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 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
PANUM DISTORTION! Mo har en kæmpe fest!
Anders bliver fuld og forsvinder. 
Vi beder til vejrguderne. 

Torsdag
MOK HOLDER SOMMERFERIE! 
Og har tømmermænd.. 
Delvis skyet, 16 grader. 

Fredag
MOK HOLDER SOMMERFERIE!
Og læser til eksamen..  Andrea skal til Tango. 
Delvis skyet, 17 grader. 

Lørdag
MOK HOLDER SOMMERFERIE! Vejret er godt, 
tan-tan-tan. 
Mo tager til Numse-fest. Dejlig brun.. 
Regn, 17 grader. 

Søndag
MOK HOLDER SOMMERFERIE!
Andrea stopper med at gå til kirke. 
Delvist skyet, 17 grader. 

Mandag
MOK HOLDER SOMMERFERIE! - Stadig
Mo og Andrea tager i Tivoli. 
Skyet, 15 grader. 

Tirsdag
AKS holder forskerfrokost og EKG-kursus!
Sofie begynder at læse til CNS. Bedre sent 
end aldrig.
Fuld sol, 16 grader. Dennis

Andreas
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Når alting lakker mod enden, semesterafslutning og eksamener, kan det være rart at vide, hvordan det hele startede.   
Lige præcis det ønske vil vi gerne efterkomme i semesterets sidste MOK.  

Måske kan du bruge det, hvis du går i stå til din mundtlige/skriftlige eksamen?

SKABELSESBERETNINGEN IFØLGE:
Nordisk mytolgi  
(kildehenvisning: Snorri Sturluson’s Edda)
Før himmel og jord fandtes et enormt svælg midt 
i verden, Ginnungagap. Mod nord lå den kolde 
tågeverden, Niflheim og mod syd det glohede 
Muspelheim, hvor ildjætternes hersker Surt regerede. 
Onde tunger siger, at det er ham, der vil sætte verden 
i brand og få den elskede regnbue, Bifrost til at bryde 
sammen den dag, jorden går under. Surt show. 
Se den alternative studierelaterede version af 
Ragnarok i sæsonens første MOK-blad; http://mok.
dk/wp-arkiv/web/49/mok01.pdf   - cirklen er sluttet.

Tilbage til starten: Varmen Muspelheim smeltede isen 
i Niflheim, hvilket fik smeltevandet til at samle sig 
i Ginnungagap og blive til urjætten, Ymer og koen, 
Audhumla. Ymers armhule- og fodsved blev til jætter 
og Buri blev koslikket frem af en saltsten, så han kunne 
fremavle Vile, Odin og Ve (VOV) – de tre først aser. 

Trekløveret dræbte Ymer og obducerede hans 
kropsdele og –indhold til alt, vi kender idag; Blod 
til verdenshavene, kød til jord og muld, knogler til 
bjerge og fjelde, hår til skove, tænder til sand og 
hjerneskal til himmelhvælving. Ymers øjenvipper blev 
et palisadeværk, der skulle beskytte menneskenes 
verden, Midgård mod de to andre gårde (dem med 
Ud- og As-). 
Som om det ikke skulle være nok fik VOV-drengene 
overtalt fire dværge til at stille sig i hver sit hjørne af 
verden, og så kastede de et par gløder fra Muspelheim 
op på nattehimlen, der blev til sol og måne.   

Og nåh ja, drengene lavede også lige lidt runetroldom 
på to træstammer, og skabte de to første mennesker; 
Adam og Ev… Ask og Embla.  

Kristendommen  
(kildehenvisning: 1. Mosebog)
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden 
var tom og øde og lå som et mørke over urdybet, og 
Gud svævede overlegent over vandene, indtil han fik 
en lys idé. ”Der skal være lys!” Og der blev lys. Og det 
blændede ham. Efter Guds øjne havde vænnet sig til 
lyset, kunne han se, at det var godt. Gud, der skulle 
vise sig at få mange gode idéer den næste uge frem, 
kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev 
det aften, og det blev morgen, og dagtiden mellem 
de to kaldte han frokost. 

Første dag. Tal om at komme godt fra start!
Gud sagde: ”Der skal være en himmel!”. Og da han 
opdagede, hvor blødt og lækkert, man kunne ligge i 
en sky, besluttede han sig for at ville bo her, når han 
var færdig. ”Måske man bare skulle stoppe her”, tænkte 
han kort. ”Fandme, nej!”
 Så blev det frokost, aften, og det blev morgen, 
anden dag. 
”Nu skal vi have et hav, man kan svømme crawl i og 

Scientology 
(kildehenvisning: L. Ron Hubbard)
Den galaktiske diktator, Xenu herskede i ca. 75,1 
millioner år over 76  planeter  og 26  stjerner, inklu-
siv Jorden også kaldet Teegeeack, der alle var for 
overbefolkede med ca. 178 milliarder indbyggere pr 
planet. Dengang havde rumvæsnerne tøj, biler, tog 
og både, der lignede noget fra jorden i 1950’erne. 
Derfor indkaldte Xenu med hjælp fra psykiatere (red. 
Frederiksberg og BBH Psyk) milliarder af folk til skat-
tekontrol, hvor de blev lammede med alkohol- og in-
tramuskulære benzodiazepin-indsprøjtninger. Det er 
ikke utænkeligt, at problemerne i Skat herhjemme kan 
føre til samme desperate plan. 

Derefter blev de fløjet til planeten, Jorden, hvor de 
lammede folk blev stablet op for foden af vulkaner, 
hvis krater blev fyldt med brintbomber. På den måde 
var det let at dræbe alle på nær nogle enkelte fysiske 
kroppe, der overlevede. Sjælene derimod, såkaldte 
thetaner blev tilintetgjort og indfanget af elektroniske 
stråle-fælder, hvorefter de blev tvunget i biografen til 
at se en 36-dage lang film i 3D, som Xenu selv havde 
lavet. Filmen er stadig kendt den dag i dag for sine 
skarpe dialoger og geniale interconnected story lines, 
der følger hovedpersonerne i alle verdensreligionerne, 
og som har skaffet milliarder af (biograf-)tilhængere… 
Efter implementeringen af Xenus hjemmelavede reli-
gioner, bad han alle thetanerne om at aflevere deres 
3D-briller og deres sjæle, inden de forlod biografen. 

(L. Ron Hubbard har altså undveget ethvert kritik-
punkt fra de etablerede religioner ved at kalde dem 
handlingsforløb i et blockbuster-hit produceret og 
instrueret af den store galaktiske manuskriptforfatter 
Xenu.) 
Herefter blev de få overlevende mennesker beboet af 
to slags sjæle; de onde narrøve, kaldet kropsthetaner-
ne og verdens håb, Scientologerne.

Men før Xenu kunne nyde sin nyvundne albueplads 
i galaksen, blev han styrtet af sine undersåtter, der 
var utilfredse over ikke at have fået nogle bærende 
roller i den 36-dage lange film på trods af et stort 
frivilligt arbejde. Derfor spærrede de diktatoren, 
manuskriptforfatteren og filmudvikleren Xenu inde i 
et bjerg på en af planeterne i al evighed ved hjælp af 
et kraftfelt drevet af et evighedsbatteri. 
Jorden/Teegeeack blev herefter forladt af Galactic 
Confederacy og står tilbage som en fængselsplanet 
den dag i dag.

