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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: Revy !

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

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

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

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

ONSDAG
MOK udkommer.
REVY
Kristnemedicinere holder arrangement se 
side 4. 

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG
REVY
Palle holder et arrangement
RHK holder singlefest

SØNDAG
Andrea går i kirke. 

MANDAG
MOK deadline 12.00
OSM holder arrangørmøde se side 4. 

TIRSDAG
Lukas tager til undervisning på Herlev

OM MOK

MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig. 
MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra 
basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt 
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK 
bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens opgave at 
fylde den overskydende plads i bladet med gøgl og pludselige 
indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes altid selv det er sjovt - Og 
det håber vi også du gør. 
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen 
til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads 
til dig i bladet. 

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

Kys og kærlighed
Dit MOK

 DET SKER I UGEN

UGENS MEME

UGENS REDAKTION

Anders (ansv. red) Andrea Mo JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin

Ugens meme er sponsoreret  af Panum Memes - find dem på facebook.

REVY 
AKS holder EKG/kursus se side 4. 
Førstehjælp for folkeskoler holder måneds-
møde se side 4. 

MOK ser REVY!
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Den store speciale quiz
f1. Hvilken misdannelse kan forekomme hos fostret hvis moderen behandles med  
ipren i 3. trimester?

2. Hvilket molekyle  er  skyld flåtbids-fremprovoceret kødallergi?

3. Hvordan kan man identificere hvilken hånd en isoleret afskåren finger stammer 
fra?

4. Hvor mange grader underinddeles manifest hepatisk encefalopati? 

5. Hvordan benævnes en fraktur i proksimal fibula med tilhørende læsion i den 
distale tibiofibulare syndesmose?

6. Hvilket vævstype antigen associerer man med spondolyserende ankolytis?

7. Hvad er den hyppigste ætiologi til akut bronkyolit hos præmature?

8.  Før hvilken alder manifesteres symptomerne ved infantil autisme?

9. Hvilken myg overfører zikavirus?

10. Smerter i  hvilken del af kroppen  er den hyppigste årsag til henvendelse hos 
egen læge?

11. Hvor mange tilfælde kronisk lymfatisk 
leukæmi diagnosticeres årligt i DK?

12. Hvad er udskillelses tærskelværdien for 
hyperkalciuri?

18.  Hvordan benvænes et  grade IV 
astrocystom? 

19. Hvilken medicinsk behandling gives til 
alkohol afrusere?

20. Hvad er den hyppigste invasive cancertype 
i brystet? 

25.  Indenfor hvor længe efter debut-symptomer for apeopleksi 
kan der gives trombolyse?

26.  Hvad kaldes undersøgelsen som kan identificere fornævringer 
i hjertets coronararterie?

27. Hvad kaldes denne 
apikale lungetumor (P)? 

28. I hvilket gen ses der 
hyppigst mutationer ved 
Treacher Collins syndrom?

29.  Hvor mange mg jord 
spiser et barn i gennemsnit 
om dagen?

30. Hvad er den årl ige 
incidens af seksuelt overført 
infektion med chlamydia trachomatis?

31. På hviken måde udskilles jod-holdige kontraststoffer?

32. Hvad er førstevalgspræparat for behandling af  præeklampsi?

33. Hvad undersøger man ved en isotopkardiografi (MUGA)?

34.  Hvordan kan man kirurgisk behandle et hypofyse adenom ved 
akromegali?

35. Hvad kaldes organisk psykosyndrom i daglig tale?

36. Hvad kaldes kirurgisk fjernelse af blindtarmen?

37. Hvilken bakterie er hyppigst ætiologien bag en ukompliceret 
cystit?

38. Hvad scanner man for  i en ultralyds FAST scanning?

39. Hvilken anomali observeres på nedenstående EKG?

39 spørgsmål - 39 specialer
Kan i gennemskue hvilket spørgsmål som hører til hvilket 

speciale?
Find svarene i næste uge.

Af Alice // MOK-red
13. På hvilke to hospitaler foretager 
man hjertetransplantationer?

14. Hvad kaldes en kikkertoperation 
i brysthulen?

15. Defekt i hvilket protein er skyld i 
hereditært angioødem?

16. Hvordan måler man CRP?

17. Hvor mange ture har man ret til 
som medlem af flexhandikap?

 
21.  Hvilken S-laktat værdi er behandlingsmålet for sepsis?

22. Hvilket præparat gives mod oftalmisk herpes zoster?

23. Hvor dybt strækker sig en brandsårsskade af 4. grad?

24. Hvad er medianalderen ved apopleksi?
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AKS afholder EKG-kurser
Februar - EKG I: Basal EKG tolkning 
En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. 
i klinikken. Kurset gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant fra 4. 
Semester af. 
Kurset bliver afholdt torsdag d. 21/2 kl. 17 i lokale 29.01.32. Kurset kræver tilmel-
ding og medlemskab af AKS. Tjek vores facebook side: AKS-Aktiv Kardiologi for stude-
rende for mere info.  
Februar - EKG II: Arrytmier og blok  
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 bliver afholdt tirsdag d. 26/2 kl. 17 i lokale 29.01.32. 
Kurset kræver tilmelding og medlemskab af AKS. Tjek vores 
facebook side: AKS-Aktiv Kardiologi for studerende for mere info.  
Vi håber på at se dig! <3 fra AKS 

Førstehjælp for Folkeskoler (FFF) 
”Velkommen til det nye semester! ’Ferien´ er ovre og gode tider venter forude. Førstehjælp 
for Folkeskoler holder nemlig månedsmøde torsdag d. 21. februar kl 17.00, og alle er 
velkomne (især dig!). Der kommer til at være masser af hygge og GRATIS MAD til alle der 
sørger for at tilmelde sig dagen inden.

