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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: Sofie

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.
Semestrets første månedsmøde i SPLAS

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG
Post Malone spiller koncert
Tillykke til Sofie Megastraw!

SØNDAG
Andrea tager i kirke med svigermekanikken.

MANDAG
MOK deadline 12.00
Balletundervisning for voksne begyndere på 
Det Kongelige Teater

TIRSDAG
International pandekagedag 2019!!!!
Hold 107 har sau i funktionelle grupper kl 
08:15

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.

Der er 28 dage i februar. Tillykke!
Kursus i karkirurgi hos SAKS

DER ER FREDAGSBAR!
Skal du i byen efter? Juice WRLD spiller på 
Arch. 
Gamle elevers aften 2019 på Øregård

HVIS EKSAMEN VAR EN PLAYLISTE
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Årets revy er nået vejs ende, og det er tid til at træde ud af 
boblen og vende tilbage til kærester, venner, familie, MOK, 
og et studie der er blevet totalt forsømt i fjorten dage. Det 
er tid til ro, renlighed og længe udskudt tømmermandspleje 
– Og ikke mindst et par sentimentale betragtninger.

I revyen har vi et motto, som gentages i det uendelige: “Husk 
at nyde det!”. Det kommer sig af at hele revyen bliver bakset 
sammen på 2,5 uge, og at tiden derfor godt kan gå lige lovligt 
stærkt. Så stærkt at man helt glemmer hvor fantastisk det 
egentlig er, at 69 amatører stabler en kæmpestor forestilling 
med over 2400 tilskuere på benene. Før man ved af det, er 
hele herligheden overstået, og man står i en krammecirkel 
og græder overtrætte, kærlige tårer. Sangene er sunget for 
sidste gang, spotlyset slukket, og scenen pakket sammen.
Det kræver faktisk sin mand/kvinde at stoppe op og nyde 
det, før det er forbi. 

Hvis du læser MOK, går du sandsynligvis på et af de mest 
ensrettede studier i verden, men du er forhåbentlig enig 
med denne MOK-skribent i at det er et af verdens mest 
spændende studier. Vi bliver i ekspresfart klædt på til at 
træffe livsvigtige beslutninger på andre menneskers vegne, 
og det overlader ikke meget tid til svinkeærinder. Der skal 
indtages meget viden på kort tid, og vi har dårligt nok tid til 
at blive nysgerrige, før den næste enorme bunke læringsmål 
skal skovles ind; læringskvalmen melder sig. Uanset hvor 
spændende pensum er, sker det at selv den stærkeste læsehest 
må kaste håndklædet i ringen og indrømme at det her er 
dødssygt.

Hvis der er svært at huske på at man skal nyde 14 dages 
revy, så er det faktisk umuligt at nyde et helt medicinstudie.

Det er der jo heller ikke nogen, der siger at man skal. Men jeg 
vil vove at påstå at det hele bliver noget nemmere hvis man 
nyder et eller andet - Hvis ikke undervisningen, så måske en 
revy, en rusvejledning, en ven, en kæreste, en læsemakker, en 
fisketur, en biograftur, en MOK-tur, en kanotur, en bytur, en 
kage. Og nej, det handler ikke om at nå det hele på én gang. 
Men hvad end du gør, så husk nu for helvede at nyde det.

HUSK AT NYDE DET
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Vil du med PIT til Afrika til efteråret?
PIT har lige nu ledige restpladser på flere af vores hospitaler som kan søges enkeltvis eller 
to og to.

•	 Songea Regional Hospital, Tanzania   1 plads i perioden sep-nov.
•	 Mpwapwa District Hospital, Tanzania   2 pladser i perioden sep-nov.
•	 Salvation Army’s Chikankata Hospital, Zambia:  2 pladser i perioden sep-nov.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Her kan du også læse 
hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte.
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.

Ansøgning er først til mølle.

For at blive udsendt skal man have deltaget i  PITs 
tropemedicinske weekendkursus. Næste kursus bliver 
afholdt i foråret 2019 i Århus d. 27-28 april. Har man deltaget 
i KU’s ”Summer School in International Health” er dette også 
tilstrækkeligt.

For at ansøge skal du blot sende en mail til ansog.pit@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 er ej nødvendig. 

Mvh.
Hospitalsgruppen i PIT

FIGURANTER SØGER TIL KURSUS I AKUT ULTRALYD
Bliv figurant på kursus i akut ultralyd ved SATS den 8. marts 2019 og få hele kurset gratis!

