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OM MOK

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.

Filmaften tirsdag d. 5 april kl. 19.15 i stud. klub
Find eventet på facebook, film er stadig ikke valgt
EORTA holder kursus i røntgen af thorax 22/4-22, se mere på
side 4
Tjek lige studenterpræstens filosofiske fugle- og botaniktur
til Møn ud, se side 4!

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

SIMS holder en masse spændende kursus - viste du heller
ikke, hvad der årligt slår 40 millioner ihjel? Så læs det på side
4

Kys og kærlighed
Dit MOK

Syng dit hjerte ud til højskolesangaften med
studenterpræsten d. 20/4-22

UGENS INPUT
“Skal vi ikke tage en MR
bare for en sikkerheds
skyld. Hvad er det værste
der kan ske?”

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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Den økonomiske krise har ramt
på MOK-redaktionen
Det er blevet april og foråret er for alvor ved at lægge sig over os... Eller det troede vi indtil det begyndte
at vælte ned med sne. Da jeg tonsede hjem fra arbejde i sne og slud, tænkte jeg: ”Er det en for tidlig
aprilsnar?”. Det samme skete, da jeg modtog min lønseddel fra Region H, hvori der stod, at min løn
ville blive trukket tilbage...? Er det en aprilsnar?
Ak nej, i dag kan jeg nu konstatere, at det ikke var en aprilsnar, og at den planlagte tur til Grækenland
ikke kan bestilles før vi når til midten af april. I stedet sidder jeg nu med 450 kr på kontoen og et
stigende antal Mobile Pay anmodninger, der popper frem på min telefon.
Har du det på samme måde som mig, så følg med her. Jeg har dagen i går, brugt al min tid og kraft
på at bedøve min dårlige samvittighed over at alle mine penge er væk. Det gjorde jeg ved at se så
mange afsnit af Luksusfælden som overhovedet muligt. Her er en top tre over all-time-best afsnit fra
Luksusfælden, ifølge mig. Disse afsnit kan selvfølgelig findes helt gratis på viafree.dk, hvis ikke du er
en hustler og bruger en andens login til Viaplay.

Andenpladsen går til
Connie og Esben. Et herligt
par, der har mødt hinanden
på en Facebook-gruppe
for ældre singler. Connie
forstår sig i at bruge penge
på renovering af boliger
- hun forstår sig bare ikke
på at man helst skal eje
boligerne selv, før det rigtig
batter... Mød dem i sæson
26, episode 8.

Førstepladsen - og dermed
et must see – går til
afsnittet, hvor vi møder
den unge Rasmus. Eller
”Anja ansøger”, som er det
navn der står på flere af
de jobansøgninger han
sender ud efter hårdt
pres fra de økonomiske
eksperter. Et afsnit der
med garanti vil fjerne
din dårlige samvittighed
øjeblikkeligt. Eller give
dig noget inspiration til
hvordan man kan leve et liv
i økonomisk kaos: lyv, lyv
lyv og så benægt, benægt,
benægt. Du finder Rasmus
i sæson 17, episode 2.

På en flot tredjeplads
over de bedste afsnit
fra Luksusfælden, har vi
episode 2 af sæson 27.
Her møder vi en ung
studerende, der har valgt at
spare togbilletten væk, når
han pendler til København
fra sin bolig i JYLLAND.
Offentlig transport kan
være en dyr post, men
endnu dyrere bliver det
altså, når man møder en
billetkontrollør hver vej....
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BASISGRUPPER

Eorta holder kursus i Røntgen af Thorax!
Pneumoni i mellem- eller underlap? Røntgen i.a. eller trykpneumothorax? Skal øjnene knibes
helt sammen og skal hovedet lidt på skrå? Kom til kursus med Eorta og lær, hvordan du på
den bedste og nemmeste måde tolker det sort/hvide billede.
Eorta har inviteret Micheal Brun, HU-læge
i radiologi, til én teoretisk og case-baseret
gennemgang af røntgen af thorax den 22.
april kl. 16:15. Hvad enten du snart skal i
klinik, går på 6., 7. eller 8. semester og gerne
vil være ekstra skarp til eksamen eller aldrig
har set et røntgenbillede før, så kom til kursus
med Eorta. Det vil blive hyggeligt, og så er det
også helt gratis!
Du kan finde vores event på facebook.
Vi glæder os til at se dig!