Til vores månedsmøde har du mulighed for at møde alle os fffantastisk søde mennesker i 
FFF, og lære mere om hvad vi laver når vi bl.a. underviser (og når vi hygger sammen). Du kan 
også fange os til basisgruppebazaren og høre mere om hvad vi går og laver dér. 

Derudover holder FFF uddannelsesweekend d. 
9. og 10. marts! Det Bliver en weekend med en god 
blanding af faglige oplæg og sjov og ballade. Du får 
muligheden for at uddanne dig til førstehjælps-underviser i 
folkeskolehøjde, og være med til forskellige samarit events. 
Kom og hør meget mere om dette til vores månedsmøde! 
 
Tjek vores fb event ”fff månedsmøde – februar” for at se 
dagsorden og læs mere om vores uddannelsesweekend på 
fb eventet ”Uddannelsesweekend Førstehjælp for Folkeskoler 
København- F2019”

Om os
Vores hjerter brænder for Palæstina. IMCC Palestine er en frivillig projektgruppe på Panum 
med 5 år på bagen. Vi er frivillige universitetsstuderende på læge- og Global Health-
uddannelsen.
I Palæstina arbejder vi sammen med vores lokale partnerorganisation, Shahed, med støtte 
fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Vores tiltagende nære partnerskab med Shahed 
startede i 2014 på et besøg i Nablus. Vores fælles mål er at styrke ungdommen i Palæstina 
gennem kompetenceopbyggende og sundhedsfremmende projekter. Vi arbejder og er 
organiserede ud fra demokratiske principper såsom gennemskuelighed, fladt lederskab 
og ligestilling mellem kønnene.
Vi arbejder for, at unge palæstinensere bliver en drivende kraft for den forandring, de 
ønsker at se i samfundet. Shahed er eksperter i deres lokale kontekst. IMCC Palestines rolle 
i Palæstina er derfor primært kapacitetsopbygning af Shahed samt rådgivning og støtte i 
sundhedsfaglige projekter.
I Danmark arbejder vi for at oplyse om den sociale og sundhedsmæssige virkelighed i 
Palæstina. Vi bidrager til en nuanceret forståelse af landet.

Hvad gør vi?
Kapacitetsopbygning af unge palæstinensere er nøglen til et styrket 
civilsamfund. På en række projektbesøg siden 2014 har IMCC 
Palestine sammen med Shahed faciliteret workshops inden for 
projektstyring, lederskab, projektmonitorering og sundhedsfaglige 
emner såsom livsstilssygdomme, psykiske sygdomme og 
reproduktionsmedicin. Dertil deltager vi sammen med vores 
partnere i kompetenceopbyggende kurser i Danmark arrangeret 
af DUF. Vi arbejder efter en “Training of trainers”-metode for at sikre et varigt og effektivt 
resultat; dette års elever bliver, populært sagt, fremtidens ledere.
Der er ringe viden og dårlig adgang til sundhed i de marginaliserede områder i Palæstina. 
I 2017 førte vi sammen med Shahed en sundhedskampagne med fokus på “non-
communicable diseases” (NCDs), heriblandt diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft. 
Kampagnen foregik i Nablus’ gamle bydel, som også på sundhedsfronten er marginaliseret.

Aktuelt er vi i den implementerende fase af vores hidtil største projekt. Projektet har til formål 
at bekæmpe det stigende sundhedsmæssige problem med livstilsygdomme i Palæstina. 
Sammen med Shahed afholder vi events, ungdomsklubber og en stor mediekampagne. 
Med disse aktiviteter sætter vi fokus på sund livsstil, tidlige symptomer samt rettigheder 
og adgang til behandling. 
Derved giver projektet en større forståelse af sygdommen, en tryg platform for de unge til 
at engagere sig i en sundere livsstil samt en række redskaber til at tage vare på sit helbred. 
Projektet strækker sig indtil sommeren 2020.

I Danmark deler vi vores viden og kærlighed til Palæstina med jer. Vi tror, at en forandring 
starter med en forståelse af udgangspunktet, hvorfor oplysningsarbejde i Danmark er 
essentielt for vores virke. Vi holder filmaftener, debatter og foredrag om emner som “frivilligt 
arbejde i Palæstina”, “hverdagslivet under besættelsen” og “børns vilkår”. 
På vores seneste projektbesøg lavede en af vores frivillige en gribende podcast om sin 
første tur til Palæstina. Podcasten kan høres her: http://imcc.dk/nyheder/lyt-og-laer-om-
palaestina/.
 
Vil du være med?
Vores projekter er velegnede til studerende, der har erfaring med eller interesse for Palæstina, 
sundhed, udviklings- og organisatorisk arbejde. Hvis du er interesseret i at høre mere, eller 
blive en del af gruppen, skal du:

Kontakt os: Palestine@imcc.dk

Besøg vores facebook-side for løbende opdateringer: https://www.facebook.com/IMCC-
Palestine-481420955373968/

Kom til intro-møde tirsdag 26/2-19 kl. 17-18 på Gyldenløvesgade 12. 

KAN TRO FLYTTE 
BJERGE? 

ELLER FLYTTER 
BJERGE TRO?

