udbyder mange kurser, driver en vifte af udviklingsprojekter og en masse forskning
indenfor simulationsbaseret læring i sundhedsvæsenet. Vi er en tværfaglig arbejdsplads
med læger, sygeplejersker, SOSU, fysioterapeuter, ingeniører, magistre, psykologer og
HK’ere foruden vores studentermedarbejdere. Ud over undervisergruppen har vi også
en gruppe studentermedarbejdere på CAMES-RH, som beskæftiger sig med avanceret
teknisk simulation, samt en gruppe ansat ved CAMES-Herlev, som assisterer ved full-scale
simulation. CAMES bedriver udvikling og innovation og har derfor en ret omskiftelig hverdag
med jævnlige ændringer, nye opgaver og kolleger samt mange samarbejdspartnere. Vi er
ambitiøse på kvaliteten af det, som vi leverer hver især og sammen.
Om dig
Du er medicinstuderende på bachelordelen og har bestået 3. semester. Du har vist interesse
for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en stor fordel. Du har gode
samarbejdsevner og stor fleksibilitet. Hvis du også har kreative evner eller har erfaringer
med at være tovholder eller at have ansvar for praktiske opgaver, så hører vi også gerne
om det i ansøgningen.
Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FADL.
Du ansættes uden fast arbejdstid, som varierer over et semester. Arbejdstiden er fortrinsvis på
hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Arbejdet fordeles mellem ca. 30 studentermedarbejdere
i en vagtplan, som forventes dækket.
For flere oplysninger kan du henvende dig til
Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation Rigshospitalet
Teamkoordinator Farsana Khan mail: farsana.khan@regionh.dk eller Holdformand Jens M
J Clausen mail: jensebasse@gmail.com eller på telefon: 22801848
Ansøgningsprocedure
Du kan kun ansøge via Region Hovedstaden, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger,
CV-oplysninger samt skrive en motiveret ansøgning. Der kan ikke ansøges på andre måder.
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.
Ansøgningsfristen er den 5. marts 2022.
Samtaler afholdes den 9. marts 2022 – du bedes undervise ansættelsesudvalget i en ikke
klinisk færdighed i 5 minutter til samtalen.

Klubben åbner igen
d. 28/2!
Her kan du også komme til HG-intro
kl. 15:30
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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: 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
Filosofisk fugle- og botaniktur til Vaserne
Studenterpræst Nicolai Halvorsen inviterer sammen med ”Laboratoriet for Naturfilosofi”,
under Institut for Naturfagenes Didaktik, på en fugle- og botaniktur til Vaserne nord for
Furesøen. Vaserne er et moseområde med udbredt Ellesump, blandet med anden skov,
vandhuller og en del rørskov. Der er en lille skarvkoloni i området og en stor bestand af
spætter, bl.a. yngler den mere sjældne lille flagspætte som vi håber at se og høre. Vandrikse,
rørdrum, isfugl, bjergvipstjert er hørt eller set i marts på lokaliteten, foruden en række
andre fugle. Du kan læse mere på studenterpræsternes hjemmeside, hvor du også kan
tilmelde dig turen.
Tid og sted: d. 12. marts kl. 10.00 – 15.00
Vi mødes på Holte Station kl. 10
Tilmeld dig 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: 3 gange samlet hver tirsdag kl. 19.30 til 21.30. Eksistens-samtaler begynder
fra og med d. d. 22. februar og kører som et samlet forløb gennem d. 1. marts og d. 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

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.
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.
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. 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.

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.
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.

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)

FADL-huset
Torsdag d. 24. februar
kl 16:30
Vi slår katten af tønden kl 17:00

Husk også

Panum strikkeklub
afholdes igen
tirsdag d. 22. februar
kl 16:00!

Find begivenheden
på Facebook:
Fadl Fastelavn 2022

FASTELAVN
hos

Kom til Fastelavn i FADL-huset og slå katten
af tønden. Fadl byder på fastelavnsboller fra
Lagkagehuset og varm kakao.
Der vil som altid være præmie til den
bedst udklædte!

8

| REDAKTIONELT

De Glemte Kager
Af Maria og Sine, MOK//Red.

