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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.

PUFF holder bestyrelsesmøde og foredrag
om Forskning i det private hhv den 23. og
10. maj. Læs mere på side 8!
Laaaaaang fredagsbar på fredag! Wup!
Generalforsamling i Studenterklubben
mandag den 30. maj! Se mere på side 8.

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

Ture med studenterpræsten:
• Gåtur med digterne
• Filosofisk Fugle- og botaniktur til Møn
• Teologisk fisketur på Øresund
Læs mere på side 8!
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Lidt om pause og højskolelivet
Her kommer lidt lommefilosofi om at trække stikket fra hverdagens trumme-rum og drage
af sted på højskole i et halvt år.
I januar lagde jeg 6. semesters bøger højt op på hylden og tog bussen til Bornholms
højskole. Her har jeg været lige siden, langt væk fra T og B celler, stikkervagter og
hverdagens mange gøremål. I stedet bruger jeg døgnets timer foran drejebænken, op
og ned af Bornholms klipper, løbeture i ekkodalen og lange strikkepauser i solen. Og nu
sidder jeg her – over halvvejs i mit ophold og deler lidt af mine tanker med jer.
Først og fremmest, hvorfor egentlig tage på højskole midt i det hele? For mig var det
ikke en nem beslutning faktisk – mit hoved var en bombe af myldrende myrer inden jeg
tog afsted! Var det nu det, jeg egentlig ville? er det kæmpe egoistisk bare at tage væk?
Var jeg nu var for gammel? Bliver det for svært at være væk fra alle i et helt halvt år?
Og bla..bla..bla.. bekymringer er selvfølgelig en del af alle større beslutninger, men
retroperspektivt har det kostet aaalt for meget energi – det er så vanvittig dejligt at
være på højskole, trods at jeg sidder her i selveste momentum, hvor der er fnat-udbrud,
en begyndende ”holy-moses, der er også et liv udenfor boblen”. For mig har det været
skønt at få tankerne væk fra studiet, ingen eksamener for en stund og bare at få tid og
ro til at være til. Til det lommefilosofiske hjørne, så har det også betydet en renæssance
af mig - blikket er vendt lidt væk fra ’den medicinstuderende mig’ og mere rettet imod
at genfinde ’den ikke-medicinstuderende mig’.
Summa-sumarum, for mig var det den helt rigtige beslutning, ½ år væk fra sus og jeg har
fået pulsen helt i bund – og et småt begyndende overskud til, at skulle tilbage til de lange
læsedage på satellitten. Hvad det helt præcist giver til eftertiden, kan jeg ikke svare jer
på, men jeg ved, at det er givende. Lige nu og her giver det i hvert fald fællesskabet!
Det der forunderlige fællesskab, - det er bare noget særligt på en højskole. Hver morgen
boostes fællesskabet og åbenbart også vores sundhed gennem den skønne fællessang.
Forleden lod jeg mig fortælle at det faktisk ligefremt er sundt at synge fællessang – jeg
tænkte what, how? Jo, nu skal i høre, hvad jeg har ladet mig overbevise; sådan en dejlig
sang fra højskolesangbogen, sunget i kor med rustne morgenstemmer giver et ordentligt
boost af endorfiner og oxytocin samtidig med et fald i cortisol, mmh dejligt, make a little
sense.. nå men, det at vi synger og respirerer i takt sætter dælme vores hjerterytme i
synkronisering, som åbenbart får os til at føle os tilknyttede. Fascinating right? Men nu
kommer det helt weird – IgA i mundspyttet stiger? Why og how? Men sejt alligevel ikk?
Men altså, sidder du med en lille drøm i maven om at tage på højskole, så se at få skubbet
de myldrende myrer ud og kom afsted – du fortryder det ikke og det er ovenikøbet sundt
for krop og sjæl! Whats not to like?
Og sidder du med en overvejelse i denne retning – så bare gør det, spring ud i det og få
et energiboost! Kan i hvert fald give en kæmpe anbefaling herfra!
Af Asta // MOK.red.
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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
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.
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.
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.
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

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger
medicinstuderende til forskning til start den 1. august 2022
Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO udarbejder især systematiske reviews, registerforskningsprojekter, kliniske
forskningsprojekter samt forskningsprojekter i Cochrane reviews og vil emnemæssigt
bevæge sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnets projekter er planlagte,
men der vil være en stor grad af medindflydelse. Du vil som forskningsårsstuderende få
tilknyttet et vejlederteam, der dagligt sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt
og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år.
Vi tilbyder den forskningsårsstuderende:
•
Grundig introduktion til og oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
•
Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i
Tyrkiet i maj 2023
•
Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet
af ansættelsen
•
Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
•
Erfaring med klinisk forskning
Vi forventer at ansøgeren:
•
Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
•
Er struktureret, dedikeret og flittig
•
Har interesse i at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
•
Er medicinstuderende på kandidatdelen
Mødetid er generelt hverdage ca. kl. 8-16.
Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Afdeling for Mave-, Tarmog Leversygdomme, Herlev Hospital. Vi har et højt tempo og gode relationer til andre
kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket. I CPO værdsætter
vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Vi har stor erfaring i at hjælpe
forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget forskningsemne til en paragraf 15 ph.d.
Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@gmail.com inden:
6. maj 2022
Herefter afholdes samtaler i uge 19 efter nærmere aftale.
Yderligere information:
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
•
Siv Fonnes, læge, postdoc (siv.fonnes@gmail.com)
•
Stina Öberg, læge, postdoc (stina.oeberg@gmail.com)
•
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Studerende søges til forskningsenheden på
Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på
Rigshospitalet
Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår (eller halvår), hvor arbejdet hovedsageligt
kommer til at dreje sig om et projekt om forekomsten af recidiv efter thyreoidea cancer.
Projektet har til formål at undersøge hvilke faktorer der øger risikoen for recidiv efter
thyreoidea cancer. Projektet tager udgangspunkt i landsdækkende data fra 1995 og frem
til i dag, og omfatter over 5000 patienter.
Der vil herudover være rig mulighed for at arbejde med et eller flere andre selvstændige
projekter efter interesse.
Arbejdet kan med fordel foregå som led i forskerperspektivet på 11. semester med start i
efterårssemesteret 2022, men det er ikke et krav.
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og læge og ph.d., Christian
Grønhøj.
Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV
E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk
Ansøgningsfrist: 29/5-2022
Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger præparatfremstillere
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger
præparatfremstillere til ansættelse pr. 1. juli 2022 til bl.a. at fremstille og vedligeholde
anatomiske præparater
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden, KU’s jobportal
https://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/
studenterjobs/?show=156393
(tryk på linket "SØG STILLINGEN"),
så den er universitetet i hænde senest den 20. maj 2022.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund
til at søge stillingen.