SIMS afholder kurser om inaktivitet

•

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

Fysisk inaktivitet er ansvarlig for næsten 40 millioner
dødsfald per år på verdensplan, men alligevel er
undervisning i, hvordan vi imødegår dette, ikke en fast
del af curriculum?!
Vil du lære, hvordan fysisk aktivitet kan bruges til
forebyggelse, behandling og rehabilitering af kroniske
sygdomme?
Så har du nu muligheden, da nedenstående kursusoplæg
er åbne for alle studerende:

KANDIDATSTUDERENDE SØGES TIL FORSKNINGSÅR
TIL LANDSDÆKKENDE PROJEKT OM HIV-PATIENTER

Kursusoplæggene er relevante for studerende, der har interesse i sport og fysisk aktivitet
- og som ønsker mere viden om såvel virkningsmekanismer og effekten af fysisk aktivitet/
inaktivitet sat i et klinisk perspektiv, hvor fokus rækker fra eliteatleten til forskellige
patientgrupper!
ALLE ER VELKOMNE!
Du kan læse mere om det nyoprettede kursus, der har gjort det muligt for os alle at høre
fra landets (læs: verdens!) førende forskere inden for idrætsmedicin: https://kurser.ku.dk/
course/smea21002u/

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)

Vi søger forskningsinteresserede medicinstuderende til forskningsår på Infektionsmedicinsk
Klinik, Rigshospitalet fra efterårssemestret 2022, eller efter aftale. Projektet omhandler
prognosen blandt HIV-patienter. Forskningsåret skulle udover kandidatopgaven på 11.
semester også gerne udmunde i en publiceret artikel.
Studiet er et landsdækkende kohorte-studie, som undersøger risikoen for sygdom og
socioøkonomiske outcomes blandt HIV-patienter og er tænkt som et delstudie af et
større projekt. Studiet er en del af Den Danske HIV Kohorte, som er et allerede etableret,
landsdækkende kohortestudie med meget lang tids follow-up og med alle behandlede HIVpatienter i Danmark siden 1995. Da data er indhentet og klar til brug, vil arbejdet primært
bestå af litteratursøgning, statistisk bearbejdning af data (under grunding oplæring) og
udfærdigelsen af opgave/artikel. Forudgående erfaring med forskning, statistik og kodning
i statistikprogrammer er ikke en forudsætning, men lyst til at arbejde med tal er en fordel.
Studierne er særligt relevante for medicinstuderende med interesse for infektionsmedicin,
mikrobiologi eller epidemiologi.
På Infektionsmedicinsk Klinik vil du møde et aktivt forskningsmiljø og have rig mulighed
for at sparre med andre medicin- og ph.d.-studerende. Forskningsgruppen har stor vejleder
erfaring, og der er gode muligheder for projektet resulterer i en videnskabelig publikation. Vi
har tidligere haft rigtig god erfaring med, at man er to studerende på afdelingen samtidig.
Så hiv fat i din læsemakker og overvej, om ikke dette er noget for jer.
Der er ansøgningsfrist for stillingen d. 25/4-2022.
Vi tilbyder
•
God oplæring i metoder og emnerne
•
Et attraktivt forskningsmiljø med mange års erfaring i at vejlede 		
forskningsårs- og ph.d.-studerende
•
Mulighed for at besvare væsentlige videnskabelige spørgsmål
•
Venligt og imødekommende arbejdsmiljø
•
God mulighed for et førsteforfatterskab på en artikel
Om dig:
•
Interesseret i forskning
•
Selvstændig
•
Læringsvillig og engageret
•
Interesse for tal er en fordel
Ved interesse/spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte ph.d.-studerende Malte M.
Tetens: malte.mose.tetens.01@regionh.dk eller afdelingslæge ph.d., dr.med. Lars H. Omland:
lars.haukali.hoej.omland@region.dk. Tøv ikke med at kontakte os med uddybende spørgsmål.
Vi glæder os til at høre fra dig/jer.
De bedste hilsener
Malte M. Tetens, læge, ph.d.-studerende
Lars H. Omland, afdelingslæge, ph.d., dr.med.
Anne-Mette Lebech, overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d., dr.med.
Niels Obel, overlæge, professor, dr.med.

