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Pumpen 
er bomben, 

mand!

Pumpefest 24.06.16 - kom og fejr de nye læger - læs mere på s. 8
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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
Medical Technology Association
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

Se Facebook
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
META
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: Andrea Maier (ansvarshavende@mok.dk)
- indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
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MOK UDKOMMER
DISTORTION - NØRREBRO! HUSK PANUM 
DISTORTION ER EPIC. 

MERE DISTORTION - VESTERBRO. 
DEN DÅRLIGE SAMVITTIGHED BEGYNDER AT 
MELDE SIG

RIGTIG MEGET MERE DISTORTION - REFSHA-
LEØEN. 
... ELLERS: EKSAMENSLÆSNING?

DISTORTION? 
KØB FARSDAGSGAVE

FARS DAG! OG GRUNDSLOVSDAG. 
OG DISTORTION HYGGE. 

MOK DEADLINE KL. 12:00
SAKS STERILKURSUS SE S. 4
META FOREDRAG SE S. 4

MOK KALENDERENS SIDSTE DAG - DOMME-
DAG BAGEFTER? INGEN VED DET, FORDI MOK 
KALENDEREN IKKE VISER DET.  VI SKAL NOK 
LAVE EN NY. 

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

Andrea

Anders

Slither me timber!
Slither me soul!

Umti umti!
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Fortsat lyskrydsforvirring 
For snart én uge siden kunne vi her på MOKs redaktion afsløre, at Hill-
erød Kommune har et alvorligt problem. I forbindelse med vores under-
søgelse af antallet af lyskryds, lod det til, at kommunen - repræsenteret 
ved vejingenør JT - enten intenderet løj om antallet eller at kommunen 
ingenlunde har styr på vejforholdene i egen kommune. Kommunen og 
JT lod os nemlig vide, at der i Hillerød var 31 lyskryds. En kort under-
søgelse på redaktionen fandt dog hurtigt frem til, at vi alene på Google 
Maps og ved hjælp af hukommelsen kunne finde frem til mindst 34.

Inden konfrontationen med Hillerød Kommune, blev vi dog nødt til at 
skaffe mere evidens for kommunens ignorance. MOK-redaktionen fik 
derfor hjælp af den eksterne lyskrydskonsulet Marie-Louise Bøgh (MLB), 
der også undrede sig: "At Hillerød Kommune kun har 31 lyskryds? - Nej, 
det tror jeg ikke er sandt. Der er fandme flere, min ven"
MLB kommer oprindeligt fra Rudersdal Kommune, og qua de to kom-
muners sammenlignelighed, besluttede vi os for at skrive til dem og 
spørge om antallet af lyskryds. Vi fik følgende svar:

"Hej Marie
Jeg vedlægger et skærmprint.
Et kort med lysegrønne og sorte stjerner.
De lysegrønne stjerner, er Signalanlæg som ejes af Rudersdal kom-
mune. Jeg har talt 37 stk. signalanlæg. Prøv at tælle efter.
De 4 sorte stjerner, er Signalanlæg som ejes Vejdirektoratet. Hels-
ingørmotorvejen er jo en statsvej.
Håber det er svar på dit spørgsmål, ellers må du gerne vende tilbage.
Venlig hilsen
SE
Teknisk assistent
Tlf. 
Mobil. 
Teknik og Miljø - Vej
2840 Holte
www.rudersdal.dk"

Det er muligvis svært for læserne at tælle efter, men jeg kan oplyse om, 
at der er 38 (ikke 37) signalanlæg der er ejet af Rudersdal kommune, se 
nedenfor. Med de 4 signalanlæg der er ejet af staten giver dette, at der 
inden for kommunegrænserne er 42 signalanlæg. 

For at sikre retssikkerheden, skal vi huske at fortælle, at det tal, Hillerød 
har oplyst er angivet som "lyskryds" - dog uden en videre forklaring af 
dette udtryk. Ej heller har Hillerød kommune oplyst om ejerforholdene 

eller placeringen af 
de omtalte lyskryds.  
Hillerød kommune har 
mildest talt begået en 
brøler. 

