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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 før påske.

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside:Sofie den G

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

ONSDAG
MOK udkommer.
Infomøde om mindfullness s. 7
Kl. 17 Månedsmøde i MR

TORSDAG
Der er 334 dage til Stud.hus lukker
Hold 107 skal til rusintro på FADL

FREDAG
LAAANG fredagsbar - husk de skridsikre sko!

LØRDAG
Tømmerdrenge 
Lounge lige inden semesteret går rigtigt i gang.

SØNDAG
Revyen vælger sketches

MANDAG
MOK deadline 12.00

TIRSDAG
Sofie skal lugte helt til kl 15.00

OM MOK

MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med alt det, 
der kunne interessere en medicinstuderende som dig. MOK udkommer 
hver onsdag, 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 MOK-redaktionens opgave at fylde den overskydende plads i 
bladet med gøgl og pludselige indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes 
altid selv det er sjovt - Og det håber vi også du gør. 
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen 
til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads til 
dig i bladet. 

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

Kys og kærlighed
Dit MOK

 DET SKER I UGEN

UGENS MEME

UGENS REDAKTION

Anders (ansv. red) Andrea Mo JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin
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Den omstridte danske forsker og 
medicinalkritiker Peter Gøtzsche har 
mange tilhængere. Men mange ved nok 
ikke, hvad han i virkeligheden mener. 
Læs her hvad.

Det arabiske ordsprog 'Min fjendes fjende er min ven' 
passer om noget på den omstridte, kontroversielle 
og anerkendte medicinske metodeforsker professor 
Peter Gøtzsche, der i denne uge blev smidt ud af det 
berømte internationale forskernetværk Cochrane 
Collaboration.
Peter Gøtzsche har med sit korstog særligt i sine to 
bøger »Dødelig Medicin og organiseret kriminalitet: 
Hvordan medicinalindustrien har korrumperet 
sundhedsvæsenet« fra 2013 og »Dødelig Psykiatri og 
organiseret fornægtelse« fra 2015 skabt sig et følge af 
lyttende tilhængere, fordi han utvetydigt har lagt sig 
ud med store dele af det etablerede sundhedsvæsen 
og medicinalindustrien.
Den danske professor er i mange kredse og fora på 
nettet, der er samlet om en modstand mod læger, 
vacciner, medicin, medicinalindustrien og psykiatere, 
ophøjet til nærmest en guru.
Derfor er det også interessant at se, hvad helten i disse 
anti-vax-pharma-kredse så egentlig mener.
'For når han kritiserer medicinalindustrien, og jeg 
ikke kan lide medicinalindustrien, så må han være 
min ven' synes ordsprogslogikken i tilhængernes 
argumentet at lyde. Men en del, der har ham som 
helt, får nok kaffen galt i halsen, når de læser disse 
uddrag fra Gøtzsches seneste bog 'Overlevelse i en 
overmedicineret verden' fra 2018.

Kroniske smerter:
»Kroniske smertepatienter kan være meget 
vanskelige at håndtere for lægerne, da de kan være 
kronisk utilfredse, uanset hvad du gør. Det er vigtigt 
at indse, at psykologiske faktorer spiller en rolle, når 
intet ser ud til at hjælpe«.
»Nogle patienter, der klager over smerter et eller 
andet sted i kroppen, er uden for terapeutisk 
rækkevidde, således at uanset hvad vi prøver, vil 
de sige, at det ikke virker. I dette klientel finder vi 
mange misbrugere af opiater (morfin mv., red.) og 
andre stoffer«.

Generelt om børnevacciner:
»Nogle mennesker er ideologisk imod vaccination. 
Jeg har aldrig forstået, hvad ideen bag denne 
fundamentalisme, især ikke når forældre ikke blot 
udsætter deres egne børn, men også andre børn 
for undgåelige risici ved at afstå fra de almindelige 
børnevaccinationer. Flokimmunitet er vigtigt«.
»Den hårde kerne blandt vaccinemodstandere 
er så resistente over for rationelle argumenter og 
utvetydige fund i videnskab af høj kvalitet, der går 

imod deres overbevisning, at man må opfatte disse 
mennesker som religiøse eller det, som lægerne 
kalder at være uden for terapeutisk rækkevidde. De 
forårsager en masse skade, fordi de fortsætter med 
at udbrede deres falske forestillinger. Et af de værste 
eksempler er denne forskning, der blev udført af 
Andres Wakefield og hans kolleger, der hævede, at 
vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde 
kan forårsage autisme. Der er bevist, at de har svindlet 
i deres forskning«.

Generelt om alternativ medicin:
»Jeg søgte efter evidensen for gavnlige virkninger 
af de mest almindeligt anvendte (alternative, red.) 
behandlinger, men fandt ingenting. Intet af det, 
jeg så, var så overbevisende, at jeg ville anbefale 
behandlingen. Desuden er alternativ medicin ikke 
ufarligt«.
»Det kaldes også for komplementær medicin. Der 
findes ingen almindelig accepteret definition af 
alternativ medicin, som giver en logisk afgrænsning 
over for andre behandlinger. De fleste definitioner 
udsiger, at det i øjeblikket ikke betragtes som en del 
af den konventionelle medicin. Dette kan oversættes 
til: Det virker ikke. Hvis det fungerede, ville lægerne 
bruge det og ville ikke kaldet det alternativt«.
»Alternativet til medicin er ingen medicin«.
»Nogle udøvere af alternativ medicin har psykologisk 
indsigt og kan hjælpe klienterne, der lider af stress, 
overdreven perfektionisme, lavt selvværd, angst, 
tristhed og depression, men det skyldes deres 
menneskelige kvaliteter. Det har intet at gøre med 
deres brug af alternative behandlinger«.
»Ingen 'rensning' er nødvendig, idet leveren og 
nyrerne tager sig af giftige stoffer, og der er ikke 
god evidens for, at tandfyldninger med amalgam 
fører til sundhedsmæssige problemer, eller at nogle 
mennesker lider af multiple kemisk overfølsomhed«.

Kiropraktik:
»Manipulation af rygsøjlen udføres ofte, men en 
Cochrane-oversigt af 20 forsøg med patienter 
med akutte lændesmerter fandt ingen effekt. 
Manipulation var ikke bedre end snydemanipulation, 
uvirksomme interventioner eller som tilføjelse til en 
anden intervention«.
»Effekten af manipulation på kroniske lændesmerter 
er lige så skuffende«.
»Skaderne af manipulation er sandsynligvis meget 
underrapporterede«.

