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Influenza er
åbenbart tilbage
- red dig selv,
hvis du kan!
Der er ingen
kære PCR test...
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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.

Der er Latino lørdag
d.26 marts - Kom og
dans foråret ind!
Filmklub d.5 april - det
bliver kanon hygge!
Nyhed:
Biblioteksindgangen
er igen åben ned til
klubben.

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

Studenterpræsten har et hav af fede
arrangementer - læs mere på side 4

UGENS INPUT

9. semester har snart eksamen - giv dem
et kram

Det er forår husk at nyd det! - DMI har
lovet op til 15 grader

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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Tid er noget underligt noget

Sådan tænkte jeg i går, da jeg kørte hjem fra en sjov (men også hård)
erstatningsrustur for de nu 3. og 4. semester-studerende. Hvis du har været på
rustur, så husker du måske at der ved ankomst blev bedt om at alle satte deres
ure en time frem, mens vi var på stedet. Det lyder absurd, når vi oveni købet
kalder det ”Halløjland-tid”, men der er en mening med galskaben. For der er
enormt meget praktisk ved at kunne lege med tiden på den måde. Man vinder
en time mere at larme i, hvis man har nogle naboer, der ikke er så glad for larm
til langt ud på natten. Og man vinder en time, når tiden er inde til at der skal
pakkes sammen og vende hjemad igen. Og så er det sjovt at være sin egen lille
tidskonge.
Men da jeg sad der på bagsædet og glædede mig over, at jeg havde en time
ekstra at tage en lur i, når jeg kom hjem, så kom jeg til at tænke på, at der i
virkeligheden ikke går lang tid, før der skal pilles ved mine urer igen – for på
søndag skifter vi til vores såkaldte ”sommertid”. Det har for et par år tilbage
været meget omdiskuteret inde på Borgen, om dette fænomen skulle beholdes
eller afskaffes. Mig bekendt, er det en aftale i EU, at alle stiller urene om sidste
weekend i marts og oktober. Det blev vist indført i første omgang for at udnytte
den ekstra dagslys der er om sommeren, og dermed spare en masse strøm.
Med den hat på, ser jeg ingen grund til at skifte tilbage til ”normaltid” som de
kalder det.
Som medicinstuderende, vil man dog altid være lidt biased når det kommer til
det her emne. Var det ikke for skiftet til vintertid, ville vores elskede 69-timers
bar blot være en 68-timers bar, og alle ved, at magien ligger i den 69styvende
time. Det viser sig så, at der blot skal en lille samfundstruende pandemi på banen
til at skubbe den debat ned fra stolen – for nu i hvert fald. Personligt elsker jeg
når tiderne skifter: Sommertid er den årlige milepæl for at sommeren ægte er
på vej, og vintertid rimer som sagt på 69-timersbar. Begge gange, er det en lille
gave til os selv. Og selv hvis man ikke er til 69-timersbar, så får man ikke desto
mindre en ekstra times søvn. Kæmpe gave.
Slutteligt vil jeg blot nævne, at Rusland er på forkant på denne front. I 2011
overgik de til kun at have sommertid. Dette havde angiveligt skabt utilfredshed
blandt befolkningen, og i 2014 fik Vladimir Putin indført at landet kun gik efter
vintertid i stedet.
En. Lang. Vinter.
Tænk over det.
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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
Hjertesorg
De fleste mennesker kommer til at opleve hjertesorg på et tidspunkt i livet. Når man er
ramt, kan man have brug for ord, musik eller ritualer til at kaste lys over alle de tanker og
følelser, der måtte røre på sig. Et andet perspektiv kan i sig selv være meget forløsende.
Derfor inviterer musiker Malte Nordtorp og studenterpræst Inger Lundager denne aften til
en musikandagt med fokus på kærestesorgens forskellige faser i en mosaik af ord og lyd.
Tid og sted: onsdag d. 6. april kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Filosofisk Fugle- og botaniktur til Møn
I år bliver den traditionelle botanik- og fugletur udvidet, idet vi har lejet en bus og tager på en
heldagstur til Møn. Turen skal bruges på at gå på opdagelse i naturen særligt med henblik på
fugle- og plantelivet. Møns kalkholdige jordbund gør at der mange steder er et helt specielt
planteliv med bl.a. mange orkidearter. Fuglelivet omkring Møns klint er også meget varieret
med mange ynglefugle, hvoraf vandrefalken nok er den mest kendte. Turen arrangeres i
samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” under Institut for Naturfagenes Didaktik.
Tid og sted: lørdag d. 14. maj kl. 8 (mødested: Sjælør Station kl. 7.50 senest)
Sjælør St. / Møn
Tilmeld dig på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Højskolesangaften
Præsentationen af den nye og 19. udgave af Højskolesangbogen, som udkom i november
2020, måtte vi desværre aflyse på grund af corona. Men nu kommer formanden for udvalget
bag udgivelsen, tidligere forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen og tager os med
på en opdagelsesrejse i sangbogen. Hvordan forener man det gode gamle med det gode
nye? spørger han. Og hvad er det gode nye i grunden? Det vil der altid være uenighed om.
Vi har Højskolesangbøgerne og noget vådt og tørt til ganen, så bare kom og syng med!
Tid og sted: onsdag d. 20. april kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
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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organisationen,
Styrke dit CV,
Ingen udgifter i forbindelse med din frivillig indsats.
Et frivilligjob med et godt formål.
Du skal ikke kunne eller ville det hele. Det vigtigste er, at du har lyst til løfte kræftsag!
Kontakt os på:
fadwa@cancer.dk
53 55 18 00