ANNONCER

Synapse Copenhagen Life Science Summit 2022
- Innovation in the Nordic Life Science Ecosystem

Ulighed i global sundhed
Adgang til medicin - nye løsningsmodeller

Et stærkt life science økosystem faciliterer innovation indenfor life science til gavn for
menneskers sundhed, og nu er det nordiske life science økosystem stærkere end nogensinde.
CLSS 2022 vil præsentere nogle af Danmarks mest prominente mennesker, som arbejder
hen imod at styrke life science økosystemet.
Her vil du lære hvordan life science økosystemet opretholdes, nøgleelementerne i
økosystemets hovedkomponenter, og får indsigt i den nuværende status, samt fremtidige
perspektiver for life science økosystemet.

9. maj kl. 16.30-18 med aftensmad - Lokale 13.1.83 Mærsk Tårnet

Økosystemer betyder noget for forskning, innovation og iværksætteri. Et
innovationsøkosystem består af flere institutioner på tværs af universiteter, regeringer, fonde,
selskaber og venturekapitaler. Hver institution spiller en signifikant rolle i at skabe værdi
indenfor økosystemet ved at fremme videnskab, videnskabelige løsninger og bringe dem
til virkelighed. En aktiv strøm af information og ressourcer til ideer letter transformationen
fra ide til virkelighed, og skaber ekspertise indenfor diverse områder. Derudover spiller
økosystemer en rolle i at skabe økonomisk stabilitet. Industrier som er en del af en stærke
klynge, rapporterer flere ansættelser og modstandsdygtighed over for økonomiske chok.
Danmark har flere vigtige institutioner, der arbejder for at styrke life science økosystemet,
og fremme udvikling indenfor sundhed via forskning, uddannelse og innovation. De seneste
år er der gjort vigtige fremskridt for at udvikle økosystemet, som har resulteret i skabelsen
af spændende muligheder.
I dette års Summit kan vi præsentere store foredragsholdere med ekspertise indenfor
innovation:
•
Søren Nedergaard, COO for Novo Nordisk Fonden, som vil uddybe hvilken rolle
Fonden spiller indenfor det nordiske life science økosystem og vedrørende deres
nye Strategy2030.
•
Trine Bartholdy, CIO for BioInnovation Institute (BII), som vil åbne op omkring hvordan
BII støtter op om innovation og om deres initiativ indenfor kvinders sundhed.
•
Lars Fogh Iversen, Senior Vice President indenfor Digital Science and Innovation ved
Novo Nordisk, der vil diskutere innovation i forbindelse med en stor farmaceutisk
virksomhed, samt brugen af digitale værktøjer og kunstig intelligens.
•
Trine Winterø, Vice Dean for Innovation and External Relations ved det
sundhedsvidenskabelige fakultet fra KU, har ekspertise i at føre innovation indenfor
den akademiske verden over til udvikling indenfor industrien.
•
Christian Grøndahl, Co-founder og CEO for SNIPR Biome, vil fortælle om SNIPR
Biomes succeshistorie, indebærende en innovativ start og, frem til nu, flere kliniske
lægemiddelkandidater inden for genterapier.
Find begivnhed på facebook
Fredag den 6. maj kl 10-16, Festsalen, Københavns Universitet, Frue Plads 4, 1168 Kbh K