 Tager man udgang-
spunkt i de rigtigste 
oplysninger, vi kan 
skaffe om emnet, må vi 
således kigge på Rud-
sersdals kommunes 
tal. I Rudserdal bor der 
55.739 indbyggere pr. 
1. januar 2016. Dette 
giver et lyskryds/ind-
byggerratio på 

42/55.739= 
0.0007535119 
lyskryds/indbygger

I Hillerød Kommune 
var der 49.672 indbyg-
ger pr. 1. januar 2016. 
Hvis Hillerød minder om sin nabokommune, burde der således være: 
49.672* 0.0007535119= 37,428443 lyskryds.. Dette er et tal der er væsen-
tligt højere end det oplyste fra Hillerød Kommune. 

Ifølge Vejdirektoratets rapport 411: BEDRE TRAFIKSIGNALER: KON-
SEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND, side 16, var der i 2012 som 
minumum 2803 signalanlæg i Danmark. Dette tal er en smule tvivls-
betonet, men gør man op for antallet af nye signalanlæg siden 2012 
modsat den korrektionsfaktor de angiver i rapporten, må vi konkludere, 
at tallet 2803 skaber et repræsentativt billede for hillerød i 2016. 

Danmarks areal er pr 2016 42.915,7 km2 . Hillerød kommunes areal 
udgør heraf 213,46 km². Dette betyder således at Hillerød udgør 
0.4973937277 % af det samlede danske areal. 

Forestiller vi os, at disse signalanlæg er stokastisk fordelt ud over hele 
Danmarks areal, burde der således blot være 0.4973937277 % af 2803 
lyskryds. Dette giver kun 13,942 lyskryds. 

Dette taler i og for sig for vores 
"ven" JT, men eftersom vi for en 
uge siden talte antallet af lyskryds 
efter, og så klart, at der var MERE 
end de oplyste 31, er dette endnu 
et søm til kommunens kiste. Der 
er er intet data der bakker ham og  
den onde bande op.

For at få bedre repræsentation på 
landsplan kan jeg fortælle,  at vi på 
nuværende tidspunkt har skrevet 
til Aabenraa med henblik på at få 
indsigt i deres lyskrydssituation i 
gamle Bolderslev kommune. 
Vi planlægger at vende tilbage til 
JT på den anden side af sommeren

Finder I beviser for Hillerød Kom-
munes løgne, eller har andre kom-
mentarer, er I velkomne til at skrive 
til mok@mok.dk. Helst med flere 
ideer til at undergrave kommunen.

Schack/MOKred. 

R APPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND

BEDRE TRAFIKSIGNALER
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PORTOS: Kursusi led- ogrygundersøgelse
••••••••••••••••••••ALLE PLADSER ER NU BESAT••••••••••••••••••••••••••

Torsdag d. 9.juni kl. 16.45 – 21.15

Nu er det igen ved at være tid til et PORTOS kursus i led- og rygundersøgelse, 
der særligt henvender sig til dig på 3., 7., 8. og 9. semester. Undervisningen 
varetage saf Amandus Gustafsson, speciallægeiortopædkirurgi, og Michael 
Schultz-Larsen, der er under hovedunddannelse inden for faget. 
Man øver sig/undersøger hinanden i par, hvorfor alle deltagere opfordres til 
at tage shorts og t-shirt med. 
PORTOS sørger for drikkevarer og lidt sødt til ganen. Medbring en madpakke 
i fald du bliver sulten.

Hold øje med begivenheden på Facebook for nærmere information om 
lokale. Hvis der opstår ledige pladser vil dette og så annonceres på selve 
begivenheden.

Kurset er gratis for PORTOS-medlemmer. For ikke-medlemmer opkræves et 
deltagergebyr på 50 kr, som efterfølgende gælder som medlemskab næste 
semester.

SAKS events
SAKS slutter semesteret af med et sidste kursus og en hyggelig som-
merafslutning. Mange tak for denne gang 

Kalender
SAKS juni 2016

6. juni: Vi holder endnu et sterilteknikkursus d. 6/6 kl. 17-19! 

Her lærer du, hvordan man går i vask – særligt henvendt til dig, der 
skal i TKO. Kurset kommer til at foregå i dissektionssalen, og vi har 24 
pladser til kun 20 kr. Billetter er i salg, så kig forbi vores facebookside! 

20. juni:Vi slutter semesteret af med SAKS sommerfest, hvor alle er 
velkomne til en sjov og hyggelig aften – følg med på facebook, hvor 
der snart kommer mere info!