 

 

GRATIS EFTERMIDDAGSARRANGEMENT PÅ PANUM

2 0 . 0 2 . 2 0 1 9
Kl 16:15

I lokale 13.2.25
Gratis kaffe og kage

H E L B R E D ,  T R O  O G  
Å N D E L I G  O M S O R G

Hvad ved vi om sammenhængen mellem tro og 
helbred? Hvordan kan vi inddrage patienterne 

gennem fokus på patienternes psykosociale og 
eksistentielle behov? 

Kan dette fokus øge patienternes 
symptomoplevelse, livskvalitet og tilfredshed? 

Kan det øge 
arbejdsglæden hos behandlere?

Professor i 
sundhedsvidenskab 

ved SDU 
Niels Christian Hvidt

ARRANGERET AF KRISTNE MEDICINERE,  KINGOS KIRKE 
OG EVANGELISK LUTHERSK UNGDOM

Skal du være med til at knække cancer i 2019?
Så kom til arrangørmøde med OSM d. 25/2 kl 16.30 i lokale 13.1.41 på Panum! 

Sidste år samlede OSM Århus over 65.000 kr (!!) ind til Knæk 
Cancer, mens vi her i København havde for travlt med at alt 
muligt andet?! I år vil vi forsøge at gøre dem kunsten efter! 
 
Intet er planlagt endnu, så har du en god idé til hvad vi skal 
lave af event eller har du bare lyst til at være med til at skabe 
noget fedt, så kom kom kom! Samme vil vi brainstorme og 
nyde lidt lækre snacks i godt selskab. 

Mødet er åbent for alle og projektet er adskilt fra det vi ellers 
laver i basisgruppen, så man undgår lange månedsmøder 
m.m. 

Find vores event ”Knæk Cancer 2019 arrangørmøde” på 
OSM Københavns facebookside.
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medicinsk 
museion

Studerende 75 DKK / standard 100 DKK
Billetter via billetto.dk/medicinsk-museion 

Diagnoser - fra død til fødsel
28. marts kl. 19

AFTENKONSULTATIONER

Besat af sundhed
25. april kl. 19

Vacciner - videnskab og modstand
23. maj kl. 19 Foto: W

ellcom
e Collection

Bredgade 62, 1260 København K ● museion.ku.dk

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen d. 16.-18 
marts og få masser af undervisningserfaring!
Som uddannet sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for 
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt 
undervejs!

BLIV UDDANNET! Meld dig til vores vinterseminar før din læsemakker - du kan lige nå det! 

8.-10. MARTS 2019
Vi tager afsted en hel weekend, hvor nye bliver uddannet sexperter og gamle får ny viden 
til at blive endnu bedre sexperter! 

Det er en fantastisk mulighed for at møde en masse forskellige mennesker i Sexekspressen, 
både gamle og nye - der vil være hygge, fest og masser af god stemning. 
Alle informationer vil komme på facebook-eventet: “Vinterseminar 2019 Sexekspressen 
København”
Kan du ikke komme til vinterseminar? Fortvivl ej, kom til vores månedsmøde og hør, hvornår 
du næste gang kan blive uddannet: 

TORSDAG D. 7. marts KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 

Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle 
semestertrin på medicin og andre studier. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning 
for dem, der har lyst, så sæt gerne lidt tid af efter mødet. 

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i 
København - SMiK
Kære Studerende
Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på sit kontor på Panum, hvor I også 
kan finde hele Studentermenighedens forårsprogram og nye kort med ”Studenterpræstens 
gode bønner” til at tage med i lommen!
I april og maj er der fugletur og fisketur, og jeg står også for en filosofisk salon på to foredrag 
over temaet ”Eksistensen i det fortravlede samfund” samt en højskolesangaften i maj med 
Ida Auken. 

Kommende arrangementer

Koncert: Mames Babegenush
Mames Babegenush har før fået taget til at løfte sig og sat publikum i bevægelse - både i 
Hans Tausens Kirke og rundt i hele verden! Dette prisbelønnede og vibrerende, dynamiske 
og helt originale band blander sydeuropæisk folkemusik, den skandinaviske folketone og 
traditionel jødisk klezmer. Musikken er sprængfyldt med glæde, melankoli og er stærkt 
rytmisk. Det kan du ikke gå glip af!a
Tid og sted: Torsdag 28. februar kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré

Filosofisk salon: Eksistensen i det fortravlede samfund
Samfundets stigende hastighed gør noget ved mennesket og ikke kun noget ubetinget 
godt! I 2 filosofiske saloner sætter vi fokus på markante tænkeres teorier om det fortravlede 
samfund. Onsdag 13. marts holder professor Jacob Dahl Rendtorff oplæg om den franske 
filosof Paul Virilio, som udviklede en videnskab om hastigheden – dromologien.
Den filosofiske salon er en samtalesalon. Oplægsholderen kommer med et kort oplæg på 
ca. 25 minutter, og derefter vil der være en pause, hvor man kan få en bid brød og et glas 
vin. Herefter fortsættes med diskussion og spørgsmål.
Tid og sted: Onsdag 13. marts kl. 19.30. Forårets anden filosofiske salon er onsdag 10. 
april kl. 19.30
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
Pris: 50 kr. som betales i døren med kontanter eller mobilepay 

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

Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst 
på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også 
være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

Studenterklubben
Kunne du tænke dig at powernetwork’e, loung’e og mix? 
Ser du dig selv på den anden side af baren den første fredag i 
måneden gennem hele semesteret?
Nyder du at stirre på din telefon en time kl 16 hver mandag? 

Så kom da ned i Studenterklubben og hæng ud! 

Vi har brug for flere kræfter til at 
drive klubben og du er inviteret! 

