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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,
FADL, jobopslag målrettet medicinere og ikke mindst gøgl...
Når MOK bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens
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.

Tekno-torsdag den 15/9 i Studenterklubben.
Få din mate på beløbet og gå helt balalaica til umti-umti
musik til du dejser om
Basisgruppebazar mandag den 19/9 kl 16!!
Pas på blodsukkeret, hold det (mærsk)tårnhøjt.
HG-intro d. 19/9 kl. 15.30 med spisning
Semesterstartsfest 24/9 - Barbie tema

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

Skal du være en del af FADL’s repræsentantskab?
Tilmeld dig inden den 5. oktober på mit.fadl.dk!
FADL holder generalforsamling FREDAG den 21. oktober
i KLUBBEN.

Kys og kærlighed
Dit MOK

Laaaaang fredagsbar igen den 30/9! Hva?!
Jo, den er god nok.

UGENS INPUT

Pina colada øl er månedens øl - den er god
Skriv dette i kalenderen:
69-timers bar 27/10-30/10
Til denne lange fest er der mange forskellige temabarer.
Info om hvordan og hvornår man søger om at få en tema
bar kommer snarest muligt.
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U G E N S R E DA K T I O N

Åsne

Gabriela

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 42 samt ugen efter påske.

Marie

Sine

Ansvarshavende redaktør:
Maria Østberg
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: TT-udvalg (Jens Riis)
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PANUMS HELTE
Har du ligesom mig også undret dig over hvem alle de kloge mennesker, der har lagt navn til auditorierer på
Panum er? Bare rolig, her på MOK redaktionen har vi lavet en lille oversigt, så slipper du selv for ‘googl-ingen’.
Peter Ludvig Panum, 1820 - 1885
Manden er kendt læge og fysiolog – han modtog i 1953 ridderkorset for sit arbejde under kolerapandemierne.
Endvidere arbejdede han med forskning under mæslingepidemien på færøerne. Hvis denne teaser var for lidt
til dig, så hop ind på hjernekassen på P1 og brug en time på at høre om hans bedrifter i selskab med Peter
Lund Madsen.
Nielsine Nielsen, 1850 - 1916
Dejligt nemt at huske og smukt placeret i historiebøgerne som den første kvindelige læge i Danmark. Hun var
ydermere også den første kvinde til at søge om optagelse på universitet, hvilket medførte en længere debat.
I 1877 blev hun færdig som læge, hvor hun ønskede at arbejde mere akademisk. Men da det skabte videre
problemer for hende, endte hun som praktiserende læge og kvindesagsforkæmper – takket være hende er
vi nu 80% kvinder der læser medicin på KU, what a comeback.
Det store flotte auditorium der fryder Panums nye bygning er opkaldt efter Niels Kaj Jerne.
Niels Kaj Jerne, 1911 - 1994
Var dansk immunolog der i 1984 modtog Nobelprisen for forskning inden for specificiteten og kontrollen af
immunsystemet. Han står bag princippet bag monoklonale antistoffer.
Jerne droppede efter to år ud af fysik studiet for at studere medicin ved Københavns Universitet. Ydermere
er han beskrevet som en af det 20. århundredes mest betydningsfulde personer.
Einer Lundsgaard, 1934 - 1967
Dansk fysiolog der primært undersøgte den kemiske omsætning under muskelarbejde samt energikonservering.
Han udgav fra 1928 talrige fysiologiske lærerbøger der lagde bund for den danske lægeuddannelse.
Victor Haderup, 1845 - 1913
Nu har vi bevæget os ned mod tandlægernes imperium på Panum. Victor Haderup var nemlig kendt dansk
tandlæge. Vi må ikke undererkende at god mundhygijene også har stor betydning for vores sundhed.
Han udgav et tandskema for navngivning af tænder, der vel at mærke stadig anvendes! Er du på 1. eller 2.
semester kan du underholde dine odont-ven(ner) med denne lille fun-fact.
Jens Juul Holst, 1945 - ‘Still living legend’
Ej at forglemme Jens Juul Holst ‘the still living legend’ sidder på sit imperium og glæder sig til dele
hverdagsglæder ud til alle. Hvis du er i tvivl om hvorfor der er opkaldt et auditorie efter ham, så gå op og tag
en snak med ham, han deler glædeligt ud af sine successer.

