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MOK

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.

PUFF holder foredrag om forskning i det
private d. 23/5
Ture med studenterpræsten:
• Gåtur med digterne
• Teologisk fisketur på Øresund
• Filosofisk Orkidé tur
GO holder månedsmøde og oplæg om
endometriose d. 19/5

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

Foredrag om akut sårbehandling med FFF
og FAM d. 19/5

Kys og kærlighed
Dit MOK

Forniks holder månedsmøde den 24/5

UGENS INPUT

SOS inviterer til foredrag og pizza den 23/5
Tekno torsdag vol. XI i Studenterklubben
på torsdag d. 19/5!
Husk at tilmelde dig
undervisning til efteråret 2022.
Undervisningstilmeldingen er åben til og
med 1. juni kl. 23:59. Selvtak.

Ugens pacer er Johan - kan du følge med?

U G E N S R E DA K T I O N

Albin

Anders

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 41 samt ugen efter påske.

Åsne

Sine

Niels

Ansvarshavende redaktør:
Maria Østberg
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: TT (Jens Riis)
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TOUR DE FRANCE KOMMER TIL DANMARK!

Hvor langt kører de? Diphyllobothrium latum
Ruten varierer altid lidt, men i år skal deltagerne tilbagelægge 3328 km. Det kan
være svært at forholde sig til, men det svarer altså til 133.120 Diphyllobothrium
lati (Bændelorme) udstrakt i forlængelse af hinanden.
Betyder det afspæringer i København, ligesom med Marathon, hele
sommeren?
Nej bare rolig. Det er bare de første tre etaper der foregår i Danmark. Først en
enkeltstart i København. Forvent massere af helikopterbilleder af Nyhavn og den
lille havfrue. Næste etape starter i Roskilde, hvor de tager et smut forbi festivalen
inden ræset over Storebæltsbroen til Fyn senere på dagen! Sidste etape foregår i
det sønderjyske, i det der skulle have været en storslået markeringen af 200-året
for genforeningen, hvis det havde været for covid....
Jeg har astma. Betyder det at jeg aldrig kan blive cykelrytter?
Man skulle tro at obstruktiv lungesygdom ville være en hæmsko hvis man vil konkurrere i at sprinte over et bjerg,
men det er faktisk ingenlunde tilfældet! Tour de France er fyldt med store rollemodeller, og faktisk er ca. 40% af
profesionelle cykkelryttere diagnosticeret med astma, langt over normalbefolkningen! Nogle kritiske røster vil mene
at de simulerer dårlig ekspiration for at kunne få udskrevet B2-agonister og dermed få en sportslig fordel, men jeg
tror snarere at svaret skal findes i Astma-og allergiforbundets fantastiske sammenhold og at folk passer på deres
krop når de ved at skal leve med en kronisk sygdom.
Er det ikke stenet at se en masse mænd i trikot der kører på cykel?
Altså Franske sort-hvid film kan jo også være stenede, men det er jo kunst, og det er per definition fedt. Det er det
samme med cykling med de rette briller, som i nedenstående hvor Jørgen Leth, den frankofile aristokrat kommenterer
Jan Ulrichs enkelstart:
“Kraftværket fra Rostock, en stor bastant trampende tysker, en torpedo, der skydes gennem luftrummet, en bombe af
kraft, pløjer nærmest asfalten op, benene går som store stempler på den tyske maskine, en rullende bismarcksklump”.
Hvis det ikke er dramatisk, så ved jeg snart ikke hvad er!
Okay, fedt nok. Skal Jørgen Leth kommentere i år?
Naaarjj, desværre ikke...
Nå.. Er der så et fedt dansk hold med som vi kan hæppe på?
Ak, der var en tid hvor man som undertegnede som 8-årig stolt kunne bære sin Team CSC cykeltrøje og støtte et
ægte dansk hold. Godt nok opkaldt efter en Amerikansk bank, og sidenhen en Russisk bank, men dog ledet af den
dopingdømte Tour De France-vinder Bjarne Riis (aka. Ørnen fra Herning). Men der er desværre ikke noget dansk hold
med i år. Tilgengæld er der en masse danske ryttere med du kan heppe på. Det helt store håb er Jonas Vingegaard
der ud af det blå blev nr 2 i sidste års klassement.
Hvordan kan jeg se det?
Der er rig mulighed. Det er bare ude og stå på vejen, og så suser kortagen med biler, ryttere, servicevogne forbi.
Hvis du er en sucker for gratis ting og goodiebags, så er det noget for dig: Der bliver kastet utallige mængder gratis
klappepølser, drikkedunke, red bulls og energibarer ud til de fremmødte.
Får vi penge for at lægge vejen til løbet?
Ikke helt. Faktisk er det lidt omvendt, de danske kommuner og regioner betaler sammenlagt 88 millioner til
løbsarrangørene for at få de tre etaper til Danmark. Foruden omkostninger til afholdelse af selve løbet. Men altså,
prøv at tænk på hvor meget det kostede at aflive de mink! Så er det jo ingenting i sammenligning! Muligvis Lars
Løkkes største triumf.
FUCK DET! JEG ER HYPED, KOM OG TAG MINE PENGE! HVORNÅR FOREGÅR DET??
Det hele går ned fra den 1.-3. juli. Vi ses på landevejen! Viva la Tour de France!