Stud.med. søges til scholarstipendium ved
Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning
(CNDR)
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et spændende forskningsår i psykiatrien?
CNDR leder efter en engageret stud.med. med interesse for hjernen. Vi forsker bl.a. i hvorfor
elektrokonvulsiv terapi (ECT) virker mod svær depression, hvilke forandringer i hjernens
funktion
og struktur ECT medfører, og hvorfor det påvirker hukommelsen. Vi forsker også i
deprimerede
patienters evne til at køre bil vha. en køresimulator, der tester den kognitive funktion hos
disse
patienter.
Hos os vil du få dit eget forskningsprojekt og grundig vejledning i løbet af projektperioden.
Emnet
skal være inden for CNDR's forskningsområde, men vi tager hensyn til dine interesser og du vil
have frie rammer til at skabe et projekt, som du brænder for. Vi forventer at opholdet fører
til en
publikation i et internationalt peer-reviewed tidsskrift, hvis du er ambitiøs og arbejdsom.
Udover dit eget projekt bliver du grundigt oplært i MR-scanning, så du kan være med på de
eksisterende projekter med MR-scanninger, blod-og urinprøvetagning og neuropsykologiske
test, i
udforskningen af ECT. Det er en oplagt mulighed for dig til at blive dygtig til klinisk forskning
inden
for en af de store folkesygdomme.
Om dig:
Vi ser gerne, at du er på kandidatdelen, har erfaring med blodprøvetagning og er interesseret
i hjernen samt højteknologi.
Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er af et-års-varighed med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer ugentligt. 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.
Hvis du ønsker at søge stillingen, bedes du sende en motiveret
ansøgning og dit CV til:
andre.mathiassen@regionh.dk.
Ansøgningsfrist: 20. april 2022.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ph.d.studerende André Mathiassen på tlf.
3864 0553 eller professor Poul Videbech på tlf. 3118 6233.

Opdag symptomer og hjælp berørte af kræft med
minoritetsbaggrund
Om jobbet
Borgere med minoritets-bagrund tager mindre til lægen, og har en dårligere
sundhedsadfærd. Vil du være med til at arbejde for at alle uanset sprog, etnicitet og sociale
forhold for et sundere liv så er det dig vi skal bruge!
Vi søger
Vi søger frivillige som kan ikke er bange for at være opsøgende og gå i direkte dialog med
målgruppen. Måske har du har en sundheds- eller socialfaglig baggrund, men det afgørende
er din lyst til at gøre en forskel for målgruppen.
Som frivillig i projektet kan du opfylde forskellige funktioner. F.eks. kan du arbejde med;
Opsøgende indsatser, Her vil du gå i dialog med borgere om symptomer på kræft, det kan
være en stand i den lokale moske, eller hos den lokale etniske forening. Derudover nedbryde
tabuer om kræft, herunder at det ikke en dødsdom at få kræft hvis det bliver opdaget i tide
og reageret på symptomerne.
Formidling, af lokale tilbud til kræftpatienter, og oplyse om rygningens skadelige virkning
og henvise til rygestop.
Netværk, Opdyrke netværk med lokale etniske foreninger, bolig-sociale projekter,
kommunale aktører, som kan hjælpe med at formidle budskaberne i projektet.
Kommunikation få budskaberne ud i de lokale sociale medier, den lokale presse, samt
kræftens bekæmpelses hjemmeside/Facebook.
Vi tilbyder;
At blive en del at et nyt projekt,
Blive del af et team som er fagligt engageret og har det sjovt sammen,
Mange alsidelige og ”hands on” opgaver. Du får en god introduktion til opgaverne og