Tillykke, du er netop et skridt tættere på Den Store 
Flugt fra denne fængselsplanet med din nyvundne 
viden, som ellers kun er forbeholdt Opererende 
Thetan-III (OT III). 
Det kan du altid læne dig op af, hvis det skulle gå 
medium-dårligt til din kommende eksamen. 

jord, man kan gå lange ture på.” Gud så, at det var godt, 
rigtig godt. ”Nu mangler vi bare noget grønt: Måske 
et par planter her og nogle frugttræer dér. Hold kæft, 
det kører”, tænkte han. ”Tre dage og snart halvvejs”. 
Selv Gud arbejdede bedst med en deadline.

Så satte Gud sol og måne på himlen: ”Gå op og ned 
i ca. 365 dage, så folk kan holde styr på deres aftaler, 
fødselsdage og alder. ”Jeg lyser jo pisse svagt”, skulle 
månen eftersigende have sagt, hvorfor Gud med løs 
hånd dryssede stjerner på nattehimlen. Og Gud sagde: 
”Det ligner ikke en skid, men til gengæld kan man se 
lidt mere om natten. Skal jeg lave nogle gadelamper? 
Ej, det må folk sgu selv finde ud af om +1000 år.” 
Så blev det frokost, aften, og det blev morgen, fjerde 
dag.
“Vandet skal vrimle med levende væsener, og levende 
væsner med vinger skal flyve over jorden”. Og det 
skete; Gud skabte de store havdyr, fra sugemaller til sø-
monstre, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags 
vingede fugle såsom hættemåger. Gud velsignede en 
hættemåge, der hed Helge og sagde: »Bliv frugtbar og 
talrig, Helge. Det gælder også jer dernede i vandet! 

Så blev det frokost, aften, og det blev morgen, femte 
dag.
Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle 
slags krybdyr. Gud gad snart ikke indrømme det læn-
gere, men jo, det var jo også godt. ”Lad os så kommer 
i gang med at skabe nogle mennesker i mit billede, 
så de ligner mig! Jeg er løbet tør for inspiration, så nu 
kommer de sgu bare til at ligne noget, man kender. 
De skal herske over havets fisk, når de lærer at 
bund-trawle og harpunfiske, himlens fugle, når ikke 
de flyver ad helveds til langt væk fra dem, og vilde 
dyr, når de er blevet tæmmet og alle krybdyr, hvis 
ikke de ved en fejl kommer til at giftdræbe de mest 
uforsigtige repræsentanter af menneskeracen. ”Til 
gengæld er det lidt kedeligt, hvis alle kun ligner mig” 
tænkte Gud, og brugte den sidste kreative rest på at 
lave en lækker kælling. 

Gud klappede sig selv på skulderen, velsignede Adam 
og Eva og sagde til dem sammen med hættemågen, 
Helge, der ikke havde hørt efter dagen før: ”Bliv frugt-
bare og talrige. Opfyld jorden, og underlæg jer den; 
hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der 
rører sig på jorden! Det sidste gælder ikke dig, Helge.” 
Gud var pænt tilfreds og så alt, hvad han havde skabt, 
og han så, hvor godt det var. ”Nu bliver det ikke bedre” 
Så blev det frokost, aften, og det blev morgen, sjette 
dag.
Og så gav Gud sig selv lov til at slappe af i sin him-
melseng, mens hættemågen, Helge fløj rundt nede 
under ham og hylede af glæde, indtil Gud råbte 
”Hold kæft, det er hviledag”, og udslettede Helge 
med et lyn.

Af Jaris Gerup//MOK-red.
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Medicinstuderende søges til prægraduat forskning i 6-12 måneder

Vi søger en skolar med interesse for opfølgning efter intensiv terapi.Ansættelse på Intensiv 
afd., Nordsjællands Hospital med start 1. september 2017. Varighed 6-12 måneder. 

Projektet handler om at undersøge langtidseffekten af et recovery program i op til 5 år efter 
intensiv terapi. Recovery programmet består af patientfotografier og opfølgende samtaler 
indenfor det første år efter intensiv terapi. Denne effektmåling er opgjort. Dog ønsker vi at 
forlænge undersøgelse til 5 år eller mere. Problemstillingen og dertilhørende analyser vil 
være at gentage spørgeskemaindsamlingen (5-års data), indtaste i allerede eksisterende 
database genereret ud fra et randomiseret studie, RAPIT (Restitution af patienter efter 
intensiv terapi). Data handler om patient-relaterede outcomes baseret på selvrapporterede 
spørgeskemadata fra tidligere intensiv patienter, som har været respiratorbehandlet i 48 
timer eller mere. 

Din opgave vil være at udføre en fornyet dataindsamling og analyser af de kvantitative 
data med henblik på at kunne estimere en langtidseffekt af recovery programmet 5-år 
efter intensiv terapi. Hypotesen er, at recovery programmet primært forbedrer patienternes 
og pårørendes helbreds-relaterede livskvalitet, og sekundært følelsen af sammenhæng, 
angst, depression, PTSD og selvoplevede symptomer. Det giver dig mulighed for at skrive 
en selvstændig publikation. 

Øvrige projektdeltagere (udover undertegnede) er Professor Ingrid Egerod og Docent Dorthe 
Overgaard. Du vil blive en del af et større forskningsgruppebestående af læger,sygeplejersker, 
ph.d.-studerende, og andre forskningsstuderende.

Send motiveret ansøgning jfje@regionsjaelland.dk senest d.10. juni 2017. Yderligere 
spørgsmål kan stiles til Janet F Jensen på tlf. 2681 3406 eller mail.
Glæder os til at høre fra dig

Med venlig hilsen
Morten Bestle &Janet Froulund Jensen
Overlæge, Forskningslektor,ph.dPost.doc, ph.d., Klinisksygepleje specialist
Anæstesiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital                                 Anæstesiologisk Afdeling, 
Holbæk Sygehus
morten.bestle@regionh.dkjfje@regionsjaelland.dk

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt om kvindelige 
kønshormoners betydning for ektopisk fedtaflejring.

Vi søger en forskningsinteresseret medicinstuderende (minimum bestået 5. semester) 
som har lyst til at bruge en del af sommerferien på at hjælpe til med et metabolisk 
forskningsprojekt omhandlende kønshormoners betydning for fedtaflejring i lever, abdomen 
og skeletmuskulatur.

Din opgave bliver at analysere ca. 60 MR-skanninger af abdomen samt quadricepsfemoris 
og opgøre fedtaflejringen de to steder. Opgaven vil tage et sted mellem 150-200 timer at 
færdiggøre.
Du vil få mulighed for enten at blive medforfatter på den videnskabelige artikel som kommer 
ud af projektet eller at blive aflønnet på timebasis svarende til anaysearbejdets længde. Du 
vil blive oplært grundigt i, hvordan skanningerne skal analyseres og du vil få trænet dine 
kompetencer i at se på- samt analysere MR-skanninger. 