Kom med og bliv klogere på teoretisk og praktisk gennemgang af de to akutte 
ultralydsprotokoller FATE og eFAST. Forud for kurset vil du modtage materiale der 
gennemgår protokollerne, så du som figurant kan få mest muligt ud af kurset, og læger 
med stor erfaring med protokollerne vil væretage den praktiske undervisning, som du 
som figurant har førsteparket til. Du vil deltage i den teoretiske undervisning på lige fod 
med de øvrige deltagere.
Udover at få kurset gratis er også forplejning på dagen inkluderet og vi garanterer en god 
stemning og masser af klinisk relevant læring.
Er du interesseret, så skriv til kursusansvarlige Hadi Chaachouh på hadichaachouh@gmail.
com eller Oscar Rosenkrantz på naestformand@sats-kbh.dk

 

KURSUS I AKUTTE PROCEDURER
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række akutte procedurer til løsning af 
ABC-problemer.

På kurset undervises der i nødtracheotomi, aflastning af trykpneumothorax, anlæggelse af 
pleuradræn samt anlæggelse af intraossøs adgang på donationsmateriale (mors).

Før kurset udsendes materiale, der gennemgår procedurerne. Kurset starter med en teoretisk 
gennemgang af indgrebene, indikationer og kliniske problemstillinger hvor indgrebene 
er relevante. Derefter fortsætter kurset på dissektionssalen, hvor indgrebenes praktiske 
udførsel først demonstreres af underviserne, hvorefter kursisterne har god til at øve den 
praktiske udførsel.
På kurset lægges vægt på procedurernes praktiske udførsel og hands-on-tiden prioriteres.

OBS.: Medbring egen kittel!

Hvem er du?
Medicinstuderende – bestået 3. semester
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester

Det praktiske:
Afholdes på dissektionssalen på Panum den 7/3, kl. 16.15-21.15
Pris 100 kr. (inkl. snacks og mad)
Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk

Kontakt:
Stine Uhrenholt Jensen, stine.u.j@gmail.com 
TILMELDNING TIL KURSUS I AKUT ULTRALYD MED SATS NU ÅBEN!

Kan du din akutte ultralydsprocedure?
Kursus i Akut Ultralyd er et teoretisk og praktisk kursus med gennemgang af de to akutte 
ultralydsprotokoller extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (eFAST) 
samt Focused Assessed Transthoracic Echo (FATE) og afholdes den 8. marts 2019 kl. 08.00-
16.00 hos GE Money Bank i Brøndby

Før kurset udsendes materiale, der gennemgår protokollerne. Kurset starter med en 
teoretisk gennemgang af ultralyd generelt, eFAST og FATE samt indikationer og kliniske 
problemstillinger hvor protokollerne er relevante.

Den resterende del af kurset foregår hands-on hvor kursisterne deles i grupper der skiftevis 
arbejder med eFAST og FATE. På stationerne demonstreres den praktiske udførsel af 
protokollerne først af underviserne, hvorefter kursisterne praktisk udfører protokollerne 
på hinanden eller på figuranter.

Det overordnede formål er teoretisk og praktisk introduktion til eFAST og FATE, og hands-
on tiden prioteres højt. Undervisningen vil blive varetaget af to læger med stor erfaring i 
FATE-protokollen samt to læger med erfaring i eFAST-protokollen.

Morgenmad og frokost hos GE er inkluderet.

Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester
 
Det praktiske
Afholdes hos GE Money Bank, Park Alle 295, 2605 Brøndby, den 8/3, kl. 08.00-16.00
Der udbydes 18 pladser
Pris: 100 kr. (inkl. morgenmad og frokost)
Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk

Kontakt
Hadi Chaachouh, Hadichaachouh@gmail.com

Den store specialequiz - svar fra sidste uge!

1. Præmatur lukning af ductus arteriosus (Klinisk farmakologi)
2. Alpha-1,3-galactose (Klinisk immunologi)
3. På hårvæksten med ulnar retning (Retsmedicin)
4. 4 grader (Medicinsk gastroenterologi)
5. Maisonneuve fraktur (Ortopæd kirurgi)
6. HLA-B27 (Reumatologi)
7. Respiratorisk syncytial virus (Pædiatri)
8. Før 3 års alderen (Børne/ungdoms Psykiatri)
9. Aedes aegypti (Infektions medicin)
10. Bevægeapparatet (Almen medicin)
11. 380 personer om året (Hæmatologi)
12. >0,1 mmol U-kalcium/kg legemsvægt/24 timer (Nefrologi)
13. RH og Aarhus universitetshospital (Thorax- og hjertekirurgi)
14. Toraskopi (klassisk thoraxkirurgi)
15.C1-INH (Øre- næse- halsmedicin og kirurgi)
16. Blodprøve (Klinisk biokemi)
17. 104 ture (social medicin)
18. Glioblastom (onkologi)
19. Chlordiazepoxid, evt. benzodiazepin (Psykiatri)
20. Duktal carcinom (Patologi)
21. S-laktat </= 2mmol/L (Anæstesiologi) 
22. Aciclovir (oftalmologi)
23. Til muskler, sener og knogler(plastikkirurgi)
24. 75 år (Neurologi)
25. Inden for 4,5 timer (Karkirurgi)
26. KAG eller koronarangiografi (Mokologi)
27. Pancoast tumor (Lungemedicin)
28. Treacher Collins (Klinisk genetik)
29. 200mg (Arbejdsmedicin)
30. 549 per 100.000 (Dermato- og venerologi)
31. Renalt (diagnostisk radiologi)
32. Methyldopa (Gynækologi og obstetrik)
33. Hjertets pumpefunktion (klinisk fysiologi og nuklearmedicin)
34. Transsphenoidal adenektomi (Endokrinologi)
35. Delir (Geriatri)
36. Appendektomi (Kirurgi)
37. E. coli (Urologi)
38. Fri væske i bughulen (Akut medicin)
39. Mobitz type II AV-block (Kardiologi)
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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