Af Marie / MOK red.
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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.

Semesterjob i innovasions- og forskningsgruppen på
Neurointensiv Rigshospitalet
Vil du være med til at forebygge alvorlige hændelser hos vores patienter? Ønsker du
at deltage i overvågningen og udviklingen af et videomonitoreringssystem baseret på
kunstig intelligens?
Hvis du kan svare ja til ovenstående, så har vi brug for dig i vores ambitiøse forsknings- og
innovasionsprojekt. Vi er en velfungerende og social innovasions- og forskningsgruppe
bestående af ph.d.-studerende, læger, sygeplejersker, postdocs, projektsygeplejersker og
medicinstuderende, der arbejder sammen om kliniske innovative forskningsprojekter på
Neurointensiv afdeling i Rigshospitalets Nordfløj.
I innovationsenheden ønsker vi at udvikle nye løsninger og behandlingsmetoder i
tæt samarbejde med hospitalets klinikere, industrien og universiteter for at forbedre
patientbehandlingen.
Vores forskning omhandler hvordan teknologi og innovative løsninger kan hjælpe med
manglen på hænder i sundhedssektoren. Vi arbejder med at implementere innovativ
teknologi for at forebygge, optimere og forbedre patientbehandlingen.
Kvalifikationer
Du er pligtopfyldende, mødestabil, initiativrig, løsningsorienteret og god til samarbejde på
tværs af faggrupper og specialer.
Det er en fordel at have kendskab til klinisk forskning, men ikke et krav, og ideelt set er du
på kandidatdelen af medicinstudiet.
Vi tilbyder et timelønnet semesterjob fra cirka september til februar med forefaldende
arbejdsopgaver i forskningsgruppen. Du kommer til at have stor indflydelse på egen
arbejdstid i forhold til dit studie.
Opgaverne består i hjælp med dataindsamling og at gennemse videomateriale mhp.
udvikling af algoritme.
Vi sikrer, at du bliver lært grundigt op og bliver en del af det tætte samarbejde i innovasionsog forskningsgruppen.
Hvis du trives i innovasions- og forskningsgruppen og har interesse for yderligere forskning,
vil der være mulighed for forlængelse og/eller forskningsår – helt eller halvt - afhængig af
dine forskningsambitioner.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Søg nu, samtaler afholdes løbende
på Rigshospitalet.
Ansøgning og CV sendes til: charlotte.von.magius@regionh.dk tejs.jansen@regionh.dk
Ved spørgsmål kan du kontakte: overlæge, Tejs Jansen tejs.jansen@regionh.dk eller
projektleder Charlotte von Magius charlotte.von.magius@regionh.dk

JOB OPSLAG: 1 års forskningsstipendiat på afdelingen for Mave, Tarm og Leversygdomme, Herlev
Hospital
Vi søger:
En forskningsinteresseret medicinstuderende på kandidatdelen til at varetaget et lønnet
barselsvikariat, og viderekøre et lægemiddelforsøg med inklusion og opfølgning af patienter
på afdelingen for mave, tarm og leversygdomme. Patientmålgruppen er onkologiske
patienter der har fået en akut tarmbetændelse som følge af kræftbehandling. Patienterne
er oftest indlagte, dårlige og får lavet flere undersøgelser som bl.a. kikkertundersøgelse og
tarm ultralyd. Derfor forventer vi en studerende som kan have flere bolde i luften, har gå
på mod, og som gerne vil have en masse patientkontakt.
Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens læger og forskningssygeplejersker, og der vil
altid være hjælp at hente i den gastro-medicinske forskningsgruppe.
Vi tilbyder:
•
Dit eget delprojekt som du kan bruge til kandidatspecialet og som vi gerne ser bliver
publiceret i et internationalt tidsskrift
•
Medforfatterskab på hovedprojektet
•
Erfaring med lægemiddelforsøg
•
Stort indblik i håndtering af akut dårlige patienter, hvor du vil være med til at overvåge
og følge behandlingen tæt
•
Mulighed for oplæring i tarm ultralyd
•
Oplæring i at kunne tolke fund ved kikkertundersøgelser (koloskopi)
•
Tæt kontakt til vejleder og supervision
Start: gerne før januar 2023, eller snarest derefter. Ansættelse et år frem.
Motiveret ansøgning og CV sendes til Ph.D. studerende Emilie Dahl på: emilie.krisitne.
Dahl@regionh.dk
Frist: Vurderes løbende,
dog senest 1. oktober 2022.