Foredragsrække om ulighed i sundhed
Det er kun indenfor nyere tid, at der er kommet mere fokus på strukturerne for udvikling
og prissætning af medicin. Ny revolutionerende medicin som fx hepatitis C lægemidlet
Sofosbuvir har vist at høje priser stadig hindrer adgang til medicin - i både globalt Syd og
her i Europa/Danmark. Da Sofosbuvir kom på markedet kostede én pille 1000 dollars, hvilket
svarer til ca. 550.000kr for en 12 ugers behandling, hvilket var så dyrt, at vi i Danmark heller
ikke kunne tilbyde alle patienter behandlingen.
Hvorfor er vi kommet i en situation, hvor vi ser manglede udvikling af livsnødvendig
medicin og når der endelig kommer et ny produkt på markedet, er det så dyrt, at vi som
individ og samfund ikke har råd til at betale for det?
Det nuværende system for udvikling af medicin er drevet af et patent. Et patent betyder
man har eksklusive rettigheder til produktet i 20 år, hvilket bevirker at medicinalindustrien
kan sætte lige den pris de vil. Dette fostrer ikke konkurrence eller innovation. Derudover er
der ingen gennemsigtighed i hvad det koster at udvikle et nyt lægemiddel.
Dette er ikke et nyt problem, og der eksisterer allerede en række løsningsmodeller til, hvordan
vi sikrer bedre adgang til livsnødvendig medicin.
Både WHO og Læger uden Grænser har foreslået andre måder at udvikle medicin på, så
prisen kan reduceres, og derved sikre bedre adgang.
UAEM København inviterer til et foredrag og diskussion om “Nye løsningsmodeller”, hvor vi
belyser alternativer til det nuværende patentstyret system for udvikling af medicin.
Ulighed i adgang til medicin handler om andet og mere end blot simpel økonomisk ulighed
mellem lande. Kom og bliv klogere på de dynamikker, der afholder patienter verden over
fra at have adgang til medicin, som er ganske specifikke for netop sundhedsområdet.
PROGRAM FOR AFTENEN
16.30: Velkommen
16.35: Oplæg om 'Ulighed i global sundhed: Nye løsningsmodeller'
17.15: Spørgsmål og diskussion
17.30: Hvem er UAEM
17.45: Aftensmad
OM FOREDRAGSRÆKKEN
Dette arrangement er en del af vores foredragsrække om ”Ulighed i global sundhed”. Gennem
3 arrangementer i løbet af foråret belyses hvordan vi og vores universiteter spiller en rolle
i at øge uligheden i sundhed på globalt plan, og ikke mindst hvordan vi i stedet kan være
en del af løsningen og gøre uligheden i sundhed mindre.
HVEM ER VI?
Studenterorganisationen "Universities Allied for Essential Medicines" kæmper for lige adgang
til medicin. Vi mener, at udvikling af medicin bør ske med udgangspunkt i patienters behov,
ikke profit. Det betyder, at der bør forskes og udvikles medicin til det, som gør folk mest syge
og slår flest folk ihjel, fremfor hvilken medicin der kan tjenes flest penge på.
Vi ønsker at universiteter, forskere og beslutningstagere skal arbejde for universel adgang
til livsnødvendig medicin og at danske universiteter og politikere gør mere for at kræve
mere lige adgang til den medicin, som industrien sælger. Det handler bl.a. om at sikre, at
offentlig forskning kommer samfundet til gavn, ved at kræve en mere fair pris for ny medicin
og mere gennemsigtighed i prissætningen af ny medicin generelt.

Stendroslen.
hun kan ikke
klare
mosten.
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Puljen til særlige forskningsindsatser

Introduktionsstipendier – 2 ledige

Gigtforeningens pulje på én million kroner til særlige forskningsindsatser er i år forhøjet.
Der kan søges om forskningsstøtte til 2 særlige forskningsindsatser inden for gigtområdet
hver på 1 mio. kr.

Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfristen er fredag
den 12. august 2022.

Forskere kan frit byde ind med projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som
kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten
uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier, postdocs og professorater)
og til drift af forskningsprojekter.
Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som
rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens
bevillingsbetingelser.
Særlige krav til ansøgningen:
•
Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
•
Forskningsprojektet skal være gennemførligt og udføres i et stærkt forskningsmiljø.
•
Forskningsprojektets ansøger skal have betydelig forskningserfaring på minimum
ph.d., lektorat eller tilsvarende niveau.
•
Forskningsprojektet skal foregå i et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner.
•
Forskningsprojektet skal så vidt muligt udføres i samarbejde med internationale
forskningsinstitutioner.
•
Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket
der skal redegøres for under budgettet.
•
Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet og
ansøgningen skal redegøre for, hvordan inddragelsen sker.
Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via
https://www.gigtforeningen.dk/for-forskere/aktuelle-ansoegningsfrister/.
Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk
Ansøgningsfristen er
tirsdag d. 1. november 2022 kl. 12.

Introduktionsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.
Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn.
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.
Introduktionsstipendiet skal ansøges elektronisk via
https://www.gigtforeningen.dk/for-forskere/soeg-om-stoette-til-forskning/
Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.
Ansøgningsfristen er
fredag den 1. august 2022 kl. 12.

Forskningsstipendier – 4 ledige
Gigtforeningen har 4 x 2-årige forskningsstipendier til besættelse. Forskningsstipendierne
er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.
Der kan søges om op til 2 års løn. Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at
der indsendes ansøgning om forlængelse, 2 måneder før første år udløber.
Forskningsstipendierne skal ansøges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem
https://www.gigtforeningen.dk/for-forskere/soeg-om-stoette-til-forskning/
Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk
Ansøgningsfrist er fredag den 12. august 2022 kl. 12.

Invitation
Har du spørgsmål til mulighederne og tilbuddene på Region Sjælland-sporet?
Så drop in og få svar på dine spørgsmål.
Onsdag den 11. maj, kl. 16:00-17:00.
Mandag den 23. maj, kl. 16:00-17:00.
•
•
•
•

11. maj

23. maj

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

Læs mere på sund.ku.dk/rs-sporet eller regionsjaelland.dk/detgodelaegeliv

ANNONCER

“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på
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Mulighed for super godt job i psykiatrien!
.dk.