To MOK-tøser har cyklet det meste af Nørrebro, Vesterbro og Sydhavnen tynd på en vigtig mission:
at anmelde De Glemte Kager.
Du har læst mindst 50 forskellige anmeldelser af de københavnske fastelavnsboller i årets to første
måneder, og ak, MOK er da heller ikke helt uden skyld. Så sent som sidste år anmeldte vi de samme
fastelavnsboller vi nu udskammer. MOK er ked af at fastelavnsbollen har stjålet showet, og vil derfor
sætte fokus på minoriteterne. Her kommer en kæmpe anmeldelse af bagerens glemte kager, danske
klassikere, tørkager og flødekager, og, nå ja, så tog vi da også lige romkugler med for god ordens
skyld. Se udvalget fra de forskellige bagerier nederst på siderne.

Napoleonshattene
Hvad er det?

En mørdejsbund med en klat marcipan i midten foldet
karakteristisk som en hat båret af Napoléon Bonaparte.
Føtex (11 kr)
• Inspektion: lille, tyk mørdejsbund, chokoladen var
tykt og klumpet lagt.
• Palpation (med tungen): for lidt chokolade og for tyk
mørdej. En lille tung sag. Meget marcipanet – men
det er måske meningen? Er det bare kransekage?
Lidt tyk mørdejsbund…
Engelbert-Petersens (15 kr)
• Inspektion: bølget kant gør den meget ustik. Det
ligner den er ujævnt bagt. Marcipan er lys og
indbydende. Antydningen til brændte ender og
chokoladen er lagt i et ujævnt lag. Den er stor.
• Palpation: Marcipansmagen er undervældende.
Lidt gummikonsistens, den smager ikke af så
meget. For lidt chokolade, men lige akkurat nok til
at man har en kage der smager af lidt: chokolade.
Lidt skuffet..
Engelhardt konditori (28 kr)
• Inspektion: storslået og smuk. Et virkelig flot og
meget jævnt lag chokolade – og noget lysere. Wow,
vi er bjergtaget af snittet. En mørdej så tynd, som
var det en lille fascie der bandt den muskel.
• Palpation: Meget mør og lækker mørdej der
forsvinder i munden. Det er jo sådan det skal være.

BAGT

•

Meget marcipan, men blødere og mere fraskilt
mørdejen og forveksles dermed ikke med en
kransekage som føtex’s. Mørdejen forsvinder i
munden og vi er glade.

Konklusion
Engelhart vinder og har gjort det til perfektion. Føtex
får en overraskende andenplads og Engelbert-Petersen
skuffer grande.

Medaljen
Hvad er det?

To mørdejsbunde adskilt af et lag med flødeskum,
vaniljecreme og syltetøj inde i midten. Øverste
mørdejsbund, ”låget”, har glasur på.
Engelhardt (29 kr)
• Inspektion: Meget elegant, lidt sammenfaldet efter
en cykeltur fra Frederiksberg. Mørk glasur giver
flot kontrast til den lyse skum. Flot højde! Komplet
cirkel, så ingen brændte kanter.
• Palpation: Det er jo bare en hindbærsnitte der er
voldtaget med flødeskum. Der er både flødeskum
indeni og på toppen, og det er lige nok til os. Hvor er
vanlijecremen!? We did the research og Engelhardt
er nogle dovne svin. Som det er nu, kan du købe
en Hindbærsnitte og komme flødeskum i.
Reinh van Hauen (35 kr)
• Inspektion: Ikke overdådig højde, men den er god
nok. Umiddelbart en mørk mørdej. Stukket ud i form
og får bølgekant. Den er mørk, men ikke mørkere i

FØTEX

REDAKTIONELT

•

kanten. Det er en mere bastant mørdej umiddelbart.
Palpation: Mørdejen er bagt for meget, den bliver
karamelliseret – tenderende til brændt måske.
Vaniljecremen er meget anonym, men det er en
udemærket creme. Syrligheden fra bærerne på
toppen er dog meget lækkert og bidrager med
balance.

Konklusion
Det bedste ville være en kombi af de to. Den første
mørdej med den andens indhold. Men overordnet
vinder nr 2. Det andet er sgu bare mørdej med
flødeskum.

•

|

Palpation: Denne her kan Maria faktisk godt lide.
Smør er en gennembordene smag i mørdejen.
Det er lidt hårdt 9 kager inde i testsmagningen,
men det går an alligevel. Dobbelt så dyr, men sgu
egentlig det værd faktisk. Sine har det svært med
vaniljecreme.

