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Regler for indlæg findes på mok.dk

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

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

Denne uges forside: Redaktionen

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

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

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

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

Anders

Albin

Andrea Mo

Johan

Sofie

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Donaid MM - se side 4.
UEAM MM - se side 4.
Forniks-kursus - se side 4.

Torsdag
TEKNO-TORSDAG
Johan skal til sex-eksamen

Fredag
Soffen skal være sort slave.
Mo skal til julefrokost med medium-pakken.

Lørdag
Alice skal til julefrokost her.
De andre skal til andre JF’er.

Søndag
Andrea skal aldrig til julefrokost igen...
Hun skal dog i kirke. Det er jo juletid.

Mandag
Ingen MOK. Ses 29. januar 2018
Albin skal med toget. Hvorhen? Vi ved det ik.
FADLs JULEBANKO

Tirsdag
Sofie er i Amsterdam
Andreas skal bowle
Alice skulle noget fedt for to uger siden

Andreas

Alice

FULDT HUS!

Flyttebajer. Det’ sjovt.
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William Vovehals havde lige 
købt et nyt flot halstørklæde, 
da han tog til frebar. 

Efter mange sjove timer og en øl eller femten, besluttede 
William sig for at tage hjem, men hans halstørklæde var ikke 
til at finde! Heldigvis er Bickie Bouse, detektiv og William 
Vovehals’ gode ven “tilfældigvis” også til frebar. 

Hej Venner! Hydr

Mit halstørklæde er 

væk! Jeg hang det 

ellers i garderoben..

Kom William! 
Lad os se om ikke jeg kan regne ud hvem 

det er... 
Har du taget Willam 

Vovehals’ halstøklæde? 

Nej! Jeg har kun 
danset, så jeg har det 

alt for varmt! 

Bickie tænker sig godt om. Han ved der er 
mange snuskede typer til frebar. Listen er jo 
næsten uendelig, men det er nok en af de der 
røde suspekte typer der render rundt. Mo, MOK’er og Mestertyv

Mads, Månesyg og Morderisk

N æ æ æ æ ,  d e t 
har jeg vist ikke taget. 
Hehe. Nu hedder du 
måske William  Koldhals 
i stedet. Hehe. Bøvs.. 

HVOR ER MIT HALSTØRKLÆDE?

Ved du hvor Bickie tror halstørklædet er? Se varet på s.  5

Jeg tror jeg 
ved hvad der sket!

Af Sofie
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Onsdag d. 13. december kl. 11-
12 - Forskerfrokost.

Vi gentager successen og inviterer en mindre gruppe 
nysgerrige studerende til AKS ForskerFrokost med en 
erfaren forsker. Denne gang vil vi sammen med overlæge, 
dr.med. Finn Gustafsson undres over, og diskutere, hvad 
det egentlig er at forske, samt hvordan man også som 
studerende har meget at bidrage med i en forskergruppe.

Synes du at forskning kan være lidt mystisk og abstrakt, og ønsker at få det ”ned på jorden”? 
Så er AKS ForskerFrokost noget for dig! Alle er velkomne, deltagelse er gratis og der vil 
være lækre sandwich.

OBS. Kun 15 pladser! Tilmelding foregår ved at sende en besked til AKS på facebook.

Vi glæder os meget til at se jer til en god og afslappet dialog:
Onsdag den 13. december kl. 11.00-12.00 i lokale 13.1.63 i Panumtårnet

Har du interesse i organdona-
tion og samtidig en lyst til at 
undervise gemt i ventriklen?  
Så er Donaid den absolut perfekte mulighed for dig. Vi 
holder året og semestrets sidste månedsmøde i julens 
tegn, så slå et smut forbi og hør om hvad vi render rundt 
og laver, når bøgerne er lagt til side. 

Hvor: Studenterhuset, Panum, IMCC-lokalet
Hvornår: 6. december kl 17. 

Alle er velkomne, nye som gamle, 1. som 12. semestre studerende. Vi glæder os til at ser 
jer i yderst rare rammer til æbleskiver og gløgg i uhyggelige mængder drysset med søde 
juletoner i anledningen af december har ramt sin 6. dag, vi ses!  

Eortas Kursus i Røntgen af Thorax

DATO: 13. december klokken 17:15 - 19:15
STED: Mærsk Tårnet 13.1.83
Vil du lære at aflæse et rtg af thorax? Eller skal du snart i klinik 
og vil gerne genopfriske din viden og den systematiske tilgang 
til røntgen-analyse?

Uanset hvad årsagen er, så kom med den 13. december kl. 17.15 
(lokale følger) når vi i Eorta afholder et eksamensrelevant kursus 
i røntgen af thorax ved yngre radiolog Michael Brun Andersen.

Kurset vil bestå af en times teoretisk gennemgang efterfulgt af en times case-arbejde i 
grupper, hvorfor det kan anbefales, at man medbringer egen computer.