Zoneterapi:
»Ingen har påvist, at der findes topografiske 
forbindelser mellem fodsålerne og de indre organer, 
eller fra hænder eller ører, der også undertiden 
masseres. Der er kun gennemført enkelte forsøg, og 
de er små og behæftede med bias. Der er ikke påvist 
nogen effekt af zoneterapi på sygdom, og det ville 
heller ikke forventes. Zoneterapi har med trivsel at 
gøre, ikke med helbredelse eller lindring af sygdom«.

Akupunktur:
»Akupunktur kan være farligt«
»Vores  resultater  t yder  stærkt  på ,  at  det 
teoretiske grundlag for eksistensen af specifikke 
akupunkturpunkter i de såkaldte meridianer er 
ukorrekte. Jeg kan ikke se noget tøj på den kejser«.

Homøopati:
»Det er lige så urimeligt at lave randomiserede forsøg 
med homøopati som at lave forsøg med forbøn. 

Formålet med sådanne forsøg er at finde ud af, om 
homøopati er mere effektivt end placebohomøopati, 
men vi ved allerede, at dette ikke kan være tilfældet, 
i det homøopati er en placebo. Vi ville sammenligne 
ingenting med ingenting«.
»Der er ikke meget, vi kan gøre for at bekæmpe en 
så overvældende stupiditet, borset fra at undlade at 
bruge homøopati eller andre alternative midler til os 
selv eller vore kære«.

C-vitamin – og forkølelse:
»Baseret på 29 sammenligninger, der omfatter 
11.306 deltagere, fandt Cochrane-oversigten at 
regelmæssig indtagelse af C-vitamin ikke havde 
nogen indflydelse på forekomsten af forkølelse. 
C-vitamin forhindrer altså ikke forkølelse. Det 
virker heller ikke, hvis behandlingen starter, efter 
at symptomerne er kommet, da der ikke er nogen 
konsistent virkning på varighed eller alvorligheden 
af forkølelsessymptomer«.
»Høje doser af C-vitamin er forbundet med flere 
skadevirkninger, der inkluderer blodpropper, 
hjertedødsfald, nyresten, pro-oxidantvirkninger, 
problemer med fordøjelsen og destruktion af røde 
blodlegemer«.

Hostesaft:
»Dette er let. Du skal ikke bruge hostemedicin. 
Det virker ikke, og noget af det kan dræbe dig. Jeg 
kiggede på den kliniske forskning for nogle år siden, 
og det er et mareridt af dårlige og mangelfulde forsøg 
med irrelevante resultater«.

Mammografiscreening:
»I betragtning af de usikre gavnlige virkninger og 
de sikre skader kan en overordnet nytteanalyse ikke 
falde positivt ud til fordel for mammografiscreening«.
Om HPV-vaccinerne:
»Jeg må indrømme, at efter at have studeret, hvad 
der forgår bag lukkede døre, har jeg indset, hvorfor 
så mange mennesker er skeptiske over for (hpv, red.) 
vacciner. Nogle af de hårdeste skeptikere er ikke 
rationelle, men nogle er givetvis.«

Psykofarmaka:
»Du bør ikke tage psykofarmaka. Den eneste 
undtagelse, jeg kan forestille mig, er en alvorligt 
forstyrret akut situation, men selv der skal lægemidlet 
hurtigt trappes ud. Hvis du allerede tager et eller flere 
psykofarmaka, bør du alvorligt overveje at slippe af 
med dem igen«.

ADHD:
»Piller mod, hvad psykiatere kalder ADHD, som jeg 
anser for at være en skadelig social konstruktion og 
ikke en sygdom, bør slet ikke anvendes. De kan få 
børn til at sidde stille i skolen, men effekten forsvinder 
ret hurtigt, og som for alle andre psykofarmaka er de 
langsigtede virkninger skadelige«.

NSAID/fx ibuprofen:
»Jeg kunne ikke drømme om at tage aspirin for smerter, 
da dette stof tilhører klassen, der ganske misvisende 
kaldes for ikke-steroide, antiinflammatoriske stoffer 
(NSAID). Disse stoffer er skadelige, og aspirin kan for 
eksempel forårsage blødninger«.
Slankepiller:
»Spørg ikke din læge, om de er noget for dig. Bare 
lad være med at tage dem. Der er intet hurtigt fix 
for overvægt«.

Det løgn: Mener Peter Gøtzsche virkelig det?

Det Nordiske Cochrane samarbejde mistede i efteråret deres formand, da Peter Gøtzsche fik sparket. Baggrunden er uklar, dog dramatisk, og involverer 
personlige intrigrer og interne stridigheder.  Gøtzsche er en mere eller mindre kontroversiel person, der har harcerleret over medicinindustrien, hvilket har 
skabt en vis fanbase bl.a. blandt anti-vaxx’ere osv. MOK bringer følgende artikel fra Politiken, der  sætter fokus på hans øvrige “kontroversielle” holdninger.

/MOK-red Anders
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Kære alle

Det er nu, at der er mulighed for at blive Rusvejleder i 2019! 
For at blive Rusvejleder

kræver det, at man møder op til et af de obligatoriske informationsmøder, samt til en af
dagene med aktiv tilmelding. Datoer, tidspunkter og lokaler findes nedenfor. Kom og hør
hvad det vil sige at være Rusvejleder, og find ud af, om det er noget for dig!

De bedste hilsner,
OvervintrinsGruppen, OG

Infomøder:
Mandag 4. februar klokken 16.15, i miniauditorium 29.01.32
Tirsdag 5. februar klokken 16.15 i miniauditorium 29.01.32
Onsdag 6. februar klokken 16.15 i miniauditorium 29.01.32

Aktiv tilmelding:
Mandag 11. februar klokken 16-17 foran gamle tør studiesal 
Tirsdag 12. februar klokken 15-16 foran gamle tør studiesal

kys kys

SATS BYDER VELKOMMEN TIL NYT KURSUS: JOURNAL 
CLUB
Hvordan læser man en videnskabelig artikel? Hvor sikre og pålidelige er
resultaterne? Og er de relevante for dig og dine kommende patienter?
At kunne læse og fortolke en videnskabelig artikel kritisk er en essentiel færdighed
for enhver læge, og evidens-baseret medicin er grundlag for både den bedste
behandling af patienter i klinikken, udarbejdelse af kliniske retningslinjer og
forskning.

