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Aktiv Kardiologi for Studerende
Medicinsk etik og filosofi
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook
www.cogitakbh.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com

www.portos.dk

www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

freewebsite-service.com/sims

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
www.synapse-connect.org.

www.soenhks.dk

AKS
Cogita
DSS
Eorta
FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

SOFAS
SPLAS
Synapse
SØNHKS
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HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42, samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa
(mille@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Jonas på vegne af MedicinerRådet
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MOK UDKOMMER!
JONAS OVERVEJER OM HUNGERGAMES VAR 
EN GOD FILM...

THANKSGIVING FOOTBALL! YEEEAAAH!!
GO HOLDER TEMAMÅNEDSMØDE OM PRÆ-
EKLAMPSI!
OPSTARTSMØDE I MIKAM IMCC!

MOK-WEEKEND! ADJØS BITCHES! PIGERNE 
SKAL MED OFFENTLIG!
SIDSTE CHANCE FOR AT STEMME TIL UNI-
VALGET!

VI ER STADIG PÅ MOK-WEEKEND! WOHOO!
JONAS' MOR HAR FØDSELSDAG, OG DER ER 
BRUNCH!

MOK HAR TØMMERMÆND
NYTÅRSAFTEN FOR KIRKEÅRET!
HURRA! ADVENTSGAVER!

MOK DEADLINE KL. 12:00
JAN BITTERMAN SPILLER I 10 TIMER PÅ MOK!
GENERALFORSAMLING I PORTOS!

FØRSTE LÅGE I JULEKALENDEREN MÅ ÅBNES!
FADL HOLDER INFOAFTEN OM ANDELSBO-
LIGKØB!

Basisgrupper

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

Ugens sjove indslag

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIEVEJLEDNING 
OG STUDIESERVICE
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Albin

AndreaMo

MOKs JUL

Den elsker 
umti-umti musik!

Her er Albins fine Jule-Calabria-Pizza-Træ fra den lille MOK 
julekalender. Lige til at klippe ud og hænge op!

KENDT FRA MOKs 

julekalender!



| 3 "Næh - er  det allerede ?" Side juletræ   

Det er officielt jul. Fortove, cykelstier og deslige bugner af sort, sjasket sjap, og gran-guirlander pryder ned gennem 
gaderne på Frederiksberg, hvor de har råd til det.  DSB har aflyst nogle toge. TV2 News har sendt Peter Tanev ud 
til parkeringspladser, hvor der holder nogle biler, hvis ejere har været nødt til at skrabe og skovle køretøjerne fri 
for bunkevis af sne, før de kunne køre. Nettos spot-hylde sektion er halvt indtaget af et sæsonpræget sortiment, 
som kan dække dit fornødne energibehov i et par enkelte mundfulde. Der er brunkager, pebernødder, marcipan, 
chokoladekalendre og alt muligt andet gøgemøj. Også MOK er gået i julestemning. Redaktionsmedlemmerne har 
trukket i julestrikkene,  og der klippes og klistres i indlæg fra basisgrupper, men også i fastfoodreklamer  -  sådan 
som du kan se det på billederne her på side jule3.  Fra anlægget lyder på repeat een enkelt julesang. Simultant spat 
og lykkefølelse. Og hvorfor ikke? Der findes egentlig ikke nogen god grund til, at du jamrer så ubønhørligt over, at 
"julen starter for tidligt", så du kan just det samme åbne dine blegfede november-arme og tage vel imod denne 
mørke tids lise, der rent faktisk kun har til sinde at gøre din vinterdepression lidt mindre, jaah, deprimerende.

Men hvad sker der så på sådan en redaktionsdag på MOK, hvor 
de søde juletoner, lækre snacks og varme følelser får frit løb?  Og 
hvordan kan en håndfuld stud. med.'ere bruge mandag efter 
mandag på at redigere tilbud og information til, således at deres 
medstuderende kan få del i studielivets muligheder? Det har du 
sikkert spurgt dig selv om mere end een gang. Her løftes der lidt 
for sløret i et 1-sides kalenderdrama...

MOKs JUL

2. afsnit -  En opfindsom Albin bliver efter nøje instruktion 
inspireret til at klippe en papirssilhouet med form som et 
juletræ. Materialet er en gammel Calabria-pizzaria menu, 
som har været et kært og ofte anvendt klenodie gennem 
flere år på MOK. 
     Åååh Albin hvad har du dog g jort?  

1. afsnit - Andrea har taget sin flotteste julesweater på.  
Den er konstrukturet på så sindrig vis, at det ligner, at 
hun selv er en lille julenisse. I mangel af bedre snacks 
spiser hun en 
rød peber, mens 
h u n  h ø j l y d t 
klager sin nød.
Hun kan ikke nu 
ikke lade være 
med at smile 
k æ k t  i m e n s . 
Tihi, siger hun 
og arbejder vi-
dere på MOK.

MOKs Julekalender 3.  afsnit - Alt ånder fortsat fred og ingen 
fare i MOKs lille redaktionslokale. 
Hende den nye har taget noget lækkert 
med. Hun har uden tvivl haft "bag"-tanker, 
da hun satte sin plan i værk. Resultatet 
bliver dog taget godt imod af de andre på 
redaktionen. Hun er da også meget sød, 
når hun sådan tager en Snickerskage med. 
Det vedtages, at hun får lov at blive - for nu. 
Man skal jo være god ved jul.  Og Dennis er 
glad.  Se på ham. Så se dog!

4.  afsnit -  Duften af julebag og den gode 
stemning gør altså noget ved folk. Selv de 
mest bly violer liver op og begiver sig lystigt 
i kast med, hvad de har på hjerte eller lige 
ved hånden. Jonas får pludselig en voldsom 
trang til at hive sig i fjederen. Det gør ham 
jo engang imellem, den gavtyv!

5.  afsnit -  MEN HVA NU ?!?! ÅÅÅH NEEJ 
- DRAMA! Gæstenissen Niller, som ofte 
hænger ud på MOK , har ringet til Calabria 
- uden at ha' set at Albin har klippet pizza-
menuen til det fineste, lille juletræ!  Det er 
umuligt bruge den nu! Desperat forsøger 
han at gætte sig gennem numrene - ak og 
ve, hvordan ska det gå??

Han er da en værre een, den norsk/svenske 
(?) dreng!

5.  afsnit -  Puha - den lykkes heldigvis for vores 
allesammens Niller at gætte nummeret til den 
pizza, som han har bestilt flere gange end han 
kan tælle til! Alle ånder lettet op.
Mo kigger op fra sin skærm, smiler og siger, at nu 
kan jeg fanme godt stoppe med at tage billeder af 
hende.Jamen så lader alt til at være tilbage ved 
det gamle på den kære MOK-redaktion. 

Glædelig  snart-jul 
kh MOK

Erik //mok-red



4 |  Annoncer
Vil du blive bedre til ultralyd?
Til et forskningsprojekt søges 15 bachelorstuderende til at teste vores nyindkøbte ultralyds 
simulatorer. Vi har på CAMES (simulations centeret, Rigshospitalet) fået to nye ultralyds 
simulatorer til diagnostisk ultralyd af maven og søger frivillige uden (eller med meget lidt) 
ultralydserfaring som vil komme forbi og afprøve dem. Det vil tage maksimalt 1,5 time 
og foregår på CAMES (det gamle CeKU) i Teilum bygningen i november og december 
2015 samt januar 2016.

Glæder os til at se dig: Tilmelding med navn og telefonnummer via mail til Mia Louise 
Østergaard: mlo@dadlnet.com

Forskningsår i infektions- og intensivmedicin?
På Center for Health & Infectious Disease Research (CHIP), Rigshospitalet, søger vi en 
medicinstuderende med interesse for forskning i infektions- og intensivmedicin til et 
prægraduat forskningsprojekt.

Om projektet
I et stort, internationalt randomiseret studie – ’The Cooling And Surviving Septic shock 
study’ (CASS) – undersøger vi effekten af køling på overlevelsen hos patienter med septisk 
shock. Som prægraduat studerende på studiet, vil du vil få ansvar for et selvstændigt 
videnskabeligt projekt (evt. i en tidligere etableret kohorte). Du vil være en aktiv del af 
udviklingen af det videnskabelige spørgsmål og design af studiet. Der er mulighed for at 
dit selvstændige studie kan afleveres som din kandidat opgave og/eller føre til en publika-
tion med dig som førsteforfatter. Ved siden af dette skal du assistere en række intensiv 
afdelinger i Region Hovedstaden med at rekruttere patienter, samt indtaste data der 
registreres i forbindelse med projektet. Lønnen er finansieret udgør 10.000 kr. pr. måned

Om vejledergruppen
Du vil blive vejledt af en erfaren vejledergruppe med adskillige publikationer og erfaring 
fra flere tidligere prægraduate forskningsår. Du vil tillige få et unikt netværk på tværs af 
intensiv afdelingerne i Region Hovedstaden. Du vil få base på Rigshospitalet.