Der er ingen krav til  talenter, 
ambitioner eller erfaring: Det eneste 
vi kræver, er at du: 

KOMMER TIL HG INTRO på mandag 
d. 25/2 kl 15.45!!

E f t e r  e n  k o r t  i n t r o  e r  d e r 
mandagsmøde efterfulgt af spisning 
og hygge.

Generelt lover vi god stemning! 

ZEZ!
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Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på 
Københavns Universitet
Styrk din internationale profil og bliv opdateret på intern medicin! 

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

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

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

Datoer: 12. august – 23 august 2019
Kursus uge 1: Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og 
hæmatologi 
Kursus uge 2: Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, praktisk ultralyd.
 
Ansøgningsfristen er d. 1. april 2019. Online ansøgning og yderligere information findes på:
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/

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

Pusterummets Torsdagscafé
Er du en ægte bezzerwizzer, ferm til skak eller tosset 
med at få tæv i hint?
Eller måske kan du bare godt lide at hænge ud med 
gamle og nye venner, og drikke god kaffe?
Så er Pusterummets torsdagscafé noget for dig!

Caféen finder sted d. 28. februar fra kl. 15-19.30 på 
første sal over kantinen på Panum.

Vi sørger for det hele. Du skal bare tage din 
læsemakker under armen.

Har du ikke været til vores torsdagscafé før, så kan vi fortælle at vores idé med en 
brætspilscafé på Panum er at arrangere nogle hyggelige eftermiddage, hvor der snakkes 
om andet end læsning og eksaminer og hvor man også kan møde nye mennesker, uden at 
der er alkohol involveret. Derfor sørger vi for masser af: 

•	 Gratis kaffe (hey er det fra the Coffee Collective? Ja det er det da), te og snacks
•	 Brætspil
•	 God stemning

Se mere på www.facebook.com/pusterummetsund 
Vi ses!

Har du lyst til at give et nap med, eller høre hvordan det foregår når vi mødes en gang om 
måneden, spiser noget god mad, og taler om hvad der skal ske i Pusterummet, så meld dig 
ind i Pusterummets interne gruppe på Facebook. Du er så velkommen til middag!

P.s. resten af årets caféer er planlagt til d. 21. marts og d. 25. april

MOK CHALLENGES 

Queen Spotting og find 5 fejl 

Herunder svar på sidste uges Queen spotting! Stort tillykke til Toke Jacobsen du har 
fortjent honning. Queen Spotting holder de næste par uger pause, men vender stærkt 
tilbage. Til gengæld skal du ikke snydes for nogle bi- og honning-facts. 

I denne uge tager vi fat på honningens spændende verden, men jeg kan ikke nå at gennemgå 
det hele - så her blot en taster.  
Vigtigt er at skelne mellem kunsthonning og rigtig honning. Kunsthonning fremstilles af 
sukker, glukose og fruktose og er således ikke rigtig honning. Man kan smage sig frem til 
det meste, men hvis man skal være helt sikker på sin honningtype, skal man faktisk kigge 
på selve pollenkornene. Men nok om det. Generelt kan man inddele honning efter tekstur: 
Flydende, granuleret, ‘chunky’ eller uprocesseret honning. Den uprocecerede/rå honning, 
er honning, der ikke bliver pasteuriseret. Normalt pasteuriseres honning, for at fjerne evt. 
svamperester eller bakterier. Der burde ikke være nogen forskel (andet end færre svampe), 
og man har samme mængde vitaminer og mineraler. Der er dog nogle i helsekostverdenen, 
der sværger højt og helligt til den rå honning. 
Honning bliver smagsmæssigt inddelt ud fra blomsternes nektar - og heraf også ofte farven. 
Man taler om unifloral eller polyfloral honning - hhv. en blomster types nektar eller flere. Den 
velkendte honningsmag kender vi fra kløverblomsten - den milde, behagelige smag. Der 
findes dog et utal af kombinationer, og en særlig aromatisk honning er den (nu) populære 
lavendelhonning, der rigtig nok har det behagelige florale input på lavendel, men holder 
sig stadig behagelig i smagen. 
Her en lille oversigt over hvilke andre honningtyper man kan møde: 
Blomsterhonning – (mild i smagen med en fin, karakteristisk duft)
Skovhonning – (meget mørk, stammer fra ”honningdug”, neutralt sød)
Lynghonning – (mørk og krydret)
Urtehonning – (hver krydderurt leverer en mørk og ganske karakterfuld honning)
Lindehonning – (mild i smagen, lys i farven)
Rapshonning – (meget mild, meget lys, krystalliserer hurtigt)
Kløverhonning – (mild, lys og med en blid smag) 

Tillykke endnu engang til 

Toke! Du kan afhente din 

præmie ‘Over vågning i 

sundhedsvæsnet’ af Jacob 

Birkler på MOK i Studhus - vi 

er der om mandagen. 

Honning består af 14-18% vand ud over sukker samt en række anti-oxidanter, vitaminer, 
mineraler og enzymer. Jo lavere vandindhold, jo mere langtidsholdbar bliver honningen. 
Den næsten krystalliserede form for honning kan holde sig tæt på for evigt, da bakterier og 
svampe ikke kan leve uden vand og de bliver ødelagt ved osmotisk udtørring. 

Tag dig dog stadig i agt for ikke pateuriseret honning, da der kan være svampe og 
bakterierrester i (endda også botulinum toksin), derfor anbefales det ikke at give børn 
under 12 mdr. honning. 

I gamle dage høstede man ved at udtage vokspladerne fra bikuben og derved destruere 
biernes habitat. I dag høster biavleren ved hjælp af en honningslynge, hvor voksceller 
åbnes/skrabes af, og pladerne centrifugeres så honningen slynges ud. Derefter sier man 
honningen først groft og så fint. 