Er du interesseret i immunologi og pædiatri og nysgerrig på klinisk forskning?
Så vil et forskningsår på Børneonkologisk laboratorium (Bonkolab), Rigshospitalet være
noget for dig.
Vi søger en engageret medicinstuderende på bachelor- eller kandidatdelen til et prægraduat
forskningsår med start juni-august 2022 eller snarest herefter.
Du bliver en del af en stærk forskningsgruppe, som arbejder med forskellige projekter
indenfor akut leukæmi og knoglemarvstransplantation hos børn.
Du vil få et selvstændigt projekt omhandlende immunsystemets rolle for
behandlingsrelaterede bivirkninger hos børn med akut leukæmi, som kan bruges som
kandidatspeciale eller bacheloropgave og siden kan udgives som en videnskabelig artikel
med dig som førsteforfatter.
Du vil få en givende uddannelse i forsk ningsmetodologi og oplæring i
børneleukæmibehandling. Du vil desuden have kontakt med den kliniske afdeling mhp.
indsamling af forskningsprøver.
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.
Hos os vægter vi 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 lønnes med stipendiat på 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.
Er du nysgerrig, struktureret og trives med at arbejde selvstændigt, så tøv ikke med at sende
en motiveret ansøgning og CV 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. 16 maj, og samtaler vil blive afholdt i dagene efter.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger 4 nye lægevikarer med start 1. juni
(1 har mulighed for at starte senest 1 september hvis personen ønsker dette).
Oplæring i løbet af juni og selvstændige vagter fra 1 juli.
Vi er et hold på 11 lægevikarer der dækker vagter fra 12-19:24 på Bispebjergs Psykiatriske
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. Som holdmedlem dækkes 3 vagter pr. måned
+ standby-vagter. Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge
(Speciallæge i front). Arbejdet er varieret og lærerigt, og du får prøvet kræfter af med mange
forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god
mulighed for sparring og supervision af den tilknyttede speciallæge, men det forventes
samtidigt, at man som lægevikar kan takle travle perioder og arbejde selvstændigt.
Oplæring tilbydes ved:
•
2 følgevagter (12-19:24) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre lægevikarer.
•
Region Hovedstadens introduktionsforløb, 5 hverdage i starten af hver måned
mellem 9-16.
•
Obligatorisk SP-kursus med fokus på arbejdet i psykiatrien.
Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.
Krav:
•
Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og
forventer at bestå eksamen i psykiatri.
•
Deltagelse i holdmøder den første mandag 19:30 i hver måned.
•
2 følgevagter (kl. 12-19:24) inden første selvstændige vagt.
•
Skal kunne deltage i vores holdmøde mandag d. 6/6 kl 19:30.
•
Skal kunne deltage i regionens introkursus til arbejde i psykiatrien. Det drejer sig
om dagene:
Onsdag den 1/6 kl. 9-16.
Torsdag den 2/6 kl. 9-16.
Fredag den 3/6 kl. 9-16.
Mandag den 7/6 kl. 9-16.
Tirsdag den 8/6 kl. 9-16.
Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge. Derudover lægger vi stor vægt på
stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper hinanden med at bytte
vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
Vigtige datoer
•
Ansøgningsfrist: onsdag d. 4/05/22 kl. 23.59
•
Samtaler afholdes tirsdag d. 10/05/22 fra 16-18.
Send en motiveret ansøgning samt CV til mail: holdleder.psyk.bbh@gmail.com
Rammer for ansøgning:
•
Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
•
Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
•
Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
•
Hvis man ønsker at starte senere end 1 juni, fordi man ikke kan de pågældende dage
skal dette tydeligt fremgå.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.
Alle spørgsmål rettes til: holdleder.psyk.bbh@gmail.com.

CAMES introducerer
- I samarbejde med Københavns Universitet de nye obligatoriske kurser på bachelor i Medicin
1. semester
3905-E22; CAMES Sådan undgår at
blive forvekslet med en svensker som
en nordmand

3. semester
3905-E22; CAMES Overlevelsesmekanismer

3606-E22; CAMES Sådan faker du at
være kemigeni til eksamen

E22

E22

E22

2. semester
4006-E22; CAMES Copingstrategier
til regnormedrab - second victim
problematikker
E22

3908-E22; CAMES Erstatning for
sundhedspsykologi - et 3-dages
lynkursus
E22

E22

3303-E22; CAMES Pokémon eller CNS
struktur?
4. semester
4105-E22; CAMES Copingstrategier
til hønsedrab - second victim
problematikker
E22

5. semester
3207-E22; CAMES Afkod JJH’s
eksamensspørgsmål
E22

Af Sine og Åsne // MOK-red.
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BASISGRUPPER

Forskning i det private

Hvornår: Mandag d. 23. Maj 2022 kl. 16.15-18.00
Hvor: Nielsine Nielsen auditoriet (Mærsk)
De store lægemiddelvirksomheder – du kender dem, du bruger dem, du elsker dem!
Men ved du egentlig hvad man kan lave som læge i en privat virksomhed? Og hvad nu
hvis man gerne vil forske og have patientkontakt? Kan man stadig det når man arbejder
i Novo? Kom med bag scenen hvor PUFF løfter sløret for hvordan det ser ud at forske i en
privat virksomhed, når to foredragsholdere fra Novo Nordisk og LEO Pharma kommer for at
fortælle om hvad de laver, hvordan deres hverdag ser ud, og hvorfor de valgte den private
fremfor den offentlige vej.
De to foredrag varer 30 min hver, og der vil være en halv time til spørgsmål efterfølgende.
Arrangementet bliver en enestående chance for at få stillet alle de spørgsmål I måtte have
om livet udenfor klinikken, så tag din læsemakker under armen, og kom før de andre på
læsesalen!
Eventet er 100% gratis, med tilmelding gennem et billetto-link på vores facebookside - der
er begrænsede pladser, så skynd dig at slå til!
/PUFF (Panums UngdomsForsker Forening)