Anders, mok.red

Hvorfor starter Tour de France i Danmark - og er det en stor ting?
Det er en kæmpe ting. Hvad der startede som et lille uorganiseret løb i 1893 har
vokset sig til et kæmpe globalt fænomen, og spreder sig hvert år med afstikkere
til andre lande for at skabe hype. Hvis nu Post Danmark er en lille uskyldig byld,
så er Tour de France mere sådan et T4N2M1 med spredning til alle mulige lande.
Det er kæmpe stort!
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BASISGRUPPER

STUDENTERTILBUD

Rygkirurgi - Maj månedsmøde
Hvornår: Tirsdag 24/5 - 2022 kl. 17:15 - 19:00
Program:
Oplæg 17:15-18:00
Månedsmøde afholdes efter oplæg
Hvor: Lokale 13.01.36 (Mærskbygningn Panum)
Kom og hør om det fascinerende arbejde som neurokirurg – når det drejer sig om rygkirurgi!
Rygsmerter er en af de hyppigste henvendelsesårsager i almen praksis, hvor de fleste
mennesker får rygsmerter en eller flere gange i livet. Nogle mennesker oplever kun enkelte
episoder med rygsmerter, mens andre oplever svært invaliderende, tilbagevendende eller
konstante episoder med rygsmerter.
Kirurgien omfatter al kirurgi involverende hele rygsøjlen, lige fra større deseoperationer,
hvor skruer og skinner indopereres til små, finmotoriske operationer med mikroskop, hvor
man opererer mindre lumbalprolapser bort.
Overlæge, ph.d. og klinisk lektor i neurokirurgi, Rachid Bech-Azeddine, har erfaring med
ansættelse på både Rygkirurgisk Sektion, Ortopædkirurgisk afdeling, Rigshospitalet, og fra
Rygkirurgisk Sektion på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Glostrup Hospital.
Da det er semestrets sidste månedsmøde, planlægges næste års indhold på dette
månedsmøde. Det er derfor sidste chance for at deltage i et FORNIKS månedsmøde, inden
vi går på sommerferie og mødes igen næste semester. Alle er selvfølgelig velkomne til at
deltage.
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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)

/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

SOS inviterer til foredrag og pizza den 23/5

Nyt fra studenterpræsten på Panum

SOS har inviteret fire medicin- og ph.d studerende fra forskningsgruppen Eye Translational
Research Unit (EyeTRU), som vil fortælle mere om deres forskning indenfor glaukom.

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.