Projektet udføres på Center for Aktiv Sundhed og du vil være en del af en større international 
forskningsgruppe. Jobbet er således en rigtig god mulighed for, at snuse til forskningsmiljøet, 
hvis du er i tvivl om det er noget for dig.

Jobbet er meget fleksibelt og kan udføres præcis når det passer dig, men du skal i gennemsnit 
kunne arbejde minimum 12 timer ugentligt på projektet over sommeren.
Send en motiveret ansøgning, CV, samt information om hvorvidt du ønsker at udføre 
opgaven som del af forskningsprojektet eller aflønnet, til: Julie.abildgaard.01@regionh.dk
Spørgsmål er meget velkomne, hvis der er noget i ovenstående som er uklart.

Med venlig hilsen
Julie Abildgaard
Læge, phd-studerende
Center for Aktiv Sundhed / Center for Inflammation 
og Metabolisme - Rigshospitalet

Course Assistant Position with DIS – Fall 2017

For thefall, semester 2017,DIS – Study Abroad in Scandinavia is looking for a course assistant 
for the course “Human Health & Disease: A Clinical Approach.”

This course is taken by third year undergraduate American University students who would 
like toattend medical school once receiving their bachelors. These students come to 
Copenhagen to study abroad for four months where they take Human Health and Disease:  
A Clinical Approach in the Medical Practice & Policy Program at DIS. 
In the course they learn about the most important human diseases, their diagnosis and 
treatment, and the clinical working methods of physicians.  One of the main goals of the 
program is for students to gain a perspective of the role of the physician.

The course itself is located in hospitals surrounding the Copenhagen area and occurs twice 
a week, either every Monday and Thursday or Tuesday and Friday from 15.30-17.30. The 
class is taught by two doctors that co-teach and work at the hospital location of the course. 
The semester begins 24/8 or 25/8 and ends on 07/12 or 08/12.

Some of theCourse Assistant's responsibilities:
• Grading all student assignments. There are 15-20 students in the class.
• To be present in all of theclasses throughout the semester and to be the connecting 

link from one class to the next.
• Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course 

assistant’s responsibility to act as the main contact with students and assist with 
their questions.

• To be available to be a tour leader for one or two of the study tours that take place 
with this course. One tour is a short study tour to Western Denmark (Sept 11 - 13) and 
the other is a long study tour to two European cities (Oct 8– 13).

• You are expected to be reasonably good at English.
• You must have completed at least 6th semester of Medical School in order to be 

considered.
• Salary is 150 per. hour + hourly to correct assignments+ study tour leader per diem. 

To apply send a letter of interest and your CV to scl@dis.dk.
For more information or to apply,please contact the Science & Health Project Manager, 
Stephanie Clemente, scl@dis.dk  (tlf. 3376 5477). 

DIS is a non-profit, self-governing educational foundation that since 1959 has offered high 
quality study abroad programs, taught in English, in Copenhagen. The DIS students are 
American undergraduates (3rd or 4th year) from most or more selective U.S. universities. 
DIS has cooperation agreements with approximately 170 US universities. 900-1000 students 
enroll per semester. More than 160 challenging courses are offered within a diverse 
curriculum. Course integrated study tours throughout Europe and diverse housing options 
add experiential learning and cultural immersion to the program.  

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger nye 
lægevikarer med start i midt Juni.

Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske 
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt.Som holdmedlemdækkes3-4 vagter pr. måned.
Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge. Arbejdet er varieret 
og lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision af 
den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som lægevikar kan takle 
travle perioder, og arbejde selvstændigt.

Oplæringtilbydes ved 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre 
lægevikarer. Derudover vil man i sin første måned have 5-6 vagter.
Endvidere skal Region Hovedstadens introduktionsforløb på 5 dage med bl.a. hjertestop- 
ogbrandkursus gennemføres. Dette forløb ligger i starten af hver måned og har en varighed 
på 4-5 dage. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 til ca. kl. 16.00, og 
forventes afviklet i de kommende måneder.

Løn:Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Krav:
• Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og 

forventer at bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøderdenførste mandag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper 

hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) samt inden første vagt.

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 07.06.2017, kl. 18.00
Samtaler afholdes i uge 23 eller 24.

Send en motiveret ansøgning samt CV til mail:holdleder.bbh@gmail.com.
Rammer for ansøgning:
• Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
• Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
• Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.

MOK ELSKER BARE 
HUNDE

Hvis du ikke gør , 
har du intet 
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Kommende arrangementer i AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende. 

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det 
kardiologiske speciale. 
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste 
efterårets arrangementer. 

Tirsdag den 6. Juni kl 12-13.  AKS’ Forskerfrokost med Thomas Engstrøm! 
Vi gentager nu successen!!
Tirsdag d. 6. juni kl 12-13 vil vi igen undres over, og diskutere, hvad det er at forske, og høre 
hvordan man også som studerende har meget at bidrage med i en forskergruppe. Overlæge 
dr.med. Thomas Engstrøm leder endnu en gang diskussionen og forskerfrokosten foregår 
på Panum. Der vil være gratis sandwich og tilmelding er nødvendig.
Lokale 13.1.63
Til sidste forskerfrokost måtte vi oprette ventelister, så tøv ikke for længe med at tilmelde 
dig!! Forskerfrokosten er åben for alle, og tilmelding foregår ved at sende en besked til 
AKS på facebook.

Tirsdag den 6. Juni kl 17-20. EKG I - Lær at tolke et EKG! 
En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. i 
klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant for 
blandt andet 4. Semester og 7. Semester. Kurset afholdes tirsdag den 6. Januar kl 17-20 
i mærsk tårnet. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv 
Kardiologi for Studerende" for indmeldelse. 
Se desuden event på Facebook 

Tirsdag den 13. Juni kl 17-20. EKG II – Kursus i avanceret EKG tolkning. 
Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG'er og er 
således yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en 
genopfrisker eller er ekstra nysgerrige! Kurset afholdes torsdag den 13. Juni kl 17-20 I Mærsk 
tårnet. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi 
for Studerende" for indmeldelse. 
Se desuden event på Facebook 

Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

E x c h a n g e  o g  R e s e a r c h  E x c h a n g e  s ø g e r  b o l i g e r  t i l 
udvekslingsstuderende!

Skal du ud at rejse i juli eller august? Og efterlader du et tomt værelse, som du gerne vil 
tjene penge på, mens du er væk? Eller kender du nogen som har en tom bolig eller et ekstra 
værelse til rådighed? Så er her muligheden! 

Hvis din lejlighed eller dit værelse alligevel skal stå tomt, hvorfor så ikke være generøs og 
leje den ud til en medicinstuderende fra udlandet? 
Du udfører en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash - helt præcis 2300 kr. per 
studerende. 
Vi vil gerne leje værelser/lejligheder til udvekslingsstuderende i følgende perioder: 
• Søndag d. 2. juli til lørdag d. 29. juli
• Søndag d. 30. juli til lørdag d. 26. august
Du behøver ikke være hjemme når lejeperioden starter, vi tager os af det hele. Derudover 
dækker vi eventuelle skader på din bolig. 