Kurset henvender sig til alle med interesse og er gratis for Eorta medlemmer, så hvis du 
endnu ikke er medlem af Eorta så fortvivl ej, for det tager kun 2 sek.! 
Det eneste du skal gøre er at betale kun 49 kr. på følgende Nordea konto:
Reg. nr.: 5501 
Kontonr.: 6894309308
hvor du angiver dit KU-bruger navn (eks. abc123) i beskeden til modtageren og derefter 
sender en e-mail til eortagruppen@gmail.com, hvor du blot gør opmærksom på din 
tilmelding.

Da der er et begrænset antal pladser på kurset, er det først-til-mølle princippet der gælder 
mht. tilmelding! Så skynd dig at få fat på din billet (gratis) her: 

https://billetto.dk/e/eortas-kursus-i-rtg-af-thorax-billetter-217825

Fordi vi jo er i december måned, vil vi sørge for lidt julehygge med varme æbleskiver og 
kaffe samt andet lækkert til ganen!

Vi glæder os til at se dig,
Eorta

Den forunderlige gyno-endokrinologi 
fra pubertet til menarche
Så er det blevet tid til semestrets sidste Gyn-Obs temamånedsmøde!

Overlæge Anette Tønnes Pedersen der til daglig arbejder på 
gynækologisk klinik på RH, kommer og gør os klogere på "den 
forunderlige gynækologiske endokrinologi fra pubertet til menarche". 
Et enormt spændende emne, som ikke altid er lige nemt at forstå - så kom og bliv klogere 
på dette denne hyggelige eftermiddag, hvor der vanen tro vil blive serveret varme drikke 
og snacks :-)

Alle er meget velkommen til oplægget, som er tilegnet alle semestre.

Tidspunkt: Onsdag d. 13/12 – 2017 kl. 16.30-18
Håber vi ses!

Kursus i "Radiologiske undersøgels-
er v. den akutte neuropatient"
Skal du have et vikariat på en neurologisk afdeling? Skal 
du snart til 10. semesters eksamenen? Eller har du bare lyst 
til at dykke ned i neuroradiologien og blive skarp i akut 
neuroradiologisk diagnostik? 

FORNIKS inviterer til dette semesters "Kursus i avanceret 
neurologisk undersøgelse" onsdag d. 6. december kl. 17.15 
- 20.00. Denne gang er der fokus på, hvilke radiologiske undersøgelser du skal bestille - 
hvornår, hvorfor og hos hvem - i mødet med den akutte neurologiske patient. Vi er glade 
for endnu en gang at få besøg af neuroradiolog Annika Reynberg Langkild, Rigshospitalet, 
som vil gøre sit til, at vi kan mestre de mange radiologiske tiltag. 

Der vil som altid være kaffe, te og kage til arrangementet, men medbring selv madpakke 
(hvis ikke kage kan gå som aftensmad). 

Alle medicinstuderende er velkomne, men kurset er dog primært rettet mod 10. semester 
eller medicinstuderende, som skal have vikariat indenfor neurologi, neurokirurgi eller 
psykiatri.

SÅDAN TILMELDER DU DIG:
Deltagelse forudsætter medlemskab af FORNIKS (50 kr). Sådan gør du.

Jeg er endnu ikke medlem:
Meld dig ind via link nr. 1 og tilmeld dig derefter kurset via link nr. 2.

Jeg er allerede medlem:
Spring direkte til link nr. 2 og tilmeld dig kurset.

Link nr. 1: 
http://billetfix.dk/da/forniks-medlemskab-2/

Link nr. 2: 
http://billetfix.dk/da/avanceret-neurologisk-undersgelse-1/

Tilmeldingen lukker ved 20 tilmeldte, hvorved link nr. 2 
deaktiveres. Får du plads på kurset, sender vi dig en mail 
med bekræftelse samt oplysninger om lokale.

Vi glæder os til at se dig!
FORNIKS

Har du interesse for neurologi eller 
neurokirurgi?
Men synes du, at CV-ræset virker uoverskueligt, og er du usikker 
på, hvor meget der egentlig kræves for at opnå drømmen om en 
neurologisk eller neurokirurgisk hoveduddannelse? Skal man have 
lavet forskning? En PhD ligefrem? Frivilligt arbejde? Hvad ligger der 
i de 7 lægeroller indenfor de her specialer?

Der er mange spekulationer, men vi har inviteret Anne-Mette Hejl, postgraduat klinisk 
lektor på Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet, som samtidig sidder i ansættelsesudvalget 
for hoveduddannelsesstillinger i Region H og Region Sjælland. Hun vil fortælle generelt 
om livet som ung læge i klinikken, samt hvad der tidligere har været udslagsgivende for 
ansøgerne – både på Sjælland men også i resten af landet. 

Vi sørger for kaffe samt lidt til din søde tand. Så tag din neurointeresserede studiekammerat 
under armen, og så ses vi forhåbentligt! 