Timelønnede studerende til assistanceopgaver på Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Vi søger tre timelønnede medicinstuderende på kandidatuddannelsen med interesse for
retspatologi til ansættelse på Retspatologisk Afdeling med start 1. juni 2022 eller snarest
derefter.
Om os
Retsmedicinsk Institut skaber ny viden og erkendelse inden for retsmedicinen. Vi forsker,
underviser og udfører retsmedicinske undersøgelser for samfundet. På instituttet er der knap
200 professionelle medarbejdere, der understøtter retsvæsenet og andre myndigheder, med
opgaver inden for retsgenetik, retskemi og retspatologi. Vi opfatter os selv som en vigtig
garant for retssikkerheden i Danmark.
Jobbet
Arbejdsopgaverne består i at assistere og være behjælpelig med opgaver før, under og
efter obduktioner. Der indgår håndtering af instrumenter og væv samt dokumentation ved
optagelse af fotos. Arbejdet kræver fuld omklædning samt nøje overholdelse af procedurer
og sikkerhedsbestemmelser. Der vil i mindre omfang være opgaver i forbindelse med
administrativ support, som består i sagsjournalisering, arkiveringsopgaver, almindelig
oprydning samt inddatering i databaser.
Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal fungere i et team med de øvrige faggrupper på
afdelingen, primært læger og obduktionsteknikere. Endvidere er det vigtigt, at du har et
tæt samarbejde med de øvrige studerende, således at alle hverdage kan dækkes ind med
en obduktionsassistent på arbejde.
Jobbet kræver interesse for retspatologi, patologi og anatomi, vilje til akkuratesse i
forbindelse med udførelsen af de ovennævnte opgaver samt evnen til at supportere flere
ad gangen. Forudgående interesse for faget, fx ved at have været VKO på afdelingen,
skrevet studieopgaver eller været forskningsaktiv i afdelingen, vil blive tillagt vægt, men
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er ikke et krav.
Det daglige arbejde på Retspatologisk Afdelingen omfatter aldersvurderinger,
personundersøgelser, restlægelige ligsyn og obduktioner samt findesteder. Størstedelen af
opgaverne er rekvireret af politiet. Arbejdet fordrer stor diskretion og respekt for undersøgte/
afdøde. Derfor er det især vigtigt, at du er: ansvarsfuld, pligtopfyldende, selvstændig, psykisk
robust og etisk velovervejet

studerende. Der er mulighed for et projekt indenfor både kliniske projekter så vel som danske
registre, hvor du vil lære grundlæggende statistik samt metodologisk artikelskrivning.
Du vil have din daglige gang på den invasive kardiologiske afdeling (Kard. Lab.) på
Rigshospitalet, hvor du er i tæt kontakt med den kliniske verden som blandt andet indebærer
at gå med til primær PCI hos STEMI-patienter. Yderligere vil det være muligt, at du lærer at
lave hjerte-MR-scanninger.

Vi forventer, at du:
•
Er medicinstuderende på kandidatuddannelsen
•
Skal kunne tage 3 vagter pr. mdr. samt dække ved sygdom, også i eksamens- og
ferieperioder
•
Skal kunne være på holdet i minimum 1 år

Vi tilbyder
•
Kyndig og hyppig vejledning i både statistik og artikelskrivning
•
Minimum et første-forfatterskab på dit eget projekt
•
At du bliver en del af et højt specialiseret og passioneret forskningsgruppe indenfor
kardiologi og iskæmisk hjertesygdom.
•
Oplæring i hjerte-MR scanninger, statistik og artikelskrivning
•
Fuldt finansieret forskningsår
Vi forventer
•
Du er stud.med, som er på kandidatdelen af studiet eller slutningen af bacheloren.
•
Du er engageret, ambitiøs og udadvendt
•
Du er arbejdsom og deltagende i forskningsgruppens arbjedsopgaver

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår sker på individuelle kontrakter med ansættelsesforhold på
niveau med præparatfremstillere på SUL overenskomst, dvs. en timeløn på 195,13 (oktober
2021-niveau). Stillingen er gennemsnitligt 10 timer ugentligt.
For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet på kandidatdelen af
medicinstudiet ved Københavns Universitet. Du kan læse mere om afdelingen på
retsmedicin.ku.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte: jytte.banner@sund.ku.dk
Ansøgning
Send ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse (indskrivningsbekræftelse)
og eventuelle udtalelser elektronisk via Jobportalen (Klik på linket "SØG STILLINGEN"), så
den er universitetet i hænde den 30. marts 2022.
https://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/
studenterjobs/?show=156034
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 19 og 20. Ansættelsesstart vil foregå
løbende hen over månederne juni og juli for at sikre optimal oplæring af den enkelte i
arbejdsopgaverne.