Exchange og Research Exchange søger kontaktpersoner til udvekslingsstuderende!
Har du ikke lige et værelse stående tomt, er der også mulighed for at blive kontaktperson 
for de udenlandske studerende og lære noget om en anden kultur. 
Du kan til næste ansøgningsrunde få en fordel ved at udleje et værelse eller være 
kontaktperson, hvis du selv vil være udvekslingsstuderende 
i et andet land. 
Skynd dig at sende en mail til bolig.exchange.copenhagen@
gmail.com hvis du har et værelse til rådighed eller send en mail 
til buddy.exchangecph@gmail.com og bliv kontaktperson. 
Mange hilsner fra Exchange og Research Exchange i 
København. 

IBM Health Corps – Humanitære projekter i tredjeverdenslande.

Hvordan kan Big Data, AI og machine learning bruges til at støtte humanitære projekter 
i tredjeverdenslande? I 2015 søsatte IBM ”IBM health corps”, der har til formål at udnytte 
IBM’s expertise i humanitære projekter. De har sidenhen arbejdet med projekter så som 
live mapping af infektionssygdomme, forbedret tilgang til medicin og behandling af af 
kræftpatienter i Afrika og meget mere. Vi har inviteret Gert fra IBM til at fortæller os omnogle 
af disse spændende projekter.
Program:
• Om projektet ChemoQuant (cancer i africa)
• Hvordan vi arbejdede
• Hvordan vi designede løsningen
• Hvordan vi måler resultaterne
• Hvad det har betyde for mig at kunne være med i sådan 

et projekt, samt andre oplevelser.

Arrangementet vil finde sted på Panum (lokale offentliggøres 
snarrest) og varer fra kl. 17:30-18:30. Der vil være efterfølgende 
være gratis sandwichs samt noget at drikke. 
For at deltage skal du være medlem af META. Det kan du blive 
via vores facebookside, hvor du også kan finde og tilmelde dig 
eventet på META’s hjemmeside. Tilmeldingsfristen er d. 12 juni 
kl. 11. for eventet. Vi glæder os til at se jer!

Portos foredrag: Praktisk Ortopædkirurgi med Christian Dippmann

Dette foredrag er i særdeleshed interessant for kommende lægevikarer, klinikophold (og 
alle andre!). Det kommer til at omhandle tips og tricks til undersøgelser, med:
• Behandling af hyppige luksationer
• Generelt om sutur
• Achillessene ruptur
Ortopædkirurg Christian Dippmann, kommer til at fortælle om disse emner, og demonstrerer 
undersøgelserne på figuranter. 

Så hvis du vil have helt styr på din teknik, eller bare er helt vild med praktisk ortopædi, så 
er det her du skal tilbringe din tirsdag aften!
Portos sørger for kaffe og kage, så det kan nærmest ikke gå galt!

Tid og sted: d. 30. maj kl. 16:30-18:00, lokale 13.1.83

Find begivenheden på vores fb-side: /portoskbh

BLIV EN DEL AF DEN FEDESTE SOMMERSKOLE I AKUTMEDICIN - vi 
har brug for DIG som figurant/operatør til EMSS17!
Kære skønne medstuderende
SATS laver sommerskole i akutmedicin! Det bliver en mega fed uge med kreative, innovative 
workshops med alt fra film, brætspil, quizzes og meget mere, for 50 medicinstuderende 
fra hele Europa! Vi skal simulere scenarier med akut syge patienter hver eneste dag og til 
det skal vi bruge DIG!
Er du god til at spille en gammel dame med brystsmerter eller en ung mand med astma, 
så kom og vær med på sommerskolen, som figurant/operatør, én, to eller flere dage. Vi 
har brug for dig:
• Mandag d. 31/7 kl. 11-17
• Tirsdag d. 1/8 kl. 11-17
• Onsdag d. 2/8 kl. 11-17
• Torsdag d. 3/8 kl. 10-17
• Fredag d. 4/8 kl. 10-17
• Lørdag d. 5/8 kl. 9-17
Da hele sommerskolen er arrangeret af frivillige kan vi ikke 
tilbyde løn - til gengæld GARANTERER vi en sjov og lærerig dag i selskab med en masse 
kommende kollegaer fra hele verden, og vi sørger for fuld forplejning på dagen og lidt 
lækkert som tak for hjælpen.
Skriv til sophie.madsen@hotmail.com hvilke dage, du har lyst til at komme! Det bli'r sjovt!
Se mere om sommerskolen på http://emss17.sats-kbh.dk/

Skal du til eksamen i ØNH, eller har du en ØNH-LÆGE gemt i dig?
Velkommen til SØNHKS’ nye kursus i øre-næse-hals-undersøgelse

HVAD:  Vi har udviklet et nyt kursus i øre-næse-hals-undersøgelse, hvor du som kursist villære 
og træne, hvordan man udfører en systematisk undersøgelse af ører, næse, ansigt, hals og 
mund. Kurset er egnet for lægestuderende på de kliniske semestre og kan evt. bruges som 
supplement forud for eksamen i ØNH eller inden vikariat i akutmodtagelsen.

HVORDAN:  Kurset er bygget op i blokke omkring henholdsvis øre, næse, ansigt/hals og 
mund. For hver blok vil I få en praktisk gennemgang med fokus på, hvordan I undersøger, 
og hvad I skal kigge efter herunder normalanatomi. Herefter træner I i grupper af 2 med 
supervision af de to undervisere. Hver blok slutter af med en gennemgang af, hvordan I 
spotter det vigtigste patologi, når I undersøger, og inden I går hjem, bliver I quizzet – er I 
klar til at tage imod en ØNH-patient?!  I vil ligeledes lære, hvordan I behandler epistaxis.
SØNHKS og Rigshospitalets ØNH-afdeling stiller relevant udstyr til rådighed.

Underviserne, Niels West og Hjalte Sass, er begge 
yngre øre-næse-halslæger på Rigshospitalet/Gentoftes 
ØNH-afdeling.
HVOR: Rigshospitalets Øre-Næse-Halskirurgiske Klinik
DATO: 8. juni kl. 17.00-20.00
PRIS: Gratis for medlemmer. Medlemskab koster 50 
kr. Kan betales kontant eller via Mobilepaypå dagen. 
TILMELDING: Åbner torsdag den 25. maj kl. 16.00 og 
foregår via SØNHKS-hjemmeside: www.soenhks.dk 
Der er 20 pladser på kurset.
SPØRGSMÅL: Skriv til formand@soenhks.dk

UAEM månedsmøde den 8. juni kl. 16.30 i studenterhuset ved 
Panum i Loungen
Vil du gerne være med til at påvirke den politiske dagsorden på medicinområdet i Danmark? 
Vil du være med til at sætte fokus på et system for udvikling af medicin, der er kørt helt 
af sporet? 
Hvad enten du er til debatindlæg, flash-mobs, networking med forskere, møde med 
politikere eller grafisk design af plakater, så vil vi meget gerne have DIG som en del af 
UAEM i København. 
UAEM (Universities Allied for Essential Medicines) er en tværfaglig, international NGO med 
danske afdelinger i København og Aarhus. Vi er studerende fra jura, medicin, økonomi, 
statskundskab, global health og folkesundhedsvidenskab. Vi har eksisteret siden 2001, hvor 
vi kæmpede for global adgang til HIV-behandling. Vi arbejder med sundhedspolitik og med 
systemet for udvikling af medicin. 
Hvis du har spørgsmål så skriv til uaem.denmark@gmail.com og læs evt. mere på www.
uaem.org. Vi glæder os til at se dig, og der vil selvfølgelig være snacks :) 
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DHL
DHL Stafetten afholdes i år for 37. gang og er en 
5x5 km stafet i Fælledparken. Saml et hold og 
vær med til en sjov aften med løb og efterføl-
gende hygge i teltet. 

