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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.

FADLS STRIKKEKLUB // vol. 4 - nu på torsdag d. 26/5-22!
KRISTUS FAREDE TIL HIMLEN. NYD DIN FRIDAG.
MOK går på sommerferie næste mandag, så skal du nå at
have noget med i MOK så send det senest på mandag d.
30/5 kl. 12!
Generalforsamling i studenterklubben d. 30/5
- i forlængelse af mandagsmøde!
Husk tilmeldingsfrist til kurser d. 1/6.

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

Husk gode solpauser mellem eksamenslæsningen

Kys og kærlighed
Dit MOK

UGENS INPUT

STOP DUMPING I KØGE BUGT!

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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Er du også pisse bange for at få de berygtede abekopper? OKAY MEN DET BURDE
DU VÆRE. En afrikansk virus er kommet ind over de danske grænser. Men hvem er
ophavsaben? Det kan vi kun gisne om. Bare rolig, virussen er sjældent dødelig, 1-3%,
men who’s to say at DU ikke er i den procentdel?! Ak, at dø af abekopper. Sikke en ende.
Hvis nu du ikke ender med at dø af det, hvad er det så du skal frygte? Abekopperne giver
dig både den nederen feber og muskelsmerter, de fleste af os kender fra corona, og et
lækkert udslæt a la skoldkopper. Mmmh. Bange for at blive udstødt? Isoleret? Selvfølgelig
er du det. Og med god grund.
Virussen smitter mellem mennesker, men kun gennem de bristede blærer på dit fine
udslæt, så hvis du er smittet nu må det være direkte fra kilden. Har DU været nærkontakt
til en abe for nyligt?! Tjek nyhedsbilledet de seneste to døgn herunder.

Sine, MOK/Red.

BREAKING: ABEKOPPER ER KOMMET TIL DANMARK

ABER SET TIL
SUPERLIGAFEJRING.
PROFESSOR ANBEFALER: “GÅ I
ISOLATION TIL DINE
SKORPER FALDER
AF.”
CHOKERET
DYREPASSER
TIVOLI-DIREKTØR
I KØBENHAVN
ZOO UDTALER: I I N T E R V I E W :
“MIN FORFÆNGELIGHED ER TRUET”

“BENJAMIN HAV
ER FAKTISK ABE
I FORKLÆDNING.”

KOP & KANDE
MEDARBEJDER
INFICERET.
SST MELDER UD:
SMID DINE KOPPER
I SKRALDESPANDEN!

REGERINGEN VIL
ÅBNE 6 POP-UP
CENTRE.
DYRLÆGER
ANSÆTTES TIL
DRIFT
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ANNONCER

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

.dk.

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.

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.

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.

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.

Forskningsårsstuderende søges til Anæstesiologisk
Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød med
start sommer/efterår 2022

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.

Vi søger 3 medicinstuderende til at indgå i et større forskningsprojekt, der omhandler den
perioperative optimering af ortopædkirurgiske problemstillinger med primært fokus på
ultralyds-assisteret regional anæstesi. Projektet kommer til at foregå i tæt samarbejde med
ortopædkirurgisk afdeling. Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget
forskningsemne, og vil komme til at indgå i den daglige afvikling af eget studie, samt flere
andre delprojekter indenfor området. Du forventes at kunne arbejde selvstændigt, såvel
som i samarbejde med afdelingens andre forskere. Du vil have en stor del af medindflydelse
på projektet, og vil blive tilknyttet et vejlederteam af erfarne forskere.
Vi tilbyder:
•
Ansættelse af 12 måneders varighed med løn (scholarstipendium 10.000 kr./md.)
•
Mulighed for kombination med 11. semesters forskerperspektiv
•
Udarbejdelse af kandidatopgave i anæstesiologi
•
Introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning inkl. artikelskrivning og
forskningsmetode
•
Forskningskursus på Nordsjællands Hospital
•
Introduktion og oplæring i brug af ultralydsscanning
•
Supervision ved erfarne forskere
•
Et sjovt og spændende forskningsmiljø blandt medicinstuderende og ph.d.studerende med rig mulighed for sparring