Den nyslyngede honning skal spises hurtigt, for hvis man venter dannes der store krystaller 
og den bliver svær at indtage. Så før honningen puttes i bægre, skal der ske en hyppig 
omrøring så man sikrer den cremede konsistens og hindrer krystallisering. En bifamilien 
kan producere mellem 0-50 kg honning om året. Det er alligevel godt klaret.  

Maier / MOK.red. 
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Medicinstuderende søges til forskningsansættelse
Vi kan tilbyde:
•	 Løn under din ansættelse
•	 Mere end én mulighed for førsteforfatterskab på artikler
•	 Mulighed for at skrive din kandidatopgave
•	 Vejledning under hele forløbet
•	 Deltagelse og præsentation til konference
•	 Deltagelse i Retreat i Tyrkiet i maj/juni 2019
•	 Et godt forskningsmiljø med fælles kontorer for 6 skolarer og 12 ph.d.studerende
Dine arbejdsopgaver:
•	 Varetagelse af eget forskningsprojekt
•	 Inklusion af patienter på et projekt
•	 Artikelskrivning og publicering
Center for Surgical Science (CSS) og professor Ismail Gögenur søger en motiveret og 
selvstændig medicinstuderende til en lønnet ansættelse som forskningsassistent med 
oplagt mulighed for et fuldt forskningsår. 
Vi ser helst at du kan starte 1.maj 2019, og være her minimum 6 måneder, men gerne et 
helt år i kombination med forskerperspektivet på 11.semester. Tiltrædelse før og efter maj 
er også en mulighed.
Vores forskning fokuserer på de fysiologiske ændringer efter en operation – det kirurgiske 
stressrespons. Du vil blive tilknyttet den translationelle gruppe, hvor vi arbejder med at 
karakterisere hvilke ændringer, der sker klinisk, genetisk og inflammatorisk og immunologisk 
hos patienter med colorectalcancer. Denne viden skal bruges til at optimere det perioperative 
forløb. Fokusområderne bliver mikrobiomet, biofilm og antibiotika hos patienter med 
colorectalcancer.  

Ansøgningsfrist er 1.marts 2019. 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 10 og 11. 
Har ovenstående vakt din interesse, send da en ansøgning til 
Astrid Louise Bjørn Bennedsen (læge, ph.d.studerende), aslb@regionsjaelland.dk , mobil 
28529432

Medicinstuderende søges til relevant studiejob i København

Vi søger medicinstuderende fra 5. semester og frem, der kan hjælpe øjenlægernes i klinikken.
Arbejdet består primært i forundersøgelse af patienter.
Vagterne er af varierende længde og ligger både dagen i dagtid og om aftenen.
Du vil komme til at indgå i et team af medicinstuderende.
Send et kortfattet CV (inkl. foto) med et par linjer om din motivation til os snarest på 
marb@ojenlage.dk

Øjenlægernes Hus
St. Kannikestræde 16
1169 København K
www.ojenlage.dk

Prægraduat forskningsår ved Dansk BørneAstma 
center, Herlev og Gentofte Hospital
Er du interesseret i pædiatri og astma? 

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) 
ved Herlev og Gentofte Hospital. 

Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood” 
- COPSAC - fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data 
og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt 
primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og 
www.copsac.com. 

Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for 
medicinstuderende. Forskningsåret indebærer at du tager del i det daglige arbejde i vores 
forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i klinisk 
forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandidatopgave samt 
få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og mulighed for at forberede eget 
Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der 
består af post docs, Ph.d.- studerende forskningsassistenter og datamanagers, statistikere, 
bioinformatikere, IT-support og administratorer, samt vores professor Hans Bisgaard. Dine 
arbejdsopgaver omfatter foruden din egen forskning deltagelse i det kliniske arbejde med 
vores børnekohorter der lige nu deltager i et 10 års og et 18 års besøg. 

Det forslåede projekt vil omhandle en undersøgelse af komorbiditet ved astma såsom 
mavesmerter, hovedpine og psykiske lidelser/trivsel, med udgangspunkt i data fra vores 
ældste kohorte, COPSAC2000, hvor vi har gennemført et omfattende 18 års follow-up besøg 
med fokus på astma samt deres generel sundhed/vaner undersøgt ved standardiseret 
spørgsmål, registrering af diagnoser samt app monitorering af symptomer.

Se vejledningen fra SUND Studie og karrierevejledning om fuldtidsforskning her. 

http://puffnet.dk/vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-
studieaktivitetskrav/

Tiltrædelse forår/sommer 2019.

Ansøgningsfrist er d. 15. marts 2019 

Kontakt: 
Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: mariane.mikkelsen@dbac.dk

Børne onkologisk laboratorium søger studenter-
medhjælper/skolarstuderende med særlig interesse 
for fysisk aktivitet indenfor børneonkologi.
Brænder du for at få en praktisk vinkel på dit studium samt få, og skabe, ny viden omkring fysisk 
aktivitet og træning på kræftområdet?

Vi søger en studerende til hjælp med indsamling af data, dataanalyse samt praktiske 
opgaver i forbindelse med forskningsarbejdet hos indlagte børn og ung med kræft, samt 
børnekræftoverlevere. Du vil eksempelvis skulle hjælpe med indsamling og fortolkning 
af data fra aktivitetsmålere samt bistå med testarbejde indenfor forskellige test af fysisk 
funktion. Derudover vil der være formidlingsopgaver i forbindelse med protokol- og 
forskningsartikler.