PUFF: Åbent bestyrelsesmøde
Hvornår: 10. maj 2022 Kl. 17.00 – 18.30
Hvor: Panum, Lokale 31.01.38.a

Overvejer du at engagere dig i en basisgruppe? Synes du, at forskning er spændende? Vil du
være en del af en frivillig studenterorganisation, som brænder for at fremme forskningsvilkår
for studerende?
Hvis du kan nikke genkendende til nogle af delene, så skal du deltage til PUFF's (Panums
Ungdoms Forsker Forening) åbne bestyrelsesmøde!
PUFF indmelder nye bestyrelsesmedlemmer, og det er nu du har chancen for at være en del
af vores dynamiske team. Vores ambition er at udvide udbud af kurser og arrangementer,
og nye idéer er altid velkomne!
Derudover vil vi gerne udbrede budskabet om, at forskning er sjovt og lærerigt, samt at
nedbryde de barrierer, der kan stå i vejen for at give sig i kast med seriøs forskning!

STUDENTERTILBUD

|

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
Gåtur med digterne
Det er godt at gå – både alene og sammen med andre. Konceptet er enkelt: studenterpræst
Inger Lundager går en tur med studerende på Amager Fælled og undervejs vil der være
digtoplæsning eller oplæg om en digter. Der vil derudover være rig mulighed for uformelt
og uforpligtende samvær, samt en snak med andre studerende. Deltag en eller flere gange
og tilmeld dig på vores hjemmeside.
Tid og sted: tirsdage, 3. maj, 17. maj, 24. maj og 31. maj kl. 16.15
Vi mødes foran KUB, Karen Blixens Vej 7
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
Teologisk fisketur på Øresund
Vi sejler ud på Øresund med M/S Øby og fisker! På turen vil der være rig mulighed for at
fange fisk, formentlig primært fladfisk, som skrubber, rødspætter og ising. Vi vil muligvis
også forsøge os, trods fangstbegrænsninger, at fange torsk (der må kun hjemtages 1 torsk
pr. person). Udover fiskeriet vil der også være en telelogisk quiz! Husk at tjekke vejrudsigten
og tage vind- og vandtæt tøj med. Det er også en god idé at medbring en dolk eller
fileteringskniv, så kan rense sin fangst. Hvis du har brug for fiskegrej udlejes dette for 100kr.
(OBS: du lejer kun stang, hjul med line og endeagn, pirk, forfang, eller lign.). Du skal desuden
have fisketegn for at deltage, hvilket kan købes for et beskedent beløb på fisketegn.dk.
Tid og sted: lørdag d. 28. maj kl. 12.45 (OBS. Båden sejler fra Lautrupskaj,
Kalkbrænderihavnen 12.45)
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

Vores bestyrelse består af studerende på tværs af årgangene, som i mere eller mindre grad
har lidt forskningserfaring. Som bestyrelsesmedlem vil du blive inviteret til hyggelige sociale
arrangementer, få rig mulighed for networking, få (gratis) fortrinsret på vores kurser, være
med til at tilrettelægge vores arrangementer og få mulighed for at sparre med erfarne
studerende omkring din egen forskning. Med andre ord, er det en oplagt mulighed for dig,
som overvejer at forske og gerne vil få lidt insiderviden.
Alle er velkomne i bestyrelsen og der er derfor intet semester- eller forskningskrav!
Det er ganske uforpligtigende, og vi disker som altid op med lækker kage og kaffe. Så tag
din studiemakker med til et hyggeligt møde indenfor PUFF's døre - velmødt!
Ved spørgsmål kan vi kontaktes på mail: kontakt@puffnet.dk
/PUFF (Panums UngdomsForsker Forening)

Lang
fredagsbar
...Er nu på fredag
fra kl. 11!

Kom og smag den nyeste øl i klubben: Vacation forever

Generalforsamling
Studenterklubben

Sker d. 30. Maj i forlængelse
af mandagsmødet.
Her bliver der bl.a. snakket
om bevillingspulje og køb
af nyt anlæg til klubben.
Der kan desuden foretages
vedtægtsændringer,
og forslag til
vedtægtsændringer, som skal
sendes til
suppli.benson@gmail.com
senest den 22. Maj kl. 12
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REDAKTIONELT

BLIV
FADL
VAGT
MANGE GODE
GRUNDE
1. Der er ledige vagter hele døgnet
2. Opnå gode kommunikationsevner
og lær om samarbejde og
interaktion mellem mennesker
3. Få indsigt i patientkontakt,
arbejdsgange og sygdomsbilledet.
4. En FADL-vagt tjener i gennemsnit
50.000kr/år ved vagtarbejde
5. Få et seriøst kendskab til
forskellige afdelinger og
specialer.

|
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1. MAJ TALEN

Find fremførelsen på FADL Københavns facebook side!