Ny Basisgruppe: META
META- the interdisciplinary Medical Technology Association er en ny basisgruppe hørende hjemme på Panum. METAs ønske er at udbrede viden og kendskab til 
de mange interessante muligheder for behandling, der er muliggjort med moderne teknologi. Om du er upcoming læge, eller fremtidig Master of Science eller 
noget helt tredje er underordnet. META byder alle interesserede studerende velkommen!

Find os på: https://www.facebook.com/META.PANUM/

Robotkirurgi: Lægevidenskab møder teknologi –da Vinci surgical systems. Mandag d. 6 Juni kl 17.
META inviterer til et foredrag om robotkirurgi i samarbejde med Center for robotkirurgi på Herlev Hospital. Afdelingen er den førende i Danmark på området, og 
hver dag foretages operationer inden for gynækologi, mave-tarmkirurgi og urologi. 
da Vinci© robotterne er avancerede, og derfor er afdelingen bemandet af mange forskellige fagfolk til at håndterer maskinerne. Foredraget vil således have fokus 
på robotkirurgien i sammenspillet med de forskellige specialer og teknologien bag da Vinci© robotterne.

Programmet forløber således:

•	 Overlæge Bjarne Kromann-Andersen: ”Præsentation af Robotkirurgi” ( 40 min.)

•	 Medikoteknisk Chefkonsulent Søren Petersen: ”Teknikken bag Robotkirurgi” (20 min)

-- Pause --

•	 Operationssygeplejerske og daVinci Koordinator Ulla Grande og Louise Birch Møller: ”Dagligdagen med Robotkirurgi”
o Patientens møde med robotkirurgi. 
o Operationsteamets håndtering af udstyret, inkl. genbehandling.
o Fejlsøgning og troubleshooting. 
o Oplæring og uddannelse af operationsteamet. (40-45 min.)

Foredraget finder sted i miniauditorium 29.01.32 på Panum mandag d. 6 juni kl 17. 
I pausen vil META serverer kaffe og sandwiches.

WAUIWAUW!! - 

ny basisgruppe!

-noget for dig?
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DHL
For femte år i træk deltager FADL København i DHL 
Stafetten! 

Datoen er torsdag d. 1. september kl. 18.00. 

DHL Stafetten afholdes i år for 36. gang og er en 
5x5 km stafet i Fælledparken. 

Saml et hold og vær med til en sjov aften med løb og 
efterfølgende hygge i teltet. Som noget nyt i år er der 
mulighed for at være med, selvom man ikke vil løbe! 
Man kan nemlig tilmelde sig Walk, hvor holdet samlet 
går en 5 km rute adskilt fra løbernes rute. 

Der vil være mulighed for at medbringe mad til den 
fælles grill. 
Hvis ikke man medbringer mad er der kun inkluderet 
den mad, som man får med i DHL-madkassen til hvert 
hold. Der vil blive solgt sodavand og øl i baren.

Prisen er 750 kr. pr. hold inkl. en t-shirt til hver 
deltager.
Se facebook for mere information om tilmelding.

GENERAL-
FORSAMLING 
6.10.16
FADL indkalder til Generalforsamling torsdag 
den 6. oktober 2016 kl.17.00.
Efter Generalforsamlingen byder FADL København på 
lidt mad og drikke. 

Valget starter den 30. september kl.8.00

Opstillingsfrist den 21. september kl.12.00

KANDIDAT-
RECEPTION

Kom til FADLs kandidat-
reception i FADL huset den 

24. juni 2016 fra kl.13.30

Vi står for en lille gave 
(lægeskiltet), festligt indslag, 

bobler og kage. 
Tag gerne din familie og venner 

med!