På dette crash-course gennemgår og træner vi hvordan man læser og kritisk
evaluerer en videnskabelig, medicinsk artikel.
Vi starter med at gennemgå “artiklens anatomi”, og gennemgår herefter de
vigtigste fokuspunkter for de vigtigste studietyper, og kommer omkring både
lodtrækningsforsøg (randomiserede klinisk forsøg; RCT’er), systematiske reviews og
observationelle studier, efterfulgt af diskussion og træning af kritisk læsning.
Kurset følges op af SATS Journal Clubs (annonceres på Facebook og hjemmesiden),
som vi planlægger at afholde 3 x pr. semester. Vi vil både på kurset og journal clubs
fokusere på kliniske artikler indenfor anæstesiologiens fire søjler: Anæstesi, intensiv
terapi, præhospital- og akutmedicin samt smertebehandling.

Alle kan deltage uanset erfaring – vi starter med det basale, og fortsætter med det
vigtigste, og vil til de kommende journal clubs gennemgå flere emner, når relevant.
Ved tilmelding vil man blive bedt om at udfylde et kort spørgeskema om tidligere
erfaring, så vi bedst muligt kan tilpasse niveauet til kursisterne.

Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester

Det praktiske
Afholdes på Panum den 13/02, kl. 16.30-21.15
Der udbydes 12 pladser
Pris: 50 kr. pr. deltager (krav: medlemskab i SATS)
Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk

Kontakt
Oscar Rosenkrantz, naestformand@sats-kbh.dk

TILMELDNING TIL KURSUS I AKUT ULTRALYD MED 
SATS NU ÅBEN!
Kan du din akutte ultralydsprocedure?
Kursus i Akut Ultralyd er et teoretisk og praktisk kursus med gennemgang af de to
akutte ultralydsprotokoller extended Focused Assessment with Sonography for
Trauma (eFAST) samt Focused Assessed Transthoracic Echo (FATE) og afholdes den
8. marts 2019 kl. 08.00-16.00 hos GE Money Bank i Brøndby
Før kurset udsendes materiale, der gennemgår protokollerne. Kurset starter med en
teoretisk gennemgang af ultralyd generelt, eFAST og FATE samt indikationer og
kliniske problemstillinger hvor protokollerne er relevante.

Den resterende del af kurset foregår hands-on hvor kursisterne deles i grupper der
skiftevis arbejder med eFAST og FATE. På stationerne demonstreres den praktiske
udførsel af protokollerne først af underviserne, hvorefter kursisterne praktisk
udfører protokollerne på hinanden eller på figuranter.
Det overordnede formål er teoretisk og praktisk introduktion til eFAST og FATE, og
hands-on tiden prioteres højt. Undervisningen vil blive varetaget af to læger med
stor erfaring i FATE-protokollen samt to læger med erfaring i eFAST-protokollen.
Morgenmad og Frokost hos GE er inkluderet.

Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester

Det praktiske
Afholdes hos GE Money Bank, Park Alle 295, 2605 Brøndby, den 8/3, kl. 08.00-16.00
Der udbydes 18 pladser
Pris: 100 kr. pr. deltager (krav: medlemskab i SATS)
Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk

Kontakt
Hadi Chaachouh, Hadichaachouh@gmail.com

KOM MED TIL ATLS KURSERNE SOM FIGURANT
Få en personlig oplevelse og investering i din eventuelle akutmedicinske fremtid,
som figurant til ATLS/ATCN kurser!
Som et rigtig godt tilbud til medicinstuderende har du nu har du chancen for at
komme med på et ATLS (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT) &amp; ATCN (ADVANCED
TRAUMA CARE for NURSES) kursus.

Du deltager som observatør under hele kurset, både i teorilokalet og ved skill
stations (praksis) – det eneste der kræves er, at du investerer tre dage som figurant
på en af de to kommende kursusafviklinger.
ATLS/ATCN kurset følger samme A-B-C-D-E principper og er målrettet til
sygeplejersker og læger der arbejder i det akutmedicinske miljø, akutbiler og
traumemodtagelser.

Kurset forløber over tre dage – altid torsdag, fredag og halv lørdag – og afholdes
næste gang den 7. marts til 9. marts i Korsør. Din opgave er at være figurant der
lader sig “undersøge og behandle” under ATLS &amp; ATCN’s skill stations/hands-on
stationer og ved eksamen.

Som figurant vil du IKKE blive rigtig undersøgt/behandlet eller stukket i!
Det kan anbefales at du tager af sted med en god kollega/studiekammerat/ven, så I
sammen får en fed oplevelse.
Fredag aften er der fælles middag og socialt samvær.
Udgifter til kost, ophold, inkl. overnatning og transport svarende til den offentlige
takst, dækkes af ATLS/ATCN.

Hvem
Intet semesterkrav
Det praktiske
Afholdes ved Musholm Sports- og Eventcenter, Korsør, den 7/3-9/3
Tilmelding via www.atls.dk / www.atcn.dk (“figurant tilmelding”) eller
via e-mail til soehus@post.tele.dk, hvor navn, telefonnummer, kursus nr. og e-mail
skal fremgå.
Du får tilsendt et informationsbrev, samt ATLS &amp; ATCN programmer inden kursus
start, via e-mail

Kontakt
Birgitte Soehus, National ATLS Coordinator / ATCN National Director
soehus@post.tele.dk

Madhold til Rusvejledningen
Under sommerrusturen 2018 afprøvede Rusvejledningen for Medicin ’madhold’ som en 
del af rusturen.

Madholdene bestod i sommer af tre tidligere vejledere som tog med på turen for at hjælpe 
med at lave maden til russerne. Konceptet er blandt andet også kendt fra DTU, hvor de går 
under navnet ’hyttebumser’.

I år bliver der ligeledes lagt op til, at der skal madhold med på rusturene! Kunne du godt 
tænke dig at høre
mere om hvad madholdene står for og hvordan man kommer med som madhold? Så kom 
til et af vores informationsmøder:

Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00 i 29.01.32
Torsdag d. 7. februar kl. 17.00 i 29.01.30

De bedste hilsner
OvervintringsGruppen-Mad (OG-M)
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Har du interesse for radiologi?
Har du en radiolog gemt i dig og 
har du lyst til at komme på en 
international kongres, møde nogle 
flinke radiologer og høre nogle 
spændende indlæg?

Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis til Nordic Congress 
of Radiology i København d. 22.-24. maj 2019. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt 
arrangement dag 1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning. 
Hvem kan søge:  Medicinstuderende med interesse for radiologi
Krav: Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om hvorfor 
vi skal vælge dig. 
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller komme i 
vores medlemsblad.
Ansøgning sendes til:  sekr@drs.dk
Frist:   15. februar 2019
Antal legater:   8 legater fordelt på landets 4 universiteter

Se mere om Årsmødet på http://www.ncr2019.dk/ 
Se mere om Dansk Radiologisk Selskab på www.drs.dk

Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab.

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på 
Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
  
Datoer: 12. august – 23 august 2019

Kursus uge 1: Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og 
hæmatologi 
Kursus uge 2: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, praktisk ultralyd.
 

Københavns Universitet tilbyder for sjette år i træk et sommerkursus i intern medicin, som 
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
 
Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste interne medicinske 
sygdomme, samtidig med at gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste forskning 
inden for blandt andet demens, hjertesygdomme, transplantation, nyeste onkologiske 
behandlinger mm.

På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele 
verden og opbygge et internationalt netværk.
 
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde 
og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse og dialog. 
Underviserne er læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæserne 
er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  

Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2015-studieordningen 
er kurset godkendt som valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5. 
semester kandidat. 

Ansøgningsfristen er d. 1. april 2019. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/

Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi 
Kontaktperson: Sofie Bonding Have, Studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk 

Vidste   I   at 
m i n  h u d  e r 
skudsikker ?!?!?! 

# A r m a - h a r d -
dildo#

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen
Få masser af undervisningserfaring og nice nye venner!
Som uddannet sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt
undervejs!

Kom og hør meget mere til vores månedsmøde, der ligger hver 1. torsdag i måneden. Det
første i 2019 er:
Månedsmøde 7/2 2019  KL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum

Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle
semestertrin på medicin og andre studier. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning
for dem, der har lyst, så sæt gerne lidt tid af efter mødet.
Her kan du også høre meget mere om vores vinterseminar, hvor du kan blive uddannet
sexpert. Så sæt allerede denne dato af nu:
8.-10. MARTS 2019

Vi tager afsted en hel weekend, hvor nye bliver uddannet sexperter og gamle sexperter får ny
viden til at blive endnu bedre sexperter.
Det er en fantastisk mulighed for at møde en masse forskellige mennesker i Sexekspressen,
både gamle og nye - der vil være hygge, fest og masser af god stemning.
Alle informationer vil komme på facebook-eventet: “Vinterseminar 2019 Sexekspressen
København”
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Ved spørgsmål er du velkommen til at skrive til: 6x.kbh.pr@gmail.com

Basisgruppen GO inviterer til foredrag
Fra barnløshed til baby: foredrag om fertilitetsbehandling
Tid: Onsdag d. 13. februar kl. 16.00
Sted: Miniaud. 29.01.30

Hvordan var det nu med IVF, ICSI, insemination, ægdonation og fertilitetsbevarende 
behandling?

Anja Pinborg er professor og lægelig leder på 
Rigshospitalets Fertilitetsklinik, og hun vil gøre os klogere 
på hvem og hvornår, der tilbydes assisteret reproduktion, 
hvilke behandlinger, der er mulige, og hvordan processen 
forløber. Desuden vil hun fortælle om arbejdsgangen på
fertilitetsklinikken og vejen til at blive fertilitetslæge.

Arrangementet er gratis og for medicinstuderende på 
alle semestre.

Vi glæder os til at se dig!
De bedste hilsner
GO
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Undervisningsassistenter i neuroanatomi til medicin-
studiet 
Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet søger 4 undervisningsassistenter til 
ansættelse pr. 1. april 2019, med undervisning i neuroanatomi på kurset centralnervesystemets 
struktur og funktion. 
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk, så den er universitetet i 
hænde senest den 17. februar 2019.

BØRNELIV SØGER FRIVILLIGE 
Børneliv er er non-profit organisation, der arbejder for det oplyste, sunde og trygge Børneliv. 
Børneliv tæller ca. 150 medlemmer og vores aktiviteter udføres af en aktiv kerne på 60 
frivillige læger, medicin- og sygeplejerskestuderende. Vi øger børnenes forståelse af krop, 
sundhed og sygdom gennem kreativt udviklede børneworkshops. Og vi uddanner voksne 
der arbejder med børn i at reagere korrekt og kompetent i akutte situationer bl.a. med brug 
af vores nyudviklede og first-of-its-kind virtual reality film, der intensiverer læringsoplevelsen. 
Derudover laver vi arrangementsrækken ‘Medicin og Vin’, hvor vi zoomer ind på etiske 
dilemmaer i det børne/unge-medicinske område med tunge forskningskapaciteter og 
stærke patientcases.

Som medlem af Børneliv får man en række 
privilegier. Udover den praktiske træning 
gennem skolebesøgene får du også et introkursus 
med fokus på Børnelivs undervisningsmetoder, 
herunder  en skuespi lworkshop og et 
introduktion til pædiatrisk kommunikation. 
På introkurset kan du forvente at få nogle 
helt konkrete værktøjer til, hvordan du kan 
formidle den sundhedsfaglige viden du har 
opnået på dit studie, på en super skarp måde. 
Børnelivs intro-kursus, strækker sig over fire 
sessions (man vælger ét CAMES kursus ud af 
to datomuligheder) og forløber på følgende 
datoer: 

- Intro til Børneliv og børneworkshops: Torsdag d. 21/2 kl.17.00-21.00 på Fælledvej 12, Kbh. N
- Førstehjælpsundervisningkursus 1. Lørdag d. 23/2 februar kl. 8.00-16.00 på CAMES, Herlev 
Hospital
- Skuespilworkshop: Torsdag d. 28/2 kl.17.00-20.30 på Fælledvej 12, Kbh. N, efterfølgende 
middag/hygge
- Pædiatrisk kommunikation: Onsdag d. 6/3 kl. 18.00-21.00
- Førstehjælpsundervisningkursus 2. Lørdag d. 9/3 kl. 8.00-16.00 på CAMES, Herlev Hospital

Vores organisation lægger generelt stor vægt på et stærkt sammenhold, og vi holder jævnligt 
arrangementer hvor vi kombinerer det faglige og det sociale. Så Kom og vær med! Tjek 
http://www.boerneliv.org/ for mere information.
Deadline for motiverede ansøgninger: Søndag d. 17/2 kl. 12.00
Send en motiveret ansøgning til boernelivsemithjerte@gmail.com, hvor du på ti linjer 
redegør for, hvorfor du gerne vil være med i Børneliv, hurtigst muligt. Første introkursus-dag 
er torsdag d. 21/2 kl. 17-21. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
De bedste hilsner, 
Amanda Formann 
Projektleder i Børneliv

Rejsebeskrivelse fra Massachusetts
Har du en lille Øre-Næse-Hals-læge gemt i maven?  Er du interesseret i at udforske 
det amerikanske sundhedssystem og samtidig opleve nogle af verdens førende ØNH-
kirurger i aktion? Kan du lide at rejse? Så kan vi varmt anbefale dig at søge det kliniske 
udvekslingsophold i Boston til juni. 