BASISGRUPPER

Forskningsårsstuderende søges til spændende projekt i børne- og ungdomspsykiatrien.
Vi tilbyder ansættelse i 12 måneder for en medicinstuderende til et selvstændigt studie om
tidlig børne- og ungdomspsykiatrisk vurdering i kommunen i samarbejde med speciallæger
fra børne- og ungdomspsykiatrien. Formålet er at kvalificere forløbet i kommunen eller hos
egen læge, både når der planlægges lettere behandling, og når der planlægges henvisning
til børne- og ungdomspsykiatrien.
Forskningsåret vil fokusere på at undersøge værdien af informationer indsamlet med DAWBA
(Development and Well-Being Assessment) spørgeskema og interview med forældre til
børn i skolealderen.
Studiet baseres på eksisterende data fra to store studier: 1) det randomiserede forsøg
med Mind My Mind sammenlignet med sædvanlig behandling i kommunen, og 2)
fødselskohortestudiet Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC2000).
Gruppen har tidligere vejledt forskningsårsstuderende, der har haft forløb efter samme
grundmodel, og eftersom data allerede er indsamlede, forventes det, at den studerende
vil kunne færdiggøre minimum en artikel som førsteforfatter i løbet af forskningsåret.
Den forskningsårsstuderende vil blive en del af en lille og engageret forskningsenhed
i naturskønne omgivelser ved Roskilde Fjord, på Børne- og Ungdomspykiatrisk
Forskningsenhed i Region Sjælland. Du vil blive en integreret del af både det sociale og
faglige miljø.
Mere om studiet:
I Mind My Mind RCT har vi undersøgt 396 børn i alderen 6-16 år og stillet ICD-10 og DSM-IV/5
diagnoser med DAWBA til forskningsbrug. Deltagerne er fulgt i 3 år med spørgeskemaer
og registeroplysninger om senere psykiatriske kontakter og kliniske diagnoser. Dette
datasæt giver den studerende mulighed for at afprøve den prognostiske værdi af en tidlig
DAWBA-diagnostik for senere kontakt til psykiatrien. I CCC2000 blev københavnske børn
fra fødselsårgang 2000 undersøgt med DAWBA i 11 årsalderen, og vi vil indhente data fra
registrene om deres psykiatriske kontakter og diagnoser frem til 21-årsalderen.
Ansøgning:
Ansættelse er betinget af, at vi søger et Lundbeck Skolarstipendium med frist d. 20. maj.
Du forventes selv at bidrage til at færdiggøre ansøgningen sammen med forskergruppen
bestående af læge, PhD Martin K. Rimvall; Cand. Scient. San. Publ., PhD Ditte Vassard og
klinisk professor i børne- og ungdomspsykiatri, Pia Jeppesen.
Hvis det lyder interessant, bedes du indsende CV med kort motiveret ansøgning til pijep@
regionsjaelland.dk, snarest.
De kan også ringe til Pia Jeppesen på mobil 23969929.
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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 dissepatienter.
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.