Konklusion
Klart Reinh. van Hauen. Ingen tvivl, den dyre dreng
vinder her.

Fragilité
Hvad er det?

Linsen

Mandelmarengsbunde adskilt af smørcreme med
mokkasmag.

You guessed it… mørdej igen. En bund og et låg med
vaniljecreme i midten. Formet som en lille mini-tærte.
Cute.

Bagt (30 kr)
• Inspektion: flot, rund, med en lille klat mokka
smørcreme på toppen. Flotte adskilte lag. 3
mandelbunde og meget creme.
• Palpation: Dårlig instant kaffe med rigtig meget
sukker. Normalt kan vi godt lide kaffe i kager og
chokolade. Men det her var næsten dødsstødet.
Meget vammel. Sine må spytte ud, øv. Den der
dalgona kaffe, bare værre… kuldegysninger, og
ikke de gode

Hvad er det?

Bodenhoffs (15 kr)
• Inspektion: Meget flot og simpel. Kommer i en lille
sød metalform, som giver en udpræget følelse af en
sød lille mini-tærte. En flot rund kant, tenderende til
brændt ved randene. Den er ved at åbne sig, men
det kan vi egentlig godt lide.
• Palpation: Mørdejen i bunden er blevet klistret, den
er kun sprød på toppen. Man kan smage vaniljen,
men det er en anonym kage.
Bagt (16 kr)
• Inspektion: Det ligner at det er et barn der har lavet
den og så kom den voksne og malede et hjerte i
glasur. Er det pga det rustikke ydre. Ved snittet ses
en meget kompakt kage, hvor den første havde et
flot hulrum over cremen.
• Palpation: Ej ad(!?). Det må være et barn der har
lavet den, for der kunne lige så godt have været en
halv opløst vingummi i. Øv.
Reinh Van Hauen (30kr)
• Inspektion: Den er utrolig smuk med bølgeform,
som en lille musling. Perfekt afbagning både i bund
og top umiddelbart. Det ser lovende ud. Flot hvid
creme. En mellemting mellem den kompakte og
den opløftede.

BODENHOFFS

Bodenhoffs (30 kr)
• Inspektion: mere moderne og simpel. Det er
sværere at skelne lagene. Flormelis på toppen.
Ikke nær så blød som den forrige.
• Palpation: Puha, der er meget smørcreme og det
er overvældende. Til gengæld er den ikke lige så
sød, og dermed mindre vammel. Ingen dalgona
her (thank gooodness!). Smager mindre af kaffe og
mere af mandel. Vi begynder at tænke, er fragilite
bare en dårlig kage?
Konklusion
Vi kunne ikke lide nogle af dem, men bagt havde den
klammeste. Vil du straffe din læsemakker? Det koster
30kr.

Romkugle
Hvad er det?

Blendet wienerbrød og tørkager med romessens. Du
kender den jo godt.

REINH. VAN HAUEN
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Føtex (11 kr)
• Inspektion: Den mindste i flokken. Krymmelen ser
tør og gammel ud. Det ligner den er rullet i et lag
chokolade. Så snart vi skærer den over er den
noget lysere. En ny brun nuance kommer frem :’).
Brunt krymmel.
• Palpation: Der er ikke sparet på romessensen. Den
er tenderende til sur. Lidt sprittet. Nej tak. Sine ville
godt tage den til forelæsning i sundhedspsyk. Hvis
Maria skulle tage en til, skulle det være under cellevæv en tirsdag eftermiddag. Ellers ikke.
Bagt (16 kr)
• Inspektion: Gæt en lort. En syg hund? En kamel?
Ikke bolcherne, men en ordentlig basse af en
puha. Hvor har den været? Der er pletter af ukendt
herkomst… En bedre brun farve i det indre. Er
det sovsekulør? Den er ikke rullet i choko. Brunt
krymmel.
• Palpation: Vi fandt hurtigt ud af hvad der skyldes
den mørke farve, og det er kakaopulver. Og det er
ikke en god ting. Er det en kakaokugle? Ikke en
romkugle i hvert fald. Falsk markedsføring.
Engelbert-Petersen (10 kr)
• Inspektion: Klart den største. Tivolikrymmel, noget
er drysset af, men det kan være pga cykelturen.
Flot mørk indre med lidt tekstur. Ligner den er
lavet på noget kakaodej. Også rullet i choko. Ikke
en homogen masse, man kan se at der har været
andre kageskæbner inden da.
• Palpation: Den bedste indtil videre. Men den
smager ikke særlig meget af rom, men de andre
parametre er den god nok. What you see is what
you get.
Bodenhoffs (15 kr)
• Inspektion: Ikke rigtig stor og ikke rigtig lille. Brunt
krymmel, meget homogen umiddelbart. Dejlig
symmetrisk og rund. Et lidt lysere indre.
• Palpation: God romsmag. Den kan vi godt lide. God
konsistens. Den er lige som den skal være og ikke
med nogle ubehagelige overraskelser.