“KAMMERATER! SÅ ER DEN GUDHJÆLPEMIG GAL IGEN!
Det er første maj, alle
natklubberne har spillet Internationale siden klokken
00:00 i nat og Dannebrog har i
dagens anledning ingen hvide striber, men derimod
både hammer og segl i midten! Hvor
er det skønt at se jer og hvor er det skønt at kunne
mødes FYSISK for at bekæmpe
kapitalismen og overklassen! Fat jeres værktøj, hark
og hør nu min tale!
Hun gjorde det sgu! Mor Mette gjorde det
denondelyneme! CORONA ER BLEVET
AFLYST! -> (Fodboldsang) Håndsprit, mundbind,
Mette er vores kur .
Til gengæld er sygedagene i samfundet gået AMOK
siden aflysningen af Corona - til
dette ser jeg en nem løsning: Forskellen på en
kommunal børnehave og en kommerciel
svinefarm er manglen på antibiotika i foderet, så hvis
man virkelig gerne vil skære ned
på sygedagene kan man overveje at garnere
frugtsalaten med pip/tazo i landets
børneinstitutioner.
Al æren er gået til Mette og Søren, men der er
begået justitsmord, æren er tilfaldet de
forkerte. Ikke siden at Rolf fejlagtigt blev erklæret
uren, har vi i Danmark set lignende. En
helt er blevet overset.
En helt som jonglerede en dødelig pandemi, livsvigtig
undervisning i mikrober og
UTALLIGE optrædender i flow-tv som ekspert. Han
lagde sin sterile hånd som en
bredspektret dæmper på efterårets største
superspreder event og blokerede for rundt
regnet 100 medicinstuderendes adgang til 69 timers
bar! Det er selvfølgelig vores
allesammens Niels Høiby, kursusleder for Mikrobiologi,
jeg snakker om!
- Det er ikke for sjov at det kursus er obligatorisk, hvor
mange udbrud af svineinfluenza
har vi haft i Danmark siden Høiby blev kursusleder
på mikrobiologi?
Han er den helt vi fortjente, men ikke den helt vi
behøver lige nu. Han er en stille vogter.
En vagtsom beskytter. Den sterile ridder.
Takket være Niels, Mette og Søren er Studenterklubben
for alvor åbnet op igen.
Langt(!) om længe kan man officielt igen pjække
fra både forelæsninger og SAU for at
tage ned i klubben til et fremmed semesters
eksamensfest og IKKE få sig en fadøl, fordi
anlægget endnu engang er stoppet med at virke.
Derpå kan man tage sin skuffelse og
sin Shandy på beløbet gå ud i atriumgården, indse
at man ikke er ryger, gå ind igen og
falde på trappen på vej ind fra atriumgården og
sprøjte skuffelse og ShandyPB ud over
det hele. (skud ud til drift for at "skridsikre" den). Oh,
hvilken udsøgt fornøjelse og glæde!
- Når du så vågner dagen efter med galoperende
tømmermænd; din mund føles som

om den holder 25-års fødselsdag i Jylland - fuldstændig
dækket til i kanel - og du har
følelsen af at en rasende smølf med et trykluftbor er
gået amok bag dine øjne, kan man
ledes til at fortryde beslutningen om endnu en
klubfest.
Apropos ting man helst ville efterlade i sit blackout Jeff Bezos. Verdenen blevet beriget
med synet af at den menneskelige version af et slag
i løgene og primære benefaktor af
COVID pandemien Jeff Bezos, der for en gangs skyld
tog en beslutning for samfundets
bedste og sendte sig selv ud i rummet. Desværre
vidste det sig senere at denne
superskurke udgave af en René Dif look-a-like havde
planer om og lykkedes med at
lande igen.
Nu hvor vi snakker om det galoperende b-symptom
på kapitalismens ondartede natur
som milliardærer nu engang er, skal vi også runde
Elon Musk. En mand, der er den
omvandrende definition på kronisk mekanisk
obstruktion af colon sigmoideum - Han er
nemlig FULD af lort. Meget passende har manden
besluttet sig for at købe klodens
største utætte gylletank, Twitter. Et ægteskab af
diamanthård og flydende afføring, som
kun den mest hårdkogte gastro mediciner kan synes
lyder som en spændende
"udfording".
Udfordringer er der mange af, og vi.har på det
seneste måttet sande en ren og skær
åreladning af store kvinder fra vort samfund og
nærområde det seneste års tid:
Merkel er ikke længere kansler i tyskland, Oh Land!
er stoppet som dommer i X-Factor
og PUK ELGÅRD VIL IKKE LÆNGERE VÆKKE DANSKERNE
MED HENDES 10.000
W SKINNENDE SMIL; Men tabet af førende kvinder
stopper ikke her mine damer og
herrer, for selv inden for Panums vægge har vi måttet
affinde os med tabet af en
kvindelig titan. Fra 2022 vil vores allesammens Ulla
Wæver ikke længere være dekan for
det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU. Mærsk
tårnet vælter! Skorstene på taget af
vandregangen eksploderer i et øresønderrivende og
multifarvet vulkanudbrud og alle
præparaterne i våd studiesal tørrer ud!
Og hvad mon bliver skæbnen, for Ullas tro tjenere
her ved regimeskiftet; hendes
oligarker og informanter; Folk som Jørgen Kurtzhals,
Nikolaj Driftschef og vores egen
Peter Schaldemose?
En figur JEG i hvert fald helst ikke ser endegyldigt
udfaset er Panums helt egen Jørgen
Thranum!
- Jørgen Tranum, alment kendt som Panums sexikon
og manden der sætter streg under
VÅD studiesal. Han er med andre ord
dissektionskælderens, hunky hus-spøgelse, et
klenodie og burde være på UNESCO listen som
verdens 11 vidunder.