/FORNIKS

Make medicines for people not for 
profit!!
UAEM holder månedsmøde den 6. december kl. 17 på 
Studentergården, Tagensvej
Undrer du dig over, hvorfor medicinpriserne er så ekstremt 
høje, at vi som samfund ikke har råd til at behandle alle?

Vil du gerne være med til at påvirke den politiske dagsorden på medicinområdet i Danmark 
og sætte fokus på et system for udvikling af medicin, der er kørt helt af sporet så kom til 
UAEMs månedsmøde. 

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 arbejder med sundhedspolitik og med systemet for udvikling af medicin. 
Tilmeld dig gerne vores facebook event: UAEM Copenhagen monthly meeting
https://www.facebook.com/events/169650123631093/ 

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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Studerende søges som forskningsmedarbejder
indenfor emnet stress og diabetes
Vi søger 2 lægestuderende til at indgå i en forskningsgruppe på Herlev Hospital, medicinsk 
afdeling.
Du skal varetage et RCT hvor vi forsøger at behandle kronisk stress hos patienter med 
type 2 diabetes.
Forsøget forventes gennemført første ½-del af 2018
Du lærer at forske i bredeste forstand og resultaterne af forsøget skulle meget gerne udmønte 
sig i flere publikationer. Opholdet kan også bruges mhp kandidat opgave.
Er du interesseret så kontakt professor Jens Faber på jens.faber@regionh.dk, men gør det 
gerne før Jul.

Forskningsårsstuderende søges 
til stort og spændende klinisk projekt

Vi søger skolarer med interesse for endokrinologi, kardiologi, træning og metabolisk sundhed 
til et prægraduat forskningsår.

Projektet:
Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige 
konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk. 
Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både 
fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver 
især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk 
inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?

Periode:
Opstart: maj. Ansættelse med løn i op til 12 måneder, 37 timer om ugen. 

Dine arbejdsopgaver:
• Inklusion af forsøgsdeltagere på Hvidovre Hospital
• Udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi
• Udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest)
• Evt. stå for den strukturerede holdtræning

Vi tilbyder:
• Forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
• Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam
• Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder
• Vejledning under hele forløbet
• Mulighed for at skrive din kandidatopgave
• Du har desuden mulighed for at deltage i nationale og internationale konferencer. 

For yderligere information kan du kontakte: 

Julie Lundgren (julie.lundgren@sund.ku.dk)
Charlotte Janus (charlottej@sund.ku.dk) 

Biomedicinsk Instiut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, 
Københavns Universitet

Medicinstuderende søges som timelønnede forsk-
ningsassistenter
Hjertemedicinsk afdeling, Rigshospitalet, søger 3-4 nye medicinstuderende til Hjerte-CT-
forskningsenheden fra 1. februar 2018.

Arbejdet foregår i tidsrummet 14-19 eller 15-20 i hverdage og består i forberedelse inden 
Hjerte-CT og assistent-arbejde under Hjerte-CT af deltagere i Herlev-Østerbro Hjerte-CT 
befolkningsundersøgelsen. Du skal kunne arbejde 5 timer om ugen.

Arbejdet er spændende, men til tider travlt. Du vil få stor erfaring med læsning af EKG samt 
anlæggelse af PVK. Arbejdet foregår i samarbejde med andre medicinstuderende, radiografer 
og Ph.d.-studerende og stiller derfor krav til gode samarbejdsegenskaber.

Du vil blive oplært i arbejdsgang samt IT-systemer på i alt 2-4 lønnede følgevagter i 
slutningen af januar. Umiddelbart efterfølgende skal du selv kunne tage vagter. Første 
vagtplanlægningsmøde er torsdag d. 4. januar kl. 17:00 på Rigshospitalet.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har bestået 5. semester af medicinstudiet. 
Løn efter overenskomst.

Interesserede bedes sende motiveret ansøgning (max 1 side) og CV (max 1 side) som én 
samlet pdf-fil inden d. 10/12. Samtaler vil blive afholdt d. 14/12. Du er velkommen til at 
skrive hvis du har yderligere spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Læge Per Sigvardsen
Kardiologisk afdeling 2142
Rigshospitalet
E-mail: per.sigvardsen@gmail.com

Medicinstuderende med interesse for infektions-
medicin og gynækologi søges til digitalt health startup

Kan du formidle lægefaglig viden skriftligt, så alle kan være med? Practio søger to dygtige 
medicinstuderende til skriftlige kommunikationsopgaver. 

Practio er en startup-virksomhed i vækst. Vi har en mission om at skabe digitale 
sundhedsløsninger, som sikrer borgerne nem adgang til lægefaglig service i hverdagen, 
og som bidrager til en mere effektiv sundhedssektor.
I et innovativt samspil mellem apoteker og apps tilbyder vi brugerne nem adgang til viden, 
diagnose og behandling af specifikke dagligdags sundhedsproblemer. Vi styrker den 
enkeltes viden om egen sundhed og forbedrer adgangen til sundhedsydelser.