Medicinstuderende søges til forskningsophold på
Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet
Er du interesseret i transplantations medicin og intern medicin og vil du gerne prøve
kræfter med forskning?
Viro-immunologisk forskningsenhed på Afdeling for Infektionssygdomme, Rigshospitalet,
søger 1 medicinstuderende til et spændende forskningsprojekt om incidens og prævalens
af osteoporose hos levertransplanterede. Studiet er en del af et større nationale prospektivt
studie The Danish comorbidity in liver transplant recipients study (DACOLT), der inkluderer
600 levertransplanterede patienter. I Danmark transplanteres 50-60 personer hvert år.
Optimering af kirurgi og immunsuppression har forbedret korttidsprognosen, men
langtidsprognosen er fortsat dårlig. Komorbiditet herunder metaboliske menes at være en
vigtig risikofaktor for morbiditet og mortalitet hos denne patientgruppe.
Du vil arbejde med egne data som skal indsamles fra journaler. Du har derfor mulighed
for at være en del af projektforløbet fra projektbeskrivelse til publikation. Selvfølgelig med
kyndig vejledning og støtte. Flere post. docs, ph.d.-studerende og medicinstuderende
arbejder aktuelt med DACOLT projektet.
Projektet kan laves som forskerperspektiv på 5. semester kandidat, men vi har god erfaring
med at studerende afsætter et helt forskningsår.
Vi kan tilbyde
•
Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om mindst en
førsteforfatterpublikation (kan bruges som kandidatspeciale) samt mulighed for
medforfatterskaber i de projekter du tager del i.
•
Statistikkurser på PhD-skolen (Opnå færdigheder i SAS eller R-programmeringssprog).
•
Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
•
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø (regelmæssige sociale
arrangementer) med 3 post.doc, 10 Ph.D-studerende og 4 medicinstuderende.
•
Nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
•
Træning i formidling af forskningsresultater og deltagelse i internationale konferencer.
Vi forventer at
•
Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt niveau
i forskningsgruppen.
•
Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret
del af din hverdag.
•
Du har afsluttet din bachelor.
Lyder det som noget for dig så send en motiveret ansøgning (ca. 1 side) + CV og
karakterudskrift til Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk og/eller malene.hove-skovsgaard@
regionh.dk.
Ansøgningsfrist er fredag d. 27/09.
Vi holder løbende samtaler. Du er velkommen til at ringe og høre nærmere.
Professor, overlæge, dr.med
Susanne Dam
Infektionsmedicinsk Klinik, 8632
Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk
Tlf: +45 3545 0859

Medicinstuderende søges til almen praksis tæt på
Hedehusene station
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med livet i almen praksis? Brænder du for den nære
patientkontakt? Vil du gerne have erfaring indenfor visitation og arbejdet i primærsektoren?
Er du måske en spændende mediciner? Så læs videre!
Vi søger en stud.med. med opstart snarest muligt til at hjælpe vores sygeplejerske med
hendes arbejdsopgaver.
Om os:
Vi er en solopraksis med læge Elena og Dorte som sygeplejerske. Der er løbende KBUlæger ansat. Vi holder til lige ved Hedehusene station, hvor der kører tog direkte til og fra
Nørreport. Vi har en bred skare af patienter fra børnefamilier til kronikere og alt derimellem.
Vi kan tilbyde et godt og nært arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og lærer af hinanden.
Om jobbet:
Vi ønsker du kan starte så snart som muligt. Timer laves efter aftale, men gerne 3-4 timer ad
gangen et par gange om ugen. Vi tilbyder oplæring og supervision ved behov. Vi kan tilbyde
oplæring indenfor telefonvisitation, receptfornyelser, vaccinationer og blodprøvetagning
med mulighed for på sigt at få flere arbejdsopgaver, hvis du ønsker det.
Om dig:
Du går på medicinstudiet og har lyst til at blive udfordret i en spændende og lærerig
hverdag. Du ønsker patientkontakt. Optimalt går du på slutningen af din bachelor eller
starten af din kandidat.
Lyder det som noget for dig?
Send en motiveret ansøgning til Elena Jakobsen på e-mail: elenajakobsen@hotmail.com
inden 28. september.
Du er velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål vedrørende jobbet.
Vi glæder os til at høre fra dig!