1. MAJ TALEN

Find fremførelsen på FADL Københavns facebook side!

Men hvem ved, nu hvor han ikke kom på FADLs OK21
livestream - kunne det jo være at
han i stedet vil være at finde ved OK24 - aktiv, med
fanen i hænderne et ben oppe på
ølkassen, brølende af vrede mod systemet og fråden
boblende omkring munden.
Når vi bevæger os inden for den hvide verden skal
der i talen også påtales
transplantationen af det første svinehjerte til et
menneske. Hvilket fremskridt, hvor
futuristisk! Dog vil der sikkert være flere af jer, der,
ligesom mig, ærgrer jer over at
manden døde inden man nåede at se stigningen i
sine Danish Crown aktier. Lækkert
som det kunne have været med afkast, ser jeg dog
en mørk fremtid foran os! En fremtid
hvori de dystopiske kræfter
Danish Crown, Landbo-Højskolen
og Hamlet Privathospitaler
danner et frygtindgydende
conglomerat - Big Pig Energy.
Ingen vil på det tidspunkt vide
sig sikker på om man er
besiddelse af et menneske- eller
et grisehjerte.
Usikkerhedsmæssigt vil det minde
om den nuværende situation på
de københavnske
cykelstier efter indtoget af elcyklen. Et monopol er blevet
brudt, og det er ikke længere
kun mellemleder-typer dyppet
i lycra der kommer ræsende i
selvmordskørsel. Nej, efter
elcyklens indtog kan selv delirøse
gamle mennesker på flugt fra
deres FADL-vagt
komme flyvende som russiske
krydsermissiler!
Nu vi er ved russiske krydsermissiler
på afveje, må vi desværre
erkende at Vladimir Putin
endelig har indtaget lige nøjagtig
dén dråbe lunkne vodka, som fik
den narcissistiske
psykopat til at flyde over. Han er i sin langvarige
Corona isolation endeligt nået den
inderste Babushka-dukke i hans mangelagrede
personlighedsforstyrrelse og han kunne
ikke lide hvad han så. I stedet har manden bidt fra
sig som en rabiat bjørn og invaderet
nabolandet Ukraine med Zelenskiy i spidsen. Et
demokratisk land, med en demokratisk
valgt komiker cum præsident. Zelenskiy har imidlertid
vist sig at være en leder af
uendelig, ukuelig og inspirerende kampgejst - og der
må i sandhed siges: “Cometh the
Hour, Cometh the Man”. Til sammenligning har man
i England valgt hvad der mest af alt
minder om en pakke muggen Kærgården og som i
realiteten viste sig at være en klovn.

valgresultat her i København. “Hvorfor?” kan jeg
næsten høre jer spørge; er det på
grund af at Enhedslisten kun fik 33% af stemmerne?
At rød-blok oplevede tilbagegang?
Nej, det er fordi Hovedstaden er endt med Sophie
Hæstorp Andersen som
overborgmester.
Primus pilus og første blandt ligemænd i kampen for
indførelse af Sundhedsplatformen,
kvinden der kom på idéen om det digitale misfoster,
alle djøffernes våde drøm og
ultimative forbillede i kampen mod læger,
sygeplejersker og andet sundheds-godtfolks
arbejdsglæde er nu blevet øverste myndighed i
København, mine damer og herrer. The
Endtimes are indeed upon us!
Med fire års mellemrum er vi siden 2012 blevet visiteret
af Sophies BIBELSKE plager:
2012 indtoget af 1813 - 2016
Sundhedsplatformen - og vi ved
allesammen, hvad der
ramte os i 2020. Ja, jeg siger
ikke at fru Hæstorp Andersen
befandt sig i et laboratorie I
Kina i slutningen af 2019, men
hidtil er jeg heller ikke blevet
præsenteret for pålidelige
kilder der siger at hun IKKE var
der!!! - og uret tikker frem mod
2024, mine damer og
herrer! Hvad bliver den næste
plage?! - Jeg forudser at fru
Hæstorp Andersen vil lade
facaden falde og åbenlyst gå
efter os medicinstuderende ved
at udvide beføjelserne for
Panums vagter! De kommer til
at have deres små bippe-lip
stationer foran alle auditorier
og studiesale. Man skal nu møde
45 minutter før hver forelæsning
og SAU-time - hvor
der i øvrigt indføres
fraværsopgørelser - for at bippe
sit studiekort og logge ind på
KU net
med tre forskellige koder, som
hhv. bliver sendt pr. sms, til e-boks og med brevdue
- og
ikke nok med det skal man godkende hver eneste
handling med NemID. Ja, frygt I med
god grund denne Fru Hæstorp Andersen.
Vi er med andre ord belejret fra alle sider med ryggen
mod muren og oddsne imod os…
Men lad ikke dette undergrave jeres håb kammerater!
Vend istedet jeres vrede og
frustration til noget positivt og join mig i dag i en skål
og kamp imod undertrykkelsen!
SKÅL FOR FØRSTE MAJ, FOR DE STAKKELS
LÆGESTUDERENDES KAMP OG
GUD BEVARE DEN KONGELIGE DANSKE
FAGBEVÆGELSE!”