Om dig
• Du skal have ’drive’ til at gennemføre et forskningsprojekt fra protokol til artikel. 
• Du skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet. 
• Du er en problemknuser og arbejder systematisk
• Du er på den sidste del af studiet og har gerne erfaring fra klinisk arbejde.
• Du kan starte på fuld tid fra 1. februar 2016

Lyder det som noget for dig? Så send senest onsdag den 1. december en kort motiveret 
ansøgning, CV og karakterliste til: Ph.d.-studerende Theis Skovsgaard Itenov
(theis.skovsgaard.itenov@regionh.dk)

DanStem (The Danish Stem Cell Center) is offering a Master’s thesis 
project in: Disease modelling of monogenic forms of diabetes using 
induced pluripotent stem cells

Background:
Understanding the underlying causes of diabetes have proven challenging given the lack 
of   suitable disease models and inaccessibility to the affected cell types from patients. 
Human     induced pluripotent stem cells (iPS cells) can be derived from both healthy 
individuals as well as patients suffering from a wide range of diseases including diabetes. 
iPS cells derived from     diabetic patients contain the genetic component(s) of the disease 
and also holds the capacity to differentiate into the disease- ‐causing tissues such as the 
pancreatic beta cells. Thus, iPS cells   offer a novel tool for the generation of new in vitro 
disease models and can potentially be used to study the development and progression 
of various forms of diabetes.

Aim:
Development of a novel in vitro disease model using iPS cells derived from monogenic 
diabetic patients.
Part1: Carry out characterization assays of iPS cells from monogenic diabetic patients 
and from healthy controls.
Part2: Differentiate the iPS cells from the patients and from the controls towards a beta- ‐
cell stage and perform phenotypic characterizations of the cells at different time points.
Techniques:
- ‐Cell culture of the different iPS cell lines (involves maintenance of the cell lines as well 
as differentiation  experiments)
- ‐Immunohistochemistry of pluripotency markers and of mature beta cell markers
- ‐Quantitative PCR
- ‐Flow cytometry of fixed cells to characterize differentiation efficiency

Qualifications:
You have a biomedical or life science background. You have experience with cell culture 
and biochemical and molecular biology techniques. You are ambitious, positive, a team 
player and enjoy taking initiative with a high degree of commitment. Project length is 
12 months, starting summer/fall 2015. If you are interested, please send a brief letter of 
motivation and resume using the contact information   below.

The project will be part of an ongoing project in the Semb group at DanStem, and will 
therefore   be carried out in close collaboration with a PhD    student.

Main supervisor: Professor Henrik   Semb
Direct supervisor: PhD student Maya Friis Kjærgaard
Application deadline: ASAP, but latest January 15th 2016
Project  start: ASAP
Project duration: 1 year, but this can be  discussed

Contact  information:
Maya Friis Kjærgaard/ Telephone number: 23404335/ email:     mfk@sund.ku.dk

Prægraduat forskningsprojekt på kirurgisk afdeling Køge/
Roskilde Sygehus
Vi søger 1 scholar med interesse for mave-tarm kirurgi, genetik og biomarkører til et 
prægraduat forskningsprojekt i forskningsenheden. 

Start pr. 1/1-16, alternativt 1/2-16. 

Varighed, 12 måneder. 

Projektet: Projektet omhandler undersøgelse af det kirurgisk stress-respons ved 
colorectal-cancer kirurgi, undersøgt ved genetisk transskriptionsprofilering, cytokin 
og immuncelle respons på patienter der skal opereres for colorectal cancer på Roskilde 
sygehus. Patenterne skal have foretaget blodprøver på dagen før operationen samt 1,3,5 
og 10 dage efter.  

Dine arbejdsopgaver vil være
• Inklusion af projektpatienter
• Prøvetagning
• Prøvepræparering
• Laboratorianalyse 
• Afslutning af projektpatienter inklusiv agraf-fjernelse

Vi tilbyder i den forbindelse: 
• Ansvar for et klinisk studie med patientinklusion, prøvetagning og laboratorianalyse på 
kirurgisk og klinisk biokemisk afdeling Roskilde sygehus
• Oplæring i FLOW og prøvepræparering
• Førsteforfatterskab på 1-2 artikler inden for området
• Mulighed for medforfatterskab/førsteforfatterskab på efterfølgende artikler 
• Kursus i artikelskrivning 
• Selvstændigt arbejde 
• Vejledning i formidling og artikelskrivning

Forskergruppen: Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende 
og skolarstuderende, med ugentlig undervisning og forskermøder i gruppen. 

Dine kompetencer: Du skal have bestået 5. semester, og vi lægger meget vægt på, at 
du kan arbejde selvstændigt. 

Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 12 
måneder. Send motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til sakw@regionsjaelland.
dk senest 1/12-15. For yderlige oplysninger kan du kontakte: Sara Kehlet Watt, læge og 
Ph.D studerende på ovenstående mail eller tlf: 22 47 19 21.

MEDICIN/PSYKOLOGISTUDERENDE TIL FORSKNINGSÅR I 
EVIDENSBASERET BEHANDLING VED PSYKIATRISK FOR-
SKNINGSENHED I REGION SJÆLLAND

Vi søger en medicin/psykologistuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidens-
baseret behandling i et forskningsår fra 01.01.2016 til 31.12.2016. Vi har i samarbejde med 
Cochrane Developmental and Psychosocial Learning Problems Group (CDPLPG) ansvaret 
for flere Cochrane Systematiske Reviews indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser. 
Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af 
meta-analyser og skrivning.  Der vil være mulighed for at du kan bruge vores materiale 
som udgangspunkt for dit kandidatspeciale. Medforfatterskab på flere af vores kommende 
publikationer inden for områder som du involveres i er også en mulighed.  Du kan også 
være med til udvikling af kursus i evidensbaseret behandling. 

Selve arbejdet foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i Slagelse, Region 
Sjælland. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet. 

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode engelsk-
kundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere. 

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 15.000 til deltagelse 
i Cochrane Colloquium i efteråret 2016. 

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker og adjungeret lektor Ole Jakob Storebø 
ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917 eller professor og forskningschef Erik Simonsen, 
es@regionsjaelland.dk, tlf 20108293

Ansøgningfrist tirsdag den 1. december kl.12.00

Opstart 1. januar 2016 eller snarest derefter. 

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjael-
land.dk)



| 5 Annoncer/Debat
Forskningsår med uddannelse i molekylærbiologi, gener, 
biokemi, databaser, statistik, livsstil og de store folkesygdomme

Vi beskæftiger os med årsager til, forebyggelse af og arvelighed af store folkesygdomme 
som blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, lungesygdomme, psykiatriske lidelser, auto-
immune tilstande mm. Metodemæssigt laver vi humane studier med molekylærgenetik, 
Mendelsk randomiseringsstudier, interventionsstudier og epidemiologi. Hertil har vi 
indsamlet informationer, plasma og DNA på over 120.000 raske og syge danskere (http://
www.cgps.dk/), og vi har ved hjælp af dette materiale de sidste 15 år publiceret forskning 
på højt internationalt niveau (f.eks. i British Medical Journal, Lancet, JAMA og New England 
Journal of Medicine; slå evt. selv afdelingens forskere op i PubMed på www.pubmed.org). 

Du tilbydes forskningsuddannelse, hvor du selvstændigt kan være med til at definere 
dit forskningsprojekt, daglig vejledning og mulighed for at præsentere dine resultater i 
Danmark og udlandet. Vigtigst for os er, at du får skrevet mindst en artikel som førstefor-
fatter. Helt unikt har vi allerede data klar, som du kan arbejde med fra dag 1 – altså uden 
at du selv personligt skal bruge tid på at indsamle data. Bachelor- eller kandidat-opgave 
kan indgå som en del af projektet, og på langt sigt er der mulighed for ph.d. uddannelse. 
Orlov fra studiet i 12 måneder er det ideelle, og vi tilbyder skolarstipendiat på kr. 10.000 
per måned. Du vil lære avanceret statistik og databehandling, og evt. laboratorieteknikker 
som PCR og DNA sekventering. Endelig vil du lære at holde foredrag på dansk og engelsk 
samt at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes på Klinisk Biokemisk afd., Herlev Hospital og samarbejder bl.a. 
med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 3 professorer/over-
læger, 2 kliniske forskningslektorer/overlæger, 2 overlæger, 1 seniorforsker, 4 post doc’er, 
10 ph.d. studerende, 2 kommende ph.d. studerende, 3 medicinstuderende og 12 bioanaly-
tikere. Du vil deltage i ugentlige forskningsmøder for gruppen, inklusive journalclub hver 
anden uge. Derudover modtager du personlig daglig vejledning af typisk 2 vejledere.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side samt cur-
riculum vitae med kopi af eksamensbeviser med karakterer (gymnasium, HF, lægestudium 
indtil videre mm). Højt gennemsnit er en fordel, men ikke en forudsætning. Det vigtigste 
er, at du har lyst til at lære at forske. 

Vi glæder os til at høre fra dig snarest og helst senest 14. december 2015. Vi er fleksible 
m.h.t. hvornår du gerne vil starte. Inden du evt. tilbydes et skolarstipendiat vil du komme til 
en samtale på afdelingen, og du vil ved den lejlighed blive vist rundt i afdelingen samt have 
mulighed for at tale med andre stud. med.’er, som aktuelt er på skolarstipendiat i afdelingen. 

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard  Pia R Kamstrup Stig E Bojesen
Professor, overlæge, dr. med. Ledende overlæge, phd Professor, overlæge, dr. 
med.
Klinisk biokemisk afd.