ANNONCER
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Medicinstuderende søges til Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital

Modtage-assistent til Akutafdelingen på Holbæk
Sygehus

Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger medicinstuderende til et nyt
hold af forskningsassistenter. Ansættelsen er timelønnet.

Om jobbet
Vil du være i front? Kunne du tænke dig at modtage den akutte eller tilskadekomne patient?
Vil du være med til at højne kvaliteten i Akutafdelingen? Så kig her!
Vi søger fagligt funderede studerende med god energi, smil på læben og empati til at
varetage en ny funktion i Akutafdelingen på Holbæk Sygehus.

Vi forsker inden for et bredt felt af lungemedicin og arbejder med både kliniske og
registerstudier. Vi søger forskningsinteresserede medicinstuderende til at hjælpe med
forskellige projekter indenfor lungemedicin.
Du vil som medicinstuderende blive knyttet til vores forskerteam og få vejledning fra erfarne
kolleger og løbende supervision på de projekter, du bliver involveret i.
Vi forventer af dig, at
•
Du har stor interesse for forskning
•
Du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver
•
Du kan arbejde selvstændigt under kyndig vejledning
Arbejdsopgaver
•
Informere og indhente samtykke
•
Inklusion af patienter til forskningsprojekter
•
Registrere data i et databaseprogram
Løn og ansættelse
Timeløn svarer til FADLs lønsatser for forskningsansat: https://mit.fadl.dk/medlemssystem/
web_satser/web_satser_for01.php. Arbejdstiden forventes at være ca. 10 timer pr uge.
Erfaring med forskningsarbejde er et stort plus, men ikke et krav.
Der er ingen semesterkrav.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Motiveret ansøgning samt CV sendes til holdleder Valdemar Rømer på mail valdemar.
roemer@regionh.dk.