I efteråret havde vi i Danmark kommunalvalg. Et valg
der endte med et KATASTROFALT
Fremført af Magnus Gibson
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Følelsesmæssig udvikling på 3. semester
– et kvasitativt studie

Uge 1: Går i gang med frisk mod. Køber Bevægeapparatets anatomi, lykkelig uvidende om at det kun er
kapitlet om ledlære jeg nogensinde skal læse. Bruger uforholdsmæssigt meget tid på scapula og clavicula.
Forbander mig selv over at jeg gad at slæbe knoglekassen med hjem, men den kan forhåbentligt komme til
nytte. Lægger stolthed i at jeg ALDRIG skal blive en af dem, der sidder på tør efter kl 17.

Uge 2: De romantiske forestillinger om det lægefaglige håndværk fordufter. Sidder på KUA og flasher Complete
anatomy, som jo trods alt er et lidt fedt program. Prøver at overbevise mig selv om at menneskekroppen,
naturvidenskabens bløde kerne, er en fornuftig karrierevej. Regner med at mennesket stadig har en
tuberculum infraglenoidale om 100 år, liksom. Ergo er jeg sikret arbejde resten af mit liv.
Slå den, fritænkende KUA-hipstere.
Inderst inde ønsker jeg mig langt væk fra knoglefremspring, og sidefag i nærorientalsk arkæologi bliver
pludseligt ulideligt spændende.
Uge 3: Laver revy og læser ikke. Klamrer mig til illusionen – i alle fald idealet – om at man skal have et liv
udenfor studiet.
Uge 4: Læser stadig ikke. Gemmer knoglekassen under min seng.

Uge 5: Gør comeback på studiet. Udvikler kronisk angst for næsehulen og øret. Har glemt alt om ledlære,
og går til anskaffelse af et kompendie.

Uge 6: Våger mig ned på tør for første gang. Sidder med de laminerede facitark fra halvtredserne og bruger
3 timer på plexus brachialis. Dagen efter kan jeg stadig ikke skælne mellem fasciculi lateralis og posterior.
Har lyst til at drikke vin til frokost.

Uge 7: Kursus i dissektion. Paniklærer forskellen på v. saphena magna og parva 5 minutter inden vi går i
gang. Anstrenger mig for at smile pænt til vejlederen når jeg ikke kan alle kranienerverne på rams. Vil snerre
at det MÅ DA VÆRE MULIGT AT HAVE ET LIV VED SIDEN AF, selv om jeg godt ved at det ikke ville have taget
mere end et par minutter at genopfriske.
Uge 8: Vreden indtræffer. Vil arrangere demonstrationstog og lave et opråb mod dissektionskurset, studiets
opbygning og hvorfor i al verden man skal presse hele kroppens anatomi ind på 2 måneder. Lader som om
årsagen til at jeg ikke gør det, er at jeg ikke vil fremstå som en utaknemmelig repræsentant for generation
snowflake. I virkeligheden handler det om, at der ikke er et fnug af overskud tilbage når jeg forlader tør på
et tidspunkt som ganske vist er senere end kl 17.
Uge 9: Forvirringen overtager. Min håndsæbe lugter af formalin, og bremseledningerne på forsiden af min
cykel ligner arterier. Boulders har både en dorsomedial og ventrolateral klatrevæg. Ligamentum fantascia
halluscina anterius danser på nethinden når jeg falder i søvn.
Uge 10: Spot. Ved ikke om det var selve slagtemaskinen eller fængslet bagefter, der var værst.

Uge 11: Benægtelsesfasen. Tror stadig, at det vil være muligt at komme alle spørgsmålene igennem på to
uger. Beslutter mig for, at lymfesystemet ikke findes, og fortrænger alt om ledlære. Knoglekassen samler støv.
Uge 12: Eksistentiel krise. Føler mig mere malplaceret i anatomiland end nogensinde, og fantaserer om at
krydse nordpolen på ski. Hvis jeg var sur da jeg spottede, lyttede til Kanye West og skulede stygt på alt og
alle, er jeg nu blevet helt usmagelig. Vil brække mig over frasen ”det skal nok gå”, og græder bare jeg øjner
en anatomibog. Aldrig før har jeg læst så meget, og aldrig før har jeg været mere i tvivl om, det er læge jeg
vil være. Aldrig mere skal jeg tage fritid for givet.
Uge 13: Eksamen. Beder til højere dekanater om at trække noget om hoved-hals. Trækker knæleddet. Min
viden om ledlære afslører sit sande jeg, og jeg får 00. Jeg er måske ikke så dygtig til anatomi, men jeg ved
godt hvad det at dumpe betyder. Mens jeg står og ser min sommerferie brase sammen, finder eksaminator
det alligevel for godt at fortælle mig, at jeg slet ikke er dygtig nok til at blive hverken ortopæd- eller hjertekarkirurg.
Men bare rolig, kære eksaminator. Halvvejs ind i 3. semester har jeg ikke tænkt mig at løbe
ind på Riget og operere til karrene i meniskerne ryger. Jeg skal bare børste støvet af min
knoglekasse, kanalisere surheden ind i et demonstrationstog og finde
det speciale med mindst mulig anatomi.
Ortopædkirurg skal jeg i hvert fald aldrig blive.
Af Åsne/MOK-red.