Herlev Hospital, Københavns Universitetshospital, 2730 Herlev
E-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk 
Tlf.: 3868 3297

Vi søger en medicinstuderende til at assistere til ph.d.-pro-
jekt og opdatering af regional database på Øjenklinikken, 
Rigshospitalet-Glostrup.

Krav til dig:
Vi forventer, at du:
- har bestået 8 semester
- har interesse i oftalmologi, billeddannelse/billedbehandling og databaser
- er ansvarlig, systematisk og ordensmenneske
- er villig til at arbejde flere timer ad gangen

Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en forudsætning.

Du skal sende:
- motiveret ansøgning, der maksimum fylder én A4-side
- kortfattet CV

Jobbet
- Arbejdet består af journallæsning, billedgennemgang, billedbehandling, databaseind-
tastning og databasesøgning, i alt 14 timer ugentligt.

Du bliver oplært i brugen af systemer/programmer.

Vi tilbyder
Du kommer til at være en del af et lærerigt og socialt forskningsmiljø.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen varer 6 måneder fra d.1.1.2016 til d.1.7.2016.
Det forventes at du arbejder 14 timer ugentligt.
Studenterløn fastsæt i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfristen er d. 7. december 2015.

Har du spørgsmål?
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte læge Ph.d.-studerende 
Delila Hodzic-Hadzibegovic på tlf: 22 31 68 84 eller mail: dhod0003@regionh.dk.

Søg stillingen ved at sende mail til læge Ph.d.-studerende Delila Hodzic-Hadzibegovic 
på mail. dhod0003@regionh.dk. Vi forventer at holde samtaler løbende indtil vi finder 
den rette kandidat.

Fænomenet Fibromyalgi
20% af befolkningen lider af kronisk smerte. Kronisk smerte har medført rigtig mange arbe-
jdsskadesager, erstatninger og førtidspensioner, og udgør en stor del af sygefraværet, særligt 
i de fysisk tunge jobs. Mange læger synes det er krævende og besværligt. Nogle mistænker 
at det i virkeligheden må være noget psykiatrisk, siden smertepatienterne bliver ved med 
at klage over ting, der ikke kan måles. Patienterne føler sig misforstået, mistænkeliggjort og 
påduttet psykiatriske diagnoser de ikke har. Efter et halvt års forskning i fibromyalgi føler 
jeg en vis forpligtelse til at videregive lidt af det jeg har lært om dette smertesyndrom som 
de fleste læger og medicinstuderende finder mystisk. 

Smertesyndromet startede måske efter en operation eller en skade, eller begyndte med 
uspecifikke muskelspændinger, der blev værre og aldrig forsvandt.  Nerverne ”husker” 
smerten mere end normalt – en tilstand der kaldes ”central sensibilisering” og skyldes at 
nervebanerne forstærker og fejltolker almindelige stimuli. Ca. 20% har denne tendens til at 
udvikle kroniske smerter, men grænsen er helt arbitrær da det er et spektrum. Vi ved ikke 
hvorfor mennesker udvikler kroniske smerter, men nogle gør det mere end andre. En lille 
andel er så hårdt ramt, at de er invalideret af konstante voldsomme smerter – dette kaldes fi-
bromyalgi. Trods de invaliderende smerter er blodprøver og almindelige scanninger normale, 
og fibromyalgidiagnosen hviler på patientens smertereaktion ved undersøgelse af særlige 
trigger-points, og andre standardiserede kriterier. På fMRI-scanninger af fibromyalgipatienter 
ses det dog tydeligt at visse områder reagerer abnormt på smertestimulation – som tegn på 
at nervebanerne er syge. Ubetydeligt små stimulationer aktiverer kroppens stress respons, 
hvilket skærper sanserne yderligere. 

Sygdommen påvirker fibromyalgipatienternes liv voldsomt. Ofte bliver de vækket om natten 
af smerter og de oplever konstant kropsligt stress. Derfor er mange fibromyalgipatienter 
er voldsomt plaget af kronisk træthed og stressoverfølsomhed. Deres hukommelse, kon-
centration og evne til planlægning påvirkes, hvilket nedsætter deres daglige funktion og 
arbejdsevne. Mange må opgive deres karrierer og størstedelen af deres sociale liv. Smerterne 
kan gøre det til et langvarigt projekt bare at tage tøj på om morgenen. Hverdagen bliver 
en konstant kamp.

Det er et stort problem, at man ikke objektivt kan måle hvor syge patienterne er. Diagnosen 
hviler på at man tror på patienten, og der findes ingen behandling der kan fjerne smerterne 
fuldstædigt. Hvordan kan man vide om det bare er noget de ”faker”? Som læger er vi nødt 
til at tro på at patienterne ønsker at være raske. Findes der mennesker, som ”faker” smerter 
for at få en økonomisk gevinst? Desværre gør der nok, og det er et dilemma som samfundet 
må forholde sig til. Men langt de fleste af os – og i høj grad de fibromyalgipatienter jeg i 
mit forskningsarbejde har mødt – har en stærk samvittighed og et ønske om at bidrage og 
kunne forsørge sig selv. 

At være empatisk i en travl hospitals-hverdag er ikke nemt. Tålmodighed og medmennes-
kelighed er ofte det første der ryger når vi er pressede – særligt når vi har studeret så meget, 
at vi tror vi ved bedre end patienterne, hvordan de har det i deres krop. Hvis vi vil hjælpe 
disse patienter med at leve med deres smerter, er det helt essentielt at møde dem med 
forståelse og respekt. Som kommende læger må vi huske de hippokratiske idealer ”stundom 
helbrede, ofte lindre, altid trøste”: Trøst og forståelse lindrer, og dette er en vigtig del af 
lægegerningen, selvom vi oftest hellere vil have de hurtige resultater. Men når der ikke findes 
hurtige løsninger, må vi stadig have respekt og empati for patienten og i tvivlsspørgsmål 
altid være på patientens side. 

Af Sofie Juul, 11. semester, har netop afsluttet ½ forskningsår om fibromyalgi.
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Kommende arrangementer i AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende. 

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for 
det kardiologiske speciale. I december afholder vi følgende 
spændende kurser:

1. semesters introkursus til Hjerte, blod og lunge.
Dette eksamensrelevante kursus er målrettet studerende 
på 1. semester, og det vil klæde jer godt på inden jeres første eksamen på medicinstudiet. 
Kurset er GRATIS for 1. semesterstuderende. 

Hvor: Panum i lokale 42.0.01
Hvornår: Mandag den 7. december og tirsdag den 8. december kl. 16-20
Tilmelding: Via vores facebookside: AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende.

Lær at tolke et EKG! - Få pladser tilbage.
Kom til AKS’ populære kursus i basal EKG-tolkning. Kurset består af en introduktion til 
det almindelige EKG og en gennemgang af, hvad man skal holde øje med som stud.
med. i klinikken. 

Hvor: Panum i lokale 29.01.30 (tandlægeauditorium) 
Hvornår: Onsdag den 16. december kl. 17-20

Vi kan maksimalt have 50 deltagere på kurset, og tilmeldingen følger først-til-mølle-
princippet. Det kræver medlemskab af AKS for at kunne deltage. Se hvordan du melder 
dig ind på vores facebookside. 

Vi glæder os til at se jer!

Årets sidste arrangementer i Bamsehospitalet og SundKrop:

Vi vil gerne takke alle vores fantastiske bamsehjælpere for et super Bamsehospital på 
Panum sidste uge! Vi håber I har hygget jer lige så meget som os. Også tak for en sjov 
evalueringsfest/studenterfest vol. 2!

Bamsehospitalet takker hermed af for 2015, med SUND KROP er kun lige begyndt! Vi har 
arrangeret undervisning på Kildevældsskolen d. 24. og 25. november, så hvis man ærgrer 
sig over at man ikke fik tilmeldt sig, kan man stadig nå at komme med ud på Heibergskolen 
d. 10. og 17. december!

Husk desuden at sæt et X i kalenderen torsdag d. 10. december hvor vi holder årets sidste 
månedsmøde - mere info følger.
Du kan finde TILMELDING til alle arrangementerne gennem vores facebook-gruppe 
“Bamsehospitalet & SundKrop, København”.

Radiobiograf på Panum: "Det er min krop, ikke min psykiaters. 
Til kamp for informeret samtykke"
https://www.facebook.com/events/1070538432990243/

Onsdag d. 2. december, kl 18-20, lokale 29.01.30. 

MONO lydkollektiv og Cogita arrangerer radiobiograf på Panum. Sammen lytter vi til MO-
NO's produktion "Det er min krop, ikke min psykiaters. Til kamp for informeret samtykke", 
og bagefter er der Q&A med Elias, Elvin og Laura. Elias og Elvin er aktivister i Transpolitisk 
forum, og Laura er en af de to interviewede personer i produktionen. 

Om produktionen: 
Efter Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning af Transpersoner blev vedtaget (i efteråret 
2014), er der ikke længere andre alternativer end Sexologisk Klinik på Rigshospitalet for 
transpersoner som ønsker behandling. To transstemmer fortæller om, hvordan det opleves 
at være inde i et system af statslig vold, som forsøger at overbevise én om, at man ikke 
selv kender sin egen krop bedst.
Programmet er blevet til i samarbejde med kampagnen Til Kamp for Informeret Samtykke.