Kvalifikationer
Ansøgere med stor interesse for klinisk forskning i bl.a. kost foretrækkes. Derudover er det en
forudsætning, at du er god til at samarbejde, 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 nedenstående 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 bfh-fp-mealbox@regionh.dk
eller luise.helene.persson.kopp@regionh.dk snarest muligt.
Luise H. Persson Kopp og Christina M. Søgaard-Hansen
Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Tlf.nr.: 21 36 74 38

Vi stiler mod:
•
Minimum én publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med
dig som 1. forfatter
•
Yderligere mindst et medforfatterskab
Dine arbejdsopgaver:
•
Screening og inklusion af patienter
•
Randomisering og administration af forsøgsmedicin på operationsdagene
•
Hjælp til anlæggelse af ultralydsvejledte regionale blokader
•
Måling af kliniske effektmål i de forskellige del-projekter
•
Registrering af data fra studierne
Vi forventer:
•
Interesse indenfor anæstesiologi og/eller ortopædkirurgi
•
God energi og gode samarbejdsevner
•
Medicinstuderende på kandidatdelen
Afdelingen forsker primært i regional anæstesi og arbejder i øjeblikket med flere projekter
inden for perifere nerveblokader som perioperativ smertelindring. Vores forskningsgruppe
omfatter specialister inden for anæstesiologi, ortopædkirurgi, akutmedicin og statistik. Vi har
stor viden inden for forskningsmetodologi og har erfaring med at udføre store multicenter
randomiserede kontrollerede forsøg, observationelle kohortestudier og systematiske
reviews. Vi har således mulighed for at bistå med alt den nødvendige vejledning, som du
har brug for i dit forskningsprojekt
Ansøgning:
Hvis det lyder som noget for dig, så send en motiveret ansøgning (1 A4 side) og et kort CV
(1 A4 side) til kai.henrik.wiborg.lange@regionh.dk inden den 15. juni 2022.
For yderligere information:
Professor, dr.med. Kai Lange – kai.henrik.wiborg.lange@regionh.dk
Overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d. Lars Hyldborg Lundstrøm lars.hyldborg.
lundstroem.02@regionh.dk

Medicinstuderende søges som
medhjælper i klinisk forskningsenhed, Afdeling for
Kræftbehandling,
Herlev hospital
Vi søger en engageret, fleksibel og selvstændig medicinstuderende til at hjælpe med
indtastningsarbejde til de kliniske behandlingsforsøg i Afdeling for Kræftbehandling
på Herlev hospital. Vi er et team af læger og sygeplejersker, der arbejder med kliniske
behandlingsforsøg og til dette ønsker vi nu hjælp fra en eller flere medicinstuderende til at
varetage nogle af de opgaver der er forbundet ved behandlingsforsøgene.
De behandlingsforsøg du vil blive involveret i, er investigator-initierede forsøg, hvor lægerne
på afdelingen har planlagt hvilke kliniske oplysninger der skal indtastes i RedCap databasen
for forsøget. Du vil få en grundig oplæring inden du starter indtastning i databaserne. Det
er stor fordel at kende sundhedsplatformen.
Arbejdsopgaverne består i at fremfinde kliniske oplysninger i sundhedsplatformen med
henblik på indtastning i RedCap databasen. Arbejdet vil foregå i afdeling for Kræftbehandling,
Klinisk forskningsenhed. Der er en rigtig god mulighed for fleksibilitet i arbejdet.
Hvis du ønsker at høre mere om arbejdet, er du velkommen til at kontakte afdelingslæge
Rikke Løvendahl Eefsen, ved spørgsmål om stillingen. Send venligst en motiveret ansøgning
og CV til rikke.helene.loevendahl.eefsen@regionh.dk med ansøgningsfrist den 7.juni 2022.
Ansættelsessamtaler vil foregå herefter.
Du aflønnes på timebasis på HK-overenskomst
med en timeløn på 139,34 DKK/time.