Om jobbet:
Skrive brugervenlige tekster til almindelige borgere. Teksterne dækker emner inden for 
infektionsmedicin og gynækologi. Du vil selv skulle lave litteratursøgninger for at finde 
den mest opdaterede viden om specifikke emner og arbejde sammen med speciallæger 
i forbindelse med udarbejdelsen af materialet. Opgaverne er mangeartede og kan også 
dække samarbejde med designere og udviklere. 

Om dig: 
Du er medicinstuderende på kandidaten, har interesse for sundhedsformidling til den brede 
befolkning og vil gerne prøve at arbejde i en startup-virksomhed. 

Du: 
• Har gode kommunikative færdigheder og kan formidle svært og komplekst stof uden brug 
af læge-lingo, så alle kan forstå det 
• Har erfaring med videnskabelig artikelsøgning og -fortolkning 
• Har haft et forskningsår eller har lavet forskning ved siden af studiet (udover hvad der 
almindeligvis forventes ifm. bacheloropgaven) 
• Har styr på dansk retstavning og grammatik 
• Er i høj grad selvkørende 
• Arbejder struktureret og overholder deadlines 
• Trives med skiftende arbejdsopgaver 

Vi tilbyder: 
• Et fleksibelt studiejob, som nemt kan tilpasses dit studieskema
• En spændende arbejdsplads med unge kollegaer og gode tværfaglig samarbejder 
• Et ungt og uformelt arbejdsmiljø med en god omgangstone samt masser af sociale 
arrangementer
• Erfaring inden for specialerne almen medicin, infektionsmedicin og gynækologi 
• Erfaring som ”Sundhedsfremmer” og ”Kommunikator” (2 af de 7 lægeroller)

Arbejdstider og løn:
Arbejdstiden er ca. 15 timer pr. uge. Vi er i høj grad fleksible i forhold til dine arbejdstider. 
Arbejdet foregår i udgangspunktet fra vores kontor på Østerbro.
Løn efter aftale. 

Ansøgning: Ansøgninger og eventuelle spørgsmål til jobbet sendes til asm@practio.com. 
Ansøgningsfrist: 12. december 2017 kl. 12.00. 
Opstart: December eller Januar 2018 efter aftale. 

Om Practio
Practio blev grundlagt i 2014, og i 2015 introducerede vi rejsevaccinationer på apoteker i 
Danmark med portalen “sikkervaccination.dk”. I oktober 2016 udvidede vi denne service 
med inuenzavaccinationer. I december 2016 lancerede vi appen Practio, som er verdens 
første evidensbaserede p-pille app. Appen støtter p-pillebrugere på flere måder heriblandt 
ved at minde brugeren om at tage sine p-piller, give brugeren en direkte feedback på, 
om hun er beskyttet mod graviditet og give hende adgang til over 30 artikler og videoer 
om p-pillers virkninger, bivirkninger og måder at tage p-piller på. I juni 2017 lancerede vi 
Practio’s p-pilleabonnement, hvor unge, raske kvinder uden risikofaktorer kan forny deres 
p-pillerecept og få sendt p-pillerne med posten. 

Lige nu er vi over 30 medarbejdere, der tæller en bred vifte af fagfolk heriblandt digitale 
designere, læger og softwareudviklere.

Mads har forvekslet det med en øl, og kom til at drikke det. 
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Hej alle sammen!

Julen nærmer sig, og det er tid til årets sidste månedsmiddag i 
gruppen bag Pusterummet.
Går du med tanker om, at det kunne være sjovt at arbejde for et 
bedre studiemiljø, eller kunne du bare godt tænke dig at se hvem 
vi er, så kom med!

Vi spiser lidt mad og taler om hvad der foregår i gruppen, og hvad der skal ske i det nye år. 
Det foregår d. 5. december og vi håber at mange af jer har lyst til at komme med.

Du kan finde flere oplysninger og melde dig til her:
 https://www.facebook.com/groups/1076941179028101/ 

3om1 på Santa Lucia-dagen

I forbindelse med Santa Lucia-dagen, den 13. december kl. 08:00-11:00, 
deler 3om1 ud lussekatter og kaffe til alle! Alt man skal gøre er at like 
vores facebookside.
Vi vil også trække en heldig vinder blandt dem der liker vores 
facebookside, som får en flot præmie!
Vi glæder os til at se jer

Vil du med PIT til Afrika til efteråret 2018?
Så er du heldig! PIT har nemlig lige nu ledige restpladser til efteråret 2018 på 2 af vores 
hospitaler! 

• Songea Regional Hospital, Tanzania: 1 plads i perioden sep.-nov.
• Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia: 2 pladser 
i perioden sep.-nov. (OBS! Dyrt hospital)

Pladserne kan søges enkeltvis eller to og to. 
Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.
dk/pit. Du kan læse om hospitalerne og rapporter fra tidligere 
udsendte på podio.com. For at få et login skal du sende en mail til 
podio.pit@gmail.com.