Det er en fordel, hvis du har interesse i fysisk aktivitet samt nogen erfaring med fysiske test 
og det børneonkologiske speciale. Det er vigtigt, at du er metodisk velfunderet (kvantitativ 
såvel som kvalitativ metode) gerne med en vis statistisk forståelse.

Som skolarstuderende vil du få en grundig indføring i det praktiske, såvel som metodiske, 
forskningsarbejde og vil have et tæt samarbejde med forskningsenhedens ph.d.-
studerende og postdocs. Samtidig vil du indgå i et tværfagligt netværk af professorer, 
læger, bioanalytikere, sociologer, fysiologer, fysioterapeuter m.m., have mulighed for at 
forbedre skrive- og formidlingskompetencer samt mulighed for stor indflydelse på eget 
kandidatspeciale.  Gennem forskningsenhedens undervisningsprogram, workshops og 
Journal Clubs vil du have mulighed for at udvikle dine metodiske kompetencer.

RESPECT (REhabilitation including Social and Physical activity and Education in 
Children and Teenagers with cancer) er et fysiologisk, sociologisk og psykologisk 
forskningsprojekt, som undersøger fysisk funktion gennem social interaktion og fysisk 
aktivitet hos indlagte børn og unge med kræft. Projektet tilbyder klassekammerater 
til børn og unge med kræft mulighed for at blive ambassadører under indlæggelse for 
at forhindre social marginalisering gennem social interaktion. To nøgleprincipper for 
RESPECT er patientaktivering og rehabilitering fra diagnosetidspunkt under hypotesen; 
at opretholdelsen af børns akademiske udvikling, fysiske funktion og sociale netværk er 
lettere under behandling end at genvinde fysiske deficits og udvikle nye relationer efter 
endt behandling. 
Under indlæggelse tilbydes børn og unge i projektet fysisk træning.

Arbejdet foregår på Børneonkologisk laboratorium (BonkoLab), som er en del af 
BørneUngeklinikken på Rigshospitalet Blegdamsvej.

Løn og ansættelsesvilkår:
Bruttoløn vil være 10.000 pr måned. Arbejdet til svarer en fuldtidsstilling, ca. 37 time pr. 
uge, og foregår i dagtimerne. Du skal derfor ikke forvente at kunne modtage undervisning 
sideløbende med dit arbejdet. Ansættelses løber fra 1. April (eller efter aftale) og ca. seks 
måneder med mulighed for at forlænge perioden til ulitmo dec. 2019. Sillingen kan tilpasses 
dit studieforløb. 

Interesserede ansøgere kan sende en motiveret ansøgning, CV samt eventuelle relevante 
dokumenter til postdoc Hanne Bækgaard Larsen og Ph.d.-studerende Martin Fridh Nielsen 
inden d. 15-03 på:

hanne.baekgaard.larsen@regionh.dk
martin.kaj.fridh.nielsen@regionh.dk

Ved spørgsmål kan Hanne Bækgaard Larsen kontaktes på (35459647).
 Vi kalder løbende til samtaler umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Institut for Cellulær og Molekylær 
Medicin på Københavns Universitet søger 
undervisningsassistenter til ansættelse 1. maj 
2019 til undervisning i Medicinsk Genetik og/eller 
Medicinsk Celle- og vævsbiologi
Ansøgning mv.
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket ”SØG 
STILLINGEN”), så den er universitetet i hænde senest den 8. marts 2019.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund 
til at søge stillingen. 



FADLs FORÅRSKURSER 2019
FADLs kurser er til dig, som ønsker at blive en endnu bedre læge.  

På kurserne kan du forvente dygtige undervisere, som hver især er ekspert på sit eget 

område. Kursusundervisningen består af både teori og cases samt mulighed for at stille 

eventuelle spørgsmål til underviser. Desuden får du undervisers slides med hjem. 

Du tilmelder dig på mit.fadl

KUNNE DU TÆNKE DIG EN MENTOR?
Det kan være en rigtig god idé at få en mentor til sparring og gode råd gennem 
medicinstudiet.

FADL PRÆSENTERER NU EN NY MENTORORDNING:

• For dig, som læser på bachelor, hvor du får en kandidatstuderende som mentor.

• For dig, som går på 9.-12. semester, hvor du får en mentor, der er færdiguddannet 
læge.

Skriv til os på mentorkbh@fadl.dk, hvis du vil tilmelde dig eller høre mere om 
ordningen. Oplys navn og semester.

VELKOMMEN!
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AKUT ABDOMEN 
D. 14.05 & 15.05
KL. 16:30-20:30

AKUT MEDICIN
D. 12.03, 13.03 & 14.03
ELLER 
D. 07.05, 08.05 & 
09.05
KL. 17:00-21:00

AKUT PÆDIATRI 
D. 29.04 & 30.04
KL. 17:00-21:00

EKG 
D. 25.03, 26.03 & 
28.03
KL. 16-21
ELLER 
D. 15.04, 16.04 & 17.04
KL. 17:00-21:00

ELEKTROLYT & 
VÆSKEBALANCE
D. 23.04 & 24.04
KL. 16:00-20:00

HÆMATOLOGI
D. 22.05 & 23.05
KL. 16:30-20:30

INFEKTIONS- 
MEDICIN
D. 24.04 & 25.04
KL. 16:30-20:30

KARDIOLOGI
D. 18.03, 19.03 & 21.03 
ELLER 
D. 13.04, 14.05 & 15.05
KL. 16:30-21:00

NEUROLOGI
D. 10.04 & 11.04
ELLER 
D. 20.05, 21.05 & 
22.05
(UDVIDET MED ALMEN NEUROLOGI)