Tilmelding til receptionen og 
lægeskiltet på mitFADL ÅRETS 

PUMPEFEST 

i studenterklubben 

efter KANDIDAT-

RECEPTIONEN

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

FADL Kredsforening
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Invitation til 
simulationstræning i direkte oftalmoskopi
Vi vil gerne invitere dig til et læringsstudium hvor du for mulighed for at lære at oftal-
moskopere.
Baggrund: 
Med oftalmoskopet kan man undersøge øjets nethinde, hvilket bruges til hurtig diag-
nostik af livsfarlige og synstruende sygdomme. Færdigheden er aktuelt blandt de værst 
beherskede færdigheder blandt yngre læger, men er vigtig at kunne som læge, da den 
bruges i akutmodtagelser, på sygehusafdelinger og i almen praksis.
Formål: 
Når du deltager i projektet skal du oftalmoskopere på en simulationsmaskine.
Hvad får du ud af det?
- Erfaring med oftalmoskopi og feedback på din træning.
- Det vil ruste dig til eksaminer på medicinstudiet og til patienterne senere i lægelivet.
- Alle deltagere vil få et diplom for deres deltagelse. 
Sted:
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, CAMES, Region Hoved-
staden. Teilumbygningen, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tid: 
Træningen er fordelt over to dage hvor du hver gang træner 1-2 timer. 
Krav:
Du har bestået 7. semester og er endnu ikke påbegyndt 11. semester.
Deltagerne til forsøget bliver inkluderet efter først-til-mølle princippet. 
Hvis du er interesseret i at deltage, er du velkommen til at kontakte undertegnede: 

Projektansvarlig
Stud.Med.Nanna Jo Borgersen
Najb@regionsjaelland.dk
Tlf: 60180771 

DANSK BØRNELUNGECENTER 
OG CF-CENTER KØBENHAVN, 
RIGSHOSPITALET
søger Prægraduat Forskningsårsstuderende
til forskningsopgave i Dansk BørneRespirationsFysiologisk 
Laboratorium.

Dansk BørneLunge Center (DBLC), BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, varetager un-
dersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne 
med arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk 
Laboratorium er en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle lunge-
funktion på alle patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder 
og tilpasning af gamle metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og 
unges lungefunktion. Læs mere her: www.DBLC.dk

Flere igangværende og kommende projekter fokuserer på diagnostik, behandling og 
monitorering af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre. Den viden der opnås kan 
få stor betydning for behandlingen af patienter med de arvelige, kroniske lungesyg-
domme Cystisk Fibrose (CF) og Primær CilieDyskinesi (PCD). Du får tildelt din egen helt 
afgrænsede projektopgave, som forventes at munde ud i en peer-reviewed publikation 
ved afslutning af ansættelsen. Ansættelsen kræver fuldt engagement og vi forventer at 
du inden tiltrædelsen sætter dig grundigt ind i projekter og metoder. 

Under ansættelsen skal du udover din egen projektopgave medvirke i flere delstudier og 
efter behov og i samarbejde med laboratoriets øvrige ansatte deltage i laboratoriets lunge-
funktionsmålinger på børn udenfor projekterne. Laboratoriet behersker en lang række 
unikke og avancerede målemetoder, som er beskrevet her: https://www.rigshospitalet.dk/
afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boerne-unge-klinikken/dansk-boernelungecenter/
undersoegelser/Sider/Hvilke-undersoegelser-foretages.aspx 

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært 
i metodologien i alle de forskellige lungefunktionsmetoder. Via supervision fra erfarne 
kollegaer vil du efterhånden selvstændigt skulle varetage målingerne. Ansættelsen 
giver selvsagt et grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme indenfor pædiatri. 
Du lærer om lungernes fysiologi og patofysiologi. Du bliver medlem af et tværfagligt 
team af andre medicinstuderende, læger, sygeplejersker, humanbiologer, sekretærer, 
biologer og phd-studerende. 

Ansættelsen er for et år og i henhold til beskrivelserne af Prægraduat Forskningsår på 
www.sund.ku.dk (http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/about/).

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse 1. september 2016. 

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til en af 
os inden 20. maj 2016. Samtaler med udvalgte finder sted primo juni.

Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter, 
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk

Tanja Pressler
Overlæge, dr. med.
CF Center København, 
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: tania.pressler@gmail.com

Vil du forske i transkønnede børn og unge? Vi tilbyder et 
fuldt finansieret forskningsår med start fra 1.9.2016

Projektet har til formål at beskrive alle børn og unge i Danmark, der henvises med køn-
sidentitetsproblemer og ønske om kønsskifte, og hermed belyse demografiske og ætiolo-
giske faktorer, psykiatrisk morbiditet, behandlingsønsker og tilbudt behandling. Projektet 
er baseret på information dels opnået via journalgennemgang og dels via oplysninger 
fra nye henviste patienter. Projektbeskrivelsen og godkendelser af projektet foreligger.