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 
Fyraftensgudstjeneste for studerende ved studenterpræsterne Camilla og Inger
Kom til en halv times gudstjeneste med ord og toner til eftertanke i stearinlysenes skær. Hver 
gudstjeneste har sit eget tema - fx lys og mørke, længsel og fylde, uro og ro. 
Læg vejen forbi ved fyraften og få et pusterum, inden du begiver dig hjem eller videre.
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17. De næster datoer er 27. februar samt 13. og 27. marts
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré

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

STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA 
Overvejer du at tage et semester i udlandet i efteråret 2019 eller i foråret 2020? Så har du 
mulighed for at tage ud via fakultets aftaler. Der er ansøgningsfrist den 1. marts 2019 kl. 23.59.

Hvornår på studiet?
Du har primært mulighed for at komme på udveksling til et partneruniversitet på dit 2. og 
5. semester på kandidatdelen, hvis du er indskrevet på 2015-kandidatstudieordningen. 

Hvortil? 
Fakultetet råder over nedenstående aftaler i Norden og Europa:

Der er derudover en restplads ved Deakin University, Australien, og en restplads ved 
University of Iowa kombineret med Harvard University, USA, i foråret 2020.

Ansøgningsfrist 
Du søger via en elektronisk ansøgningsblanket, som du finder på din uddannelsesside under 
”Blanketter”. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2019 kl. 23.59. 

Brug for mere information?
Så kan du på din uddannelsesside under ”Udlandsophold” blandt andet læse om 
dine muligheder for at komme på udlandsophold, finde faktaark om de enkelte 
partneruniversiteter samt erfaringsrapporter fra tidligere udvekslingsstuderende.  
Du er også velkommen til at komme forbi i International Vejlednings drop ind (Panum, 
Nørre Allé 20, lokale 23.1.03): 
•	 Tirsdage	mellem	kl.	11-13
•	 Torsdage	mellem	kl.	13-15
Eller skrive til exchange@sund.ku.dk

 
Land Universitet Undervisningssprog 
Belgien  Université Libre de Bruxelles 

 Ghent University  
Fransk 
Engelsk (gerne lidt flamsk 
også) 

Finland  University of Helsinki 
 University of Eastern 
 Finland, University of Tampere 
 University of Oulu 
 University of Turku. 

Finsk og/eller engelsk 

Frankrig  Université de Nice Sophia Antipolis 
 Université Pierre et Marie Curie  
 Universite Paris Descartes 
 Université de Poitiers 
 Université Loius Pasteur Strasbourg 

Fransk 

Island  University of Iceland Islandsk og/eller engelsk 
Italien  Universita degli studi di Firenze Italiensk 
Norge  University of Oslo (kliniske rotation på Aker Sykehus) 

 UiT The Arctic University of Norway 
 University of Bergen 
 Norwegian University of Science and Technology 

Norsk/ Skandinavisk 

Schweiz  Universite de Lausanne 
 Universität Zürich 

Fransk 
Tysk 

Slovenien  University of Ljublana 
 University of Maribor  

Engelsk 

Spanien  Universidad de Oviedo (kliniske rotationer i Gijón) Spansk 
Sverige   Uppsala University (under forudsætning af der er plads) 

 Linköping University (under forudsætning af der er 
plads) 

 Karolinska Institut (under forudsætning af der er plads) 
 Lund University (under forudsætning af der er plads) 
 Umeå University (ikke muligt i 2019/2020)  
 University of Gothenburg (under forudsætning af der er 

plads) 

Svensk/skandiavisk 

Tyskland  Charité – Universitätsmedizin Berlin    
 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
 Medical Faculty Mannheim (under Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg). Ny aftale 
 Westfälische Wilhelms Universität Münster. 