ANNONCER

Studentermedarbejdere til Avanceret teknisk simulation for sundhedspersonale til CAMES Rigshospitalet
Nu har du muligheden for at arbejde med over 20 medicinske og kirurgiske procedurer.
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation Rigshospitalet (CAMES-RH) har
brug for 4 nye studentermedarbejdere pr. 15.08.2022. Vi søger derfor engagerede, sociale
og aktive studerende til at indgå i vores lille hyggelige simulationsgruppe.
CAMES samler Region Hovedstadens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter
indenfor medicinsk og kirurgisk simulation. Målet med alle CAMES-aktiviteter er at øge
kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Den simulationsbaserede træning af
læger og andet sundhedspersonale på CAMES-RH er primært en forberedelse til kliniske
procedure i et trygt læringsmiljø. CAMES-slogan er “Man øver sig før man udfører proceduren
på patienten.”
Hvad kan vi tilbyde:
•
Avanceret simulationsudstyr og kendskab til mange medicinske og kirurgiske
procedurer
•
Arbejdsplads ved Rigshospitalet
•
Altid weekend og helligdagsfri samt fri i sommerferien
•
Overenskomstsikret god løn for simulationsansatte og meget fleksible arbejdstider
•
Gode muligheder for at deltage i forskningsgrupper eller andet forskningsarbejde
•
En hyggelig studentergruppe, hvor vi tager os godt af hinanden
Om jobbet:
Arbejdsopgaverne for CAMES-RH studentermedarbejdere i simulationsgruppen består
primært i at assistere og hjælpe kursister under simulationsbaseret selvtræning (til fx gastro-,
kolo-, bronko- eller laparoskopi), så kursisten får den nødvendige hjælp og ekstra tips eller
tricks til at optimere sin selvtræning.
Du vil være bindeleddet til mange af speciallægerne for vores kurser, og bistå dem ved
tekniske problemer eller andet forfaldende arbejde. Ellers hjælper du til med at klargøre og
vedligeholde udstyr og lokaler samt bistår de fastansatte i andet forefaldende arbejde efter
behov. Der vil være mulighed for selv at øve på udstyret og træne sine egne færdigheder.
En anden vigtig funktion er, at yde service for vores mange gæster med fx at sørge for
forplejning, kaffe, oprydning, tømning af opvaskemaskine osv.
Vores aktiviteter indenfor simulationsbaseret færdighedstræning foregår i CAMES-RH ’s
nyindrettede lokaler i Ryesgade 53B på Rigshospitalet.
Jobbet er meget selvstændigt og kræver en vis sans for struktur. Det er vigtigt, at du kan
træde i en professionel rolle overfor færdiguddannede læger, og kunne vejlede dem rigtigt.
Du oplæres grundigt i de relevante procedurer og opgaver. Når du har opnået erfaring med
opgaverne, kan du blive tilbudt en tovholderfunktion.
Ligesom de øvrige ansatte i gruppen refererer du til Teamkoordinator Therese MøllerAndersen.
Om os:
CAMES er organiseret som en del af Center for HRU i Region Hovedstaden. Vi udbyder
mange forskellige kurser, driver en vifte af udviklingsprojekter samt en masse forskning
indenfor simulationsbaseret læring i sundhedsvæsenet. Vi er en tværfaglig arbejdsplads
med læger, sygeplejersker, SOSU, fysioterapeuter, ingeniører, magistre, psykologer og
HK’ere foruden vores studentermedarbejdere. Ud over simulationsgruppen, har vi også
en gruppe studenterundervisere på CAMES-RH, som beskæftiger sig med undervisning
på medicinstudiet, samt en gruppe ansat ved CAMES-Herlev, som assisterer ved full-scale
simulation. CAMES bedriver udvikling og innovation og har derfor en ret omskiftelig hverdag
med jævnlige ændringer, nye opgaver og kolleger samt mange samarbejdspartnere. Vi er
ambitiøse på kvaliteten af det, som vi leverer hver især og sammen.
Om dig:
Du er medicinstuderende på bachelordelen og har minimum bestået 3. semester. Du er
interesseret i praktiske procedurer med særlig vægt på kirurgiske procedurer, teknik og IT,
simulation, facilitering og feedback. Du har gode samarbejdsevner, er struktureret og kan
udvise stor fleksibilitet og holde mange bolde i luften. Du skal også have lyst til at give god
service til både kursister og kursusledere.
På CAMES har vi en uformel omgangstone, og alle har gensidig respekt for hinanden. Vi
løser mange forskellige opgaver og lægger vægt pa mangfoldighed, så hvis du har kreative
evner, erfaringer med innovation eller andet, så hører vi også gerne om det i ansøgningen.
Løn og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FADL.
Du ansættes uden fast arbejdstid, som varierer over et semester, men i gennemsnit 6-8 timer
ugentligt. Arbejdstiden er fortrinsvis på hverdage i tidsrummet 08.00-20.00. Arbejdet fordeles
mellem ca. 15 studentermedarbejdere i en vagtplan, som forventes dækket.
For flere oplysninger kan du henvende dig til:
Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation, Rigshospitalet
Teamkoordinator Therese Møller-Andersen mail: therese.moeller-andersen.01@regionh.dk
eller Holdformand Anna Knudsen mail: anna.elisabeth.knudsen.01@regionh.dk
Ansøgningsprocedure:
Du kan kun ansøge via Region Hovedstaden, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger,
CV-oplysninger, resultatudskrift af din uddannelse samt skrive en motiveret ansøgning.
Der kan ikke ansøges på andre måder.
Du vil modtage en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.
Ansøgningsfrist: d. 12. juni. 2022.
Samtaler afholdes 21. juni 2022 – du bedes undervise ansættelsesudvalget i en ikke klinisk
færdighed i 5 minutter til samtalen. Desuden holder vi åbent hus for interesserede ansøgere
d. 8 og 9 juni kl. 14:00 til 16:00 begge dage.