Hvis man ikke har lyst til at løbe, er der mulighed 
for at tilmelde sig som Walk-hold, hvor holdet 
samlet går en 5 km rute, der er adskilt fra 
løbernes rute.

Alle deltagere får en løbe t-shirt!

Der vil være mulighed for at medbringe mad til 
den fælles grill. 

Hvis ikke man medbringer mad, er der kun inklu-
deret den mad, som man får med i DHL-madkas-
sen til hvert hold. Der vil blive solgt sodavand og 
øl i baren.

Tilmeldingen foregår på linket. Prisen er 750 kr. 
pr. hold inkl. løbe t-shirt.

Tilmeldingsfristen er 1. august.

KOM TIL KANDIDAT-
RECEPTION DEN 28. JUNI 
KL.13.30 I FADL-HUSET.

PANUMKORET KOMMER 
OG SYNGER OG VI SØR-
GER FOR BOBLER OG 
KRANSEKAGE.

TILMELD DIG OG DIN 
FAMILIE PÅ MIT.
FADL.DK

GENERALFORSAMLING 10.10.17
FADL indkalder til Generalforsamling torsdag 
den 10. oktober 2017 kl.17.00.
Efter Generalforsamlingen byder FADL København på lidt 
mad og drikke. 

Valget starter den 4. oktober kl.8.00

Opstillingsfrist den 27. september kl.12.00

ÅRETS 

PUMPEFEST 

i studenterklubben 

den 8. juli kl.20-02 KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de vare-
tager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der ar-
bejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og 
kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden 
• Du kan komme på dit første vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 
400 SPV-timer • Du har mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; 
dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – 
både i somatik og psykiatri • På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieske-
ma på KU med udbuddet af vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og spe-
cialeerfaring • Du opnår gennem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion 
mellem mennesker • Du introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en 
stor og værdifuld indsigt i patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studer-
ende er en værdifuld tilgang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetence-
trappen”, hvor du undervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du 
en del af de 2.400 lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de 
bedste vagtmuligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står 
vagtbureauets sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt 
komme i gang igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan 
skrive dig op til vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver 
dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funk-
tioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på 
vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-
vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første 
vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har 
mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nat-
tevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri 
• På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af 
vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gen-
nem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du 
introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i 
patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld til-
gang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du un-
dervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400 
lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de bedste vagt-
muligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står vagtbureauets 
sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt komme i gang 
igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan skrive dig op til 
vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) •   Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierel-
evant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere 
vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor 
opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i 
gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første vagthold al-
lerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har mulighed for at 
komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er 
ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri • På din on-
line-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af vagter • 
Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den 
brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du introduc-
eres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i patient-
kontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at 
høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan 
komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400 lægestuderen-
de, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de bedste vagtmuligheder • Hvis du 
har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står vagtbureauets sygeplejersker klar til 
at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt komme i gang igen • På din vagtprofil 
kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan skrive dig op til vagter med vagtgaranti 
(den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste 
FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en 
praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne 
spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om 

KONTAKT
FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200  København  N
Telefon: 35 37 88 00

VAGTAFDELINGEN
Kan kontaktes alle dage, døgnet rundt 
– dog kun akutte opkald fra kl. 22.00. 
Telefon: 35 37 88 00, tast 1

RECEPTIONEN
Personlig henvendelse:
Man.-tors. kl. 8-17, fre. kl. 8-14

UDDANNELSE OG HR
Man.-ons. kl. 8.30-12 og 12.30-15, tors. kl. 
8.30-12 og 12.30-17, fre. lukket.
Tina Berthou Jepsen, kursuskoordinator:  
tj@fadl.dk, telefon 35 24 54 04

Astrid Rosenkrantz Bruun, admini stra-
tiv     sygeplejerske: ab@fadl.dk, telefon 
35 24 54 08
Gry Orkelbog-Andresen, ledende syge-
plejerske: go@fadl.dk, telefon 35 24 
54 02
Dorte Mønsted, administrativ syge-
plejer ske: dbm@fadl.dk, telefon: 35 24 
54 09

117 TING, 
DU IKKE VIDSTE 

OM ARBEJDET 
SOM FADL-VAGT Nr. 12:

Du får en stor og værdi-
fuld indsigt i patient-

kontakt, arbejdsgange 
og sygdomsbilledet 
under en ansvarlig 

afdelings ledelse

    OBS: Der er rigtig mange ledige FADL-vagter i øjeblikket  – så tjek din vagtprofil (fadlvagt.dk), og se mulighederne!

Foreningen af Danske Lægestuderende

FADLs Vagtbureau

Nr. 48:
Du opnår erfaring 

med kommunikation, 
samarbejde og inter-

aktion mellem  
mennesker
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Hvad sker der i din sommer? 
Stjernerne (som du jo kan se på de klare 
sommernætter), har svaret. 

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Hvis der er noget, der i din favør denne 
sommer, så er det Luis Fonsi. For satan, hvor 
skal du score til Despacito! De magiske toner 
tiltrækker det andet køn som natsværmere 
til lys. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Tag dig i agt for vandmænd. De kan finde 
på at omslutte dig så du bliver en stor 
blæverklump og synker til bunds. De gør 
det dog kun af kærlighed. Måske. 

Vædderen
20. marts - 19. april
* Crickets * 

Tyren
20. april - 20. maj
Du bliver helt irrationelt vred over lunkne 
øl. Vil trangen til at brøle i vrede, presse sig 
på, så lad den blot komme til udtryk . Men 
du må ikke slå dine venner. Sådan helt 
generelt. 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du bliver dybt betaget af den danske 
natur, og forført af sommerstemningen 
tager det hele lidt overhånd. Efter 3 uger 
i bivuak i en vilkårlig nationalpark, går det 
op for dig at samfundet kalder. Velkommen 
tilbage. Du lugter af bål. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Din ferie bliver lækker - hvis du holder dig i 
Danmark. Alt der kan gå galt i lufthavnen, 
går galt. Du får babygylp i fjæs. Dit sæde 
lugter. Alt er forsinket. Lufthavnen er løbet 
tør for øl. Hvordan? 

Løven
22. juli - 22. aug.
Du bliver så gyldenbrun i solen, at du 
begynder at glimte Twilight-agtigt. Måske 
det skyldes det fjollede indkøb af self-
sun-tan-golden-brown-shimmer-lotion fra 
matas, men det kører for dig. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Lad grillen forføre dig. Du bliver en sand 
grill-kunstner, og dine venner hylder dine 
evner til at grille pølser, uden at pølserne 
sprækker op. Hatten af for det.  