Tysk 

Østrig  Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
 Medizinische Universität Graz  
 Medizinische Universität Wien  

Tysk 

UK  University of Keele  Engelsk 

 

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN 
ELLER USA I FORÅRET 2020?
Så har du mulighed for at søge en restplads ved fakultets partneruniversiteter senest den 
1. marts 2019!

Hvornår på studiet:
Du har mulighed for at komme på udveksling til fakultetets oversøiske aftaler ved hhv. Deakin 
University eller University of Iowa kombineret med Harvard Medical School på Internationalt 
perspektiv – klinik i udlandet ” på 5. semester KA (2015- kandidatstudieordningen):

Ansøgningsfrist 
Du søger via en elektronisk ansøgningsblanket, som du finder på din uddannelsesside 
under ”Blanketter”. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2019 kl. 23.59. 

Brug for mere information?
Så kan du på din uddannelsesside under ”Udlandsophold” blandt andet læse om dine 
muligheder for at komme på udlandsophold, finde faktaark om de enkelte værtsuniversiteter 
i udlandet samt erfaringsrapporter.  
RÅD OG VEJLEDNING
Spørgsmål vedrørende Harvard Medical School rettes til
Læge Marie-Louise Hansen: louise_uhre@hotmail.com eller
Professor Christian von Buchwald: chistian.von.buchwald@region.dk
Alle andre spørgsmål rettes til: 
Den Internationale Vejledning 
Du er velkommen til at komme forbi i International Vejlednings drop ind (Panum, Nørre 
Allé 20, lokale 23.1.03): 
•	 Tirsdage mellem kl. 11-13
•	 Torsdage	mellem	kl.	13-15
Eller skrive til exchange@sund.ku.dk

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN ELLER USA I FORÅRET 2020? 
 
Så har du mulighed for at søge en restplads ved fakultets partneruniversiteter senest den 1. marts 2019! 
 
Hvornår på studiet: 

Du har mulighed for at komme på udveksling til fakultetets oversøiske aftaler ved hhv. Deakin University 

eller University of Iowa kombineret med Harvard Medical School på Internationalt perspektiv – klinik i 

udlandet ” på 5. semester KA (2015- kandidatstudieordningen): 

 
Hvor Hvornår Studieplan i udlandet Antal 

restpladser 
i foråret 
2020 

Ansøgningsfrist  

AUSTRALIEN 
Deakin University  

Forår 
2020 

 12 ugers kliniske kurser 
inkl. kandidatspeciale 
(30 ECTS)  

1 1. marts 2019 

USA - 
”UDVEKSLINGS-
PAKKE”: 8 uger 
(april og maj) ved 
University of Iowa 
kombineret med 
4 uger (juni) ved 
Havard Medical 
School, Boston.   
 

Forår 
2020 

 12 ugers kliniske kurser 
(20 ECTS): 

Begrænsninger:  
 Du skal have bestået til 

og med 4. semester KA i 
efteråret 2019, således 
at du er på dit 5. 
semester KA på 
udvekslingstidspunktet.  

 Du skal have interesse 
for ØNH specialet, gerne 
i form af 
forskningsaktivitet og 
eller anden erfaring 
inden for specialet.  

 Du skal have gode 
engelskkundskaber. 

1 1. marts 2019 

 
Ansøgningsfrist  
Du søger via en elektronisk ansøgningsblanket, som du finder på din uddannelsesside under ”Blanketter”. 
Ansøgningsfristen er den 1. marts 2019 kl. 23.59.  
 
Brug for mere information? 
Så kan du på din uddannelsesside under ”Udlandsophold” blandt andet læse om dine muligheder for at 
komme på udlandsophold, finde faktaark om de enkelte værtsuniversiteter i udlandet samt 
erfaringsrapporter.   

RÅD OG VEJLEDNING 

Spørgsmål vedrørende Harvard Medical School rettes til 
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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

Raske forsøgsdeltagere søges
Raske yngre forsøgspersoner søges til projekt vedrørende stamceller fra fedtvæv.

Formål:
Formålet med projektet er at etablere en stamcellebank, der kan anvendes til at belyse 
om stamceller fra fedtvæv kan anvendes til at reparere ødelagt væv hos blandt andet 
hjertepatienter, patienter med Crohns tarmsygdom , lungetransplanterede patienter mm.