|

Hvad skal du efter sommerferien?
•
•
•

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.
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.
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).

Medicinstuderende søges til forskning indenfor behandling af kræftsygdomme søges
Center for Surgical Science (CSS) på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge søger en
medicinstuderende med interesse for kirurgi, onkologi og translationel forskning. Er du
interesseret i at finde nye behandlingsformer for patienter med kræft, så har du muligheden
for det nu!
Vi er en stor forskningsenhed med mange igangværende projekter indenfor både klinisk
forskning, epidemiologisk forskning med anvendelse af big data, og laboratorieforskning.
Kirurgi er i dag den kurative behandling for mange kræftformer. Mange patienter, der
opereres for endetarmskræft, oplever senfølger efter deres operation, hvor de oplever
hyppige ukontrollable afføringer. Vi er ved at undersøge, om behandling med melatonin
kan lindre deres symptomer. Foruden at være døgnrytmehormon, påvirker melatoning de
melatonerge receptorer i tarmen og har en betændelsesdæmpende effekt. Studiet startede
med at inkludere patienter i efteråret 2021. Udover dette studie vil vi i sommeren 2022
begynde at inkludere patienter til et forsøg, hvor vi undersøger effekten af melatonin på
solskadet hud i samarbejde med dermatologisk afdeling på SUH i Roskilde.
Dit forløb bliver planlagt i detaljer ved din ansættelse og du vil få en grundig oplæring.
Vi tilbyder:
•
Løn under din ansættelse
•
Et godt forskningsmiljø med mere end 30 fuldtidsansatte forskere.
•
Mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave under dit ophold.
•
God mulighed for at få et førsteforfatterskab og op til flere medforfatterskaber
•
Erfaring klinisk forskning, artikelskrivning og deltagelse i forskningsretreats.
Vi forventer:
•
At du har bestået femte semester
•
At du kan være i afdelingen i ét år evt. i kombination med dit 11. semester
•
At du er ansvarlig, grundig og har gå-på-mod.
Det vil være en fordel hvis du har erfaring med blodprøvetagning, men er ikke et krav. Der
forventes opstart i løbet af august eller september efter nærmere aftale.
Er du interesseret i at læse mere om CSS og hvordan et typisk forløb for en skolar ser ud
hos os, kan du med fordel besøge vores hjemmeside: www.centerforsurgicalscience.dk
Har du ovenstående vakt din interesse, send da en ansøgning og CV (eller eventuelle
spørgsmål) til Jawad A. Zahid på jaza@regionsjaelland.dk

5

6

|

STUDENTERTILBUD

ANNONCER

Vil du gerne forske eller skrive opgave og er interesseret i neurokirurgi?
Så er det muligt at tage et forskningsår, skrive kandidatopgave eller bacheloropgave på
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, Rigshospitalet.
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).
Hvis du vil læse mere om forskningen på afdelingen så se her:
https://www.rigshospitalet.dk/english/departments/neuroscience-centre/department-ofneurosurgery/research/Documents/annualresearchreport_web_2021.pdf
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.
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.
Vi glæder os til at høre fra dig.