Foreløbig er der beregnet plads til 60 deltagere. Det er gra-
tis at deltage, men for ordens skyld skal man reservere en 
billet. Dette gøres via eventet på facebook, der findes på:
www.facebook.com/cogitakbh 

FORNIKS inviterer til “Kursus i Cerebral Parese” på Helene Elsass 
Centeret d. 9 december!

FORNIKS' medlemmer er blevet inviteret til et helt specielt kursus om cerebral parese på 
Helene Elsass Centeret i Charlottenlund. Her hjælper man børn og unge med cerebral 
parese (tidl. kendt som spastikere) med rehabilitering. 

Programmet starter kl 17, men vi har i FORNIKS arrangeret en fælles cykeltur fra Panum, 
hvor vi mødes kl 16, evt får lidt forfriskninger med i rygsækken til turen og derefter følges 
vi derud. Alternativt er det muligt at tage S-togets linje C til Ordrup Station og derefter 
gå resten af vejen. 

Program for kursus d. 9/12-15: 
17:00 - 17:05 Velkommen /v. Jens Bo Nielsen
17:05 - 17:35 Hvad er cerebral parese? /v. Peder Esben Bilde
17:35 - 18:05 Hvad er spasticitet og hvad vil det sige at være spastiker? /v. Jakob Lorentzen
18:05 - 18:45 Pause med Food for Brains-buffet
18:45 - 19:15 Hvad kan vi gøre for at hjælpe? Neuroplasticitet og neurorehabilitering /v. 
Jens Bo Nielsen
19:15 - 19:30 Afsluttende spørgsmål og diskussion.
19:30 - 19:45 Rundvisning på centeret for interesserede.

Der er et begrænset antal pladser, så husk at tilmelde dig! Det gør du ved at være medlem 
af FORNIKS (hvis du ikke er det, kan du læse hvordan her: http://www.forniks.dk/bliv-
medlem), og bagefter ved, at man sender en mail til tilmelding@forniks.dk. Skriv gerne i 
emnefeltet at det drejer sig om kurset i cerebral parese. Hvis man ikke er medlem fra begyn-
delsen, er det fint kun at sende én mail med indmelding i FORNIKS og tilmelding til kurset. 

Tilmeld dig også gerne begivenheden på facebook, som du finder på vores Facebook-side :) 

Vi glæder os til at se dig! a
FORNIKS

Kursus i basal neurologisk undersøgelsesteknik!

Synes du neurologisk undersøgelse er spændende? Finurlig? Svær? Vigtig? Megamonster 
sjov? Ja så har du nu muligheden for at lære de basale knep og teknikker med Forniks' 
basal Neurologisk Undersøgelsesteknik. Der bliver plads til kage, hammersving og hygge, 
når vi tager fat i de praktiske aspekter af undersøgelsen. Alle medicinstuderende er 
velkomne, men kurset er rettet til 10. Semester eller medicinstuderende, som skal have 
vikariat indenfor neurologi, neurokirurgi eller psykiatri. Underviseren er Morten Harter 
Engsig, som har haft introstilling i neurokirurgi.

Kurset afholdes 3. december, 17.15-19.45. Send en mail med teksten 'basal neurolo-
gisk undersøgelse' samt navn til tilmelding@forniks.dk. Derudover skal du være 
meldt ind i forniks, vejledningen hertil findes på vores hjemmeside www.forniks.dk. 
Der er begrænset antal pladser på kurset, og når pladserne er fyldt ud,  vil dette blive 
annonceret på facebook-eventet med samme navn. Stedet for kurset annonceres i 
bekræftigelsesmailen for tilmelding.

Kursus i akut neurologi og neurokirurgi

Glæd dig til at få finpudset din neuro-viden med dette spændende kursus om akutte 
tilstande indenfor neurologien og neurokirurgien.
Kurset er rettet til studerende, der skal til eksamen på 10. eller som søger vikariat indenfor 
neurologi, psykiatri eller neurokirurgi, men alle er velkomne til at melde sig til. Undervi-
serne er Alexander Lilja, der er igang med PhD indenfor neurokirurgi og Sonja Orlovska, 
som har haft introstilling i neurologi.
Det afholdes 10. december, 17.15-19.45. Send en mail 
med teksten 'avanceret neurologisk undersøgelse' samt 
navn til tilmelding@forniks.dk.
Derudover skal du være meldt ind i forniks, vejledningen 
hertil findes på vores hjemmeside www.forniks.dk. Der er 
begrænset antal pladser på kurset, og når pladserne er 
fyldt ud, vil dette blive annonceret på facebook-eventet 
med samme navn. Stedet for kurset annonceres i bekræf-
telsen på at man får plads på kurset.

Studenterklubben byder velkommen 
til semesterets sidste lange fredagsbar 
fredag d. 4. december kl. 1100-2345!!

Fra mandag d. 7. december holder 
Studenterklubben
eksamenslukket!

Indtil d. 7. decemeber, er vores åbn-
ingstider fortsat som altid:
Mandag  - kl. 1100-1500

Tirsdag - Fredag - kl. 1100-1700

Sidste fredagsbar!
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SÅ ER DET PÅ TORSDAG AT GO HOLDER TEMAMÅNEDSMØDE OM 
PRÆEKLAMPSI!

Torsdag d. 26/11
Klokken 16.30
Lokale 29.01.30

OBS! OBS! OBS! Læg mærke til at tidspunktet er ændret til 16.30 

Præeklampsi, også kendt som svangerskabsforgiftning, er den hyppigste årsag til for tidlig 
fødsel, og er forbundet med adskillige komplikationer for mor og barn, men opdages ofte 
for sent i graviditeten pga. de mangeartede og diffuse symptomer.

Overlæge Jacob Lykke fra Rigshospitalet er blandt de førende på området, og han 
glæder sig til at komme og fortælle om sin kliniske erfaring; hvordan opdager man præ-
eklampsi, hvordan kvinderne behandles, hvilke komplikationer er der, samt hvad den 
nyeste forskning viser os!

GO vil som altid sørge for kaffe, the og kage til de fremmødte og vi håber, at så mange 
som muligt har lyst til at blive til det korte månedsmøde, som vi afholder umiddelbart 
efter oplægget.

Hold jer opdateret og læs mere på vores facebook-event ” Temamånedsmøde om 
PRÆEKLAMPSI v. overlæge Jacob Lykke” eller på vores facebookgruppe ”GO – Gruppen 
for medicinstuderende medinteresse i gynækologi og obstetrik”
Vi glæder os til at se jer!

Sexekspressen holder månedsmøde!

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 forbi og hør mere til vores næste månedsmøde:

TORSDAG D. 3. DECEMBER KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 
Se vores Facebook-event: "December Månedsmøde i Sexekspressen"

Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle 
semestertrin. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst. 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Kære alle blodhungerende og hammersvingende individer!

Nu er det den tid på året, hvor en Generalforsamling i PORTOS nærmer sig med hastige 
skridt. Udover evt godkendelse af nye vedtægter bliver der ved dette logemøde udskrevet 
valg, hvor alle Bestyrelsens poster skal vælges. 
Er Panums knoglehåndværkerbande noget for dig, og har du lyst til at være medlem og 
få indflydelse på, hvor i hvilken retning vi skal føre denne fantastiske basisgruppe så kom 
og stil op! Alle, der deltager, har stemmerettighed.

Foredrag: Derudover har vi som et fagligt indspark denne dag fået Michala Skovlund 
Læge og Ph.d.-studerende til at komme og berette lidt om bl.a. forskningsmuligheder 
indenfor ortopædkirurgien. Hvor forskningsaktiv skal man egentlig være i sin karriere 
fremadrettet, når man er Ph.d.-studerende, og hvilke minimumskrav ift. de 7 lægeroller 
er der med henblik på en hovedstilling i ortopædkirurgi? Michala vil her blandt andet 
komme ind på hendes eget spændende Ph.d.-projekt. 

Vi sørger for alt hvad ganen og sækken kunne begære, så kom og mæsk jer i både viden, 
kager og sodavand. Så tag et par timer ud af kalenderen – det vil I med garanti ikke fortryde! 

Hele herligheden kommer til at foregå

d. 30. november kl. 16:30
på Panum 

Lokale 21.2.26
 
Vi kan endvidere allerede på nuværende tidspunkt afsløre, at vores store kursus i led- og 
rygundersøgelse dette år vil afholdes den 17. december kl. 16:45-21:15. Mere info vil 
gives i næstkommende MOK. 

May the odds be ever in your favor!

Venligste hilsner fra PORTOS
- Panums Ortopædkirurgiske Selskab

OPSTARTS MØDE! Interesse for integreret sundhed?

Tidligere basisgruppe MIKAM IMCC genopstår i et mere tidssvarende format som Integreret 
Sundhed København!
Gruppen har som formål at udbrede kendskab til integreret medicin for studerende i et 
fremtidigt sundhedsvidenskabeligt virke, at udforme et debat og oplysningsforum for 
sundhed, sygdom og integreret medicin samt at skabe dialog mellem behandlingssys-
temer.
Hvis du er interesseret, så mød op og vær med til at starte projektet med os, hør om de 
mange interessante arrangementer, der venter fra næste semester og giv gerne input! 
Der er desuden åbne poster i styregruppen, der skal besættes :-)

Integreret sundhed kombinerer den evidensbaserede medicin med elementer fra den 
alternative medicin. I højere grad betragter man inden for integreret sundhed men-
neskekroppen som en helhed og fokus er på sundhed og forebyggelse mere end på selve 
sygdomsbehandlingen. Patient-behandler forholdet sættes højt.