Prægraduat forskningsprojekt i Copenhagen Baby
Heart Study
Vi søger en til to ambitiøse forskningsårsstuderende med interesse indenfor kardiologi,
pædiatri og/eller obstetrik til forskningsprojektet Copenhagen Baby Heart Study.
Copenhagen Baby Heart Study er et stort klinisk forskningsprojekt som i perioden 20162018 inkluderede mere end 25.000 nyfødte født på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital
og Rigshospitalet. De deltagende nyfødte fik foretaget navlesnorsblodprøve samt
ekkokardiografi og elektrokardiogram kort efter fødslen.
På nuværende tidspunkt bliver flere grupper af børn fra kohorten indkaldt til opfølgende
undersøgelser for at følge hvordan børnenes hjerter udvikler sig. Projektet er ledet af
en styregruppe bestående af professorer og læger fra de involverede hospitaler og
specialer. Den daglige drift af studiet og især koordinering og udførelse af de opfølgende
ekkokardiografier varetages af ph.d.- og medicinstuderende på Herlev Hospitals
hjertemedicinske forskningsenhed.
Du vil som forskningsårsstuderende blive en del af dette team og have din daglige
arbejdsgang på Herlev Hospital. Du vil blive oplært i pædiatrisk ekkokardiografi og
indgå i arbejdet med indkaldelse til og udførelse af de opfølgende undersøgelser på
4-6-årige. Din ugentlig arbejdstid vil blive fordelt nogenlunde ligeligt mellem udførelse af
ekkokardiografier, opmåling af ekkokardiografier og fordybelse (analyse og artikelskrivning)
i dit eget selvstændige projekt. Du kan forvente mindst et førsteforfatterskab, som du kan
bruge som enten bacheloropgave eller kandidatspeciale. Du vil blive del af en dynamisk
forskningsgruppe og arbejde tæt sammen med andre forskningsårsstuderende samt ph.d.studerende. Du vil blive vejledt af et team bestående af både ph.d.-studerende, post.docs og
professorer med mulighed for både daglig ad-hoc interaktion og formelle vejledermøder.
Vi tilbyder
•
Grundig side-makker oplæring i udførelse og analyse af pædiatrisk ekkokardiografi
•
Kyndig og hyppig vejledning i statistik og artikelskrivning
•
Minimum ét førsteforfatterskab på dit eget projekt
•
Mulighed for at præsentere dine resultater på både danske og internationale
kongresser
•
Garanteret fuld finansiering
Vi forventer at
•
Du er stud.med. på kandidaten eller i slutningen af bacheloren
•
Du er omhyggelig, ambitiøs og udadvendt
•
Du er arbejdsom og arbejder flittigt med såvel forskningsgruppens samlede som
dine egne opgave
Vi søger en til to forskningsårstuderende der kan starte senest sommeren 2022, men hvis
du er interesseret i senere opstart hører vi også gerne fra dig.
Hvis ovenstående har vagt din interesse bedes du sende en kort ansøgning samt CV til
hgh-babyheart@regionh.dk senest 1. april 2021.
Læs mere på: http://baby-heart.dk/forskningsar/. For yderligere spørgsmål er du velkommen
til at kontakte ph.d.-studerende Sofie Dannesbo, mail: sofie.dannesbo.01@regionh.dk, tlf:
30207136.
Med venlig hilsen
Professor Kasper Iversen og professor Henning Bundgaard

Fuldt finansieret prægraduat forskningsprojekt på
Hjertecenteret, Rigshospitalet.

Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende med interesse indenfor iskæmisk
hjertesygdom og kardiologi til at skrive et kandidatspeciale. Du vil få dit eget selvstændige
projekt, hvor du kan forvente mindst et førsteforfatterskab, og du vil få supervision og
sparing med både PhD-studerende og dine to vejledere.
Du vil indgå i en forskningsgruppe, der består af PhD-studerende samt andre
medicinstuderende, som ledes af Professor Thomas Engstrøm og overlæge Jacob Lønborg.
Der vil der være mulighed for hyppig supervision og vejledning fra både vejledere og PhD-

Hvis ovenstående har vakt din interesse, bedes du sende en kort ansøgning (max 1 side)
samt CV til Jasmine Madsen (jasmine.madsen@live.dk) og Thomas Engstrøm (thomas.
engstroem@regionh.dk).
Du er også meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om projektmulighederne
– der er super spændende!
Kontaktinformation:
Stud.med Jasmine Madsen, tlf. 60197827, jasmine.madsen@live.dk
Professor, overlæge, DMSc Thomas Engstrøm, tlf. 41294020, thomas.engstroem@regionh.dk
Overlæge, DMSc Jacob Lønborg, tlf. 28594928, jacob.thomsen.loenborg.01@regionh.dk