Børneonkologisk laboratorium søger forskningsårsstuderende med interesse indenfor pædiatri, hæmatologi og immunologi.
Børneonkologisk laboratorium (Bonkolab), Rigshospitalet, søger en medicinstuderende
på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår med start juni-august 2022 eller snarest
herefter til et projekt omhandlende immunsystemets rolle for behandlingsrelaterede
bivirkninger hos børn med akut leukæmi.
Vi tilbyder
Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision.
Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver.
Oplæring i børneleukæmibehandling.
Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler.
Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk 		
bearbejdning mm.
Mulighed for at lave kandidatspeciale, der siden kan udgives som en 		
videnskabelig artikel med dig som førsteforfatter.
Vi håber, at du
Er engageret, struktureret og trives med at arbejde selvstændigt.
Er nysgerrig på at lære ”forskerlivet” at kende.
Er på kandidatdelen af medicinstudiet med mulighed for at tage 11. 		
semester med ”forskerperspektiv”.
Måske har interesse for pædiatri, hæmatologi og immunologi.
Arbejdet foregår på Bonkolab, som er en del af BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet.
Børneonkologisk laboratorium er en stor og tværfaglig forskningsenhed, der arbejder
med alle aspekter af børneonkologi. Vi vægter god supervision højt, og du vil derfor både
have en ph.d-studerende som vejleder og en hovedvejleder, professor og overlæge Klaus
Müller. Derudover kommer du til at indgå i en større gruppe af forskningsårsstuderende på
Bonkolab, der holder møder månedligt til erfaringsdeling, sparring og hygge.
Ansættelsen er 1-årig og finansieres med SU i det ene halvår og via fondsmidler i det andet
halvår med 10.000 kr. pr. måned, som søges i samarbejde med dine vejledere. Arbejdet
svarer til en fuldtidsstilling, ca. 37 timer pr. uge, og foregår i dagtimerne. Du skal derfor
ikke forvente at kunne have særlig erhvervsarbejde sideløbende med dit projektarbejde.
Interesserede ansøgere bedes sende en motiveret ansøgning, CV, karakterudskrift fra
medicinstudiet samt eventuelle andre relevante dokumenter til:
Professor og overlæge Klaus Müller, mail: Klaus.mueller@regionh.dk samt
Læge og ph.d.-studerende Sarah Weischendorff, mail: sarah.wegener.weischendorff@
regionh.dk
Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Klaus Müller på mail.
Ansøgningsfristen er mandag d. 18. april, og samtaler vil blive afholdt i uge 17.
Vi glæder os til at høre fra dig!

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.

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
protokol-patienter, selvstændige neurofysiologiske undersøgelser mv.).
Et højt niveau af patientkontakt og erfaring med formidling og kommunikation
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik.
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital med start 1. august 2022 eller 1. september
2022. Ansættelsens varighed vil være mellem 6-12 måneder, dog helst et år.

.dk.

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)

Om forskningsprojektet
Projektet har til formål at undersøge betydningen af kostens sammensætning (dvs. fordeling
af kulhydrat, fedt og protein) for patienter med type 2-diabetes. Forsøgsdeltagerne vil blive
randomiseret til at modtage en af to kosttyper: den nuværende anbefalede diabetes kost
og en kulhydrat-reduceret høj-protein kost, som begge vil blive udleveret i måltidskasser
fra Aarstiderne. Undersøgelser omfatter MR- og DXA-skanninger, fasteblodprøver,
sukkerbelastnings-tests (OGTT), hjemmemålinger af kontinuerligt blodsukker, døgnblodtryk,
hjerterytme, analyse af urin, samt spørgeskema- og interviewundersøgelser.
Om stillingen
Du vil indgå i et tæt samarbejde med de projektansvarlige ph.d.-studerende, Luise og
Christina, samt indgå i et team af andre studerende, ph.d.-studerende, sygeplejersker,
diætister og forskere tilknyttet andre projekter. Du vil bl.a. hjælpe til med dataindsamling,
datahåndtering og dataanalyse samt se, hvad det kræves at være tovholder på et stort
tværfagligt projekt. Du vil desuden komme med på videnskabelige publikationer med
mulighed for et 1. forfatterskab på din egen artikel.
Vi tilbyder et højt fagligt og dynamisk miljø bestående af studerende og forskere på tværs
af afdelinger og institutioner med baggrund i medicin og biologi. Arbejdstiden vil være ca.
37 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden efter nærmere aftale.
Kvalifikationer
Ansøgere med stor interesse for klinisk forskning i bl.a. kost foretrækkes. Derudover er det
en forudsætning, at du er god til at arbejde sammen, er fleksibel i forhold til vekslende
arbejdstider og har gode sprogkundskaber indenfor dansk. Derudover vil det være en fordel,
hvis du har erfaring med blodprøvetagning samt anlæggelse af venflon.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 16