KL. 17:00-21:00

ORTOPÆDKIRURGI 
& SKADESTUE
D. 27.03 & 28.03
ELLER
D. 09.04 & 10.04
KL. 16:30-20:30 

PRÆKLINISK  
KURSUS 
D. 25.04
KL. 16:30-20:30

PSYKIATRI 
D. 13.05, 15.05 & 16.05
(UDVIDET MED BØRNE- OG UNGEPSYKIATRI)

ELLER 
D. 22.05 & 23.05
KL. 16.00-20.00

SÅR OG SUTUR
D. 01.04
KL. 16:00-20:00

KURSUSPLAN F2019

TILMELDINGEN ER ÅBEN TIL FREDAG D. 22/2 KL. 12.HEREFTER TRÆKKES DER LOD, OG RESTPLADSER UDBYDES PÅ KURSER MED FLERE LEDIGE PLADSER

PRISEN FOR DELTAGELSE PÅ DE 
OPKVALIFICERENDE KURSER 
ER 75 KR/DAG (MED UNDTAGELSE AF 
PRÆKLINISK KURSUS)

Du kan læse mere om de enkelte kurser på fadl.dk
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Hår findes mange steder på kroppen. De fleste af os har hår på hovedet, under armene og på benene. 
Lidt mere end halvdelen af os har hår i ansigtet, og måske endda på brystet! Men hvad nytter alt det 
hår egentlig? spørg din SAU underviser. Her på redaktionen interesserer vi os mere for, alt det sjov og 

ballade man kan klippe sig til.

For hård til hår?

Berrmuda trekanten
Også kendt som pilen. Passer klart 

bedst til en kvinde

Landings banen
Eller bare striben. Fungere fint som 

vejviser aka. pejlemærke

Brasilianeren
Dvs. intet hår. Til både mænd og 

kvinder - mest til børn dog..

Martini glasset
Kunne gå som den sammenklemte 

kop shandy bp. mumzz
Busken
Klart redaktionens favorit og 

førstevalg af den travle studine

Frimærket
Taler for sig selv. Kvadratisk, 

praktisk og godt <3 

Hvem af de nedstående er du? Og frem for alt: Undersøg din læsemakkers underbuks! (med samtykke)
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Min mor er buddist. Det har hun været læn-
ge. I hverdagen betyder det at jeg er aldrig er 
uden en anbefaling til en talk, meditation eller 
bog,  men som med de fleste religioner følger 
et par traditioner. Min mors yndlings er det 
tibetanske nytår, så i februar måned inviterer 
hun venner og vedhæng til bålfest.  

Den 5. februar 2019 blev det tibetanske nyt-
år skudt igang, nytåret er 
3 dage dage langt og lyder 
egenlig som en kæmpe fest. 
Kvinderne står eksempelvis 
mega tidligt op og henter 
nytårsvand fra en flod, fa-
milien tager pænt tøj på og 
laver en dej, ”Torma”, som 
repræsenterer demoner. Den 
sidste dag brænder man alle 
de gamle bedeflag af på et 
kæmpe bål og hænger de nye 
op.
 
I min mors hus gør vi det når 
det passer os. Traditionen er den samme - ned 
med de gamle flag og op med de nye - men det 
skal gøre forsigtigt for flagene er hellige og må 
ikke røre jorden. Bedeflagene er ikke for min 

mors skyld - men indeholder god karma som 
blæser med vinden videre fra den lille have på 
Holger Danskes vej. 

Min mors flag er lavede af polyester og sodede 
så meget at jeg tror vi fik brændt et lille lokalt 
hul i ozonlaget over Helsingør. Nå ja - så er 
det jo et fint sted at tanne til sommer. På det 
brændende bål blev der ristet skumfiduser, 

snobrød og brændt breve 
med bekymringer. At bræn-
de bekymringer kaldes Vas-
ana Daha Tantra, der udover 
at skulle kunne fjerne alle 
dine bekymringer også re-
sulterer i en til to pubertære 
kommentarer. 

Vasana Daha Tantra er ikke 
en del af det ”normale” nytår, 
men en hinduistisk praksis 
min mor også holder af. Kon-
ceptet kræver ikke et bål, så 
går du rundt med en masse 

bekymringer kan du brænde dem af hjemme 
i lejligheden. Om det virker ved jeg ikke, men 
min mandag har været rigtig god.  
- Sofie

Bedeflag, Bål & Buddhisme 
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Horoskoper

af Monsieur Suppli et Madame Maier
Vi ved det godt. I ved det godt. Stjernerne er utilfredse. Tænk at 
være udeladt i utallige MOK på stribe.  Men frygt ej, stjernerne 
er tilbage for fuld sass’, og hvis du tænker, at der bliver drysset 
stjernestøv, som Klokkeblomst ville gøre det efter en ordentlig 
tur i lagnerne, så har du helt og aldeles ret. 

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Stjernene missede din fødselsdag igen? Vi beklager. 2020 planen 
er tilgengæld på plads.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du undrer dig - hvad er formålet med rumfly faktisk? Stjernene er 
sikre på, at de i hvert fald ikke skal flyve. Fy skamme Nicki Minaj.

Vædderen
20. marts - 19. april
Støv. Ikke meget, bare sådan moderat. 

Tyren
20. april - 20. maj
Stjernene nåede ikke at få drysset på Tyren i denne omgang, og 
Klokkeblomst er stadig travlt optaget med at sprede.. tryllestøv, 
så du må klare dig selv i aften Peter Pan. 