Forskningen dækker alt fra basal forskning i
dyremodeller og stamceller til patientorienteret
forskning indenfor spørgeskemaundersøgelser,
kliniske studier, systematiske reviews, kohorte
studier og anvendelsen af kunstig intelligens i
fremtidens sundhedsvæsen. Der vil fokuseres på
konkrete forskningsprojekter, samt give en mere
personlig vinkel på hvorfor man valgt at forske,
motivation og hvordan kommer man i gang med
et projekt.
Foredraget afholdes på Panum d. 23/5 kl. 17:15.
Foredraget varer ca en time, hvorefter der serveres
pizza til alle som lyttet med
Yderligere info og tilmelding via QR-koden.
Vi ses forhåbentlig! / Team SOS

Foredrag om Akut Sårbehandling med FFF og FAM!
Skal du snart i KBU i skadestuen, være lægevikar eller er du bare interesseret i førstehjælp
og akutmedicin?
Så skal du sætte kryds i kalenderen nu på torsdag d. 19. maj kl 17.15.
Førstehjælp For Folkeskoler og Foreningen for Akutmedicin har nemlig slået hovederne
sammen og arrangeret et oplæg om akut sårbehandling. To plastikkirurger fra Roskilde
Hospital kommer og fortæller om initiale vurdering og behandling af de mest almindelige
sår og skader, som vi alle sammen kommer til at møde i vores professionelle liv.
Efterfølgende kan du, hvis du har lyst, også lære lidt mere om hvad det vil sige at være med
i f.eks. FFF over et spil kongespil eller petanque.
Tag din læsemakker i hånden og kom forbi til en lærerig
eftermiddag!
ALLE er velkomne uanset semestertrin, vi ses
Scan QR koden for at se FB-begivenheden

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
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
Filosofisk Orkidé-tur
Denne sommer tager op til området omkring Gentofte Sø og Brobæk Mose, hvor vi vil lede
efter orkideer, samt områdets rige dyre- og planteliv. Som det er tradition vil der være samtale
og refleksion undervejs, som igangsættes af biolog og naturfilosof Claus Emmeche. Til den
egen medbragte frokost vil studenterpræst Nicolai Halvorsen indlede en opbyggelig tale.
Husk mad og drikke, godt fodtøj og påklædning efter vejret. Turen arrangeres i samarbejde
med “Laboratoriet for Naturfilosofi” under Institut for Naturfagenes Didaktik.
Tid og sted: lørdag d. 4. juni kl. 10 (mødested: Nordenden af Gentofte Sø, krydset
Brogårdsvej/Ermelundsvej)
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

Pungmejsen skal også
til Tekno Torsdag.
Og synger altid med.
ALTID.
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Vil du gerne forske eller skrive opgave og er interesseret i neurokirurgi?

Medicinstuderende søges til klinisk forsøg på Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital

Så er det muligt at tage et forskningsår, skrive kandidatopgave eller bacheloropgave på
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, Rigshospitalet.

Vi søger en medicinstuderende til et halvt eller helt forskningsår, gerne som del af 11.
semesters forskningsperspektiv, hvis ønskeligt.

Du vil blive en del af et voksende forskningsmiljø, der arbejder med forskellige
forskningsområder indenfor neurokirurgien.
Du vil have mulighed for at definere dit eget projekt under kyndig vejledning. Du vil blive
superviseret af en phd-studerende og have enten professor Tiit Mathiesen eller professor
Marianne Juhler som hovedvejleder.
Vi lægger stor vægt på god supervision og sparring. Vi har månedlige pizzamøder, hvor vi
deler forskningserfaringer og hører oplæg (og spiser pizza).

I afdelingen er vi i gang med et randomiseret, klinisk, placebo-kontrolleret forsøg, hvor vi
afprøver effekten af svælgbedøvelse i forbindelse med kikkertundersøgelse af spiserør,
mavesæk og tolvfingertarm (gastroskopi). Vi søger en kandidat til klinisk forskningsarbejde
i form af inklusion af patienter, administrere forsøgsmedicin og indsamle data. Du vil i
de første 1-2 måneder få sidemandsoplæring og herefter arbejde selvstændigt. Du vil
tilbydes medforfatterskab på den efterfølgende videnskabelige artikel. Herudover tilbyder
vi sparring og oplæring i, at du udarbejder et systematisk review på området, hvor du vil
være førsteforfatter. Dette arbejde vil kunne udgøre kandidatspecialet, hvis relevant. Der
er rige muligheder for yderligere selvstændige, superviserede projekter efter interesse.