Det forventes, at du vil blive førsteforfatter til en publikation, som du vil kunne bruge til 
en kandidatopgave. Der vil evt. også være mulighed for yderligere medforfatterskaber.
På sigt kan det være mulighed for at udvide til et PhD. projekt. 

Der vil være mulighed for at få en arbejdsplads på Sexologisk Klinik, Rigshospitalet.

På projektet er tilknyttet følgende vejledere:
Professor Annamaria Giraldi, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København, Rigshos-
pitalet.
1. Reservelæge Mette Ewers Haahr, Børne/Ungdomspsykiatrisk Center, Afd. Bispebjerg

Lønnen er finansieret og vil være 10.000 kr. pr måned.

Vi søger en medicinstuderende som:
Har bestået 8. semester
Har interesse for transkønnethed
Er ansvarlig, selvstændig, arbejdsom og interesseret i forskning
Ønsker at holde min. 6 mdr. forskningsorlov, dog optimalt 1 år
 
Send en motiveret ansøgning (max 1 side), kort CV samt karakterudskrift til:
Professor Annamaria Giraldi, Annamaria.Giraldi@regionh.dk ogMette Ewers Haahr, mette.
ewers.haahr@regionh.dk

Ansøgningsfrist: 25. Juni.

MOKolog for en elsket men nu afgået MOK'er 

Jonas Olsen
I år 2010, da Jonas gik på 5. semester, start-
ede han på MOK. Han har siden da vist sig 
at være et værdifuldt redaktionsmedlem 
med sindssyge photoshop skills, sans for det 
politiske, og en gøgler af  Guds nåde.
MOK inviterer dig til at dykke ned i arkiverne 
på MOK.dk, og se, hvor imponerende en 
produktion af  forsider, gøgl og relevante ar-
tikler, Jonas har produceret. i tidens løb 
Redaktionen vil ikke være det samme uden dig.
 

Læge i fred. 
MOK 2010 - læge 2016 
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   MEDICINERRÅDETS BREVKASSE

Studpol

Hej MedicinerRåd! 
Hvorfor kommer man ikke til at kunne tage orlov på 
kandidaten, men på bacheloren?

Hej Anonyme champ <3 
Grunden til, at 12-mandsudvalget har skåret så drastisk i orloven på kandidaten 
er, at det er dér, studerende generelt på KU benytter orloven. Ledelsen ville 
ikke gå med til, at de studerende fortsat skulle have mulighed for at holde 
ubegrundet orlov på kandidaten samtidig med, at der genindføres semesterfri, 
hvis man læser tre semestre i træk. Grunden til, at et halvt års ubegrundet orlov 
bevares på bacheloren er, at man har en idé om, at dette ikke vil blive benyttet 
i så høj grad, som orlov på kandidaten. Overordnet set, er det et forsøg på at få 
den gennemførselstid ned, som ministeriet kræver, og udfordringen er blandt 
andet, at ministeriet insisterer på at tælle orlov med i den samlede studietid. 
Lige nu er vi langt fra i mål. Også på SUND. 

Med venlig hilsen 

Morten Jørgensen, 
Formand for Medicinerrådet og medlem af 12-mandsudvalget. 
Kære MR.
Er det rigtigt, at man kun kan komme ind på kvote 2 hvis man har en bachelor?
Mvh den anonyme

Kære MR.
Er det rigtigt, at man kun kan komme ind på kvote 2 
hvis man har en bachelor?
Mvh den anonyme

Kære anonyme
Det er ikke korrekt. 
Kvote 2 udvalget vurderer ansøgningerne ud fra de 7 vurderingkriterier, som 
man kan se på KU’s hjemmeside. Der ud over bliver der foretaget en helheds-
vurdering af ansøgernes motiverede ansøgning og CV. Det er korrekt, at en 
stor del af de optagne på kvote 2 har en bachelor. Der bliver desværre ikke 
lavet statistik på hvor mange, men det er nok over 50 %.
Som medlem i kvote 2 udvalget gennem 5 år ved jeg, at vi også hvert år optager 
mange uden bachelor. Det kan være dem der har lavet elitesport, forskning, 
meget frivilligt arbejde, haft relevant arbejde ved siden af, og alt muligt andet 
– oftest er det en kombination af mange ting, der sikrer optagelse. Der er ingen 
der kommer ind kun på grund af en bacheloruddannelse. Dertil er konkur-
rencen simpelthen for hård. I år kæmper over 1500 ansøgere om 56 pladser.