Rigshospitalets afdeling for Øre-Næse-
Halskirurgi og Audiologi ved professor 
Christian v. Buchwald har i mange år 
haft et samarbejde med Massachusetts 
Eye and Ear Infirmary (MEEI), Harvard 
Medical School i Boston. To gange 
om året tilbydes to-tre studerende én 
måneds ophold på MEEI.

Den kolde januar har vi tilbragt i Boston, 
hvor vi har brugt størstedelen af vores vågne timer på hospitalet. Det har været en spændende 
oplevelse, bestående af to uger på operationsgangen, og to uger i ambulatorierne.
MEEI er et af de førende og mest anerkendte hospitaler inden for Øre-Næse-Hals i verdenen, 
hvor afdelingen er på størrelse med et mindre dansk hospital, og der er mulighed for 
at opleve et væld af ØNH-subspecialer, både på OP og i ambulatoriet. Man kan selv få 
indflydelse på sit skema, så der er rig mulighed for at tilbringe længere tid på specifikke 
ØNH-subspecialer man kan have interesse for såsom Pædiatrisk, Emergency Department, 
Facial Plastics m.fl. 

Når man er tilknyttet operationsgangen, er det som at springe ind i et afsnit af Scrubs. Her 
samles man 9-10 læger kl. 6.00 og tilser patienterne sammen på stuerne. Her er det de 
mest seniore af lægerne der undersøger og taler med patienterne, alt imens yngre læger 
og vi medicinstuderende assisterer med forbindinger, suturfjernelse, eller observerer. På 
operationsgangen laves alt fra den fineste mellemørekirurgi, til store canceroperationer 
med ansigtsrekonstruktioner og robotkirurgi. Her kan man få lov at ”scrub in” og assistere, 
suturere og quizzes i anatomi, oftest til tonerne fra et lille anlæg på stuen. 

Hele opholdet giver en kæmpe faglighed, indsigt og blod på tanden til selv at komme ud! 
Derudover er det heller ikke skidt at man har fri i weekenderne, hvor man kan udforske byen, 
besøge Harvard, spise cheesecake i Beacon Hill, se legendariske sportshold i live-action eller 
tage en smuttur til New York – der er ingen grænser. 

Så vores anbefaling – søg før din læsemakker gør det! 

Martin Zamani, Julie Thor Christensen & Frederik Loft

Summer Course in International Health
5. - 23. August 2019

Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed (tidl. 
”Tropekurset”) og dermed også være sikret optag på Int. Study Exposure/Clinical Health 
med ophold i Tanzania

Så meld dig som medarrangør!
Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke arbejde før og især under 
kurset.

De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af 
ansøgere, planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal kunne 
deltage i 4 planlægningsmøder (15/3, 11/4, 20/6 kl. 15.00 og 2/8 det meste af dagen) samt 
et opsamlingsmøde med middag efter kurset. Der vil derudover være ad hoc møder af 
kortere varighed.

Der vil være undervisning hver dag i tidsrummet ca. 9-16 fra d. 5-23. august, hvor det 
forventes at du er til stede størstedelen af tiden. Desuden enkelte aftenarrangementer.

Du får en værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber og 
kontakter inden for feltet. 
For at komme i betragtning som medarrangør skal du opfylde betingelserne for optag på 
Study Exposure/Clinical Health under det valgfrie 5. semester på kandidat uddannelsen i 
medicin : https://kunet.ku.dk/studie/medicin-ka

Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommer kursus 
koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk 
inden 14. Februar kl. 12.00, 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på 
Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin
Datoer: 12. august – 23 august 2019

Kursus uge 1: Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og 
hæmatologi 
Kursus uge 2: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, praktisk ultralyd.
 
Københavns Universitet tilbyder for sjette år i træk et sommerkursus i intern medicin, som 
vil styrke din internationale profil og ruste dig til livet som ung læge.
 
Du får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste interne medicinske 
sygdomme, samtidig med at gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste forskning 
inden for blandt andet demens, hjertesygdomme, transplantation, nyeste onkologiske 
behandlinger mm.

På kurset får du desuden en unik mulighed for at møde andre medicinstuderende fra hele 
verden og opbygge et internationalt netværk.
 
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde 
og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse og dialog. 
Underviserne er læger under hoveduddannelse eller ph.d.-studerende, og gæsteforelæserne 
er eksperter inden for deres respektive forskningsfelt.  

Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen. På 2015-studieordningen 
er kurset godkendt som valgfag og kan indgå i Specialist- eller Forskerperspektivet på 5. 
semester kandidat. 

Ansøgningsfristen er d. 1. april 2019. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/

Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, Hoveduddannelseslæge i nefrologi 
Kontaktperson: Sofie Bonding Have, Studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk 
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OVERVEJER DU ET UDLANDSOPHOLD PÅ KANDIDAT-
EN?
 
Så grib chancen og kom til Rejs Ud Informationsmødet, som afholdes:
 
Onsdag den 6. februar kl. 16:00 til 18:00 i Haderup Auditoriet på Panum.
 
Her kan du høre om dine muligheder for at komme på udlandsophold. Herudover 
kommer dine medstuderendes og fortæller om deres oplevelser og erfaringer fra deres 
udvekslingsophold  i Paris, Ghent og Tasmanien.
 
Ansøgningsfristen for udveksling i studieåret 2019/2020 er den 1. marts 2019.
 