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Fuglene kommer. Igen. I stedet for at være 
Hitchcock-uhyggeligt, er det nu bare for at 
velsigne dig med kvidren. Og en ordentlig 
fugleklat i panden. Dælens.  

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Din yacht trænger til at blive poleret, men 
så er det heldigt, at 20 modeller står klar 
til at gnide deres kroppe mod den, til den 
skinner. Forhelved... 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du bliver overfølsom overfor sollys, men på 
den fede måde. Hver gang solstrålerne 
rammer din krop, bliver du et følsomt og 
ømt menneske. Solen tørrer dine tårer 
hurtigt, det er heldigt. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du vil have vind i sejlene. Hvis du ikke ejer 
en seljbåd vil det ikke betyde det store. Hvis 
du derimod skal til orienten efter krydderier 
og østens rigdomme vil det naturligvis være 
en stor fordel for dig, især i 1700-tallet.

    af Madame Maier

Summerscopes
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Pumpefest 2017
Kære læger for vinteren 16´ og sommeren 17´.  Det er med glæde at Studenterklubben 
i år inviterer jer til Pumpefest 2017. Festen afholdes d 8. juli 2017 traditionen tro i 
klubben. Dørene åbner klokken 20.00, og lukker først klokken 04.00. 
Fra 20-24 vil festen kun være for de nybagte læger, hvor I kan fejre hinanden og jer 
selv. Fra klokken 24 og frem, vil festen også være åben for jeres venner på Panum. 
Igen i år uddeles den gyldne pumpe klokken 24.00. Den gyldne pumpe gives til en 
person, der har gjort en særlig indsats for studentermiljøet under deres studietid 
på Panum. 
Vi håber at se jer alle sammen til et brag en sommerfest i klubben!
Mange hilsner, Pumpefestudvalget

HVEM SKAL VINDE DEN GYLDNE 
PUMPE? 
Hvis I ikke har gjort dette endnu, og 
føler at en af jeres før medstuderende, 
nu kollegaer,  for tjener denne 
anerkendelse, kan I skrive en mail til 
‘pumpefest@gmail.com’ med navn 
og begrundelse - fristen for dette er 
den 31. juni’

Hey! Hvad med teateret?
Her for nyligt fik jeg den idé, at jeg skulle i 
teateret (og ja det var en tinderdate med 
mad inkl. først). Når det nu er sagt, så kan 
det være en ren jungle at finde rundt i, hvad 
man skal se. Vi endte med at tage ind og se 
et stykke af en hvis Eugene O’Neill, som hed 
’Lang dags rejse mod nat’. Det viste sig, at 
være et stykke fuld af lange dialoger og en 
følelse af jeg-har-hamrende-ondt-i-maven, 
skabt af den tykke, mørke og triste stemning, 
der omhyllede stykket.  Det viste sig også 
at være en hamrende god idé at bruge to 
timer at sit liv på det. For hold da kæft, hvor 
var det godt! 
Uden at skulle kloge mig på alt fra kunst 
til tv, så er mit generelle indtryk, er, at man 
skal føle sig underholdt. Lige netop ordet 
underholdt, er det, der for mange måske, 
kan gøre det svært at se værdien i et sådan 
teaterstykke, som beskrevet foroven. 
For hvad vil det egentligt siges at blive 
underholdt? Jeg tror mange vil opleve, at de føler sig langt mere underholdt en forventet i teateret. 

Handlingen bliver levende på en anden måde, ordene runger igen på 
en anden måde, og handlingen udspiller sig for dig her og nu. Det kan 
godt være man ikke griner, men græder. Det kan være, der ikke er noget 
der eksploderer, men nærmere relationer der imploderer, men det er 
essensen af det hele. 
Teater er og kan være mange ting, og jeg vil opfordre enhver, der leder 
efter en god date idé eller venneaften, til at gå på opdagelse i alt fra 
Skuespillerhuset til Østre Gasværk, for hvem ved, det kan være du, ligesom 
jeg, finder glæde og entusiasme ved noget, du ikke nøedvendigvis  troede 
ville være underholdende <3 
KH Andreas // MOK

MANDALA’ER LUGTER AF SOMMER. 

HER ER EN TIL MESTEREN OG BEGYNDEREN 
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HOW TO SOMMERFERIE 
Din guide til en bedre sommer

DO’S:

Tag på Roskilde. Brug penge. 

REJS! Tag langt væk. Hvis du da stadig  
har penge, 

Spil ølbowling, gerne med venner. Alene 
er også ok.  
 
Tag i Sommerhus, nu når du har brugt 
alle dine penge.  
Tag folk du kan lide med dig. 

Du kan også bruge tiden på at udvikle 
endnu mere humor. Skriv jokes. 

Lev som om der aldrig kommer sommer 
igen, du ved hvordan danmark er. 

Spis hvad du vil!  

Dans tango

Tag dit forskningsår.. ØV! Det er vi ikke 
glade for. Men det er nu det er klogt. 

Flyt! Sommer er lig overskud. Find en 
ny bolig, evt et telt.  
 
Spis IS, massere og massere af is, mere  
mere mere. 

Tag i nationalpark! Sydafrika har en 
flot en! Ellers er Knutenborg Fejebakke 
også god nok.

Drop respekten for de blå flag på 
stranden. Lev livet! 

Hør despacito. Syng på engelsk. Dans 
som Justin!

DONt’S:

Arbejde: Begræns antallet af FADL-
vagter når vejret er godt. 

Din bikinibody - drop den.  
Husk tilgengæld at brunt fedt er pænere 
end hvidt.  

Hæng ud med din værste fjende 

Røv en bank, bare fordi du brændte 
alle pengene af på Roskilde/ferie/øl/
badedyr/souvenirs.

Meld dig ind i basisgruppe. De er på 
sommerferie... 

Læs op til næste semester. Det er 
seriøst den bedste måde at miste dine 
venner på. 

Gril dig selv, indtil du er en krebs. HUSK 
de 5 solråd! Og seriøst, drop at smøre 
dig ind i kokosolie - for at blive rød - det 
er fælt. 

Blive spist af en haj, når du fisker. Prøv 
at lade være. 

Stalk din læsemakker. Giv ham tid. 

Fodr svaner. de er utaknemmelige. Og 
onde.

Det er ret kedeligt at blive i sin seng 
hele sommeren. I tilfælde af at dette;  
så sørg for at finde på fiktive sindssyge  
historier. 

Frys, hjernefrys, fodkolde fødder, koldt 
vand. NEJ TAK. 
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MOK bragte i sidste uges udgave en artikel, der blev mødt med blandet entusiasme. Af den brede medicinerbefolkning 
blev den mødt med et fravær af reaktion – sådan reagerer medicinere flest på det, vi producerer på MOK. Af et 
mindre antal medicinstuderende, der følte sig truffede, blev den mødt med skepsis, vantro, telefonopkald, mails 
og forsøg på at passe MOKs redaktører op uden for vores frivillige arbejdstid om mandagen.

Det drejer sig om vores reportage fra FFF og SATS’ dag med rekordforsøg i førstehjælp. En rekord, der blev slået, 
hvilket blev rost og profileret – som I kan læse i nedenstående debatindlæg – både højt og bredt af tv og kongehus 
i den bedste sendetid og hele molevitten. Der var altså tale om en begivenhed, der efter enhver målestok må siges 
at have været en succes og efterfølgende konsekvent er blevet beskrevet som sådan.