Send dit CV og en kort tekst (10 linjer) om dine faglige interesser og hvad du kunne tænke
dig at lære i løbet af forskningsåret. Du er altid velkommen til at høre om muligheden for
at skrive opgave hos os, og her er en ansøgning ikke nødvendig.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi søger en kandidat som er forskningsinteresseret, selvstændig og pligtopfyldende. Du vil
få oplæring i alle aspekter af projektet, herunder forskningsdelen af Sundhedsplatformen
og RedCap, hvorfor tidligere forskningserfaring ikke er et krav.
Vi er en velfungerende forskningsafdeling med flere forskellige faggrupper, herunder både
mave-tarmkirurger og -medicinere, og vægter det sociale samvær højt. Ved interesse, er der
gode muligheder for at fortsætte i et ph.d.-forløb efter endt uddannelse.

Præparatfremstillere søges

Vi søger en kandidat som kan starte i løbet af august og senest d. 1. september 2022.
Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden.

Send ansøgning eller forespørgsel til tiit.illimar.mathiesen@regionh.dk og marianne.juhler@
gmail.com og cc andrea.maier@regionh.dk inden d. 10. juni 2022.

Præparatfremstillingen søger nye medarbejdere til et fleksibelt, alsidigt og ikke mindst
socialt arbejde.
Vi ser frem til at høre fra netop dig!
Ansøgningsfrist på fredag den 20. maj.
Læs mere via linket eller scan QR-koden:
https://jobportal.ku.dk/administrativeo g - fo r s k n i n g s u n d e r s t o e t t e n d e - s t i l l i n g e r /
studenterjobs/?show=156393
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Ansøgningsfrist: d. 3. juni. Ansøgninger vurderes løbende. Motiveret ansøgning (max 1
A4-side) og CV sendes til erling.oma@regionh.dk. Du er også velkommen til at skrive for
yderligere information eller spørgsmål.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Erling Oma, læge, ph.d.
Lars Nannestad Jørgensen, professor, overlæge, dr.med.

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

6

|

ANNONCER

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

Hvad skal du efter sommerferien?
.dk.

Course Assistant Position with DIS – Summer Session
DIS-Study Abroad in Scandinavia is looking for a course assistant for the course “Human
Health & Disease: A Clinical Approach” from Tuesday June 14 to Friday July 1.
This course is taken by second or third year undergraduate American University students
who would like to attend medical school once receiving their bachelors. These students
come to Copenhagen to study abroad for three weeks where they take Human Health and
Disease: A Clinical Approach with DIS.
In the course, they learn about the most important human diseases, their diagnosis and
treatment, and the clinical working methods of physicians. One of the main goals of the
program is for students to gain a perspective of the role of the physician.
The class is taught by doctors and specialists from Copenhagen area hospitals. The course
itself is located at DIS, except for a few sessions held at CAMES at Herlev Hospital. Classes
occur every day for 2-4 hour time blocks.
The second week (Monday- Friday) of this course will have a study tour component to
Berlin. It is not expected that you take part in this tour, but it would be a plus if you can.
Some of the Course Assistant's responsibilities:
•
•
•
•

Grading all student assignments. There are approximately 20 students in the class.
To be present in all of the classes throughout the course
Serve as the connecting link from one class to the next
Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course
assistant’s responsibility to act as the main contact with students and assist with
their questions.

•
•
•

FORDYBELSE I BANEBRYDENDE HJERNEFORSKNING?
SKRIVE SPECIALE PÅ SPÆNDENDE DATA?
FORSKNINGSÅR PÅ RIGSHOSPITALET?

På Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet søger vi en medicinstuderende
til et forskningsår med start i juli-september 2022 på BrainDrugs-Depression projektet.
Vi undersøger med EEG, MR og PET forhold i hjernen, samt målbare stoffer i blodet, genetik,
psykosociale forhold og andre faktorer, som kan bruges til at forudsige, hvilken effekt og
hvilke bivirkninger en person med depression vil have af behandling med samtaleterapi
og medicin, samt forstå den underliggende neurobiologi og dets relation til psykosociale
forhold.
Baggrunden for undersøgelsen er, at der er stor forskel på, hvor godt psykoterapi og
antidepressiv medicin virker hos den enkelte patient. Overordnede er formålet at finde
markører, der i fremtiden kan målrette behandlingen til den enkelte patient og give bedre
og hurtigere hjælp. #personligmedicin
Vi tilbyder et socialt og internationalt forskningsmiljø i en stor forskergruppe med bl.a.
fællesundervisning og journal clubs. Vi har stor erfaring med studerende af forskellige
fagligheder tilknyttede. Du vil arbejde tæt sammen med og blive oplært af neurologer,
psykiatere og psykologer på projektet og være en del af en større forskergruppe på NRU
(www.nru.dk).
Dine arbejdsopgaver vil bestå i at rekruttere patienter, udføre psykiatrisk og neurologisk
undersøgelser, udføre MR og vurder billederne, samt assistenter ved PET-skanninger.
Der er supervision og god mulighed for at lære kliniske færdigheder og se variationen i
psykopatologi ved depression og komorbide lidelser.
Sideløbende vil du fordybe dig i dit eget selvstændigt projekt, hvor du vil analysere og
fortolke allerede indsamlet data, som skrives sammen til dit kandidatspeciale og fremlægges
som oplæg og som poster ved møder. Afhængigt af resultater og indsats kan dette resulter
i en selvstændig publikation.

Salary is 156 per. hour + hourly to correct assignments.

Specialeemner kan f.eks. være relationen mellem søvn og serotonin i hjernen, om EEG kan
forudsige bivirkninger ved SSRI, kønsforskelle i symptomatologi, p-piller, og opvækst forhold.
Du er meget velkommen til at komme med en ide eller et emne og vi kan se om vi har data
til det. Din hovedvejleder vil være professor Martin Balslev Jørgensen på Psykiatrisk Center
København. Dagligdagen er på Rigshospitalet med supervision af ph.d.-studerende Kristian
Reveles Jensen og i et team med andre medicinstuderende og psykologer.

For more information or to apply (letter of interest and CV), please contact:
Philippa Carey
Science & Health Program Coordinator
pc@dis.dk
+45 3376 5477 (direct) or +45 3067 1003 (mobile)

Ideelt er du på kandidatdelen og vi ser gerne 12 måneders ansættelse. Dette er ofte et halvt
års orlov og forskningssemesteret. Vi søger et stipendie til dig og du får 10.000 kr. per måned.
Ansøgningsfrist den 1. juni.
Send en kort ansøgning inkl. CV til kristian.reveles.jensen@nru.dk med ”Skolar” i emnefeltet.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristian ( 31787675).

Requirements:
•
You are expected to be reasonably good at English.
•
You must have completed at least 6th semester of Medical School in order to be
considered.

DIS is a non-profit, self-governing educational foundation that since 1959 has offered high
quality study abroad programs, taught in English, in Copenhagen. The DIS students are
American undergraduates (3rd or 4th year) from most or more selective U.S. universities.
DIS has cooperation agreements with approximately 170 US universities. 900-1000 students
enroll per semester. More than 160 challenging courses are offered within a diverse
curriculum. Course integrated study tours throughout Europe and diverse housing options
add experiential learning and cultural immersion to the program.

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

Very Brief Advice (VBA) er et evidensbaseret tiltag udviklet i
England for sundshedsarbejdere og er velegnet til at rekruttere
rygere til rygestopforløb. Fordelen ved VBA er, at det ikker kræver
viden om rygestop eller helbredseffekter ved rygning for at kunne
gennemføre det. Metoden tager 30 sekunder og er bygget op om
tre enkle trin:
•
•
•

ASK: Spørg til rygestatus
ADVICE: Oplys om, at rådgivning øger chancen for rygestop
ACT: Henvis til et kommunalt rygestopstilbud, hvis borgeren
er interesseret.