POV: forelæsning i
Einar Lundsgaard
kl. 17.38

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, 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

7. tilfælde af abekopper

*klubben er løbet tør for mælk*

HVORDAN
OG HVORNÅR
KAN DINE TILLIDSREPRÆSENTANTER
HJÆLPE DIG?
Dine tillidsrepræsentanter er ansat af Københavns Kredsforening. De
arbejder uafhængigt af vagtbureauet – og vil til hver en tid står klar
til at guide dig, hvis du har nogle spørgsmål omkring dine løn- og
arbejdsvilkår eller lytte til dig, hvis du oplever noget på arbejdspladsen.
Kontakt tillidsrepræsentanterne, hvis du:
•
•
•
•
•
•

Føler dig uretfærdigt behandlet af din arbejdsgiver
Skal forhandle ny ansættelse
Har spørgsmål om overenskomsten
Oplever et ubehageligt arbejdsmiljø eller en dårlig vagt
Ønsker en bisidder til klagesamtale eller tjenestelig samtale
Er i tvivl om du får udbetalt den rigtige løn

Vi repræsenterer dig som medlem og er ansat til at gøre dit arbejdsliv
fair og trygt.
Det er gennem en kontinuerlig kontakt med medlemmer som dig,
at vi har fået ordenlige arbejdsvilkår til medicinstuderende. Så
skriv endelig, hvis du oplever uretfærdigheder, det giver os som
fagforening en mulighed for at gøre vores job endnu bedre.
Vi har som tillidsrepræsentanter tavshedspligt. Hvis du har svært ved
at overkomme din studietid og føler dig presset af dine omgivelser,
så er vi til rådighed. Det samme gælder dårlige oplevelser med
kollegaer eller i mødet med patienter. Det kan være rart at snakke
med en person udefra og det er der rig mulighed for at gøre. Vi
mødes med medlemmer og kan også kontaktes på telefon.

Tillidsrepræsentanterne
kan kontaktes på

tillid@fadl.dk
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Svar med to ord skrives uden mellemrum

Af Maria // MOK-red.
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HENAD
5
En ikke-stødbar rytme
8
Slik du ikke skal spise for meget af, hvis du har hypertension
ACROSS
11
En finger bagi
5 En ikke-stødbar rytme
Hundegalskab
8 Slik du ikke skal spise for meget12af, hvis
du har hypertension
13
A
H1N1
11 En finger bagi
14
Store hænder, store fødder, dyb stemme, men ikke Hulken
12 Hundegalskab
15
En drik til 5 kr i Studenterklubben
13 A H1N1
14 Store hænder, store fødder, dyb17
stemme,
men ikke Hulken.
Håndledsfraktur
med volar vinkling
15 En drik til 5 kr i Studenterklubben,
skal omrystes
19 somTilstand
der kaninden
ramme lungesyge patienters fingre
17 En håndledsfraktur der hyppigst20
rammer
ældre
Ditde
stjernetegn,
hvis du har fødselsdag i dag
19 Tilstand der kan ramme lungesyge
patienters
fingre
21
Hvor holder MOK til henne?
20 Dit horoskop, hvis du har fødselsdag
dag
22 i Biomarkør
ved myokardienekrose
21 Hvor holder MOK til henne?
23
Hvor findes 7. tilfælde af Abekopper i DK?
22 Biomarkør ved myokardienekrose
NEDAD
23 Hvor findes 7. tilfælde af Abekopper i DK?
1
Den herlige kvinde på billedet
2
Sygdom forårsaget af treponema pallidum
DOWN
3
Når brudflader af knogler gnider mod hinanden
s://www.puzzle-maker.com/crossword_Free.cgi
4
Tilstand med svær proteinuri, hypoalbuminæmi og ødemer
6
Socialt medie, hvor du én gang i døgnet har 2 minutter til at lægge et billede op
7
Et højt elsket kursus på 4. semester
9
Blomst eller hudinfektion?
10
Behandlingen kan være SABA og LABA
16
Et syndrom hvor bl.a. moon face kan optræde
18
En klub-basker om en pige, sådan en fra...?

Send et billede af dit svar til mok@mok.dk senest mandag den 30.
maj kl 12:00 og vær med i lodtrækningen om 2. udgave af M&K.