Måske af denne grund opstår problemet: Midt i denne eufori af uforbeholden ros og skulderklap, bragte MOK en 
satirisk reportage fra dagen. Denne var ikke uforbeholdent positiv. På den anden side var den heller ikke særligt 
negativ. I virkeligheden havde den meget lidt med eventet at gøre og tjente mere til, på gøglet vis, at illustrere MOKs 
udsendte ”reportere” som nogle intetanende klaphatte og med dette afsæt at skrive nogle sjove generaliseringer 
om de af hverdagens helte, som man med lidt moro kunne forestille sig kommer til at udøve førstehjælp.

Det er ikke rart at opleve modstand eller kritik. Men her er det afgørende ord ”opleve”. Ens oplevelse er subjektiv, 
og den kan variere fra person til person – selv med den samme eksponering. Hvis man er MOK-redaktør eller 
tilfældig medicinstuderende og læser en artikel med en MOK-redaktør som afsender, har man formodentligt en 
forventning om, at der er tale om noget mere eller mindre useriøst, medmindre tonen klart angiver noget andet. 
Hvis man er øm om noget, man har skabt, kan det være ligegyldigt, om tonen, der beskriver det, tydeligt er useriøs 
eller sarkastisk – det er ikke spor rart alligevel.

Dette har MOK-redaktionen fuld forståelse for, og vi beklager, at sidste uges indslag har medført trist humør og 
sure miner.

En forsømt fortælling 
Den 22. maj 2017 fandt TrygFondens “Rekord der Redder Liv” sted landet rundt i elleve 
forskellige byer. I løbet af én dag fik medicinstuderende hevet 5707 forbipasserende med 
fra gaden til at udøve hjertelunge-redning på simulationsdukker. Heriblandt var der en 
masse turister - måbende over det gode initiativ - der gik ned på knæ klar til at udøve 
Cardiopulmonary resuscitation. Rekordforsøget, som kun har været muligt pga. drivkraften 
af fire hårdtarbejdende medstuderende og den økonomiske opbakning fra Trygfonden, har 
vakt opmærksomhed om hjertestop ikke kun lokalt og nationalt, men også internationalt. 
Peter Geisling’s påstand om, at medicinstuderende intet mener, blev modbevist i samtlige 
aviser, medier og endda for ministrer og den royale familie.
Næsten. I MOK d. 22/5 blev arrangementet nemlig vinklet lidt anderledes.

Før jeg fortsætter med at forklare, hvorfor jeg har så ondt i røven over en simpel reportage, 
er der et par ting som skal klarificeres.
Det vigtigt at forstå, at samarbejdet med TrygFonden ikke kommer ud af den blå luft. I flere 
år har vores basisgrupper i det nedslidte studenterhus arbejdet hårdt på at bygge relationer 
med flere forskellige organisationer. Det er ikke nemt for en gruppe unge studerende med 
bumser på pande og hage at dukke op og bede om penge til millionprojekter. Man starter 
med små skridt, og gennem mindre projekter opbygges en tillid. Der skal fra de studerendes 
side vises anstændighed, omhu og flid.

Når MOK-redaktionen vælger at publicere billeder af arrangementet, hvor medlemmer 
af redaktionen ryger og drikker alkohol med genoplivningsdukkerne sponsoreret af 
TrygFonden, underminerer de den professionelle anerkendelse som københavnske 
medicinstuderende kollektivt har kæmpet for.
Dertil skrives der “D. 22 maj 2017 er en dag mange vil huske, men MOKs to reportere 
har allerede glemt den. På trods af talrige interviews og dybdeborende journalistik, har 
Trygfondens stort anlagte rekordforsøg ikke efterladt et blivende indtryk”.

Konstruktivt.
Personligt synes jeg som regel, at MOK er et forfriskende ugentligt indslag, der foruden en 
praktisk rolle som annoncetavle/kommunikations-medie, skaber relaterbar humor med en 
dosis sarkasme om dagligdagen som stud.med. på KU.
Men efter det seneste indslag - en “reportage” af rekordforsøget - sætter min 
hjerne spørgsmålstegn ved MOKs identitet og rolle på Panum. Er MOK stadig vores 
kommunikationsorgan, som gengiver studielivet, vores aktiviteter og vores holdninger; 
medens samtidig at tilføje humoristiske indslag? Eller er MOK blot blevet et ugentligt blad, 
hvis hovedformål er at skabe spas af aktualiteter, selvom det er på bekostning af hinanden?

Jeg så selv gerne en egentlig reportage med faglighed og sundhedspolitik i fokus. En 
reportage, hvor MOK fik formidlet baggrunden for, hvem, hvad og hvorfor rekordforsøget 
blev afholdt. Gerne efterfulgt af et sjovt indslag omkring førstehjælp.
- men dét er måske bare mig.

Jeg vil efterlade dig, kære læser, med en anekdote fra selve rekorddagen. Her mødte jeg 
Professor Soon-Sun Hong fra Inha University School of Medicine i Seoul, Sydkorea. Efter at 
have instrueret Professor Soon-Sun gennem 30 sekunders kompressioner, trak han mig 
til side for at høre mere; “Var det virkelig sandt, at vi alle var medicinstuderende?” spurgte 
professoren lidt overrasket. “Ja, det er korrekt.” måtte jeg fortælle ham. Soon-Sun, helt 
forbløffet, undrede sig. Han var fascineret over, at vi medicinstuderende havde overskud 
foruden studiet at arrangere og deltage i sådan et event. Herefter fik Soon-Sun en kollega til 
at tage billeder af undertegnede og professoren selv foran pavillonerne, hvor rekordforsøget 
blev afholdt. Soon-Sun bad om adressen til Panum Instituttet, gav med bukket nakke hans 
visitkort og lod mig forstå at billederne vil inkluderes i hans forelæsninger, hvor han vil 
fortælle koreanske medicinstuderende om de danske, så de kan blive inspireret til at deltage 
i den koreanske sundhedsdebat.

En fortælling vi selv på Panum aldrig fik.
// Younes Subhi, Stud.med.

Svar på “En forsømt fortælling” aka ømme tæer
Disclaimer: Intet af nedenstående er et udtryk for, hvad MOK-redaktionen mener og 
står således for skribentens egen regning.

Kære Younes Subhi og andre med ømme tæer,

Jeg læser MOK, selvom jeg ikke længere går på medicinstudiet, hvilket desværre modsiger 
den pointe, jeg skal til at komme med. Der er INGEN (stort set) uden for medicinstudiet, 
der læser MOK. Heller ikke Trygfonden eller kongefamilien eller nogen andre af de 
samfundsspidser I gerne imponerer med jeres ambitiøse førstehjælpsforsøg.

Bladet er sat i verdenen for at skabe fællesskab og underholdning for de medicinstuderende 
ved Københavns Universitet, og det er da trist, hvis nogle studerende føler sig truffet af en 
tydeligvis ironisk reportage af to medlemmer af MOK-redaktionen, der drikker bajere og 
ryger smøger, mens de forsøger at lave førstehjælp.