Ved spørgsmål kontakt tjz750@alumni.ku.dk
Tid: 26/11 kl. 16.15
Sted: 42.0.15 i Pavillonen

- Jonathan Bjerre, 2. sem. kandidat i medicin

Ryk dig - på IMCC Forårsseminar 2016!
Forårsseminaret giver dig værktøjer til at blive en endnu bedre frivillig, studerende, leder 
og samarbejdspartner. Her mødes 80 passionerede sundhedsinteresserede studerende 
fra hele landet, som hver især kommer hjem med inspiration og kompetencer, der både 
kan hjælpe på studiet og i fremtiden. 

Forårsseminaret afholdes fra d. 18.-22. marts 2016

På Forårsseminaret modtager du undervisning i personlig ledelse, samt ét af følgende 
temafag:

Ledelse  -  Formidling  -  Det kreative projekt  -  Sundhed i kulturmødet 

Så tag med og bliv inspireret, arbejd med dig selv og dit projekt, og få nye redskaber du 
kan bruge både personligt og fagligt.

Vil du vide mere? Tilmeld dig vores facebook arrangement ”IMCC Forårsseminar 2016” og 
følg med (tilmelding på facebook er ikke bindende).

https://www.facebook.com/events/1042057699167656/

Attention alle Beliebers!
(…også jer, der endnu ikke ved I er det.)
Justin Bieber er tilbage på alles læber, og denne gang ikke fordi han har kørt stiv rundt 
i Miami – han er tilbage med et hook, der ikke er til at få ud af hovedet! Han er siden 
den gang med “Baby” i bowlinghallen blevet mere afbleget, mere ripped og har fået 
flere tuscher – og pigerne [undertegnet, red.] er vilde med det! Hans seneste udgivelse, 
“Sorry” er et pop-mirakel uden lige og jeg har gået og sunget den non-stop de sidste 72 
timer. Skrillex har leget puppet-master og lavet et instant hit, hvor tropical house møder 
tudehorn og det går op den smukkeste af pop-enheder. At musikvideoen til sangen er 
3 minutter og 26 sekunder af lækre piger i farverige mavebluser, rød læbestift og funky 
solbriller gør kun det hele SÅ meget bedre. Jeg overspringshandlede mindst tre kvarter i 
morges med bare at stå foran mit spejl i mine strammeste blå tights og korteste mavebluse 
for at prøve at danse pigerne kunsten efter. Med denne sang er Justin undskyldt for alt!
Mo/MOK-red

" Yeah is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body.
    Is it too late now to say sorry? Yeah I know that I let you down

    Is it too late to say I'm sorry now? I'm sorry yeah,  sorry wyeah,  sorry!

    Yeah I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? "
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Forskningsinteresseret medicinstuderende søges på
Kræftens Bekæmpelse

Brain Tumor Biology gruppen fra Kræftens Bekæmpelse søger en engageret studerende 
med interesse for grundforskning til etablering af en hjernecancer biobank. Projektet 
er et samarbejde mellem kirurgerne på neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet samt 
Kræftens Bekæmpelse under ledelse af Assoc. Prof. Petra Hamerlik. Projektet har til formål 
at indsamle data og biologiske prøver, samt kortlægge genetiske variationer involveret i 
udviklingen af hjernekræft med mulighed for retrospektive analyser afhængig af interes-
seområde.
Den studerende vil primært have følgende opgaver: afhentning af biopsier fra opera-
tionsgangen, processering af biopsier og blodprøver, indtastning af data, diverse andre 
laboratorierelateret opgaver, mulighed for retrospektive analyser af indsamlet data.

Vi tilbyder grundig oplæring i alle laboratoriemæssige teknikker tilknyttet projektet, samt 
mulighed for et forskningsår i et samarbejde mellem neurokirurger på rigshospitalet og 
forskere på et institut med et aktivt og velanset forskningsmiljø. Opstart snarest muligt. 
Midler søges i fællesskab ved opstart.  
 
Hvis dette vækker din interesse kontakt afdelingslæge Jane Skjøth-Rasmussen
(jane@skjoeth-rasmussen.dk) eller junior gruppeleder Petra Hamerlik (pkn@cancer.dk). 

Se mere på puffnet.dk 

Forskningsår på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, 
Region H
Validering af spiseforstyrrelsesdiagnoserne i de danske patientregistre

Vi søger en medicinstuderende – gerne på kandidatdelen – med interesse for psykiatri 
og/eller epidemiologi til et forskningsår i 2016.
Den studerende skal udarbejde en plan for og indsamle oplysninger fra patient journaler 
i Danmark til validering af spiseforstyrrelses-diagnoserne i patientregistrene. Dette vil 
ske i samarbejde med en seniorforsker. Der er mulighed for at være med i analyse- og 
skriveprocessen samt at lave kandidatspeciale.
Løn og ansættelsesforhold: Lønnen er kr. 10.000 pr. mdr. Stillingen ønskes besat pr. 1. 
januar 2016 og vil vare i 12 måneder.
Kontakt: Seniorforsker Susanne Koch, susanne.vinkel.koch@regionh.dk, tlf. 38 64 12 48 
eller 38 64 11 81. Ansøgning og CV sendes senest d. 7. december 2015.

Se mere på puffnet.dk 

Kardiologisk forskningsårsstuderende, Rigshospitalet.

Forskningsenheden for Medfødt Hjertesygdom på kardiologisk afdeling Rigshospitalet 
søger én medicinstuderende på 9. semester eller senere med henblik på gennemførelse 
af et 1 årigt forskningsprojekt, med start 1. februar 2016. Der er til vores forskningsenhed 
aktuelt tilknyttet 3 Ph.d.-studerende og 1 forskningsårsstuderende, som arbejder dedikeret 
med forskning indenfor medfødte hjertesygdomme.

 Vi søger en medicinstuderende som er interesseret i medfødte hjertesygdomme hos børn 
og voksne samt de komplikationer disse kan medføre. Dit fokusområde bliver patienter 
født med ét-kammer hjerte såkaldte Fontan patienter eller single ventrikel patienter.

 Du skal være interesseret i forskning og ønske at blive oplært i forskningsmetode, herunder 
selvstændig gennemførsel af dataopsamling, dataanalyse og skrivning af videnskabelig 
artikel samt kandidatspeciale/ forskningsårsopgave. Studerende som ønsker at investere 
tilstrækkelig tid til at opnå publicering af en videnskabelig artikel som førsteforfatter 
i et peer-review tidsskrift vil blive foretrukket. Du kan forvente at få mulighed for at 
fremlægge dine resultater ved relevante møder efter et velgennemført projekt. Projektet 
er forventeligt af 12 måneders varighed med start 1. februar 2016 eller snarest herefter. 
Du vil være ansat som prægraduat forskningsårsstuderende med mulighed for at skrive 
kandidatopgave/forskningsårsopgave.

Løn: i henhold til overenskomst.
Kort motiveret ansøgning bilagt 1 sides CV, bedes venligst fremsendt elektronisk snar-
est muligt, dog senest 14. dec 2015 til lars.soendergaard.01@regionh.dk og lars.idorn@
regionh.dk.
Ansættelsessamtaler afholdes i januar 2015. Vejleder på projektet vil være Professor, 
overlæge, dr.med Lars Søndergaard.

Hold dig orienteret på www.puffnet.dk

IV KURSUS
Vil du være ferm når det gælder anlæggelse af perifere venekatetre, også kendt som et 
''venflon'', så er det nu du har chancen for at dygtiggøre dig. Enhver læge skal kunne det 
og øvelsen kan ikke overdrives eller startes for tidligt på studiet. 

På IV-kursus får man teoretisk og praktisk undervisning i, hvordan man anlægger og 
anvender et PVK samt de komplikationer, der kan opstå i anlæggelse og brug. 

Mandag d. 7. december kl. 16.30-20 i 42.1.04 afholder SATS kursus i PVK anlæggelse. I 
den praktiske del anvendes en specielt designet arm, som kan stikkes i, så teknikken 
indøves. Dernæst er der mulighed for at øve på hinanden, så I kan få følelsen af, at stikke 
i en rigtig vene.

Medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding. Der er plads til 12 deltagere pr. hold 
og prisen er 50 kr. pr. Deltager. Tilmelding er åbnet d. 9/11 og kan gøres via. vores 
hjemmesidewww.sats-kbh.dk. Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen 
til at skrive til Sebastian Langhans Bennetsen som er kursusansvarlig for kurset d. 7 dec. 
på seblangben@gmail.com.

Vi ses! 
De bedste hilsener
SATS

LÆR AT HÅNDTERE TRAUMATISKE HJERNESKADER

Er du interesseret i de akutte traumatiske aspekter af neurologi & neurokirurgi? 
Eller venter der en neurologi-eksamen på den anden side af jul?

Så kom til foredrag om akutte neurotraumer d. 10 dec. I lokale 29.01.32 kl. 16.15 og lær’, 
hvordan du håndterer patienten med traumatisk hjerneskade!

SATS har inviteret afdelingslæge Ove Bergdal, Neurokirurgisk Afdeling, Rigshospitalet 
til at komme og gøre os klogere på DO’s and DON’Ts i forbindelse med den traumatisk 
hjerneskadede patient.