Forsøgsdeltagelse:
Deltagelse i projektet indebærer, at du i lokalbedøvelse får foretaget en mindre fedtsugning 
fra maveregionen på hver side af navlen af ca. 200 ml fedtvæv fra underhuden på maven. 
Proceduren udføres af plastikkirurger.
Du skal have en passende mængde fedtvæv på maven, der gør dig egnet til fedtsugning. 
Det vil sige, en subkutan "delle" på 5 cm eller mere på maven i stående position. Og et BMI 
på 25 eller mere. Alder  mellem 18-35år.
Selve indgrebet varer ca. 1½ time.
Du skal bære elastikmavebælte i ca. 3 uger for at støtte huden, så den trækker sig pænt 
sammen.
Det anbefalet at man kun foretager let motion i dagene efter indgrebet.
Du kan ikke deltage i projektet, hvis du er gravid eller har en kronisk sygdom.

Procedure:
Ved udsugning af fedtvæv lægges en lokalbedøvelse i huden og underhuden i et område 
på maven. Der anlægges to små snit i huden, hvor der indsprøjtes lokalbedøvende væske.
Herefter udtages fedtvævet med en kanyle og en pumpe. Der kan mærkes en spænding 
i huden og der kan forekomme kortvarig smerte eller ubehag ved lokalbedøvelse og 
fedtsugning. 
Stingene skal fjernes efter 10-14 dage. Der er mulighed for en efterfølgende kontrol hos 
plastikkirurg og tilbud om suturfjernelse. Ellers vil dette foregå hos egen læge.
Området i maven kan være let ømt i et par dage efter at undersøgelsen er foretaget, hvis 
der kommer en blodansamling. Vævsloven påbyder at man screener for syfilis, Hiv og 
hepatitis ved en blodprøve. Der kan ved indgrebet være en risiko for efterfølgende infektion. 
Herudover er der ingen risiko ved at deltage i forsøget.

Honorar:
Deltagelse i forsøget kompenseres med 1500 kr. (Skattepligtigt, bliver opgivet som 
B-indkomst).  

Sted:
Kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Printzlau privathospital, Virum

Lægelig ansvarlige:
Professor overlæge Jens Kastrup, kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet. 

Tidspunkt:
Undersøgelsen foregår løbende.
Selve proceduren er normalt mandag morgen 

Tilmelding: 
E-mail sendes til:
Forskningssygeplejerske:
Anne Lavigne: anne.lavigne@regionh.dk 
Vi skal bruge dit:  Navn, alder, adresse, telefonnummer og mailadresse

Vi vil herefter kontakte dig.
Anne Lavigne og Jens Kastrup

Lægevikarer til neurologisk afd. Glostrup
Da en del af vores lægevikarer på holdet bliver læger i dette semester søger vi nye 
medlemmer.  Så er der en neurolog gemt i dig - så læs med her!
Vi skal både bruge nogle nu (straks!) samt med oplæring i maj/juni!
Du er:
•	 Medicinstuderende, har bestået 10. semester (eller gør det i det igangværende 

semester). Du skal have bestået kurset før opstart. 
•	 Har masser af gå-på-mod, fleksibilitet og lyst til at arbejde i neurologien.
•	 Har bestået 2. SK (hele semesteret)
Vi er: 
•	 Et hold på ca. 25?medlemmer.
•	 Vi dækker flere typer af vagter mandag-fredag.
1. Neurologisk akut modtagelse (man+ons+fredag kl. 13-20)
2. Søvn ambulatoriet (man-fredag ca. kl. 8-15)
3. Neurologisk ambulatorium (man+fredag ca. kl. 8-15)
4. Neurologisk subakut amb (tirs+torsdag kl. 8-15)
5. Lumbalpunktur (tirsdag ca. kl. 9-16)

Du kan vælge vagter i dit eget tempo (dog forventes ca. 3 pr. måned). Det er god mulighed 
for “mild” forvagtsarbejde i modtagelsen og ambulatorierne såvel som praktisk arbejde ifa 
lumbalpunkturerne.
Der vil naturligvis være betalte følgevagter i hver af funktionerne. 
Vi kommuniker primært via facebook. 
Vi holder holdmøde hver/hver anden måned, ofte med undervisning.

Så hvad gøre du nu?
Send en kort motiveret ansøgning (inkl. mulig start-dato), CV og bevis til bestået neurologisk 
kursus (kan evt. eftersendes) til Overlæge Katja Lohmann Larsen på Katja.lohmann.
larsen.01@regionh.dk med undertegnet CC på glostrupneuro@gmail.com
Spørgsmål bedes sendes til:
glostrupneuro@gmail.com
Ansøgningsfrist: 6/3-19
Ansættelsessamtaler: 11/3-19

Medicinstuderende søges til relevant studiejob ved 
hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet 
Vi søger 4-6 medicinstuderende fra 5-6. semester til fleksibelt og spændende arbejde som 
dataindtaster

Hæmatologisk afdeling indberetter til 5 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser 
vedr. patienter med hæmatologiske kræftformer, hvor oplysninger fra patientjournalen 
omkring patientens diagnose, tilstand og en række undersøgelsesdata indtastes løbende. 
Der registreres forhold på diagnosetidspunktet, men også omkring den efterfølgende 
behandling og opfølgning. Klinisk målesystem anvendes som indtastningsdatabase, som 
er et værktøj, der anvendes til de fleste kliniske databaser. 
Arbejdet består i, at der for hver enkelt patient ekstraheres de relevante data, som derefter 
indtastes i databasen. Efter en kort oplæring foregår arbejdet selvstændigt med løbende 
kontakt til den indtastningsansvarlige læge for databasen.