Studentermedhjælpere til lønnet arbejde på
Rigshospitalet søges – med mulighed for kandidatopgave og forskningsår
Vi er en dynamisk forskergruppe, der søger engagerede medicinstuderende til indsamling
af materiale vedrørende genetisk projekt i migræne. Arbejdet foregår på Dansk
Hovedpinecenter, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet-Glostrup
i migrænegenetikgruppen. Gruppen består af læger, genetikere, bioinformatikere og
statistikere. Arbejdet består fortrinsvis i kortlægning af store familier med migræne,
blodprøvetagning og diagnostisk interview af patienter og familiemedlemmer. En del
interviews vil foregå pr. telefon. Blodprøvetagningen foregår på Hovedpinecenteret eller
på andre hospitaler i Danmark. Arbejdstiden er fuld fleksibel (dag/aften/weekend). Efter en
oplæringsperiode vil du selv kunne tilrettelægge din arbejdsuge, som du har lyst. Vi forventer
dog en gennemsnitlig arbejdsuge på min. 10 timer. Aflønnes som studentermedarbejder
efter FADL’s overenskomst.
Der er også mulighed for kandidatopgave og forskningsår med mulighed for selvstændig
publikation.
Vi skal have ansøgningen i hænde senest d. 15. april 2022, hvorefter du evt. vil blive indkaldt
til en ansættelsessamtale. Ansættelsen starter d. 1. maj 2022.
Du skal have fuldført 7. semester.
Skriv en kort motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift og send den til nedenstående
e-mail. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail for mere information.
Hvis du vil vide mere om vores forskningsgruppe, og det videnskabelige arbejde vi laver,
kan du læse mere på vores hjemmeside: https://www.rigshospitalet.dk/undersoegelse-ogbehandling/find-undersoegelse-og-behandling/Sider/Projekt---Genetikken-bag-migraeneog-andre-sygdomme-29752.aspx og https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/
nyheder/Sider/2022/februar/Genforskere-kan-nu-forklare-forskellige-typer-af-migraene-.
aspx.
Med venlig hilsen
Mona Ameri Chalmer
Læge, Ph.d., postdoc
mona.ameri.chalmer@regionh.dk

Forsøgspersoner søges
Er du medicinstuderende, og kunne du
tænke dig at være med i et videnskabeligt
forsøg, hvor vi undersøger, hvordan
koncentrationen af natriuretiske peptider ændrer sig over tid (døgn, måned, menstruel
cyklus, og årstid)? Din deltagelse i forsøget kan få indflydelse på klinisk praksis og på sigt
få betydning for kommende behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt.
Forsøget omfatter i alt 11 besøg på Rigshospitalet (Klinisk Biokemisk Afdeling, 3.01.3).
Ved hvert besøg skal du have taget en blodprøve, som udtages efter følgende tidsinterval:
dag 1, 7, 14, 21, og 28. Herefter 5 gange med 30 dages mellemrum.
På forsøgsdage vil følgende være gældende:
•
Du ankommer fastende, hvilket betyder afholdelse fra mad og drikke (dog ikke vand)
3 timer før fremmødet, som er sat til tidsrummet 08.00 - 11.00.
•
Der udtages 42 mL helblod på hver forsøgsdag.
•
Efter blodprøvetagning bydes du på en sandwich og noget at drikke.
Du kan deltage, hvis du opfylder følgende:
•
Alder: 18-30 år
•
Sund og rask
•
BMI: 18,5-25
•
Mand, kvinde.
Du kan ikke deltage, hvis du opfylder nogle af følgende:
•
Akut sygdom inden for en uge før forsøgsstart.
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ANNONCER

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

.dk.

Dog vil mildere sygdomsforløb, som fx forkølelse, der kan overstås på mindre end
en uge, ikke ekskluderes.
Hverken psykisk eller skadesrelateret sygdom medfører eksklusion.
Kronisk sygdom, herunder cancer-, hjerte-, lever-, nyre- og luftvejssygdomme, samt
metaboliske sygdomme, herunder diabetes og tendens til lavt blodtryk. Astma
betragtes her som kronisk sygdom.
Pågående alkohol- eller stofmisbrug samt slankekur.
Aktiv ryger.
Bloddonation inden for de seneste tre måneder.
Rejse over længere tidszoner (> 4 timers forskydning) 1 måned før deltagelse og
under forsøgsperioden.
Udøvelse af hård fysisk træning, f.eks. mhp. sportsbegivenhed, bør undgås.
Brug af solarium under forsøgsperioden.
Ændringer i brug af medicin/hormonel prævention under forsøgsperioden.

Er du interesseret i at deltage, vil der forud for selve forsøget blive afholdt en
informationssamtale mhp. informeret samtykke. Desuden skal vi foretage en række simple
målinger af blodtryk, hvilepuls, højde og vægt, samt en almindelig biokemisk profil af dit
blod. Dette sker efter aftale enten d. 25/4 el. 26/4 på Rigshospitalet.
Som godtgørelse for deltagelse udbetales et vederlag (i alt 6000 kr.), som er skattepligtigt.
Ved interesse for projektet, da kontakt:
Anne Sophie B. Jensen (anne.sophie.broholt.jensen.01@regionh.dk)
CC: Sara Abu-Bakr Christensen (sara.marija.abu-bakr.christensen.01@regionh.dk)
Forsøgsansvarlig:
Jens Peter Gøtze, professor, overlæge, dr. med. (Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet)
E-mail: jens.peter.goetze@regionh.dk

Vi udvider igen vores hjerte MR-hold med 1-2 studerende.