På baggrund af de positive resultater fra VBA har vi på
redaktionen glæden af at kunne introducere et spændende nyt
projekt som vi kalder:

VERY BRIEF MOKVICE (VBM)
Studier har vist, at de medicinstuderende der ikke læser MOK
får meget færre fede jobtilbud og halvambitiøse gøglede
indslag. Manglen på disse er kraftigt forbundet med mavesår
og kardiovaskulære lidelser. Det prøver VBM at gøre noget ved
med tre enkle trin du kan gennemgå med din læsemakker i
kaffepausen:
•

ASK: Spørg om vedkommende læser MOK

•

ADVICE: Oplys om, at MOK-læsere i gennemsnit får
højere karakterer, flere venner og en længere forventet
levetid

•

ACT: Henvis til mok.dk
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Studentermedhjælpere til simulations- og uddannelsescenter søges til CAMES - Herlev Hospital
Er du medicinstuderende og på udkig efter verdens bedste studiejob?
Synes du, at medicinsk simulation lyder spændende?
Brænder du for uddannelse af sundhedsfagligt personale?
Hvis du kan sige ja til ét af ovenstående udsagn, så er du måske vores nye kollega, da
CAMES Herlev søger 15 nye studentermedhjælpere til vores studentergruppe med start
ultimo august 2022.
Om jobbet:
•
At være operatør på vores computerstyrede dukker under simulationer for bl.a.
KBU-læger, anæstesilæger og sygeplejersker fra forskellige specialer. Det vil sige, at
du taler for ”patienten”, styrer de fysiologiske parametre og håndterer simulationen,
alt efter hvordan scenarierne udvikler sig
•
At være figurant (patient eller pårørende) ved full scale simulationer for
sundhedsfagligt personale, dvs. du agerer i forskellige ”roller” efter scenariemanuskript
•
En række praktiske opgaver fx opstilling og oprydning efter simulationer/workshops
•
Tæt sparrings- og samarbejdspar tner for engagerende under visere/
simulationsinstruktører
•
En unik mulighed for at indgå i et studierelevant, lærerigt og spændende
sundhedsfagligt miljø, hvor du møder dine kommende kollegaer fra klinikken
•
Gode muligheder for udvikling under ansættelsen med oplæring til forskellige
specialfunktioner og et stort personligt læringsmæssigt udbytte
•
Grundig oplæring til de forskellige opgaver
Om os
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) samler Region
Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk
og kirurgisk simulation.
CAMES er organiseret som en del af Center for HRU i Region Hovedstaden. Vi udbyder en
lang række forskellige uddannelses- og kursusaktiviteter for sundhedsprofessionelle og er
engageret i mange udviklings- og forskningsprojekter indenfor simulationsbaseret læring
i sundhedsvæsenet.
CAMES Herlev er en tværfaglig arbejdsplads med ca. 40 engagerede medarbejdere, der
tæller bl.a. læger, sygeplejersker, psykolog, kommunikationskonsulenter, antropologer,
administrativt personale, tekniker samt et stort antal eksterne undervisere. Studentergruppen
tæller 40 medicinstuderende.
Vi forventer, at du:
•
Er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse
•
Har basale it- kundskaber og lidt snilde til at håndtere vores IT- og simulationsudstyr
•
Har et godt overblik og en god portion ordenssans
•
Er nysgerrig og udadvendt - og har en ”skuespiller” gemt i maven
•
Er serviceminded og imødekommende overfor vores mange kursister og
medarbejdere
•
Har evnen til at tænke kreativt og løsningsorienteret, hvis der opstår uforudsete ting
under kurserne
Det er en fordel, hvis du har afsluttet 2. semester, men det er ikke et absolut krav.
Det er nødvendigt, at du kan deltage:
•
Ved en ansættelsessamtale på CAMES Herlev d. 31. maj eller 1. juni i tidsrummet
mellem kl. 16 og 21 – skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst
•
Til introduktionsaftener d. 30. + 31. august kl. 16-21 på CAMES, Herlev
•
Til holdmøde d. 8. september kl. 17 på CAMES, Herlev
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst, og du får løn under oplæring.
Du skal kunne tage minimum 10 vagter per semester. Det kan dog sagtens blive til mange
flere vagter.
Arbejdet foregår oftest inden for normal arbejdstid (kl. 8-16) på hverdage og primært på
CAMES Herlev på 25. etage på Herlev Hospital, men vi dækker også en del vagter/opgaver
ude af huset.
Bemærk, at du bliver ansat på CAMES, Herlev og ikke vores afdeling på Rigshospitalet.
Ansøgningsprocedure
Du søger stillingen ved at uploade din ansøgning og CV i vores elektroniske
rekrutteringssystem, hvor du skriver lidt om dig selv, dit semestertrin, dine interesser på
studiet samt evt. andre jobs.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. maj 2022 kl. 12.00.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte holdformand Camilla Meno
Kristensen på holdformanddims@gmail.com eller teamkoordinator Eva Thomas, mobil
3031 8251.
Læs mere om CAMES på www.regionh.dk/CAMES eller vores facebook profil (www.facebook.
com/CAMES.regionh/).