Ansøgning
Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Luise H. Persson Kopp
eller Christina M. Søgaard-Hansen på tlf. eller e-mail. Projektgruppen består desuden bl.a.
af professor, overlæge Thure Krarup og professor, overlæge Sten Madsbad.

KANDIDATSTUDERENDE SØGES TIL FORSKNINGSÅR
TIL PROJEKT OM LANGTIDSPROGNOSEN EFTER NEUROINFEKTIONER

Ved interesse bedes motiveret ansøgning samt CV sendes til luise.helene.persson.kopp@
regionh.dk eller christina.mariane.soegaard-hansen@regionh.dk snarest muligt.
Luise H. Persson Kopp og Christina M. Søgaard-Hansen
Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Tlf.nr.: 60 65 91 16

Vi søger forskningsinteresserede medicinstuderende til forskningsår på Infektionsmedicinsk
Klinik, Rigshospitalet fra efterårssemestret 2023, eller efter aftale. Projektet omhandler
langtidsfølger efter neuroinfektioner. Forskningsåret skulle udover kandidatopgaven på
11. semester også gerne udmunde i en publiceret artikel.
Studiet er et landsdækkende kohorte-studie af prognosen efter neuroinfektioner (død,
hospitalskontakt, medicinering, sygdom og kognitive følger, målt som arbejdsløshed,
førtidspension, tab af indkomst, skilsmisse og dårlige skolekarakterer). Databasen er etableret
og inkluderer alle patienter i Danmark med dyrknings- eller PCR-positive bakterielle eller
virale neuroinfektioner siden 1995. Arbejdet vil primært bestå af litteratursøgning, statistisk
bearbejdning af data (under grunding oplæring) og udfærdigelsen af opgave/artikel.
Forudgående erfaring med forskning, statistik og kodning i statistikprogrammer er ikke
en forudsætning, men lyst til at arbejde med tal er en fordel. Studierne er særligt relevante
for medicinstuderende med interesse for infektionsmedicin, mikrobiologi, epidemiologi,
neurologi eller pædiatri.
På infektionsmedicinsk afdeling vil du møde et aktivt forskningsmiljø og have rig mulighed
for at sparre med andre medicin- og ph.d.-studerende. Forskningsgruppen har stor vejleder
erfaring, og der er gode muligheder for projektet resulterer i en videnskabelig publikation. Vi
har tidligere haft rigtig god erfaring med, at man er to studerende på afdelingen samtidig.
Så hiv fat i din læsemakker og overvej, om ikke dette er noget for jer.
Der er ansøgningsfrist for stillingen d. 15/4-2022.
Vi tilbyder
•
God oplæring i metoder og emnerne
•
Et attraktivt forskningsmiljø med mange års erfaring i at vejlede forskningsårsog ph.d.-studerende
•
Mulighed for at besvare væsentlige videnskabelige spørgsmål
•
Venligt og imødekommende arbejdsmiljø
•
God mulighed for et førsteforfatterskab på en artikel
Om dig:
•
Interesseret i forskning
•
Selvstændig
•
Læringsvillig og engageret
•
Interesse for tal er en fordel
Ved interesse/spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte ph.d.-studerende Malte M.
Tetens malte.mose.tetens.01@regionh.dk eller afdelingslæge ph.d., dr.med. Lars H. Omland
lars.haukali.hoej.omland@region.dk. Vi glæder os til at høre fra dig/jer.
De bedste hilsener
Malte M. Tetens, læge, ph.d.-studerende
Lars H. Omland, afdelingslæge, ph.d., dr.med.
Anne-Mette Lebech, overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d., dr.med.
Niels Obel, overlæge, professor, dr.med.