I gennemsnit er omfanget 4-12 timer / ugen, og arbejdet kan tilrettelægges efter eget 
ønske i stor udstrækning, dog skal det bemærkes, at der deadline for indtastninger fra 
foregående kalenderår 1. juli. 
Der foreligger vejledninger for indtastning i de enkelte databaser på https://hematology.
dk/index.php/vejledninger/database.
Løn og ansættelse er efter gældende regler.

Send et kortfattet CV med et par linjer om din motivation til os snarest på:
christenla@gmail.com

Med venlig hilsen
Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Køben-
havns 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. 
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Vil du gøre en forskel for 
børn/unge med kræft og 
deres familier?

LIVSKRAFT søger camp-frivillige til Cool Camps, der skal give psykosocial styrke til deltagerne. 
Ansøgningsfristen er den 12. marts. 

Kort om LIVSKRAFT og det frivillige arbejde
LIVSKRAFT arrangerer Danmarks eneste aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps for familier 
ramt af børnekræft. De såkaldte Cool Camps er blevet realiseret på baggrund af en donation 
fra Børnecancerfonden, som har støttet projektet siden 2015. Projektet er bakket op af læger 
og sygeplejersker på landets fire børnekræftafdelinger, og bag projektet står to læger, hvoraf 
den ene er tidligere børnekræftpatient.

Som camp-frivillig på LIVSKRAFTs Cool Camps vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt 
team bestående af andre frivillige, sundhedsprofessionelle, aktivitetsansvarlige og folkene 
bag LIVSKRAFT, som er hovedansvarlige for gennemførslen af campen. Du vil få mulighed for 
at oparbejde dine kompetencer i at kommunikere med alvorligt syge unge, deres søskende 
og forældrene samt få et grundigt indblik i den vigtige og stadig mere prioriterede del af et 
behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen, som ikke kun omfatter det syge barn, 
men hele den kræftramte familie. Og selvfølgelig venter der også en masse udfordrende, 
sjove og personligt udviklende oplevelser sammen med de unge og det øvrige team. 

“Da jeg meldte mig som camp-frivillig til Cool Camp, havde jeg ikke i min vildeste fantasi kunnet forestille mig, 
hvad der ventede forude. En uge fyldt med inspirerende mennesker og helt unikke oplevelser og øjeblikke. Fra 
første minut kan man mærke, at det er noget helt specielt, og der opstår hurtigt et enestående fællesskab. Man 
lever i en magisk boble, hvor alle støtter hinanden og kun vil hinanden det bedste. Der opstår venskaber mellem 
både camp-frivillige og deltagere, som bygger på stor forståelse og respekt for hinanden.
Man kan se, at de unge virkelig udvikler sig i løbet af campen, og det er en helt unik oplevelse at være en del 
af. Man er ikke i tvivl om, at man som camp-frivillig gør en forskel for de unge. Det er utroligt bekræftende, og 
jeg har i løbet af campen lært meget om mig selv som person. At være camp-frivillig på Cool Camp har været 
en fantastisk oplevelse.”
Citat fra camp-frivillig, Cool Camp

Må vi heart-hunte dig?
LIVSKRAFT søger lige nu ca. 60 camp-frivillige fordelt på LIVSKRAFTS tre Cool Camps. Alle 
camps finder sted på Skovly nær Ribe. Dine omkostninger til transport, kost og logi vil blive 
dækket. Vi har således ”kun” brug for din tid og dit engagement. 

•	 Cool Camp for kræftramte unge (12-17-årige) finder sted den 5. til 12. juli 2019 
•	 Cool Camp for søskende (12-17-årige) finder sted den 27. juli til 3. august 2019
•	 Cool Camp for familier (6-12-årige + forældre) finder sted den 25.-29. september 2019

For at sikre at du bliver grundigt klædt på til opgaven som camp-frivillige, skal du deltage i en
OBLIGATORISK træningsweekend den 12.-14. april 2019. Træningsweekenden foregår 
på Skovly.