Med venlig hilsen
 
International Vejledning
Email: exchange@sund.ku.dk

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i 
København - SMiK
Kære Studerende
Velkommen til et nyt semester. Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler 
på sit kontor på Panum, og Studentermenigheden har et godt forårsprogram klar. Der er 
fugletur og fisketur i april og maj, og jeg står også for en filosofisk salon på to foredrag 
over temaet ”Eksistensen i det fortravlede samfund” samt en højskolesangaften i maj med 
Ida Auken. Desuden har vi gudstjenester, foredrag, mindfulness i kirkerummet og meget 
mere. Følg os på FB og se mere.

Kommende arrangementer
Fyraftensgudstjeneste for studerende ved studenterpræsterne Camilla og Inger
Kom til en halv times gudstjeneste med ord og toner til eftertanke i stearinlysenes skær. Hver 
gudstjeneste har sit eget tema - fx lys og mørke, længsel og fylde, uro og ro. 
Læg vejen forbi ved fyraften og få et pusterum, inden du begiver dig hjem eller videre.
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17. De næster datoer er 13. og 27. februar samt 13. og 
27. marts
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré

Mindful morgen for studerende ved studenterpræst Camilla og mindfulness-instruktør Maja
Er du stresset? Eller kunne du blot tænke dig en rolig start på dagen? Hverdagen som 
studerende kan undertiden afføde uro i krop og sind. Hvis du kan genkende det, så kom og 
prøv en mindful stund i kirken! Det varer 30 min. og efterfølgende serveres en let morgenmad 
til dem, som har tid og lyst.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 8.30. De næster datoer er 19. februar samt 5. og 19. marts
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en 
SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, 
så kontakt mig på praest@sund.ku.dk. 

Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. 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.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Informationsmøde om Kursus i mindfulness for stu-
derende på SUND

 Stresser du over dit studie og dine eksaminer?
Vil du gerne forbedre din koncentration og dine præstationer?
Vil gerne have redskaber til blive mentalt stærkere?
Er du nysgerrig på, hvordan du kan bruge mindfulness til at hjælpe med det?
Så kom til Informationsmøde om studievejledningens 8-ugers kursus i Mindfulness for 
studerende på SUND.
Det sker d. 30. januar 2019, kl. 17:00 –  18:30
Lokale 13.1.83 på Panum/Mærsk Tårnet

Mindfulnesskurset lægger sig op ad det forskningsbaserede MBSR-program (Mindfulness 
baseret stressreduktion), som er udviklet i USA og bruges i hele verden.
Forskningen viser at det forbedrer koncentration og forebygge stress.
Underviser er studievejleder Jacob Sander Bojsen, som er under uddannelse til MBSR-lærer 
på HEALTH, Århus Universitet.
Praktisk om selve kurset
Hold 1: mandage fra d. 11. feb. 2019 - 1. april 2019 kl 16.30-19.00 + lørdag d. 23. marts 
2019 Kl. 9.00-15.00
Hold 2: onsdage fra 13. feb. 2019 - 3. april 2019 kl. 9.00-11.30 + lørdag d. 23. marts Kl. 
9.00-15.00.
Du skal kunne komme hver gang.
Du skal afsætte 2,5 time om ugen + 6 timer én lørdag.
Du skal være indstillet på at træne ca. 30 min. hjemme hver dag.
Der er max. 30 pladser pr. hold .
Sted: Panum
Afholdes på dansk og er gratis.
Tilmelding
For at komme med på kurset, skal du i første omgang tilmelde dig dette informationsmøde. 
Her vil du høre mere om tilmeldingen til selve kurset.
Tilmeld dig Informationsmødet: https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/
tilmelding/

INTERNSHIP NEPAL 

PROGRAM FLYER 

Internship Nepal invites students from around the world to 
join a  renowned, dynamic, and one of the most  
versatile internships and electives platforms in Asia.  

Applications are received throughout the year. We of-
fer internships and electives in following subjects and are-
as: 

1. Journalism/Photojournalism 
2. Nursing Internship 
3. Medical Electives 
4. Human Rights 
5. Tourism/Hospitality 
6. Physiotherapy 
7. Thesis Writing 
8. Business 
9. Dental Electives 
10. Midwifery 
11. Nutrition and Dietetics 

Be prepared to engage in a range of career shaping  
activities in a completely unique cultural setting in Nepal.  

Please visit: www.internshipnepal.com for more  

 

INTERNSHIP NEPAL 
-Leading To A New Horizon 
Shital Marga, Baluwatar-3,  

Kathmandu, Nepal 
Contact: +977 985 100 3577 

Email: info@internshipnepal.com 
Website: www.internshipnepal.com 

Skype: internship.nepal 

NYT FRA STUDENTERKLUBBEN PÅ PANUM

På fredag d. 1 februar er der endelig laaaaaaaaaaang frebar igen, 
wuhuuuuuu! Søg ly fra det kolde vejr nede i Klubben og start semesteret 

med et brag. 
Vi gør opmærksom på, at gulvet i Klubben kan være mere glat, især når 

det er vådt. 

Studenterklubben arrangerer intro for de nye (også de mindre nye) 
mandag d. 4/2 og d. 25/2, hvor man kan høre om, hvad der driver 

Studenterklubben, og hvordan man kommer med. Se mere på facebook. 
Det bliver hygge <333

Fra d. 10/2-24/2 er klubben lukket, da revyen overtager den for at gøre 
klar til årets revy. Du må altså nøjes med kantine kaffe. Piv 

Og husk at Studenterklubben nu officielt er åben igen, så kom og hent 
kaffe.



FADL BYDER VELKOMMEN 
TIL DE NYE STUDERENDE!

Kære medstuderende!

I FADL vil vi gerne byde især nye studerende velkommen 
til et nyt semester. Vi tror på, at vi sammen bliver bedre 
læger, og vi kæmper derfor for, at os medicinstuderende 
har de bedst mulige forhold under vores uddannelse og i 
vores efterfølgende lægeliv.

Det gør vi blandt meget andet ved at forhandle overenskomst, 
sikre et arbejdsmarked for de studerende, diskutere uddannelsespolitik 
og lave sociale arrangementer og kurser. Som noget nyt, starter vi her i forårssemestret 
en faglig mentorordning op, der skal give faglig sparring på studiet, og som I også 
kan læse mere om her i bladet. Vi ser frem til at se jer til rusintro i FADL-huset, 
hvor vi vil fortælle jer meget mere om FADL og de ting, vi laver.