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt
om kosten som behandling af type 2-diabetes
Skal du til at i gang med dit speciale, og kunne du være interesseret i et prægraduat
forskningsår? Vi laver klinisk forskning indenfor type 2-diabetes og kost og mangler en/
to studerende på projektet. Som studerende vil du indgå i et tæt samarbejde med de
projektansvarlige ph.d.-studerende om at undersøge kostens effekt som behandling i
type 2-diabetes.
Medicinstuderende søges til udførelse af sit speciale i Forskningsenheden under

Medicinstuderende søges til Øre,Næse,Halspraksis i
Taastrup.
Semesterkrav: Minimum 3.semester.
Dato for ansættelsesstart samt –periode:
Løbende: Ansættelsessamtaler starter i april 2022.
Ansættelsestype: Timelønnet efter aftale.
Ugedage:
Som udgangspunkt 3. fredag i måneden.
Tidspunkt:kl. 8- 11.
Øvrige kommentarer:
Arbejdet består i modtagelse og klargøring af patienter og forældre, pasning af
opvågningsstuen, orientering om postoperativt forløb og bookning af kontroltider (Clinea).
Arbejdet foregår i tæt samarbejde med anæstesiolog, sekretær samt øre, næse, halslæge.
Klinikken er beliggende tæt på Taastrup station.
Kontaktperson:
Interesse angives skriftligt til Lene: Lenethornbull@gmail.com
CV medsendes med kronologisk angivelse af studie-erfaring og arbejds- erfaring samt
andet, som kan have relation til arbejdet i en lægeklinik, inklusive erfaring med IT-systemer
og service.
Mvh Lene Th. Thomsen, Øre, næse, halslæge
Selsmosevej 2T
2630 Taastrup

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
søger kandidater til et introduktionsstipendium til
forberedelse af ph.d.-projekt.

Der er ansøgningsfrist i maj 2022.
Vi søger med dette introduktionsstipendium at give en interesseret kandidat op til tre
måneders arbejdsro til at skrive en ph.d.-protokol
med relaterede ansøgninger.
Stipendiet er tiltænkt en person, som ønsker at blive
indskrevet som ph.d.-studerende med tilknytning til
specialhospitalet i samarbejde med et universitet.
Stipendiet er lønmidler, der gives som frikøb til
forberedelse af projektet. Du kan søge om op til
100.000 kr.
Vi søger fortrinsvist en kandidat med lægefaglig
baggrund, men andre kandidater kan også søge.
Det vigtigste er en god ide.
Læs mere her: https://www.specialhospitalet.dk/omos/forskning/vi-uddeler-introduktionsstipendiumtil-forberedelse-af-ph-d-projekt

2022

KURSER

Mød en af underviserne til forårets kurser:
Claas Johannsen
Underviser i Psykiatri
Hvem er du?

Tilmeld dig
kurser på
mit.fadl.dk

“Jed hedder Claas og jeg er introlæge på
Psykiatrisk Center Ballerup. Jeg har tidligere
været lægevikar på Psykiatrisk Center Amager
og har haft et forskningsår på Psykiatrisk
Center København, Rigshospitalet. Jeg har
flere års undervisnings-erfaring.”