Udover sit arbejde som neurokirurg er Ove Bergdal bestyrelsesmedlem i ATLS og har derfor 
stor interesse og viden omkring den akutte behandling af traumer.

Under foredraget vil Ove Bergdal bla. komme ind på: 

- Skadesmekanisme & symptomer
- Radiologisk erkendelse af forkellige blødninger
- Generelle behandlingsprincipper
- Hvornår er behandling udsigtsløs

Foredraget er gratis og åbent for alle – både medlemmer og ikke-medlemmer på alle 
semestertrin er velkomne! 

Vi glæder os til at blive klogere på neurotraumer sammen med jer :)

Med venlig hilsen SATS.

N.B. Vi sætter stor pris på interressen der har været omkring arrangementet. Dog vil vi i 
SATS gerne præcisere, at foredraget er forbeholdt lægestuderende, pga. patientsamtykke 
til anvendelse af undervisningsmaterialet.

KURSUS I AKUT ULTRALYD, eFAST og FATE

KAN DU din akutte ultralydsprocedure? Hvis ikke, så er det nu du har chancen for at 
dygtiggøre dig. 
Teoretisk og praktisk kursus med gennemgang af de to akutte ultralydsprotokoller ex-
tended Focused Assessment with Sonography for Trauma (eFAST) samt Focused Assessed 
Transthoracic Echo (FATE) afholdes d. 18 dec. 2015 fra 08:15-16:00 hos GE healthcare i 
Brøndby. 

Før kurset udsendes materiale, der gennemgår protokollerne. 2 læger med stor erfaring i 
FATE-protokollen samt 2 læger med erfaring i eFAST-protokollen er undervisere på kurset. 
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 skifte-
vis 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. Hands-on tiden prioriteres højt. Morgenmad og Frokost 
hos GE Healthcare er inkluderet.

Et bestået 4. semester og medlemskab af SATS er påkrævet for tilmelding. Der er plads til 
20 deltagere pr. hold og prisen er 100 kr. pr. deltager. Tilmelding åbner d. 20-11-2015 kl. 
17.00 og gøres via. vores hjemmeside www.sats-kbh.dk. Har du yderligere spørgsmål, så 
er du meget velkommen til at skrive til Christine Råberg Mikkelsen på
kommunikation@sats-kbh.dk.

Vi ses! 
De bedste hilsener
SATS

Basisgrupper
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26 
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Telefon: 3530 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 17.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00
(Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 10 til kl. 15)

Billigere forsikring til 
FADL-medlemmer
FADL kan nu tilbyde dig en markant forbedret og billigere 
forsikring, som vi kalder FADL Forsikring. 
FADL Forsikring er tilpasset livet som lægestuderende. Derfor 
dækker den rejser, der inkluderer klinikophold, studieophold i 
udlandet og frivilligt humanitært arbejde. Den har også forhøjet 
dækning på ulykke og den inkluderer naturligvis lægeansvar 
i fritiden. Derudover har vi gjort det muligt at tegne enkelt-
stående ulykkesforsikring, hvis du er under 21 år. 

Se mere på fadlforsikring.dk

FADLs infoaften om 
andelsboligkøb 
Vi gentager succesen fra sidst, og afholder i samarbejde 
med Lægernes Pensionbank en informationsaften om 
andelsboligkøb. Arrangementet afholdes i Lægernes 
Pensionsbanks lokaler på Dirch Passers Allé 76 tirsdag 
d. 1. december kl 17-19:30!

Der vil være forplejning i form af vand, te, kaffe, frugt, 
kage og sandwich.
Der kan være max 40 deltagere!
Tilmelding foregår på reception@fadl.dk senest 27. 
November

FADL støtter
FADL har ved seneste repræsentantskabsmøde støttet:
- GO
- MR: FADL støtter univalget, og er enige i at orloven skal 
bevares. 
- SAKS
- Medicinerrevyen
Stort tillykke!
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STEM TIL UNIVALGET

Det tager kun 2 minutter!
-  og så sikrer MedicinerRådet dialog i 
universitets råd og nævn resten af året. Vi 
står stærkere i kampen mod fremdrift og 
forringelser med din stemme i ryggen.

Guide til valgdeltagelse:

1. Tjek din kumail. 

2. Åbn mail om valg

4. Stem!

5. Du kan stemme til KU's bestyrelse, 
Akademisk Råd og Studienævnet.

Den 23.-27. november er der valg på KU. Men hvad er univalg for en størrelse, hvad skal du stemme om og hvem 
kan du stemme på? 
Det vil vi prøve at hjælpe med at besvare på de næste sider.

Hvad 
skal vi 

stemme om? 
På KU er der en række beslut-
ningstagende råd og organer, 

hvor der skal vælges medlemmer. 
Der skal derfor stemme til:

- KU's bestyrelse
- De Akademiske råd

- Studienævnet
- Institutråd

I ovenstående råd sidder der både studer-
ende, VIPer (videnskabeligt personale) og 
TAPer (teknisk-administrative personale). 
Som studerende skal du vælge studen-

terrepræsentanterne i rådene. Da der 
ikke er andre end MedicinerRådet, der 
stiller op til institutrådene er der 

her fredsvalg, og der skal der-
for ikke stemmes.
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Hvad er MedicinerRådet for en størrelse 
og hvorfor skal du stemme?
MedicinerRådet er en studenterpolitisk organisation, 
som repræsenterer de medicinstuderendes interesser i 
ovenstående råd og nævn på universitet. Vi har mange 
års erfaring med at repræsentere os medicinere, og vi 
har medlemmer fra alle semestertrin. Alle medicinere 
er velkomne til vores månedsmøder, og alle - nye som 
gamle  - har taletid. MedicinerRådet har været en uund-
værlig spiller i kampen mod Fremdriftsreformen, og 
denne kamp fortsætter vi naturligvis ufortrødent. Det er 
især vigtigt nu, hvor rammerne for fremdrift skal forhan-
dles på universiteterne. 
Samtidig er vi i gang med at forberede os på, 
hvordan vi varetager de medicinstuder-
endes interesser når de kommende 
spareplaner skal rulles ud på SUND.  
Der er ingen tvivl om, at vi går 
nogle hårde forhandlinger i 
møde, og at meget står på spil 
for de medicinstuderende. 
Det er vigtigt, at du stemmer 
for at støtte op om kampen. 
Lad os sende et signal til 
ledelsen om, at vi ikke finder 
os i hvad som helst, og at 
vi står sammen som studer-
ende. 
Stem på MedicinerRådet til 
univalget 23-27 november, 
hvis du også ønsker, at medi-
cinernes stemme bliver hørt på 
Københavns Universitet.

Hvad har MedicinerRådet gjort 
for mig?
- Arrangeret stormøde og demonstration i efteråret 
2013, som førte til at Fremdriftsreformens implemen-
tering blev udskudt, og at KU droppede de planlagte 
forringelser af vores orlov. Næste skridt er at Mediciner-

Rådet skal være med til at forhandle med universitetet 
om bedre rammer for de studerende og argumentere 
for, hvorfor vi skal beholde retten til orlov.
  
- Fået indført begrænsning på antallet af overflytninger 
fra andre universiteter til vores kandidat, og dermed 
sikret at der ikke er opstår overfyldte hold på hospi-
talerne. Det var et stort problem tidligere. 

- Omlagt dårligt evaluerede forelæsninger til SAU-timer

- Sørget for, at CEKU-undervisningen ikke blev sparet 
væk 

- Årligt at påpege over for ledelsen, at rusturen 
skal forblive som den er. 

- Nedlagt et dårligt evalueret kursus 
i Energiomsætning på 5. semester 

og lagt relevante dele ind under 
andre fag. 

- Opsplitning af store integr-
erede eksaminer og afskaffelse 
af indtegningsbetingelser for 
at afbøde konsekvenserne 
af Fremdriftsreformen for de 
studerende. 

- Sørget for, at man ikke tvinges 
til at skrive sin bacheloropgave 

på 5. semester, men fortsat kan 
vælge at skrive den på enten 5. eller 

6. semester. 

- Åbnet for større valgfrihed på den nye kandi-
datstudieordning. 
Sat undervisningskvalitet og evalueringer på dagsor-
denen. 
 Og selvfølgelig meget mere. 

Universitetsvalget
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KU’s bestyrelse
Øverste instans på KU. Står bl.a. for budget, universitetets 
strategi samt for at ansætte rektor.
Bestyrelsen har 11 medlemmer, hvoraf to er studerende 
fra KU. Der skal vælges ét nyt studentermedlem i år.
Det er de store studenterpolitiske partier, der stiller 
op til denne post, bl.a. StudenterRådet, Konservative 
Studerende, og Frit Forum. MedicinerRådet støtter 
den afgående formand fra StudenterRådet Alexander 
Thorvaldsen.

Studienævnet 
Studienævnet har det overordnede ansvar for 
undervisningen på medicinstudiet, bl.a. i form 
af studieordninger, kvalitetssikring i form af 
undervisningsevalueringer samt afgørelse af merit 
og dispensationssager. Studienævnet består af 10 
medlemmer, hvoraf fem er medicinstuderende, 
som skal vælges ind ved valget. MedicinerRådet har 
repræsenteret de studerendes interesser i nævnet i 
årevis. 
Det næste år skal studienævnet formentlig beskæftige 
sig med besparelser på uddannelse. I MedicinerRådet 
ønsker vi ikke, at der skal skæres i uddannelse, men vi vil 
samtidig gerne være med til at bestemme, hvor der skal 
spares, og vigtigst, hvor der ikke skal spares.
Når man er stemt ind til studienævnet på vegne af 
MedicinerRådet har man pligt til at søge flertallets 
holdning. Dette gøres ved, at dagsordenen til 
studienævnet altid bliver diskuteret til et møde i 
MedicinerRådet, hvor alle studerende er velkomne og 
har stemmeret. 