Sådan ansøger du
Ansøg om at blive camp-frivillig og få mere info om campene, holdet bag og 
arbejdsopgaverne på: http://www.livskraftcenter.dk/for-frivillige/bliv-frivillig/camp-frivillige, 
Facebook og Instagram 
Ansøgningsfristen for alle camps er den 12. marts 2019

Unge kvinder og mænd søges til projekt om-
handlende normale variationer i hjernen 
Projektets originale titel:  Reproducibilty of MRI scans - A feasibility and pilot study. 
A pilot study in relation to the study protocol Neuroplasticity Induced by General 
Anaesthesia

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
•	 Er rask.
•	 Er mellem 18 og 35 år gammel.
•	 Har et BMI på mellem 18 og 30.
•	 Er ikke-ryger.
•	 Ikke tager medicin til daglig.

Formålet med dette projekt er at teste gennemførligheden og reproducerbarheden af et 
studie omhandlende variationer i hjernen målt ved MR-skanninger og blodprøver. Vi søger 
derfor raske unge mænd og kvinder i alderen 18 - 35 år til deltagelse i projektet. For at deltage 
skal du være sund og rask, ikke-ryger, være normalvægtig eller let overvægtig (BMI 18-30), 
og ikke have et fast forbrug af nogen form for medicin (ud over p-piller).
Ved deltagelse i projektet skal du gennemgå en helbredsundersøgelse samt en forsøgsfase 
fordelt på tre dage med MR-skanninger, blodprøver og én gang to timers hvile under 
overvågning. 
Alle forsøg udføres på Rigshospitalet Glostrup, og der ydes økonomisk kompensation for 
deltagelse heri (150 kr/time).
Der kan læses mere om forsøget, dets metoder samt etiske overvejelser i deltagerinformationen 
som fremsendes ved kontakt til undertegnede. Har du spørgsmål eller tvivl omkring metoder, 
forløb eller andet, er du meget velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale.  

FOR YDERLIGE OPLYSNINGER, KONTAKT VENLIGST
Signe Sloth Madsen, læge
signe.sloth.madsen@regionh.dk / tlf. 4025 4790

Projektet udføres af:
•	 Signe Sloth Madsen, læge. Neuroanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup.  
•	  Mohammad Sohail Asghar, læge, phd, master of disaster management. 

Neuroanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup.  
•	 Professor Kirsten Møller, overlæge, phd, dr.med. Neuroanæstesiologisk klinik, 

Rigshospitalet.
•	 Professor Henrik Bo Wiberg Larsson, overlæge, dr.med. Functional Imaging Unit, Klinisk 

Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup.  

PhD stilling på Infektionsmedicinsk Klinik,
 Rigshospitalet fra sommer 2019
Er du kandidat eller bliver du kandidat sommer 2019, og er du interesseret i infektionsmedicin 
og immunologi? Så er denne stilling måske noget for dig!

Vi søger en læge eller humanbiolog til et projekt, der skal belyse immunforsvarets betydning 
for, om patienter, der er organtransplanteret, får infektioner eller afstøder deres nye organ.

Som PhD studerende vil du have mulighed for at arbejde med at undersøge prævalens og 
incidens af infektioner blandt organtransplanterede patienter i et stort retrospektivt studie. 
Derudover vil du i prospektive studier kunne undersøge, hvordan immunforsvaret påvirkes 
efter transplantation og immunsuppressiva, samt undersøge, om der i immunforsvaret findes 
markører, der kan identificere patienter med høj risiko for at få infektioner.

Projektet er et samarbejde mellem Infektionsmedicinsk Klinik, Klinisk Immunologi og de 3 
klinikker, der har ansvar for transplantation (hjerte/lunge, lever og nyre).

Kvalifikationer
Vi søger en person med en kandidatgrad i medicin, humanbiologi eller tilsvarende. Tidligere 
forskningserfaring og/eller laboratorieerfaring er en fordel. Vi forventer, at du er nysgerrig, 
systematisk og ambitiøs, samt at du kan indgå i tværfaglige samarbejder, men også kan 
arbejde selvstændigt og målrettet i et dynamisk forskningsmiljø.

Vi tilbyder kompetente, nærværende og engagerede vejledere, samt arbejde i en gruppe af 
yngre forskere, med en bred vifte af interesser og kompetencer, hvor det sociale vægtes højt.  
Mere information om stillingen kan fås hos Professor Susanne Dam Poulsen (3545 0859 eller 
Susanne.dam.poulsen@regionh.dk). 

Stillingen kan søges på sundhedsjobs.dk quick nummer 363419.
Ansøgningsfrist 15.3.2019

STUDENTERKLUBBEN ER ÅBEN IGEN!

Grundet udlån til vores alle sammens og desuden 
fantastiske mediciner REVY 2019, har klubben været 
lukket for den almene Hg’er - Men er netop åben igen!

MEN HVAD ER KLUBBEN?