For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester. 
Man betaler et gebyr til PIT på 1000 kr. hvoraf man får 500 kr. igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.

Ansøgningsfrist er d. 07.01.2018. Ansøgere vil blive prioriteret efter evt. aktivbevis fra PIT 
samt højt semestertrin.  

For at blive udsendt skal man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus. Næste 
kursus bliver afholdt i foråret 2018 i København (nærmere dato følger). Har man deltaget i 
KUs ”Summer School in International Health” er dette også tilstrækkeligt.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet 
”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefonnummer, email-adresse og 
adresse samt angivelse af semestertrin. Desuden skal du angive prioriteret rækkefølge af 
de restpladser du søger. Hvis du har aktivbevis fra PIT, bedes du vedhæfte dette. Hvis du har 
deltaget i PITs weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus, skal dette anføres. 
Motiveret ansøgning ej nødvendig.

Studerende: Patentsystemet lader børn med muskel-
svind i stikken

DEBAT: Der er brug for et modspil til de voksende medicinpriser, som ikke tager hensyn 
til de patienter, som har brug for medicinen, skriver Nynne Nørgaard på vegne af 
studenterorganisationen Universities Allied for Essential Medicines Denmark.

Af UAEM (Universities Allied for Essential Medicines) Denmark

Medicinrådets afgørelse om ikke at anbefale lægemidlet nuiseren (Spinraza) mod den 
sjældne muskelsvind-sygdom spinal muskelatrofi (SMA) vakte stor opsigt i medierne. 
Både firmaet bag medicinen og Muskelsvindfonden har rejst kritik af afgørelsen. Det er 
første gang, at Medicinrådet ikke anbefaler at tage et nyt lægemiddel i brug, og afgørelsen 
markerer i virkeligheden et ønske om et rimeligt forhold mellem pris og merværdi for 
nyudviklede lægemidler.

Medicinrådet afgør også prisen 
Medicinrådet har i år overtaget opgaven med at vurdere og vejlede regionerne om brugen 
af nye lægemidler i det danske sundhedsvæsen. Tidligere blev denne opgave varetaget af 
Koordineringsudvalget for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) og Rådet for Anvendelse 
af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Medicinrådet adskiller sig særligt fra dets forgængere ved 
også at vurdere prisen på de nye lægemidler. Det skyldes et politisk ønske om ikke at betale 
for ny, dyr medicin, der kun tilføjer begrænset ny behandlingseffekt sammenlignet med 
eksisterende standardbehandling.
Og i denne sag har Medicinrådet altså vurderet, at prisen på nuiseren er urimelig høj, og 
at effekten ikke står mål med prisen, hvorfor midlerne vil være bedre brugt andre steder i 
vores hårdt trængende sundhedsvæsen.

Samfundet betaler to gange for ny medicin
Bag lægemidlet står firmaet Biogen, som begrunder den høje pris med, at “det koster at 
udvikle lægemidler”. Og ja, det er sandt, at det er dyrt at udvikle medicin. Men ingen ved 
reelt, hvor dyrt det er.
Spørger man medicinalindustrien, koster det i gennemsnit 10 milliarder kroner at udvikle 
ét nyt lægemiddel. De nærmere beregninger er dog ikke offentligt tilgængelige, så ingen 
ved, hvad tallet egentlig dækker over.
Non-profit virksomheden Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) har vist, at det er 
en kunstigt høj pris. DNDi har udviklet flere nye efterspurgte lægemidler til mindre end 
1,5 milliarder kroner.
Samtidig udspringer omkring 30 procent af nye medicintyper, der kommer på markedet, 
fra offentligt finansieret
universitetsforskning. Samfundet får altså lov at betale to gange: Først for grundforskningen 
og derefter overpris for selve medicinen. 

Udvikling af medicin er skævvredet efter markedet
Sagen om nuiseren understreger et grundlæggende problem med systemet for udvikling 
af medicin.
Systemet har ikke længere befolkningens behov som drivkraft, men er i dag drevet af, at 
private virksomheder skal tjene ekstraordinært mange penge.
Resultatet af dette er en ekstrem skævvridning i, hvilke sygdomme der forskes og udvikles 
medicin til, samt voldsomt
stigende medicinpriser, der har store økonomiske og menneskelige konsekvenser.
Medicinalindustrien er en af verdens mest lukrative industrier, og det er efterhånden gammel 
viden, at den merpris, der kræves for medicin, ikke alene kan retfærdiggøres af udgifter til 
forskning og udvikling.
Prisforhandlinger af nye lægemidler er benhårde, og med patentsystemet er firmaets formål 
at tjene så meget som muligt, før patentet løber ud.