 Med venlig hilsen
Malene Nepper
MedicinerRådets studenterrepræsentant i Optagelsesudvalget."

MOK INDSUPPLERER!
Om MOK:
MOK blev grundlagt i 1447 af tempelridderordenen ifm. faldet af Konstantinopel, 
hvor datidens største bibliotek brændte ned, og titusindvis uvurderlige skriftruller 
med billeder af søde katte gik til grunde. I 1455 revolutionerede Gutenberg det 
skrevne ord ved at trykke bibelen for første gang; men få ved, at Gutenberg inden 
da havde brugt sin trykpresse til at trykke de første 56.320 udgaver af MOK. De 
næste 500 år gik med stadig og rolig distribution af søde kattebilleder til hele den 
læsende verden. I 1950 opfandt MOK internettet, bikinien, comic sans og Fiat Punto, 
for at kunne nå hurtigere og nemmere ud til et bredere publikum. Det var også i denne 
periode, at MOK begyndte at skrive om andet og mere end katte.

MOK er nu en af medicinstudiet på KU's otte ledende studenterdrevne publikationer 
(impact factor 1337). Vi udkommer i 27 lande, på 86 sprog. Vi udkommer også på 
world wide web. Og på bånd. MOK er den vestlige verdens primære informationskilde 
inden for internationale nyheder, politik, finans, videnskab, og teknologi, samt brud-
fladerne imellem dem. 

Hvis du ikke tror på så meget af dette, men synes det er bare lidt sjovt, 
send da en ansøgning. Og læs de rigtige MOK-facts på MOK.dk 

Hvis du tror, at du har det, der skal til, 
så send en ansøgning (med billede, gerne 
af kat) til mok@mok.dk.
Skriv lidt om dig selv, og hvorfor du synes 
det kunne være sjovt at være MOK'er. 

TOTAL VERDENSDOMIAVNANS
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Pumpen 
er bomben, 

mand!

PUMPEFEST I STUDENTERKLUBBEN 24/6-16
Endnu et år er gået, endnu et hold læger er udklækket. 
Det skal selvfølgelig ikke gå stille for sig, og derfor invit-
erer Studenterklubben til den årlige Pumpefest i klubben 
24/6-16 kl. 20-04. Vi lægger op til en forrygende aften 
med masser af god stemning, våde varer og musik med 
revybandet. Nye kandidater er velkomne med ledsager 
fra kl. 20, og andre gæster får adgang fra kl. 23.

Vi uddeler også den traditionsrige gyldne pumpe til en 
læge, der har gjort et særligt stykke arbejde for det stu-
dentersociale miljø i løbet af sin studietid. Du kan stadig 
nå at nominere en ven ved at skrive til pumpefest@
gmail.com med en begrundelse for, hvorfor netop lige 
din ven skal vinde.
Vi glæder os til at se jer!

Pumpefest og kryds 

Sommerkryds 

Across
4.  Rygeost, creme fraiche, agurk og  radiser. Hakket og blandet 
- lækkert på brød!
8. Tur til Spanien med familien, alt er arrangeret. Pissefedt.
11. Skideirriterende amphipoda. Hopper og danser på dig, når 
du tanner på stranden.
12.  Fem uger af dit liv, du ikke får tilbage. Sammen med 83 
andre idioter.
16. Holdsport hvor man sand i øjnene eller bare glor på damer i 
      meget lidt tøj.
17.  Lige ved Langebro, grønt område med mulighed for 
havnebad 
      med udspring. I eet ord.
18. Blanding af vin, sædvanligvis rødvin, frugt og gerne med et 
      sødemiddel.

Down
1. Super soakers, balloner eller haveslange. Pick up your weapon 
- and fight!
2. Grillfest på toppen af et hus. 
3. En lang stol, man ikke sidder i. Klassisk i hvid plast.
5. Drik som nydes før er måltid. Ofte til kiks, oliven eller lign.  
F.eks en Aperol. 
6. Erytem reaktion - gingers beware! Undgås med SPF-creme
7. Forpulede, vognkørende, stive unge mennesker, der er 
nogle svin.
9. Udendørsovn, hvis navn minder om en akutisk test inden for 
øre-næse-hals-faget.