Hvad handler kurset om?
“Kurset er målrettet medicinstuderende,
der vil være lægevikarer i psykiatrien.
Derfor er kurset ikke en slavisk
gennemgang af pensum, men snarere
en tur igennem den akut psykiatrisk
værktøjskasse, hvor vi både kommer
forbi diagnosticering, samtaleteknik,
psykiatriloven, medicinsk behandling
og meget mere.”

Hvad glæder du dig
til ved kurset?
“Jeg glæder mig til et afvekslende kursus,
hvor vi skifter mellem gruppe-sessioner,
videoanalyse, quizzer og fremlæggelser.”
Kurset foregår over 3 dage enten d. 23., 24. og 25. maj
eller d. 31. maj, 1. og 2. juni
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Har du hvad der skal til for at få de mest eftertragtede specialer?
Tag testen her i MOK, og se om du er gjort af det rette stof.

M
d.
-re
OK

A N Æ S T E S I O LO G I

Case 1
En 67-årig mand bliver bragt til akutmodtagelse med brystsmerter, koldsved samt påvirket almentilstand. Der er bestilt
EKG, troponiner og lagt en IV-adgang. Sygeplejersken har taget vitalværdier som viser:
RF: 25

BT: 95/60

P:190 SAT: 99%

GCS: 14

Du er blevet kaldt da forvagten synes patienten virker meget dårlig.
Hvilken diagnose mistænker du og hvad igangsætter du med det samme?
Det er vigtigt at du som anæstesilæge har et godt kendskab til de fire søjler af anæstesien. Her er det især vigtigt at du
med tanke på akutsøjlen sørger for at patienten har en god iltmætning, så du påsætter 15 liter ilt på en Hudson-maske.
Herefter hiver du fat i din viden fra smertesøjlen - du anlægger et epiduralkateter for at smertedække patienten, og går
fra stuen med ro i maven efter at du har stabiliseret ham.

Skrevet af Alice ‘Lorte’ Herlin
Forlaget MOK

Case 2
Du sidder i almen praksis, hvor en mor kommer med sin datter på 5 måneder
til børneundersøgelse. Umiddelbart finder du barnet sovende med snorken,
samt pæne farver og egal rolig vejrtrækning.
Hvad skal du gøre nu?
Det vigtige i sådan en situation er at bevare roen. Snorken er et tegn på en
truet luftvej - som er et akut A-problem! Heldigvis har du dit laryngoskop
lige ved hånden. Du springer over bordet og lægger barnet på det, hvorefter
du intuberer og manuelt håndventilerer barnet. Moren virker oprevet, så du
sender hende ud af lokalet mhp. at bevare roen på stuen.

Case 3
En 43-årig mand præsenterer sig med akutte hallucinationer, og hører
stemmer. Han er kendt med paranoid skizofreni og dårlig compliance grundet
en vrangforestilling omkring læger der vil udsætte ham for medicinske
eksperimenter. Da du kommer ind på stuen griber han beskyttende om maven og
råber “I må ikke tage min milt!”.
Hvad gør du nu?
Du bruger udelukkelsesmetoden til at deducere dig frem til patientens aktuelle
tilstand. Det kan hverken være et A-, B-, D- eller E-problem, så du konkluderer
at patienten har et C-problem, med dårlig perfusion af hjernen der forårsager
symptomerne. Du fastholder patienten og anlægger straks 3 grå PVK’er så du kan
indgive væske og stabilisere patienten.
Patienten skriger af skræk, og du føler dig beroliget ved at der er frie luftveje og at
din diagnostiske tankegang var fornuftig.

3 ud 3 rigtige?
Du har gåpåmod og er i stand til at bevare overblikket og tage beslutninger i pressede situationer. Du har vist dig værdig
til hoveduddannelsen i anæstesiologi, og fortjener en stor god kop kaffe.