Vi har som verdenssamfund selv opfundet og indført patentsystemet, og det er historisk set 
relativt nyt, at man i det hele taget er begyndt at tage patenter på medicin.
I erkendelsen af at systemet ikke længere fungerer efter hensigten, kan vi altså også tage 
et politisk valg om at lave
spillereglerne om. Det handler om politisk vilje og folkelig opbakning til at gøre noget ved 
problemet, så vi i fremtiden kan undgå, at Medicinrådet er nødsaget til ikke at anbefale nye 
lægemidler til børn med for eksempel muskelsvind på grund af priser, der er presset langt 
højere op end nødvendigt.

Borgerne taber i ulige prisforhandlinger
I Danmark foregår den nuværende prisforhandling på et ulige grundlag, hvor det er det 
offentlige og dermed i sidste ende borgerne, der taber.
Medicinalfirmaerne kan ved forhandlingsbordet forlange den pris de ønsker for et 
givent lægemiddel, og det er umuligt at undersøge, hvad de reelle udviklings- og 
produktionsomkostninger har været og hvor en stor en del af disse, der allerede er dækket 
af staten i form af offentlig forskning og skatterabatter.
Gennemsigtighed i prissætningen af lægemidler er fortsat en mangelvare, og det stiller 
Medicinrådet i en dårlig
forhandlingsposition. Et første skridt mod lavere medicinpriser må derfor være at kræve 
åbenhed om, hvad det reelt har kostet at udvikle det pågældende lægemiddel.
I april i år diskuterede Folketinget den rapport, som FN-generalsekretær Ban Ki-moon i 
2015 tog initiativ til.
Rapporten kommer med bud på internationale og nationale løsninger på de stigende 
medicinpriser og den manglende
adgang til medicin verden over. Den anbefaler blandt andet, at “regeringer bør kræve, at 
producenter og distributører af sundhedsteknologier oplyser omkostninger og detaljer 
om modtaget offentlig finansiering, herunder skattefradrag, tilskud og bevillinger”. Men 
regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet mente ikke, at det var relevant at se på, 
hvilke af FN’s løsningsmuligheder, der kan implementeres i Danmark.

Der er brug for et langsigtet modspil til medicinpriserne
Medicinrådets mulighed for at sige nej til nye lægemidler, der som nuiseren vurderes ikke 
at repræsentere en reel forskel for patienterne, er en start på at modvirke de eksploderende 
udgifter til medicin - men det er ikke en langsigtet løsning. For uden gennemsigtighed i 
prissætning, uden krav til brug og videresalg af offentlig forskning og uden viljen til at 
udfordre de gældende regler for patentering og dataeksklusivitet på lægemiddelområdet 
ender vi stadig ved diskussionen om, hvad patienters liv og livskvalitet er værd.

Og det er lige netop det, industrien ønsker. For så fordrejes fokus bort fra problemets 
egentlige kerne: Hvad er produktet værd?
Forhåbentlig vil sagen om den manglende adgang til nuiseren sætte fokus på problemet 
bag de ekstreme medicinpriser. Medicinrådets anbefaling står tilbage som en kraftig 
anmærkning til medicinalindustrien om at løfte det ansvar, der følger med at udvikle 
livsvigtig medicin, og til regeringen om at vise vilje til at indføre løsninger, der kan hjælpe 
industrien med netop dette.
Forskning og udvikling af medicin er en vigtig samfundsopgave, der godt kan varetages 
af private virksomheder. Men der følger et 
ansvar med.
Tiden er kommet, hvor vi som samfund ikke 
længere kan se passivt til.

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/
studerende-patentsystemet-lader-boern-
med-muskelsvind-i-stikken
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MR siger tak for et bragende godt univalg og år! 
TAK til alle jer der stemte til univalget! Medicinerne er nu sikret repræsentation i fakultetets politiske og faglige organer. I år var der en stemmeprocent på ca. 17% - højere end sidste år, hvor 
det kun var ca. 15%. Du kan se hele valgresultatet på KUnet: intranet.ku.dk/valg/aktuelle-valg/resultater. 

I studienævnet for Medicin og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (sørger for kvalitet og evaluering af medicinuddannelsen, studieordninger og undervisningsplaner mm.) skal 
følgende studerende repræsentere dig: 
Andrea Daniela Maier, 4. Sem. KA. (næstformand i Studienævnet) 
Morten Jørgensen, 5. Sem. KA 
Mathilde Horn Andersen, fri efter 5. Sem. BA.  
Annarita Ghosh Andersen, fri efter 5. Sem. BA.  
Sara Bohn Larsen, 4. Sem. KA.