Hvem stiller op for MedicinerRådet?
1) Morten Jørgensen
7. semester. Formand for MedicinerRådet og 
næstformand i studienævnet, hvor han har siddet i 3 år 
nu. 

2) Johanne Severinsen
9. semester. Medlem af dispensationsudvalget har været 
medlem af studienævnet i 2,5 år. 

3) Morten Ruge
5. semester. Valgt som føl til dispensationsudvalget og 
stiller op til studienævnet for første gang. 

4) Andrea Daniela Maier
5. semester. MR-ambassadør i MedicinerRådet og har 
siddet i studienævnet i 1 år. 

5) Morten Packert
9. semester. Medlem af kvalitetsudviklingsudvalget og 
stiller op til studienævnet for første gang. 

Suppleantpladserne:
6) Thomas Jessen Bjerregaard
3. semester. Stiller op til studienævnet for første gang.

7) Camilla Herskin
7. semester. Har siddet i studienævnet det sidste år.

8) Camilla Godthaab
5. semester. Stiller op til studienævnet for første gang. 

Johanne
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Mathilde
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Jonas
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Sara
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Morten
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Morten
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Malene
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Thomas
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Charlotte
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Rasmus
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Andrea
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Jacob
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

Tine
Stiller op til 
Studienævnet
Stiller op for Medicinerrådet

MEDICINERRÅDET OG STUDENTERRÅDET
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StudenterRådet

Kæmper for tør studiesal
Bevar retten til ubegrundet orlov
Beskyt undervisningen mod nedskæringer

TJEK DIN KU-MAIL > 
HER MODTAGER DU 
LINK TIL AT STEMME
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AKADEMISK RÅD
- FREMDRIFTSREFORMEN & ORLOV
Fremdriftsreformen skal revideres - men endemålet om 
at de studerende skal komme hurtigere gennem deres 
studie, fjerner regeringen desværre ikke. Vi vil sidde med 
ved bordet, når det bliver universitets egen opgave at lave 
deres egne regler for de studerende. Vi vil bevare retten til 
ubegrundet orlov for at de medicinstuderende stadig kan 
holde Forskningsår og tage lægevikariatet. 

- BESPARELSER PÅ VORES UDDANNELSE
På den nye finanslov er der besparelser på 8% på Univer-
siteterne over de næste år. Det betyder, at der skal laves 
en spareplan på SUND. Vi skal sørge for at klinikundervis-
ningen på medicin bliver fredet. 

- STUDIEMILJØET
Sidste år viste en trivselsundersøgelse at halvdelen af de 
studerende på SUND har oplevet fysiske stresssymptomer. 
Det skal vi gøre noget ved i form af bedre vejledningstilbud 
til de studerende. 

- Det kommende år skal vi arbejde med at
- Lave en spareplan for hele SUND
- Diskutere de SUND-studerendes mulighed for at tage 
orlov fremover 
- Tale om studiemiljøet på SUND og hvordan vi kan skabe 
en bedre fælles identitet for de studerende 

Hvem stiller op?
Medicinerrådet stiller op på SUNDrådets liste. Det gør 
vi fordi vi gerne vil være en del af det fælles samarbejde 
mellem de studerende på SUND. Vi tror på, at vi får meget 
ud af at samarbejde med de andre uddannelser, fordi de 
står i mange af de samme problemstillinger, som vi medi-
cinere gør. 

De opstillede fra medicin er:
Jonas Olsen 
12 semester (1. del), medlem af studienævnet i 5 år og 
Akademisk Råd i 2 år.

Charlotte Geneser
Fri efter 5. semester, næstformand i MedicinerRådet, 
medlem af Akademisk Råd i 1 år.

Rasmus Michael Christensen
1. semester, næstformand i SUNDrådet, bestyrelsesm-
edlem i StudenterRådet i 1 år og stiller op til Akademisk 
Råd for første gang.

Tine Røngaard
6. semester, stiller op til Akademisk Råd for første gang

Jacob Dag Berild 
11. semester, medlem af kvalitetsudviklingsudvalget og 
stiller op til Akademisk Råd for første gang.

Vi repræsentererer de studerende bredt på studiet og tror 
på at både erfaring og nye kræfter er vigtigt. Vi opfordrer 
til at man stemmer på vores liste! 

Trine Boje Christensen
Farmaci
Stiller op til 
Akademisk Råd 

Rasmus Svejdal
Farmaci
Stiller op til 
Akademisk Råd 

Tine Jensen
Medcin
Stiller op til 
Akademisk Råd 

Jonas Olsen
Medcin
Stiller op til 
Akademisk Råd 

Rasmus Christensen
Medcin
Stiller op til 
Akademisk Råd Charlotte Geneser

Medcin
Stiller op til 
Akademisk Råd 

Jacob Berild
Medcin
Stiller op til 
Akademisk Råd 

A.K. Winding
Folkesundhedsvidenskab
Stiller op til 
Akademisk Råd 

SUNDRÅDET OG STUDENTERRÅDET
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StudenterRådet

Din hverdag er vores arbejde
Kvalitet på trods af besparelser og fremdriftsreform
Styrk samarbejdet mellem SUNDs uddannelser

TJEK DIN KU-MAIL > HER MODTAGER DU LINK TIL AT STEMME
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard feat. ugens 
stjerneven, Andrea Maier. 

Efter et par uger uden horoskopers hjælp i 
hverdagen, er horoskoperne nu tilbage som 
forudsagt. I denne uge behøver I slet ikke 
tænker over hvad der sker, for det hele er 
forudbestemt, så der er alligevel ikke noget 
I kan gøre ved det. 

Brandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du bliver fanget i den første snestorm i år, 
og skal overleve i en iglo, indtil en voldlæk-
ker falck-mand redder dig. 

WHAAAALE 
19. feb. - 19. marts
Husk ikke at spytte på gaden. Hvis du al-
ligevel gør det, kommer sputklatten lige 
meget hvad til at ramme dig selv. Selv hvis 
du spytter helt den anden vej, vil vinden og 
de kosmiske kræfte pege spytklatten i din 
retning. 

Vædderen
20. marts - 19. april
FAT DET NU, DER SKET INTET! 

Koen
20. april - 20. maj
Du kommer til at finde en flaskepost i S-to-
get. Men før du ved af det, råber en hjemløs 
af dig, fordi du faktisk har taget hans øl og 
selv er meget forvirret. 

Enebarnet
21. maj - 20. juni
Hvis du tager til Randers, vil du få dit livs 
oplevelse. Randers er følelsernes by, og 
med følelser mener stjernerne Mokai. Du vil 
møde en sød person der køber dig Mokai, og 
får også set Randers Regnskov. Det bliver 
faktisk rigtigt godt for dig. 

Hummeren 
21. juni - 21. juli
Du tager til hjulefrokost og det kører for 

dig.  Men når du mindst venter det, bliver 
du draget ind i kopirummet. Kopimaskinen 
kalder på dig, og åbner sit lysende gab. Og 
før du ved af det, har du brugt 150 stykker 
papir på at kopiere billeder af din hånd. Du 
har det magisk.  

Missetatten 
22. juli - 22. aug.
Du begynder at opføre dig gammelt. Du ser 
Barnaby og går lange ture om Utterslev 
mose. 

Skøgen
23. aug. - 22. sep.
Du får en overvældende trang til at lave 
instagram opslag, som du finder yderst 
like-værdige. Du får rabdomyolyse. Igen.  

Højden 
23. sep. - 22. okt.
Du får et episk kamp med Panums cykelnis-
ser, der denne gang har flyttet din cykel op  
i et tre. De vinder det her slag... 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Pas på dig andre stjernetegn! I denne uge 
opfører de sig underligt, og du skal være 
på vagt. Hvis du løser sudokuen får du 
svaret på konspirationen mellem de andre 
stjernetegn. Eller gør du?  

Skotten
22. nov. - 20. dec.
Du får en frygtelig trang til meget dyr whis-
key. Hvis du ikke får en highland single malt 
minimum 18 år, begynder du at ryste på 
hænderne og græde voldsomt. 

Julebukken
21. dec. - 19. jan.
Husk på, at skorpionen har fattet mistanke. 
Invitér en skorpion på date, og forfør ved-
kommende. De er lette at forføre, men skal 
lokkes med andet end 'netflix and chill.' Du 
kan prøve 'HBO og afslapning,' så han/hun 
ikke bliver yderligere mistænksom. Og husk 
hvidvin. 
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De fem bedste stand-up komikere nogensinde

Albin Arvidsson/MOK-red.

Nu hvor det er mega mørkt og koldt og eksamener kommer tættere på er livet ikke altid 
så sjovt.  Derfor kan man have brug for lidt grin og latter. I den forbindelse har jeg lavet en 
liste over de fem 100% objektivt set  sjoveste og klogeste stand-up komikere i verden. Til 
hver komiker har jeg valgt én eller et par personlige favorit-segmenter. (Linkene kopieres 
nemmest via mok.dk hvis man læser denne uges MOK analogt.)