Selvfølgelig skal ingen hænges ud i bladet, hvis de ikke ønsker det, og jeg tror sådan set 
også, at redaktionen fortryder at have lavet lidt uskyldig fis med jer, når I nu ingen form for 
selvironi har. Det mest tankevækkende er dog, at det jo primært er dem selv, de har lavet 
fis med og ikke jer.

Tænk engang, hvis MOK lavede fis med Mærsk tårnet?
Jeg forestiller mig, at der ikke ville gå længe, inden Ulla skrev et læserbrev alá dit:
”…Det vigtigt at forstå, at samarbejdet med A.P. Møller-Mærsk fondet ikke kommer ud af den blå 
luft. I flere år har vores dekanat i det nedslidte Panuminstitut arbejdet hårdt på at bygge relationer 
med flere forskellige organisationer…” Jeg håber du kan se, hvor jeg vil hen.

I den forgangne uge er redaktionens medlemmer blevet spammet med harme mails og 
opkald over indlægget, som efter relativt kort tid blev redigeret, så der ikke længere var 
billeder på, hvilket gør det omsonst at diskutere fortsat. Ikke desto mindre skriver du alligevel 
dit indlæg, og jeg går ud fra, at du fortsat er utilfreds med, at sådan noget kunne ske. Jeg 
synes I skal tage jer til takke med, at redaktionen faktisk har taget jeres henvendelse seriøst 
og fjernet de billeder, som I efter sigende ikke har givet tilladelse til, at redaktionen bragte, 
på trods af, at I selv indvilligede i at få taget dem eller endda selv sendte dem til redaktionen. 
Det er mig derfor temmelig ubegribeligt, at I kan fare sådan i flint over det.

I slutningen af dit harme indlæg forestiller du dig en seriøs reportage af jeres rekordforsøg, 
og du vil gerne have MOK til at stå for den. Vidste du, at MOK selv er frivilligt arbejdende 
studerende, der ”i det nedslidte studenterhus” bruger hver mandag eftermiddag og aften 
på at lave læsestof til dig og dine medstuderende? Der er dig intet til hinder for selv at skrive 
en reportage, og jeg er sikker på, at MOK vil antage den.

Her til slut vil jeg lige vove den påstand, at jeg har selvironi, hvilket jeg ser som en vigtig 
egenskab (I skulle tage og prøve det). For hvor er det i grunden pinligt, at jeg blander mig 
i de studerende anliggender. Nogle ville mene, at jeg skulle se at komme videre i livet ;-)

// Jonas Olsen, eks-MOK-redaktør

Kommentarer vedr. side3 i MOK #30

//Nuværende MOK-redaktion

MOK vil gerne bringe en 
officel undskyldning til 

arrangørerne af sidste uges 
rekordforsøg. Vi beklager, at 
der blev bragt billeder, som 
kunne få det til at fremstå 

som om, at alkohol og 
rygning var associeret med 

arrangementet. 
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MOKSA
M

ENSA - m
en M

O
K’ere

Jørgen har sat sine bøger op på hylden i vilkårlig rækkefølge. Kan du ud fra nedenstående fire 
ledetråde finde ud af emnet for hver af Jørgens bøger, samt den dag, hvorpå han købte den? 

Af Mo //MOK.red

BO
G

ST
O

R
 B

O
G
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O

R
 B

O
G

ST
O

R
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O
G
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G

BO
G

1. Jørgen købte West ’s Respirator y 
Physiology  to dage før han købte den store 
bog (ikke Hole’s), som står umiddelbart til 
venstre for den bog, som er skrevet af Boron 
og Boulpaep.

2. Bogen, som blev købt onsdag, er større 
end (og står ikke ved siden af ) Bojsen-
Møller, som blev købt to dage efter Hole’s.

3. Blaustein blev købt før en lille bog, som 
står ved siden af bogen, der handler om 
Diagnostiske Fag, som Jørgen købte før han 
købte Blaustein.

4. En af de store bøger blev købt om 
lørdagen.

BogPlaceringDag indkøbt

Landets ambitiøse 3.G’ere har læseferie i disse dage - men cremen af blomsterne af gymnasieeleverne ved 
jo selv sagt allerede, at de skal læse medicin på KU efter sommer. De særligt drevne er endda allerede 
ved at forberede sig. Elite-eleven Jørgen købte i sidste uge hver dag fra mandag til lørdg en ny fagbog, 
så han kan tærske gennem bachelorens litteratur over sommeren.

A B C D E F

West

Balustein

Boron & Boulpaep

Bojsen-Møller

Diagnostiske Fag

Hole’s

A
B
C
D
E

F

Tirsdag

Torsdag

Lørdag

Fredag

Mandag

Onsdag

8  9  4  7  4  4  3  0  9  4  5  3
1  8  7  1  7  1  9  4  3  8  8  5
5  0  7  5  0  0  8  4  5  3  8  3
5  8  4  8  4  5  1  4  3  8  3  4
4  6  8  5  4  4  6  2  0  6  8  2
1  6  1  1  8  4  2  9  9  1  5  1
4  8  5  9  9  6  5  8  1  6  5  8
5  8  1  6  6  6  8  4  8  8  9  0
2  9  8  9  6  2  4  2  3  9  2  1
5  1  7  8  6  1  5  8  0  8  6  8
1  8  5  7  3  4  3  6  9  0  6  0
3  1  3  8  4  3  7  9  4  1  7  3 

Svarene kan stå såvel fremad som baglæns og 
stå vandret, lodret eller diagonalt - men altid i 
en ret, ubrudt linje.
1) 99 x 9 x 91
2) 3827 + 4899620
3) 387218 - 3896
4) 88593 + 48970 + 874
5) 848 x 827

Prøv at lade være med at falde tilbage på lommeregneren & 
laurbærene - multiplikation fra den STORE tabel er meget 
stimulerende for de små grå.

8 9 4 7 4 4 3 0 9 4 5 3
1 8 7 1 7 1 9 4 3 8 8 5
5 0 7 5 0 0 8 4 5 3 8 3
5 8 4 8 4 5 1 4 3 8 3 4
4 6 8 5 4 4 6 2 0 6 8 2
1 6 1 1 8 4 2 9 9 1 5 1
4 8 5 9 9 6 5 8 1 6 5 8
5 8 1 6 6 6 8 4 8 8 9 0
2 9 8 9 6 2 4 2 3 9 2 1
5 1 7 8 6 1 5 8 0 8 6 8
1 8 5 7 3 4 3 6 9 0 6 0
3 1 3 8 4 3 7 9 4 1 7 3 

Da MOK går på 
sommerferie efter denne 
udgivelse, så kommer 
ugens MOKSA-svar her:

6) 992874 + 3903789
7) 19929 - 83
8) 84 x 12 x 108
9) 9380 x 4890
10) 3940 x 22

Jørgen ved, at det er vigtigt at holde hjernen skarp, 
hvis man vil excellere i den akademiske verden. Han 
har derfor opfundet dette twist på den klassiske 
“find-ord“ leg. Nedenfor står ti regnestykker, hvis 
svar kan findes i tabellen til venstre.

Bog Placering Dag indkøbt