Jeg håber, I får en dejlig start på et fantastisk studie,

Mange hilsner
Linnea Gerdes, Formand FADL København

RUSINTRO HOS FADL
HOLD 101                              FREDAG D. 15/2                                KL. 10.15-11.15
HOLD 102            MANDAG D. 11/2                               KL. 10.15-11.15
HOLD 103            MANDAG D. 4/2                                KL. 9.15-10.15
HOLD 104             TORSDAG D. 7/2                                KL. 13.30-14.30
HOLD 105                              TIRSDAG D. 5/2          KL. 14.15-15.15
HOLD 106            ONSDAG D. 6/2                             KL. 13.30-14.30
HOLD 107                              TORSDAG D. 31/1                               KL. 11.15-12.15
HOLD 108                     TIRSDAG D. 12/2                               KL. 12.15-13.15
HOLD 109                              ONSDAG D. 13/2                               KL. 13.15-14.15
HOLD 110                                       FREDAG D. 15/2                                KL. 13.15-14.15
HOLD 111                     MANDAG D. 11/2                               KL. 14.15-15.15

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk



I februar lancerer FADL her i København en ny faglig mentorordning for både 
bachelorstuderende og næsten-kandidater (9.-12. semester).  
De  bachelorstuderende vil blive mentoreret af kandidatstuderende og næsten-
kandidaterne af færdiguddannede læger. Det er et medlemstilbud for FADLs 
medlemmer. Hvis du er interesseret i at blive mentor eller mentee, kan du maile på 
følgende mailadresse:
mentorkbh@fadl.dk

• Vi underviser mentorerne ved en obligatorisk undervisningsaften af tre timer den 
27. februar kl. 17-20. 

• FADL sørger for at rekruttere såvel mentorer og mentees og matcher jer 
indledningsvist. Efter undervisningsaftenen i februar går mentee-møderne i gang, 
og de kører frem til sommer, hvorefter det vil være muligt at fortsætte både som 
mentor og mentee. 

• Vi kører ordningen som gruppementoring, og som mentee vil du derfor typisk 
blive sat sammen i grupper af 2-4 mentees. Der afholdes typisk 4-5 mentor-
mentee møder i løbet af et semester. De varer generelt 1-1 1/2 time pr. gang. 

• Som mentor får du ved undervisningen i uge 9 udleveret et toolkit med gode 
råd og øvelser, du kan bruge i forbindelse med dine mentee-møder. Mentoring er 
ulønnet, men mentor modtager efter afslutning af et forløb et mentordiplom.

Du kan læse mere om ordningen på fadl.dk

Vi glæder os til at høre fra jer!
FADL København

VIL DU VÆRE MENTOR eller MENTEE?



Har du lyst til at være ny tillidsrepræsentant i FADL?

TR-gruppen består af tre tillidsrepræsentanter, som ansættes for ét år ad gangen. 
TR arbejder med at varetage FADL-medlemmernes interesser.
FADL i København har pt. to TR og skal derfor ansætte en tredje.
Jobbet indebærer en række opgaver, og juristerne i FADLs Hovedforening hjælper 
tillidsrepræsentanterne i juridiske spørgsmål og overtager sager, som TR ikke kan 
løse i direkte dialog med medlemmerne og deres arbejdsgiver.

Du bliver ansat i FADL København. Aflønning sker efter SPV-overenskomsten for 
lægestuderende.

Du skal:

• Være medlem af FADL

• Have bestået SPV-kursuset

• Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde eller andre poster i FADL er en 
fordel men ikke et krav.

Skriv til eha@fadl.dk hvis du vil vide mere eller sende en ansøgning.
Ansøgningsfristen er 6. februar kl. 12 og med ansættelsessamtaler i uge 7.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter

FADL KØBENHAVN SØGER NY TILLIDSREPRÆSENTANT (TR)

FØLG REPPERNES HVERDAG
PÅ INSTAGRAM
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Livslinien

Ønsker du at rådgive
•  mennesker med selvmordstanker
•  deres pårørende og efterladte
•   mennesker i krise 
–  og samtidig bruge din faglige nysgerrighed  

til at kvalificere dig og få relevant erfaring  
på dit CV?

Så kan vi tilbyde
•   en solid grunduddannelse i 

selvmordsforebyggende rådgivning
•  løbende supervision og videreuddannelse
•  sparring med fagpersonale efter hver vagt
•   et miljø med højt fagligt niveau og 

tværfagligt fællesskab

Vi forventer, at du
•  er ansvarsfuld og engagerer dig i arbejdet
•   har relevant praksiserfaring samt 

psykologisk, social- eller sundhedsfaglig 
baggrund eller anden erfaring med 
professionelle samtaler

•   i gennemsnit kan afsætte 12 timer om 
måneden til 
– vagter i rådgivningen 
– supervision og holdmøder

Passer dette på dig, og bor du på Sjælland,  
ser vi meget gerne din ansøgning.
Ansøgningsfrist den 18. februar 2019

Livslinien har brug 
for flere rådgivere

Du kan læse  
mere og ansøge på  
vores hjemmeside 

livslinien.dk

Vi har 250 engagerede rådgivere, som er i kontakt 
med mere end 16.000 mennesker årligt. På Livslinien 
er du med til at gøre en forskel for mennesker med 
selvmordstanker eller i anden alvorlig krise.
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TING DU IKKE TØR GOOGLE
Sidste semester afsluttede vi året med at fordybe os i det obskure, omend fagligt relevante, og bragte 

ting du ikke må google tilbage! Derfor lægger vi 2019 hårdt ud med at forklare lidt om...

FLAIL CHEST
Flail chest, eller ustabil brystkasse, er en livstruende tilstand hvor en sektion  af brystkassen 
er adskildt fra resten af thoraxvæggen. Ofte skyldes  tilstande et høj-energi traume, for 
eksempel ved bilulykker elller fald. Thoraxtrykket ændres derved og brystkassen kan ikke 
ekspandere med inspiration, med alvorlig vejtrækningshindring som følge. Flailchest medfører 
også højrisiko for pneumothorax, da brækkede ribben ofte er displacerede og skarpe. 
Vejtræknignshindringen er derfor ikke det mest kritiske aspekt af tilstanden, men det er 
derimod den potentielle punktering af lungerne. Diagnosen kræver at 3 eller flere ribben er 
brækkede på 2+ stedet, noget som skal bekræftes med røntgen.af thorax. Det mest tydelige 
tymptom er paradoxial vejtrækning, hvor det affekterede område vil trække indad når resten 
af brystkassen ekspanderer og omvendt. Andre symptomer inkluderer tydelige traumetegn 

som hæmatom, smerter og vejtrækningsbesvær. 
Behandlingen er først og fremmest med det primære fokus at beskyttte lungerne og 
inkluderer stabilisering af brystkasssen , mekanisk ventilation, korrigerende kirurgi  og 
smertedækning. Flailchest er en del af “the lethal six” som er 6 alvorlige og livstruende 
skader ved svære thoraxtraumer, de andre inkluderer luftvejsobstruktion, trykpneumothorax, 

perikardietamponade, åben pneumothorax og massiv hæmothorax. 