Er du også vild med hjertet?
Det er vi nemlig, og nu udvider vi igen med 1-2 studerende fra 14. april til et hold, der
udfører hjerte MR som del af forskningsprojekter på både Holbæk Hospital og Rigshospitalet.
Som del af holdet vil du lære at MR-skanne og analysere hjerter selvstændigt på både børn
og voksne. Du vil få en grundig og helt unik forståelse for anatomi og funktion i det raske
og syge hjerte. Og vigtigst, vil du blive del af et lille hyggeligt hold på 7 studerende, som
nørder indenfor en af de mest alsidige og avancerede billedmodaliteter i kardiologien.
Holdet er under læge og phd-studerende Morten AV Lund og er bl.a. tilknyttet et projekt på
Holbæk Børneafdeling, hvor vi skanner børn og unge med overvægt, hvorfor det er vigtigt,
at du kan arbejde både i Holbæk og på Rigshospitalet. Stillingen har en timebelastning
på ca. 8 timer ugentligt, hovedsageligt eftermiddag og aften i hverdagene og dagstid i
weekender. Desuden har vi et månedligt holdmøde.
Løn: 150 kr./timen
Tiltrædelse: 14. april 2022 - inkl. lønnet oplæring. Da det kræver grundig oplæring at blive
god til at udføre hjerte MR skanninger, ser vi gerne, at du går på 4.-7. semester, og at du
som minimum er tilknyttet holdet i 1 år.
Vi forventer af dig:
•
Du er detaljeorienteret, har teknisk snilde og en masse gåpåmod
•
Du er professionel og formår at skabe en tryg stemning for nervøse deltagere
•
Du brænder for kardiologi og har lyst til at blive HERRE GOD til hjerte MR
Vi tilbyder:
•
En spændende introduktion til klinisk forskning med patientkontakt til både børn
og voksne
•
Grundig oplæring i udførsel og analyse af hjerte MR
•
Mulighed for at deltage i forskning ved siden af arbejdet på holdet
Skal du være en del af vores hold? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest
torsdag d. 24. marts til
Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende, morten.lund@sund.ku.dk
Har du nogle spørgsmål, er du selvfølgelig
også meget velkommen til at kontakte os.
Mvh. Mathilde og Morten

Studentermedhjælpere til lønnet arbejde på
Rigshospitalet søges – med mulighed for kandidatopgave og forskningsår
Vi er en dynamisk forskergruppe, der søger engagerede medicinstuderende til indsamling
af materiale vedrørende genetisk projekt i migræne. Arbejdet foregår på Dansk
Hovedpinecenter, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet-Glostrup
i migrænegenetikgruppen. Gruppen består af læger, genetikere, bioinformatikere og
statistikere. Arbejdet består fortrinsvis i kortlægning af store familier med migræne,
blodprøvetagning og diagnostisk interview af patienter og familiemedlemmer. En del
interviews vil foregå pr. telefon. Blodprøvetagningen foregår på Hovedpinecenteret eller
på andre hospitaler i Danmark. Arbejdstiden er fuld fleksibel (dag/aften/weekend). Efter en
oplæringsperiode vil du selv kunne tilrettelægge din arbejdsuge, som du har lyst. Vi forventer

dog en gennemsnitlig arbejdsuge på min. 10 timer. Aflønnes som studentermedarbejder
efter FADL’s overenskomst.
Der er også mulighed for kandidatopgave og forskningsår med mulighed for selvstændig
publikation.
Vi skal have ansøgningen i hænde senest d. 15. april 2022, hvorefter du evt. vil blive indkaldt
til en ansættelsessamtale. Ansættelsen starter d. 1. maj 2022.
Du skal have fuldført 7. semester.
Skriv en kort motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift og send den til nedenstående
e-mail. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail for mere information.
Hvis du vil vide mere om vores forskningsgruppe, og det videnskabelige arbejde vi laver,
kan du læse mere på vores hjemmeside: https://www.rigshospitalet.dk/undersoegelse-ogbehandling/find-undersoegelse-og-behandling/Sider/Projekt---Genetikken-bag-migraeneog-andre-sygdomme-29752.aspx og https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/
nyheder/Sider/2022/februar/Genforskere-kan-nu-forklare-forskellige-typer-af-migraene-.
aspx.
Med venlig hilsen
Mona Ameri Chalmer
Læge, Ph.d., postdoc
mona.ameri.chalmer@regionh.dk

Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for
Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet søger
medicinstuderende til spændende klinisk projekt