Akademisk Råd (Rådgivende organ for vores dekan, Ulla Wewer, der skal
vejlede hende i store økonomiske beslutninger på fakultetet) 
Esben Ø. Eriksen, veterinærmedicin 
Ida Karoline Bach Jensen, medicin  
Trine Boje Christensen, medicin 
Adam A. Ismaili, medicin 
Anders Emil Schack, medicin  

HUSK, at de studerende er valgt ind på et mandat, og har brug for at vide hvad de skal tage med videre i det 
pågældende politiske organ. Kom derfor til MedicinerRådets månedsmøder (der er åbne for alle!!!) og sig din 
mening. Næste møde: den 20. december kl. 18 i Studenterhuset på 1. sal.
I universitetsbestyrelsen (Politisk organ styret af Rektor, og tager beslutninger for hele KU)  
Rebecca Ingemann Madsen, jura 
Suppleanter 1. Esben Østergaard Eriksen, veterinærmedicin.  2. Ida Karoline Bach Jensen, medicin.  
Rebecca varetager også medicinernes interesser, da hun blev valgt ind på Studenterrådets liste, og Studenterrådet repræsenterer alle uddannelser på KU. 

MedicinerRådet holder årets sidste møde den 20. dec. kl. 18. i Studenterhuset på 1. sal. Det bliver et kort møde, hvor vi diskuterer bacheloropgaven. Skal formatet laves om? Skal man 
kunne vælge mellem få emner eller skal emnekataloget udvides? Skal der sættes mere tid af i studieordningen? Og hvordan kan man integrere opgaven bedre i en ny bachelor? Efter 
spændende diskussion siger vi tak for et godt år og drager ud i natten. Alle er velkomne! 

Bedste hilsner og tak for et godt år, 
Andrea Maier, formand for MedicinerRådet 

PUBLIC SERVICE TIL KOMMENDE 2. SEMESTER

Hvis du glæder dig til julegaverne under træet, og hvis du ligesom mange andre før dig, har ønsket 
dig en af bøgerne til det kommende semester, er der her en essentiel besked!!! Det er vigtigt, du 
minder din familie om at dit næste kæreste eje, i form af ‘Essentiels Cell Biology’ ikke bare bliver 
en forældet version, men den nyeste af de nye. For som alle ved, er andet semester det vigtigste 
på studiet. MOK har derfor samlet de vigtigste key features, som er ændret siden sidste version. Så 
kan du virkelig overbevise din familie, om at spendere de ekstra kroner, så du bliver ekstra god til 
cellebiologi!!

Key differences between 4th and 3rd editions:

Tid imellem udgivelser: 4 år (2013 vs 2009).

The Fourth Edition includes the same chapters. 
The chapter numbers remain unchanged.

Several chapters have been renamed:
• Chapter 10. Modern Recombinant DNA 

Technology (4th Ed.) corresponds to the 
Chapter 10. Manipulating Genes and Cells 
(3rd Ed.)

• Chapter  12.  Transpor t  Across  Cel l 
Membranes (4th Ed.) corresponds to the 
Chapter 12. Membrane Transport (3rd Ed.)

• Chapter 16. Cell Signaling (4th Ed.) 
corresponds to the Chapter 16. Cell 
Communication (3rd Ed.)

• Chapter 19. Sexual Reproduction and the 
Power of Genetics (4th Ed.) corresponds to 
the Chapter 19. Sex and Genetics (3rd Ed.)

Pris på Amazon: 

      $39,99    $104,09

Denne beskrivelse er hentet fra forlaget selv, så 
der er ingen undskyldninger for ikke at sørge 
for svigermor køber den rigtige. 12-tallet here 
you come.



FÆLLESSPISNING  
I FADL-HUSET TORSDAG D. 14.DECEMBER

KL. 18-20

Kære alle!  
 
FADL-huset vil gerne invitere dig og dine 
medicinstuderende venner på gratis vafler og hygge 
i huset til vores nyeste arrangement, fællesspisning. 
 
Arrangementet forløber således, at bloggeren 
Camilla Stemann jensen fra ’Copenhagenbyme’ 
kommer og kreerer vidunderlige vafler fra sin nye 
bog, udgivet fra FADLs forlag. 

I vil til arrangementet, også have mulighed for selv 
at deltage i vaffelbagningen, og der vil selvfølgelig 
også være mulighed for at deltage i en lille 
konkurrence! 
 
Arrangementet er gratis for alle denne første gang, 
mens lignende arrangementer i fremtiden kun vil 
være for FADL-medlemmer.  

Deltagelse sker via tilmelding, hvor du skal sende 
en mail til spisning@fadl.dk med dit navn. 
 
Kom glad!
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Mok er et A-team, det ved vi alle sammen godt. Andreas, 
Albin, Andrea, Anders, Alice... Og så har vi jo også Sofie, 
Mo og Johan. De starter ikke med A, men det skal de 
faktisk, her til det nye år....

                      
 Vores 80’er walkie talkie begynder                 
pludseligt at skratte og ud kommer 

en lyd: hello?? Det er Elevens 
stemme - 

og hun fortæller videre: 
Can you hear me?? 

Aofie?? Ao?? Aohan??

Forbindelsen brydes brat. 

Så har vi løsningen på A-team dilemmaet.
Sofie, Mo og Johans nye MOK-navne er givet. 

Fra nu af hedder de Aofie, Ao og Aohan.

MOK har nu reachet komplet MOK A-team 
status.