•

tivolikrymmel. Meget rund og ser squishy ud. Flot
mørkt indre. Meget flot rullet og perfekt rund.
Palpation: Hvor er rommen? Det her er bare blendet
kage. Øv bøv.

Konklusion
Bodenhoffs og Engelbert-Petersen var begge yderst
gode. Engelbert er bedst til prisen og Bodenhoffs er
mest tilgængelig.
SIDSTE KAGE og vi er pressede. Det er en

Florentiner. (17 kr)
Hvad er det?

To nøddebunde adskilt af et lag smørcreme, dyppet i
chokolade.
Engelbert-Petersen, for de havde ikke nogen
medalje.
• Inspektion: Det er en flot kage. Den er høj, der er en
skarp chokoladekant og flotte gyldne nøddebunde.
Når vi skærer den over bliver vi overraskede over
en lille nougatklat i midten.
• Palpation: Lidt biased af at det er den sidste kage
fra programmet. Vi vidste jo godt hvad vi gik ind til,
men hold nu op det er meget smørcreme. Maria
får associationer til de franske vafler fra karen
volff. Ikke umiddelbart et succeskriterie. Sine har
tidligere lagt sig ud med en florentiner, og dette var
en 3 dages kamp. Florentinere er ikke for sjov. Den
havde ikke nogle konkurrenter i dette scenarie, og
det er der nok en grund til. Man skal nok være fra
en anden ø en Sjælland, for at synes at den her
kage er værd at beholde i montren, hvis du spørger
Maria. Sine er fra Falster…

Konklusion på projektet

Rein Van Hauen (19 kr)
• Inspektion: Meget flot i sin lille form og med

Der findes andre kager end fastelavnsboller. Meget
varierende kvalitet fra de samme bagerier. Brug denne
anmeldelse som guide på eget ansvar. En god linse skal
man ikke kimse af. Men en dårlig linse skal man holde
sig fra. Desuden har vi nyfunden respekt for dommerne
fra den store bagedyst. Den her kvalmekarrusel var
hårdere end forventet.

ENGELHARDT KONDITORI

ENGELBERT-PETERSENS BAGERI

REDAKTIONELT
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De fem drenge fra revybandet: Villads, Emil, Karl, Lucas og Jesper glæder sig til at komme sig til at spille op for
dig næste uge. Den sidste revyfyr, Andreas har fået Corona og må blive hjemme. Efter forestillingen er der som
sædvanligt fest!

Festaktivitet

Villads

Foretrukne drik

Tøjplaner

Spice Girls

Ariana Grande

Taylor Swift

Britney Spears

Alphabeat

Sjov hat

Fuldt denim

Fed frisure

Lårkorte shorts

Trompetbukser

Cider

Jägerbombs

Shandy

Pepsi-drinks

Fadøl

Snak i hygger

Søvn på toilet

Beer pong

Hænge i baren

Dans på floor

Kan du ud fra følgende ledetråde regne ud hvilken drikkevare hver vores bandboys helst vil drikke, hvilken kunstner de helst vil høre, hvad
de har tænkt sig skal være hovedelementet af deres outfit og hvor de sandsynligvis ender med at bruge det meste af aftenen?

Yndlingsmusik

1.

Karl, som elsker Shandy, vil ikke have trompetbukser på.
Lucas vil ikke drikke fadøl. Ham der vil høre Ariana glæder sig
til at vise sin fede frisure.

2. De tre, der sandsynligvis møder op først er Villads, som elsker
at snakke i hyggeren, ham, der skal have lårkorte shorts på og
ham, der vil høre Alphabeat.

3. Hverken Villads eller Jesper vil have Pepsidrinks: En af dem
Navn

Emil
Karl
Lucas

vil have have Jägerbombs og den anden tager fuldt denimoutfit
på. Jesper vil ikke høre Britney.