Vi søger en dygtig medicinstuderende på kandidatdelen, som gerne vil lave klinisk
forskning i et prægraduat forskningsår i projektet CryoPac - ”Effects of Cryotherapy on
Paclitaxel-Induced Neuropathy in Patients with Early Breast Cancer: A National, Multi-center,
Randomized, Prospective Controlled Trial”.
Projektet
Flere og flere overlever kræft takket være nye og mere effektive behandlinger med
kemoterapi. Desværre har kemoterapi mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt,
invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes
livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskader opleves som følelsesløshed, smerter eller
prikken i hænder og fødder. Der er ikke nogen effektiv behandling, når nerveskaderne først
er opstået. Vores projekt går ud på at undersøge, om kemoterapi-udløste nerveskader kan
mindskes eller undgås vha. nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker' mhp. at nedsætte
blodomløbet i hænder og fødder og dermed beskytte nerverne. Undersøgelsen kan
føre til, at lokal kuldebehandling med køle-handske/-sok vil blive indført som en del at
standardbehandlingen, når patienter skal modtage kemoterapi for at undgå bivirkninger
i form af nerveskader.
Publikationer
Ambitionen er, at du vil få mindst 2 publikationer på sigt. Dette inkluderer en reviewartikel
med dig som førsteforfatter samt medforfatterskab på en eller flere publikationer fra
projektet. Derudover er der mulighed for yderligere medforfatterskaber i de projekter i
vores forskningsteam, som du tager del i under ansættelsen.
Arbejdet:
Arbejdet består i at være tovholder på projektets største center (Rigshospitalet) og
involverer information og inklusion af patienter, udførelse af neurofysiologiske baseline/
end-of-treatment undersøgelser, dag-til-dag ansvar for indhentning og indtastning af
patientdata mm.
Vi tilbyder
•
Mulighed for forfatterskab(er) på videnskabelige artikler og mulighed for at skrive
din kandidatopgave.
•
Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam.
•
Træning i formidling af forskning på nationalt/internationalt plan samt deltagelse
i konferencer.
•
Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder (bl.a. Klinisk opfølgning på protokolpatienter, selvstændige neurofysiologiske undersøgelser mv.).
•
Et højt niveau af patientkontakt og erfaring med formidling og kommunikation
•
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik.
•
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 15 Ph.d.-studerende og
flere medicinstuderende.
Vi forventer at
•
Du er en arbejdsom og selvstændig studerende på kandidatdelen, som gerne vil
lave klinisk forskning.
•
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret
del af din hverdag.
•
Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er ikke et krav.
Ansættelsesperiode og løn
Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.2022 - 31.08.2023 og kan kombineres med 11.
semester forskningsophold. Arbejdet kommer til at foregå Rigshospitalet, dels på Afdeling
for Kræftbehandling og dels på Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet
Blegdamsvej/Glostrup.
Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Vi vil sammen søge
skolarstipendium til dig.
Ansøgningsfrist: 11. april 2022 kl 12.00.
Lyder det som noget for dig, skal du fremsende en motiveret ansøgning svt. ½ A4side og CV til
læge, PhD, Maria Lendorf, Afdeling for Kræftbehandling 5073, Rigshospitalet,
e-mail: maria.elisabeth.lendorf.02@regionh.dk med CC til margrethe.bastholm.bille.01@
regionh.dk. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Maria Lendorf eller Margrethe Bastholm
Bille. Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 26270898 (Maria Lendorf ) el. 22849908 (Margrethe
Bastholm Bille)
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 16

HVORFOR SKAL DU
BLIVE FADL-VAGT?

STUDENTERTILBUD
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Vagtbureau
- for medicinstuderende

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
Når du er tilmeldt FADLs Vagtbureau, kan du helt
gratis få et SPV-kursus - et sygeplejevikarkursus. Det
lærer dig at blive sygeplejevikar, så du kan komme ud
og tage vagter på hospitalerne i Region Hovedstaden
og Region Sjælland.
Vi har ansøgningsfrist for vores sidste forårs SPV- hold
19 og 20, 4. april kl. 10.00. Så skynd dig at ansøge.
Vi glæder os til at se dig på holdet.

Som FADLVagt kan du
kombinere teori
og praksis og få
uvurderlig viden
om livet på en
afdeling

STADIG IKKE
OVERBEVIST?

så tag en snak
med en af sygeplejerskerne på
Vagtbureauet

Gennem FADLs Vagtbureau
får du optimale studiejobmuligheder til en virkelig
god løn, og samtidig sikrer
du dig en uvurderlig viden
om ”livet på afdelingerne” og
– ikke mindst – specialiseret
viden om de interne
medicinske-, kirurgiske- og
øvrige specialer.
Læs mere på fadlvagt.dk
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2-ugers sommerferiepraktik 2022
i Region Syddanmark

Rekruttering Almen Praksis tilbyder medicinstuderende, der som minimum
har afsluttet deres bacheloruddannelse, en 2-ugers sommerferiepraktik i en
almen lægepraksis i Syddanmark.
Sommerferiepraktikken foregår i perioden 27. juni 2022 til 19. august 2022
(uge 26-33), hvor man kan vælge to sammenhængende uger.
De konkrete praksis du kan vælge ses på listen.
For at komme i betragtning til sommerferiepraktikken skal du skrive en
ansøgning samt prioritere max 3 praksis fra listen. Du skal angive de 2
sammenhængende uger, som du ønsker. Der bliver trukket lod blandt de
indkomne ansøgninger. Hver praksis får tilsendt fem kandidater, som de vil
vælge imellem ud fra ansøgning og motivation.