Vi ses næste år 
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STUDENTERKLUBBEN 
HOLDER EKSAMENSLUKKET! 

Slut med den varme kaffe, slut med at finde det halstørklæde fra 
69 (du finder det alligevel aldrig), slut med klubbens caféåbent 
i 2017.  Men mon ikke du finder frem til en eksamensfest eller 
fem... Og studklub vender stærkt tilbage til semesterstart. 
Klubben siger tak for et bragende godt år, og glæder sig allerede 
til 2018.  

STUDENTERKLUBBEN 
ØNSKER ALLE EN 
GLÆDELIG JUL! 

TING DU IKKE MÅ GOOGLE 
Af: Andrea // MOK.red.

Nu var det sådan, at du sidste gang ikke måtte google  Epidermodysplasia verruciformis. 
Det gjorde du jo så alligevel. Kiggede du væk med det samme uden at læse videre? Tænkte jeg nok, men her kommer 
lidt vigtig viden, ikke ligegyldig info om den mærkelige træ-sygdom. Det er en meget sjælden autosomal recessiv syg-
dom, der er associeret med en øget risiko for hudcancer. Den skyldes en stærk 
øget modtagelighed overfor HPV infektioner, og grundet gentagne infektion-
er, får man vækst af disse skællede papler, der over tid antager et træ-agtigt 
look. Der er ingen helbredende behandling, men man kan forsøge at tage det 
værste med intensiv vitamin-A og interferonbehandling.   
I denne uge tager vi noget, der ikke som sådan er en sygdom, men er EPIC 
klamt. Og navnet siger ikke særligt meget. Det lyder som en nuttet kombi-
nation af mydriasis og miosis, men handler ikke om øjne og er væsentlig 
klammere - du overlades til din nysgerrighed. Vi slutter af med et brag: 
Denne uge, TØR DU GOOGLE (tryk på images, ellers er du en kylling):
 

MYIASIS 
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Horoskoper
af Madame Maier 

*JULE-EDITION.* Er du også bange for at få 
en grim sweater i julegave? Er du, inderst 
inde, en grim sweater? Frygt ej, stjernerne 
har svaret. Kun på det angående sweatre, 
resten er sådan lidt, mæh. 

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Det bliver en ekstremt nice uge, mest af alt 
på grund af æbleskiver. Hvis du ikke får 
æbleskiver, sutter dit liv max. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du får en epic trang til at kælke, men 
desværre byder udendørs kun på en halv-
våd Nørrebro. Du skal ikke give en fuck, siger 
stjernerne - kælk med hvad du har! 

Vædderen
20. marts - 19. april
Din jul bliver.... Intet. 

Tyren
20. april - 20. maj
Du skal passe godt og grundigt på menuen 
til julefrokoster. Ellers vil du opleve, at der 
også kommer brun sovs ud i den anden ende 
(Bristol stool scale = 7). 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du er tosset med jul, men desværre i år vil 
du opleve makabert mange edderkopper på 
dit juletræ. Fuck hvor klamt. Dine gaver er 
til gengæld nogenlunde (hvis du ellers kan 
komme til dem pga. den gigantiske tarantel 
under juletræet). Jul = aragog. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Til alle dine julefrokoster formår du at kopiere 
din røv, på trods af at der ikke er nogle 
kopimaskiner til rådighed. Imponerende, 
siger stjernerne.  

Løven
22. juli - 22. aug.
Du får en så grim sweater, at folk får 
øjencancer hvis de færdes indenfor en 
radius af ti meter fra dig. Hvis du begynder 
blot at beskrive denne sweater, begynder 
folk at græde. With great power comes great 
responsibility. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du vil have problemer med at lave gløgg i 
denne uge. Måske hænger det sammen med, 
at du har tolket cola værende den bærende 
ingrediens. Spis rosinerne og få hjælp af 
dine venner. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du har klaret alle dine juleindkøb til Black 
Friday. Dine venner synes du er sær. Du er 
sær. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Fordi det er en tid hvor man skal give gaver, 
og ikke få i hoved og røv, bliver du dybt 
forvirret. Du får dog stadig en bil i julegave, 
og kommer til at opleve en hvid jul. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Stjernerne må desværre meddele dig, at du 
er en grim sweater. Inderst inde, er du lavet 
af nullermænd og salte tårer. Til gengæld 
kan du få rigtig meget medlidenhed. Og med 
medlidenhed mener stjernerne selvfølgelig 
sex. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Dit nytårsfortsæt er, at du ALDRIG 
nogensinde skal se den lortefilm, der hedder 
Jack Reacher. Til gengæld falder du meget 
hæftigt i, da din date foreslår selv samme film, 
under en god omgang ‘Netflix and chill.’ Dine 
andre nytårsforsæt, såsom at dyrke mere 
motion og være et godt mennesker lykkedes 
du heller ikke med. Til gengæld får du så 
meget risengrød at du brækker dig. Skål! 
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