5) Tim Minchin

   Måske ikke stand up rent teknisk set, men ikke   
   desto mindre en fantastisk multi-talent   
   fra Australien som kombinerer humor med musik 
i    i sine forestillinger. Hyppige temaer er 
   religion og videnskab.

   Tim Minchin: If You Open Your Mind Too
   Much Your Brain Will Fall Out (Take My Wife)
   https://www.youtube.com/watch?v=bBUc_kATGgg

   Tim Minchin's Storm the Animated Movie
   https://www.youtube.com/watch?v=HhGuXCuDb1U

4) Dave Chappelle

   Stjernen fra Chappelle's Show som kom
   med sine aller sjoveste og mest intelligente
   stand up specials i starten af 00'erne. 

   Dave Chappelle - White People & Weed
   https://www.youtube.com/watch?v=3mEZqlWXnss

   Dave Chappelle - Grape Drink
   https://www.youtube.com/watch?v=NuTjQLfU6Gk

BONUS: Nogenlunde videnskabelig artikel som undersøger hvor stor andel mennesker 
i verden som er Dave Chappelle:
http://www.thebestpageintheuniverse.net/c.cgi?u=chappelle

3) Mitch Hedberg

En komiker med en meget speciel stil og en enorm social angst, hvorfor han ofte stod på 
scen med ryggen vendt mod publikum. Blev kendt for at leverere sine ofte lidt underlige 
jokes i form af one-liners. 

Mitch Hedberg- A Comic Genius
https://www.youtube.com/watch?v=u6xaj2fC1jI

2) Louis CK

Lige nu USA's sjoveste mand og "king of comedy" som udover sin fantastiske stand up har 
haft enorm succes med sin tv-show Louie, hvor han medvirker som forfatter, filmklipper, 
skuespiller, instruktør og producent. Kan gøre alt fra hverdagssituationer og familiemidd-
ager til politik, racerelationer, historie og økonomisk ulighed hamrende sjovt.

Louis CK - Indians, White People and God's Earth
https://www.youtube.com/watch?v=YWZkwuILn_s

Louis CK : Of Course But Maybe - Oh My God (HD)
https://www.youtube.com/watch?v=KFwBH2fb2E0

Louis CK - Bill Gates
https://www.youtube.com/watch?v=gO9PwbtlOIU

1) Bill Hicks

En legende indenfor stand up-verden siden hans tidlige død i 1994. Med en uovertruffen 
evne til formidle 1/3 samfundskritiske budskaber ved hjælp af 2/3 humor, var Bill Hicks 
lige så meget filosof som komiker. Det ikoniske segment "It's just a ride"  (sidste del af 
vidoeklippet Positive Drug Story) fra Hicks sidste show Revelations kan regnes til det 
bedste som er blevet lavet indenfor stand-up.

   Bill Hicks - Positive Drug Story
   https://www.youtube.com/watch?v=XJkCa-iJMWk

   Bill Hicks on the Evils of Marketing
   https://www.youtube.com/watch?v=Tvp97SMZc6M

Gøgl

Hvorfor finalen i GIFT VED FØRSTE BLIK bliver så FUCKING spændende! Mo/MOK-red

For en måneds tid siden var vi på redaktionen helt oppe at køre over finalen i fjerde sæson af Den Store Bagedyst – og hvor de dog leverede! 
[Spoiler-alert:] Liv løb med sejren med en Mokai-kage dedikeret sin mor, Micki panikkede over marcipan-draperingen, Pernille var loco som altid 
og Ditte (der som bekendt måtte tage en præmatur exit liiige inden finalen) kunne have slået ihjel med de blik af misundelse hun kastede de tre 
finaledeltagere. Allerede i introspeak’en LOL’ede søde Timm og det var et helt igennem flot arrangement. Bagedysten efterlod dog et pulserende 
hul i TV-hjertet – men DR havde set det komme, og sneg starten på Gift ved Første Blik ind et par uger inden bagedyst-finalen, så vi allerede nu 
på tirsdag kan få fornøjelsen af endnu en nervepirrende finale. Ja, og de har, præcis som bagedysten, lagt i ovnen til et knald-godt program!

For lige at opsummere for de uindviede:
I Gift ved Første Blik melder en flok singler sig, og de vil så desperat gerne vil finde deres eneste ene, at de er villige til at:

1) at udstille dem selv på landsdækkende TV.
2) at have samtaler med en sexolog, en psykolog, en præst, en antropolog og en coach.
...nåårh ja – og så lige:
3) AT BLIVE GIFT MED EN FREMMED!

Denne sæson startede ud med fire par, men pludselig gik der Robbinson i den og så var de kun tre par. Det faldne ægteskab stod mellem Ane og Ulrik, hvor sex på bryllupsnatten endte 
med at ødelægge det hele. Trist. Tilbage i programmet kunne vi så følge: Randi & Niels, Line & Michael og Poul & Lene. Lad os gennemgå dem fra toppen.

Randi og Niels. Jamen, hvis det da ikke bare er idyl i udkantsdanmark, så ved jeg ikke hvad det er. Det største problem i deres forhold synes at være, at Randi synes det er lidt ulækkert 
at Niels ryger – men ellers er de vist bare et match made in TV-heaven. De synes begge, at det at tage på kræmmermarked er den ideelle måde at tilbringe en fridag på og Niels har flere 
gange omtalt Randi som sin drømmekvinde. Hvis du skal odds’e på et af parrene – så ville de være det sikre bud.

Line og Michael. De er godt nok også bare søde! Line skriver speciale i Aarhus, men flyttede ind hos Michael på Møllegade (JA! Lige nede ved gederne <3). Michael er bare drøn sød (og 
ligner lidt Nikolaj Lie Kaas) og det par kunne altså også godt gå hen og holde, hvis de kan få geografien til at gå op…

Poul og Lene. Okay. Nu skal jeg altså lige trække vejret en ekstra gang. Lene var i starten den lidt irriterende halvdel af parret, men jeg skal da lige lov for Poul har trukket fra som træls 
type. Lene gav Poul en billet til Roskilde Festival med romantiske intentioner, men de fik sig en uge, der var meeeget langt fra Orange Feeling! Poul ville hellere bo i lejr med sine venner 
end sin nye hustru og det hele kulminerede da Lene mødtes med dem, og Poul gik op for at købe øl til dem alle – UNDTAGEN Lene! Efter festivallen var vi vidne til en tåkrummende 
telefonsamtale hvor Poul var ude i at droppe projektet og Lene sad med åben mund og polypper og blev mere og mere vred, indtil hun til sidst tog sin ring af og smed ned på bordet. I 
et sidste twist inden programmet sluttede så vi dog en samtale mellem Poul og hans ven, hvor vennen får Poul overtalt til at give det en sidste chance – men nu er Lene usikker på om 
hun gider tage den op igen. Dette forhold står virkelig på vippen og OH MY GOD hvor bliver det vildt at se hvad der skal ske med dem!

Hvis du endnu ikke føler dig dybt fanget af projektet, så tænd da for pokker bare for at få et par glimt af sexy sexolog Gert Martin Hald. (Ååååh Gert, I love you!) Her på redaktionen glæder 
vi os i hvert fald – for det bliver altså VANVITTIGT spændende! Så hvis du læser online-MOK inden tirsdag aften klokken 20 – så sørg for at pop’e cornene, puff’e puden og sætte dig til rette 
foran fjernsynet. …og hvis du sidder og læser dette i papir-MOK, så skynd dig ind på nettet og få det meste ud af de licens-penge du alligevel ikke betaler!

Gert Martin "Mums" Hald

Ugens rebus

+ + +
Hint: en klassisk hip hop sang med Notorious B.I.G. fra 1997



16 |  Gøgl

Cykelhjelmen er sej!
Jeg oplevede her i weekenden, en person styrte på cykel - Vedkommende var på vej hjem fra 
fest lørdag, hvorefter hun gled på en glat metalplade (I ved, sådan nogle som der ligger ved 
vejarbejde.. Heldigvis slap hun med nogle knubs, og en solid hudafskrabning på knæet.

Nu ved jeg jo, at hun normalt kører med cykelhjelm, så mit første spørgsmål var selvfølgelig:
"Er du okay?" - Da jeg havde erfaret, at der ikke var sket så meget, var næste spørgsmål: 
"Havde du cykelhjelm på?!"... Jeg må indrømme, at jeg blev noget fortørnet, da hun svarede 
".... Nej".
Mit næste spørgsmål, var naturligvis: "Hvorfor ikke?", hvortil jeg fik følgende svar, som 
selvfølgelig gjorde det helt legalt ikke at have cykelhjelm på:
"Jeg var ikke sikker på om vi skulle videre i byen, så jeg ville ikke slæbe cykelhjelm med, hvis 
den skulle afleveres i garderobe og sådan".

Mit efterfølgende spørgsmål var, måske for nogen en kende ude af kontekst: "Nå, men er du 
så organdonor?"

På organdonor.dk, har de lavet et slogan som hedder #givlivetvidere

Den pointe jeg forsøger at komme frem til med ovenstående anekdote er selvfølgelig, at hvis 
du synes de ovenstående personer ser kiksede ud - så giv livet videre, når nu du tilsyneladende 
ikke selv har det kært!

Dennis/MOK-red