PRAKTIKKEN
Formålet med sommerferiepraktikken er at give dig som medicinstuderende
en mulighed for at opleve livet i en almen lægepraksis. Måske tør du vælge
et geografisk sted, du aldrig før har været?

PRAKSIS: SYDVESTJYLLAND

PRAKTIKPERIODE

Jugendhuset
Lundvej 39, 6800 Varde

30+31 eller 31+32

Lægehuset Fanø
Vestervejen 1C, 6720 Fanø

Frit valg mellem to sammenhængende uger (26-33)

Lægehuset Storegade
Storegade 35, st., 6700 Esbjerg

26+27, 27+28, 28+29, 29+30
eller 30+31

Lægehuset Fyrvej
Fyrvej 22, 6710 Esbjerg V

30+31 eller 31+32

Lægeklinikken Tangevej
Tangevej 6c, 6760 Ribe

31+32 eller 32+33

Billund Lægeklinik
Ole Kirks Vej 91, 7190 Billund

31+32

PRAKSIS: SØNDERJYLLAND

PRAKTIKPERIODE

Lægerne Bispebroen 2B
Bispebroen 2B, 2. sal, 6100 Haderslev

26+27, 27+28, 31+32 eller 32+33

Skrevet af Alice ‘Lorte’
Herlin
Lægerne ved Banegården
Stationsvej 35, 6360 Tinglev
Forlaget MOK

30+31, 31+32 eller 32+33

Du følger en praktiserende læge og bliver introduceret til de opgaver, som
udføres i praksis. Du får indblik i såvel læge-, sygeplejerske-, laboratoriesom sekretærarbejdet.

Læge Ida Gjessing
Ramsherred 8A, 6200 Aabenraa

29+30, 30+31, 31+32 eller 32+33

LØN OG TRANSPORT

Lægernes Hus
Ulsnæs 8, 6300 Gråsten

29+30 eller 32+33

Lægerne i Broager
Vestergade 21, 6310 Broager

29+30

Guderup Lægehus
Mosevej 3, 6430 Nordborg

32+33

Tandsbjerg Lægehus

29+30

Arbejdstiden er 30 timer pr. uge og aftales med den tildelte lægepraksis.
Du aflønnes med en timeløn på 164,64 kr. Beløbet er inkl. 6,23% pension.
Herudover ydes feriegodtgørelse i henhold til ferieaftalens bestemmelser,
ferie vil måneden efter fratræden blive indberettet til feriepengeinfo. Det vil
sige, at timelønnen inkl. pension og feriegodtgørelse svarer til ca. 189 kr.
Du skal selv afholde alle udgifter vedr. transport til og fra praksis og til dit
ophold i forbindelse med sommerferiepraktikken.
Din praktikklinik vil afholde en rundvisning i området eller et socialt
tiltag for dig.

ANSØGNINGSKRITIRIER
Bestået bacheloruddannelsen i medicin og motiveret ansøgning.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Er du altid velkommen til at kontakte Rekruttering Almen Praksis
Projektadministrator Emilie Klokker, tlf. 2920 1391, ek@rsyd.dk
Projektleder Ulla K. Jessen, tlf. 2496 5475, ukj@rsyd.dk

ANSØGNING

Tandsbjerg 12, 6400 Sønderborg
Lægehuset i Vester Sottrup
Lindevej 12, 6400 Sønderborg

27+28, 28+29, 29+30, 30+31,
31+32 eller 32+33

Tønder Lægehus Nord
- Smits, Eckhoff og Berthou
Carstensgade 6, 6270 Tønder

26+27, 27+28, 28+29 eller 29+30

Lægerne Toftlund
Danavej 15, 6520 Toftlund

30+31

1. Beskriv din motivation for at vælge sommerferiepraktik i en lægepraksis.
2. Skriv lidt om dig selv, og hvad du har af stærke sider, som kan bruges i kontakten med patienter.
3. Skriv kort hvad du gerne vil lære fagligt set, og hvad du gerne vil se/opleve i nærområdet (max. 1 A4-side).
Vedlæg dokumentation for bestået bacheloruddannelse. Yderligere dokumentation er ikke nødvendig. Derudover bedes du prioritere max 3 praksis fra listen. Husk at angiv hvilke uger du ønsker.
Ansøgningen sendes via mail til Emilie Klokker til ek@rsyd.dk, Rekruttering Almen Praksis.
Husk at angive din mailadresse og mobilnummer, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

ANSØGNINGSFRIST

www.rsyd.dk/rekruttering · 17393

Overvejer du en karriere inden for almen medicin?
Så kan det være, at 2-ugers sommerferiepraktik i
en almen lægepraksis er noget for dig.

Søndag den 24. april 2022.
Du får endeligt svar på din ansøgning senest 10. maj 2022.