Medicinstuderende (fra 3.semester) søges til Almen
praksis: Lægerne Herlev Midtby I/S
Hvis du er en positiv, uformel og glad medicinstuderende med lyst til at arbejde i en almen
praksis, er det helt sikkert dig, vi søger til vores medicinerhold. Vores klinik er kendetegnet
ved kombinationen af godt humør, høj faglighed og stor tryghed.
Vi håber at kunne etablere et medicinerhold bestående af i alt 4 friske medicinstuderende,
hvor hver enkelt møder 1 dag om ugen. Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt bestå af
sekretærarbejde i form af telefonvisitation, men også hjælp til laboratoriearbejde, vaccination
samt lette konsultationer med fx halspodninger og CRP.
Vores klinik består af to kompagnoner (Anders og Sita), to sygeplejersker, en jordemoder, en
fysioterapeut samt en lægesekretær. Derudover har vi 1-2 uddannelseslæger. I hverdagen
vil du altid opleve en uformel og afslappet stemning, hvor vi griner meget sammen – og
du vil aldrig opleve en lukket dør.
Ansættelsestype
Fast timelønnet ansættelse med løn efter overenskomst som anbefalet af FADL.
Ansættelsesstart
Snarest muligt
Timeantal
En ugentlig arbejdsdag på 4-5 timer per medarbejder på holdet (aftales indbyrdes på holdet).
Arbejdstid fra kl. 8.00.
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Dine opgaver omfatter bl.a.
•
Modtage patienter fra venteværelset og ambulancen.
•
Byde patienter og deres pårørende velkommen, og ledsage dem til den tildelte
behandlingsstue.
•
Sætte monitorering på, måle vitale parametre og dokumentere i Sundhedsplatformen.
•
Erkende livstruende tilstande.
•
Erkende behov for og iværksætte isolation.
•
Indgå i tæt samarbejde med den koordinerende sygeplejerske i Akutafdelingen
samt øvrige personale.
Vi forventer at du:
•
Er indskrevet på medicinstudiet og har bestået min. 4. semester på bacheloren eller
er sygeplejestuderende og i gang med 6. semesters praktik (bestået 5. semester).
•
Har min. 200 timer erfaring i plejen på et somatisk sengeafsnit eller i en akutmodtagelse
(fx som SPV eller lignende).
•
Behersker BLS, ABCDE, ISBAR og closed-loop kommunikation.
•
Behersker anvendelsen af hygiejne- og isolationsretningslinjer.
•
Behersker dansk i skrift og tale.
•
Er omstillingsparat og kan arbejde under pres.
•
Arbejder ansvarsbevidst og reflekterer over din opgaveløsning.
•
Kan arbejde sammen med andre for at løse en fælles opgave.
Vi forventer, at du dækker min. 2 vagter hver måned i tidsrum 14 til 22 alle ugens dage med
mulighed for flere vagter efter individuel aftale.
Vi tilbyder:
•
Grundig teoretisk og praktisk oplæring til funktionen
•
Aflønning i henhold til gældende overenskomst
•
Indflydelse på din vagtplan
•
Direkte adgang til vagtplanen via app og hjemmeside
•
Spændende opgaver i et intenst arbejdsområde
•
Indblik i akutafdelingens arbejde
•
Ekstraordinær læring ved siden af opgaveløsningen
•
Adgang til simulationstræning, sparring og faglig udvikling for studerende, ansat i
Personalebørsen Holbæk Sygehus
•
Tværfagligt netværk med mange faggrupper og specialister
Ansøgning og kontakt
Ansættelsen vil organisatorisk være i vores Personalebørs, som er det interne vikarbureau
på Holbæk Sygehus. Du vil fagligt referere til afdelingsledelsen i Akutafdelingen.
Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, så det er tilpasset din hverdag som studerende.
Tøv derfor ikke med at indsende ansøgning.
Ansøgningsfrist er den 31. oktober 2022 kl. 12.
Spørgsmål og kort ansøgning samt CV rettes til:
Claus Vive Payton Dyrting
Administrativ Koordinator
cldy@regionsjaelland.dk
Personalebørsen og Læringslab
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Øvrige kommentarer
•
Du skal have færdiggjort 3. semester
•
At du har mod på at lære de varierende arbejdsopgaver i almen praksis.
Ansøgningen
•
Hvis du har spørgsmål inden ansøgning, så skriv endelig til os.
•
Maks. 1 A4-side (+ evt CV og reference)
•
Send til mail: laegerne@lhmb.dk
Hvis du vil være en del af en fantastisk klinik og samtidig få super relevant erfaring og
noget brugbart på CVét, så send endelig en ansøgning – og bed din studiekammerat om
at gøre det samme.
Med venlig hilsen
Lægerne Herlev Midtby
Sita Thilsted og
Anders Vangkilde
Herlev Ringvej 2C
2730 Herlev
ww.lhmb.dk

Flad stenbidderrogn er ked af ikke må komme på dåse
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BASISGRUPPER

UAEM København søger nye frivillige!

Ansøgning til hold 7731 - lægevikarhold

Onsdag den 21. September kl. 16.45, Mærsk Tårnet lokale 13.1.83

Ortopædkirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød søger helt nyt
lægevikarhold.

Kom til vores intromøde og hør mere omkring vores arbejde

HVEM ER VI?
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en aktivitetsgruppe i IMCC og en global
studenterorganisation, som kæmper for lige adgang til medicin. Vi mener, at udvikling af
medicin bør ske med udgangspunkt i patienters behov fremfor profit. Det betyder, at der bør
forskes og udvikles medicin til de sygdomme, der gør folk mest syge og slår flest mennesker
ihjel, fremfor hvilken medicin, der kan tjenes flest penge på.
I dag mangler millioner af mennesker verden over adgang til livsvigtig medicin. Vi arbejder
for at få universiteter, forskere og beslutningstagere til at skabe universel adgang til den
medicin, som industrien sælger. Vi vil have danske universiteter og politikere til at kræve,
at offentlig forskning kommer samfundet til gavn.
Det handler bl.a. om at sikre en mere fair pris for ny medicin, mere gennemsigtighed i
prissætningen af ny medicin generelt, og et nyt system til medicinsk innovation, der baserer
sig på patienternes behov fremfor investorernes bundlinje.