“J e g e r im o d c y k e lh je lm e . J e g s y n e s a t c y k e ls p o r t e n e r
b le v e t fa t t ig e re v e d a t m a n ik k e læ n g e re k a n s e a n s ig t e r n e .”
Forskningsårsstuderende til klinisk forskning inden
for kardiologi/nefrologi
Nefrologisk afdeling på Rigshospitalet søger en medicinstuderende med interesse for
kardiologi og nefrologi til et 1-årigt scholarstipendie.
Baggrund:
Nyresvigt er i alle former forbundet med betydeligt øget risiko for hjertekarsygdom. Patienter
med nyresvigt er gennem årtier blevet ekskluderet fra deltagelse i større kliniske studier,
hvorfor evidensen bag selv udbredt kardiovaskulær behandling fortsat er behæftet med
usikkerhed.
Om jobbet:
Du vil blive tilknyttet forskningsenheden på Nefrologisk Afdeling på Righospitalet hvor du
vil få plads i en større gruppe af PhD- og forskningsårsstuderende. Projektet gennemføres
i samarbejde med forskningsenheden på hjertemedicinsk afdeling på Herlev-Gentofte
Hospital.
Du vil stå for gennemførelsen af et klinisk forskningsprojekt med det formål, at undersøge
SGLT2-hæmmeres effekt på blodvolumen hos patienter med kronisk nyresvigt og diabetes.
Sideløbende vil du, under tæt vejledning, blive oplært i registerforskning, herunder statistiske
metoder, med henblik på at udfærdige en selvstændig videnskabelig artikel til publikation
samt anvendelse som bachelor- eller kandidatopgave.
Om dig:
•
Du er medicinstuderende og har færdiggjort 4. semester bachelor
•
Du er organiseret, engageret, arbejdsom, en god samarbejdspartner samt empatisk
og venlig over for deltagende patienter
•
Du kan starte i løbet af efteråret 2022 og være tilknyttet projektet 12 måneder frem.
Vi tilbyder:
•
Et samlet etårigt introduktionsforløb indenfor sundhedsvidenskabelig forskning
med oplæring i forskningsmetode, statistisk analyse, og praktisk arbejde relateret til
gennemførelse af et konkret forskningsprojekt
•
Ansættelse af 12 måneders varighed med løn (scholarstipendie 10.000 kr./md.)
•
Udarbejdelse af kandidat- eller bacheloropgave
•
En videnskabelig artikel som førsteforfatterskab samt mulighed for medforfatterskaber
•
Introduktion til og erfaring med klinisk lægemiddel- og registerbaseret forskning
•
Vejlederteam bestående af: Postdoc PhD Nicholas Carlson, Postdoc PhD Tobias
Bomholt, læge PhD-studerende Ellen Linnea Freese Ballegaard, klinisk lektor PhD
Morten Lamberts, klinisk lektor PhD Mads Hornum
Hvis ovenstående lyder som noget for dig, ser vi frem til at modtage din motiverede
ansøgning og CV. Ansøgning og spørgsmål rettes til nicholas.carlson.01@regionh.dk.

afholder

strikkeklub
Torsdag
d. 26. maj
kl. 16:00
I FADLs forhus

Alle er velkomne!
FADL giver aftensmad til medlemmer