Flail chest er en alvorlig konsekvens til seriøse thoraxtraumer..
Næste uge er vi dog interesserede i at vide om du tør at google...

                      MAKRODAKTyLI 
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Det er koldt og mørkt udenfor. Det sidste du tænker på, er nok 
bierne. Men bierne gør det muligt, at du kan mæske dig i diverse 
lækre grøntsager og frugter udenfor sæson: Hvert 3. måltid du 
spiser, er gjort muligt pga. honningbierne og deres bestøvning. 
Det kommer selvfølgelig an på hvad du spiser, men en normal 
varieret kost er 33.3% bi-gave. Så hvis man ser bort fra sådan nogle 
ting som biodiversitet og økosystem (som måske interesserer dig i 
varierende grad), så er og bliver bierne vigtige for dig og din mad. 
Det bliver ikke umuligt at få grøntsager og frugter i fremtiden (en 
trist fremtid, med færre bier), men udbuddet bliver begrænset og 
sandsynligvis meget dyrere, da vi har ødelagt gratis bestøvning. 
Endvidere bliver kvægavl også besværliggjort, da bierne bestøver 
megen af den græs landbrugsdyrerene spiser.   

Men kære læser, bierne dør i hobetal. Samtlige biavlere i USA og 
Europa beretter om ’Colony Collapse Disorder.’ I USA er tallene 
skræmmende: Fra 5 millioner kolonier i 1988 er vi i 2015 nede 
på 2.5 million, og i 2019 ser det nok ikke bedre ud (har desværre 
ikke opdaterede tal fra 2019). ’Colony Collapse Disorder’ skyldes 
både menneskeskabte og naturlige faktorer. 

Tre faktorer kan fremhæves som de helt store syndere. For det 
første har vi Acarapis Woodi, en mikroskopisk mide der inficerer 
biernes trachea, og lever af biens kropsvæske. Som en rigtig 
parasit, holder den bien i live hele livet, men bien er stærk 
afkræftet og den daglige bi-opgaver er besværliggjort. 

Den anden store synder er Varroa Destructor, en anden træls mide, 
der med sit passende navn er honningbiens andenstørste fjende. 
Varroa Destructor kan kun lægge sine æg i honningbiens voks-
celler (de små sekskanter). Her ernærer hunmiden sig ved at stjæle 
næring fra bipupperne, efter arbejderbien har forsejlet sekskanten 
– smart. Når den færdigudviklede honningbi bryder gennem 
vokslaget, og de nye V. Destructor-mider spreder sig til resten 
af kolonien. For at gøre det hele meget værre kan V. Destructor 
også sprede virus til bierne, som kan lede til fødselsdefekter som 
f.eks. ikke-flyvedygtige vinger. En midecyklus tager ca. 10 dage, 
og da mideantallet stiger eksponentielt, kan det føre til total 
kolonikollaps i løbet af få måneder. Ud over disse mider er bierne 
også plaget af svampe og andre vira. 

Disse naturlige faktorer er i sig selv ikke nok til at forklare den 
frygtelige mængde af død, der foregår hos bierne. I løbet af 
de sidste 20-30 år har man identificeret den trussel, der har 
fået bægeret til at flyde over:  Den sidste store bidræber er 
desværre os selv. Vores brug af pesticider har ændret sig, og det 
har bierne kunne mærke. Før i tiden brugte de fleste lande DDT 
(organo-chlorforbindelser), men trods stoffets effektivitet viste 
det sig at være kræftfremkaldende og toksisk for mennesker – 
nu ligger det i grundvandet og venter på os. DDT blev i løbet 

af 70-80’erne forbudt i de fleste industrialiserede lande, og blev 
erstattet af neonicotinoider. Neonicotinoid salget overstiger 
årligt 1.5 milliarder euro, og på verdensplan er neonicotinoider 
25% af alle pesticider brugt, og dermed det mest brugte pesticid. 
Neonicotinoider har desværre en uheldig effekt på bier. I store 

doser leder det til paralyse, konvulsioner og bidød. I lavere dosis 
påvirker det biens nervesystem med mindre effekt, men desværre 
stadig fatalt. Bierne kontamineres gennem vand og pollen, 
og bringer desværre i første omgang giften ind i bistaden ved 
hjemflyvning - hvor flere bier kontamineres. 

Stoffet leder til ’biforvirring’ (i mangel på bedre ord), der gør at 
biens retningssans og navigationsevne forstyrres, og den kan 
ikke finde hjem til bistaden (eller naturlig bikube). Bier kan ikke 
overleve længe alene, og hvis den ikke kan finde hjem, dør den 
ret hurtigt. Bier tager ca. 5-7 mio. flyvninger årligt, og koloniens 
overlevelse afhænger af disse mange flyvninger for at hente 
vand, nektar og pollen. Vi har akut brug for et alternativ til 
neonicotinoider, men desværre er salget af neonicotinoider en 
milliardvirksomhed, og der publiceres flittigt artikler, der viser at 
deres produkt ikke skader bierne. 

Således en kort præsentation af de store trusler for biernes 
overlevelse (stærk inspireret af ’Kurzgesagt’ video på Youtube 
– se den!). Følg med i dette semesters MOK, hvor vi bringer en 
række artikler om biernes biologi og deres kamp for overlevelse 
– og på længere sigt også en kamp for vores overlevelse. Næste 
gang bringer vi  et mere hyggeligt indslag om bier. Du kan lære 
mere om bifamiliens opbygning, og hvordan du kender forskel 
på dronning, drone og arbejderbi samt en lille konkurrence om 
at kunne finde dronningen – ’Queen Spotting!’ Der er honning 
på højkant. 

/A. Maier MOK.red. 

BIERNE - HVORFOR DE DØR 