Arbejdsopgaver:
•
Blanding, administration samt dokumentation af IV-medicin, primært IV-AB
•
Bestilling og opfølgning på blodprøve kontroller i forbindelse med IV-AB
behandlingen i samarbejde med afdelingens læger
•
Anlæggelse af PVK, urin kath, ernærings sonde – blodprøvetagning, fx A-gas mm
•
Vurdering af patienter med forhøjet EWS (fx enkeltscore 3 på ét parameter, EWS
5), hvis plejepersonalet har behov for det
•
Mulighed for journalskrivning på nys indlagte patienter, skadestuearbejde (fx
suturering) og andre almene opgaver
Arbejdstid:
2 personer i dagtid fra kl. 6.30 – 14.30 (8 timer) og 1 vagt om aftenen fra kl. 17 – 00.30
(7½ time) – alle ugens dage.
Periode:
1. oktober 2022 (meget gerne tidligere, hvis muligt). Vi forventer at ordningen fortsætter
efter en testperiode på 3 måneder.
Oplæring:
Sygehuset tilbyder basal færdighedstræning som forberedelse til OSCE-eksamen som
simulationstræning, fx A-punktur (tagning og analyse), PVK-anlæggelse,væsketerapi,
venepuntur, suturering mm. Derudover tilbydes IV-kursus
Løn:
Efter FADLs Lægevikaroverenskomst
Krav:
Se stillingsopslag på din vagtprofil

Stud.med. cases
Af Maria // MOK-red.

NY CASEBOG MED HISTORIER OM OPLEVELSER HOS EN STUD.MED.
Stud.med. cases gennemgår med en klinisk, case-baseret tankegang de hyppigste og værste scenarier inden for livet som
stud.med. - herunder alt fra læsemakkerproblematikker over ildelugtende madpakker til familiemedlemmer med udslæt
(eller andet klamt) der skal tjekkes.
Historierne er tilpasset medicinstuderende og deres pårørende, og de beskriver situationer, man vil kunne møde som
studerende i klinik, som lægevikar og som stud.med. til familiefødselsdag - læseren er selv hovedpersonen.
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Stud.med. cases kan med fordel anvendes som supplement til akavede situationer, for at øve den tankegang, hvor
differentialdiagnostik, udredning og behandling følges op af relevant optagelse af anamnese, valg af undersøgelser og
kommunikation med patienten.
Bogen er skrevet af medicinstuderende, og alle cases er taget ud fra virkelige begivenheder.
Det skal sige, at illustrationerne ikke er 1:1 korrekte gengivelser af scenarierne, men er i stedet skematiske og
forsimplede, så de på pædagogisk vis letter forståelsen af de akavede forhold. Samtidig lagres de enkle illustrationer let i
hukommelsen og kan være en hjælp, når man sidder i lignende situationer og prøver at generindre.
Den digitale version kan tilgås fra PC og mobile enheder, og gør det nemt at søge i værket, samt at se videoklip og
illustrationer i stort format. 3D-briller kan tilkøbes i Acedemic Books, henvendelse skal ske i skranken.

Vis mindre

STUDENTERTILBUD
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VIL DU VÆRE EN DEL AF MOK-REDAKTIONEN?
Er du også mest til kvantitetsjournalistik? Føler du dig
cancelled i SAU-undervisningen? Eller vil du bare have et
lokalt safe-space med hyggegaranti hver mandag?
Søg om at lave skoleblad med os!
Vi laver MOK hver mandag eftermiddag , og her er der
plads til alt fra spontane, tømmermændsramte indfald til
bachelorprojekt-ideen, som aldrig blev til noget.
Du behøver ingen forudsætninger for at være med, udover
følgende:
Have lyst til at være med
Have tid mandag eftermiddage
Være god til at købe og indtage snacks
Skriv til mok@mok.dk med CPR-nummer, kode til mitID og
et par ord om dig selv selv. Vi vil også gerne høre lidt om
din favoritfont, yndlingsfisk og holdning til norsk poesi.

Knus fra din MOK-redaktion