4. Ham på floor overvejede at ønske Taylor Swift med Lucas,
men vil faktisk hellere høre Britney.

Jepser

5. Jesper, som sjældent falder i søvn på toilettet, vil helst høre

Taylor Swift
Britney Spears
Ariana Grande
Spice Girls

Yndlingsmusik

Alphabeat

Spice Girls, men vil ikke drikke fadøl. Ham, der spiller meget beer
pong drikker helst Pepsi-drinks.

6.

Emil, som hverken kommer med fed frisure eller
trompetbukser, vil helst høre Alphabeat.

Fed frisure
Lårkorte shorts
Fuldt denim

Tøjplaner

Trompetbukser

Navne, musiksmag, tøjplaner og drikkepræferencer er enten Af Mofie,
MOK//Red.
produkter af forfatterens fantasi eller bruges på en fiktiv måde.
Enhver lighed med faktiske personer, levende eller døde, eller
faktiske begivenheder er rent tilfældigt.
Send din besvarelse til MOK@mok.dk senest mandag den 1. marts kl 12.00

Foretrukne drik

Fadøl
Shandy
Pepsidrinks
Jägerbombs
Cider

Sådan plejer du din orkide
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MOK kærer sig om dig. Giv din orkidé et langt og lykkeligt liv med vores
supertips:
Vand den. Men husk at en orkide er en tropisk plante, der har
brug for en høj grad af varme og fugtighed. Vand
den. Varm den. Fugt den. Gød den (fælles for
alle typer orkideer gælder, at de skal gødes
med N-P-K-gødning).
LYS PÅ DEN!!!
Nogen tror at det at passe planter er
som at være med i en kult, men det
er forkert. Gentag efter mig: . Vand
den. Varm den. Fugt den. Gød den.
Lys på den. Vand, varm, fugt, gød, lys
på den. Læn dig nu tilbage
og nyd dit arbejde.

/R
.
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Psst! Orkide kommer fra det græske ord órkhis, som
betyder testikler.
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Sådan får du mest ud af din klinik
Fire gode råd til din tid i klinik uanset semester.
Opsøg arbejdet.

Du har hørt det tusind gange før, men nu får du det
bedste råd på hele din uddannelse. Sørg for at opsøge
arbejdet på afdelingen. Deltag så meget som muligt.
Hvis du ikke spørger, får du ikke lov. Endnu bedre: gør
det uden at spørge om lov. Når du står til dit første
hjertestop på anæstesiopholdet, så skubber du bare
den portør væk og viser ham hvordan man laver RIGTIG
hjertemassage. 35:2, eller var det sådan? Kirurgi er
heller intet problem. Løsningen til enhver blødning er
kompression, så bare møv dig ind foran på O.P. og g i v
den gas med skalpellen. Snit snit - Du har
jo styr
på det forhelvede.

Slap af.

Slap af, nyd at du ikke har noget ansvar og du kun er på
afdelingen i få uger. Du kan være lige hvem du vil. Brug
dine klinikophold til at finde lige netop den lægepersona der
passer til dig. En arrogant thoraxkirurgattitude, en nørdet
radiologvibe eller måske en know-it-all mediciner.

Ajourfør dig med afdelingens påklædning.

Kirurger går med grønt, medicinere med hvidt, psykiatere i sweater. Sådan
er det. Øv bøv. Pas ind. Eller lad være. Suppler din hospitalsuniform med en
lækker Ganni t-shirt og se om Grethe på 92 ikk’ synes du er meget sød. Pas på
hygiejnesygeplejerskerne. De kan være skrappe. Anarki længe leve.

Ikke kliniksemester? Helt ok.

Er du på 9. og har ikke sådan rigtig klinik? Intet problem. ØNH undersøgelsen er
nem at øve på alle patienttyper. Brug patienter fra dit studiejob. Ventilatør?
Intet problem, patienten er intuberet og lægger ikke mærke til om du
kigger ham op i næsen. Almen praksis? Intet problem, kig din patient godt
ind i munden inden du udfører den årlige LFU. SPV-vagt? Intet problem,
din patient er alligevel ikke helt med på hvad der foregår, og gør bare
hvad der
bliver sagt. Nattevagter er specielt gode til undersøgelse
af ører
og næse.
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