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Klokkeblomst fik tid igen, og det gik udover din livspartner. Måske 
der venter en meget positiv graviditetstest til aftensmad i dag. 
Eller også kan I jo bare øve jer, stjernerne dømmer ikke. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Stjernene fornemmer, at du har været decideret starstruck over 
weekenden. Bare rolig, stjernene våger over dig. Men ikke efter 
kl 22.00, der må du efterlade en besked. 

Løven
22. juli - 22. aug.
Stjernerne har bemærket, at du ofte har undret dig over, hvorfor 
det er så tilfredstillende at presse en bums. Derfor har stjernene 
tryllet lidt, og din uge vil være fyldt med bumser, hudorme og 
indgroede hår - mest i dit eget ansigt selvfølgelig. Selv tak. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Puh det er altså en hård omgang... Stjernernes sass’ rækker langt, 
men kan det virkelig række langt nok til at redde jomfruerne i 
denne omgang? Tvivler. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du stalker folk på LinkedIn. Sikke en skam at de får notifikationer 
om det. Lidt ligesom at dobbelttappe for at zoome på Insta right? 
Surt show. 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du genfinder glæden ved Harry Potter og Fangen fra Azkaban. 
Stjernene er tilbøjelige til at være enige, Gary Oldman er da et 
skår. Men seriøst, læs lige bøgerne i stedet. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du ønskes en god jagt af stjernerne. Sæsonen er indledt, og byttet 
hedder nattevagt fredag på Bispebjerg. May the odds (hvem 
behøver odds når man er god?) be ever in your favor. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Husk at passe på dig selv. Du hjælper venner og familie, men det 
er vigtigt, at du også sørger for at forkæle dig selv indimellem. 
Rygtet på Mælkevejen er, at du fortjener det. 

Panums værker
Til manges overraskelse, finder man på Panum Instituttet meget, dansk kunst. 
Jaja, vi har måske alle lige ses de voldelige hunde ved atriumgården eller stenet 
lidt over de grafiske figurer ved Lundsgaard instituttet. 
Alt imens det gamle Panum bærer præg af sin samtid, med flere værker af “de unge 
vilde” og andre samtidige kunstnere, forsøger man i forbindelse med åbningen 
af Mærsk tårnet, ligeledes at pisse det kunsteriske territorium af med nyindkøbte 
værker af flere feterede samtidskunstnere, Alicja Kwade, Ragner Kjartansson og 
(old-timeren) Bjørn Nørgaard.  

MOK vil ved lejlighed over den næste tid bringe en kort beskrivelse af de værker 
du ser rundt på panum, så du måske endeligt fatter hvad der egentlig er meningen 
med det hele.

I første omgang, tager vi udgangspunkt i Ragnar Kjartansson, der er kunsteren 
bag den i øvrigt lidt aparte video der spiller på skærmene i Tårnet, fx. ved den 
øverste svingdør, eller  i  elevatorerne. 

Fra skoven til bjergtoppen over arktisk snestorm og skoldhed ørken. Den islandske kunstner 
Ragnar Kjartansson arbejder med episke landskaber i sin nye videoinstallation Figures in a 
Landscape, a time piece. Videoen er en uge lang, og ifølge Kjartansson reflekterer den det daglige 
liv i Mærsk Tårnet, hvor den vises i døgndrift.

”Ideen var at lave store, episke 
sets med helt hverdagsagtige 
handlinger i centrum. En slags 
Gone with The Wind møder 
hverdagen”. Sådan beskriver 
den islandske kunstner Ragnar 
Kjartansson sin videoinstallation 
’Figures in a Landscape, a time 
piece’.

Videoinstallationen består af 
syv scener. En for hvert af ugens 
døgn. Her vandrer mennesker 
i kitler frem og tilbage, mødes 
og samtaler på en baggrund af 
malede naturscenarier.

”Det er ikke den type kunst, som man går hen på et galleri og ser én gang. Det er et værk, som er 
lavet til at leve sammen med bygningen” fortæller Ragnar Kjartansson og fortsætter: ”Jeg håber, 
at værket kommer til at afspejle rytmen i huset – næsten som en slags ur – så man begynder at 
lægge mærke til de samme personer og handlinger på skærmen. For eksempel om tirsdagen, 
når man går til kaffepause”.

Videoinstallationen blev indviet januar 2019 i Mærsk Tårnet.

Ragnar Kjartansson (f. 1976) er født og opvokset i Reykjavik på Island, 
hvor han brugte en stor del af sin barndom bag scenerne i byens teater. 
Her instruerede hans far en lang række teaterstykker, som hans mor 
spillede med i. Hans værker er kendte for at trække bredt på både 
performance, video og maleri.

Kjartansson engagerer flere kunstneriske medier gennem hans 
performative praksis. Hans videoinstallationer, forestillinger, tegninger 
og malerier inkorporerer film, musik, visuel kultur og litteraturhistorie. 
Kjartansson har haft soloudstillinger på Reykjavík Kunstmuseum, 
Barbican Center, London, Palais de Tokyo, Paris, Det Nye Museum, 
New York, Migros Museum of Contemporary Art, Zürich og BAWAG 
Contemporary, Wien. Kjartansson nodtog i 2015 Artes Mundi’s Derek 
Williams Trust Purchase Award og Performa’s 2011 Malcolm McLaren 
Award.

http://video.ku.dk/figures-in-a-landscape-ragnarStill fra Figures in a Landscape, a time piece

Ragnar Kjartansson

/mok-red Anders