Til vores nytilkommende studerende: Klubben er et 
fristed fra læsningen, hvor man har mulighed for: 
at lære andre studerende at kende, spille et slag 
bordfodbold, eller bare få en snak over en øl eller 
sodavand. Alt dette i hverdagene mellem 11-17, 

undtagen hvis der er en undtagelse. 

FREDAGSBAR PÅ FREDAG D. 01/03

Hvor: I klubben. Hvornår kl. 11:00 til 23:45. Hvad: Du 
skal vælte ned igennem det rigtige tårn - klubbens 
tårn. Du skal danse. Og kysse. Husk samtykke. Gerne 

skriftligt. 

Redaktionen ønsker dig god fornøjelse og en negativ 
STD-test.

OBS: Der kan forekomme kø, så kom i god tid! 
Ellers tilbyder FADL køfest i deres lokaler, dog mod 

fremvisning af gyldigt medlemskab af FADL. 
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MOK anmelder revyen 
Trods et forholdsvist nyt revyhold var årets forestilling absolut sublim, og hvis du ikke har set den - shame. Det er en 
medicinerstolthed der samler os fagligt og socialt, og forestillingsugen vender en shitty vintersemesterstart til noget man 
går og glæder sig til. Dette års forestilling var som altid vittig og flot og for en rutineret revygænger måske mere politisk 
og mediciner-internt end vanligt. Særlig ros i år skal gives for at temaet netop skabte en rød tråd, hvilket de tidligere år 
har været mere varierende. Dansemusene i publikum savnede nok lidt mere dans, men det kommer jo super meget an 
på hvem man er. Endvidere er de ældre af os også mærket for livet efter at have set ‘Flickering Lights’ for fire år siden. 
(Tast den her i din browser - lover det er det værd: https://www.youtube.com/watch?v=ufVftQsgAxE) Jeg bliver aldrig 
den samme revygænger. Nok om det! Nu til sketchesne. 

Gå mere
I første akts andet nummer blev vi præsenteret 
for Sandra og hendes “køretur fra helvede” når 
hun skal blaffe med jordens mest irriterende 
og snakkesalige lastvognschauffør hvis 
situationsfornemmelse er = 0. I en morsom 
sketch der førte tankerne hen til sidste års 
Mars One-nummer udsættes Sandra under 
en kort køretur (med overraskende mange 
venstresving) for en talestrøm omkring 
muslimer, uforskammede spørgsmål samt 
personlige detaljer om skilsmisser og tvister 
om forældremyndighed.

Mas Que Nada
L æ k k e r t  m e l l e m s p i l 
med lat inamerik anske 
fortegn.  Dejlige damer i 
karnevalskostumer. MOK-
redaktionen føler den.

En storm i et glas vand 
Meget dramatisk og storslået intro 
med intet mindre end 2x Kong 
Triton + en Dronning Triton. Der 
var desværre lidt med lyden fra 
sangerne på scenen, så jeg må være 
ærlig og sige at jeg ikke helt forstod 
hvad der blev sunget fra scenen. 
Men det så godt ud, og man blev 
grebet af stemningen! 

Første AKT 

Band intermezzo
Bandet starter hyggeligt ud med ‘Dansevisen.’ Trods et nyt bandhold i år, klarede de det flot og professionelt. Det var også svært at overtage fra det gamle band, men alle de sange der blev spillet 
var ‘spot on.’ Hvis man skulle sige noget (og det skal man jo) så ville jeg gerne have set lidt mere hygge/feeling med musikken, men alle var meget fokuserede hvilket man selvfølgelig skal være. 

PC-support 
Et vittigt og intelligent take på al den diskussion der 
florerer omkring krænkelseskulturen, og nok den tungeste 
replikmæssige sketch på programmet - stor ros til 
forfatterne. De to ciskønnede individer med multietnisk 
herkomst og fungerende ekstremiteter gjorde det også godt.

Barbershop quartet intermezzo. En vanvittig 
samling af herrevokaler fra revyen, hvilket gjorde 
at jeg selv blev lidt frustreret over de ting der blev 
råbt ind imellem (som var svære at høre) - jeg vil 
bare høre them beautiful voices.

En pistol for panden og hagen og ørerne 
Stakkels Mikael vil bare røve en butik men 
afviser altså interaktion med samfundet. Sjovt 
var det, men jeg var på dette tidspunkt lidt 
mættet af komisk spin-off af politiske fjollerier. 

Endnu et dejligt lille intermezzo, denne gang intro-sangen fra det svenske børneprogram Alfons Åberg. Albins svenske hjerte svulmer helt op af nostalgi-overload.

Mand kan hvad mand vil 
En meget gennemført 
lyserød fryd for øjet og en 
virkelig flot præstation af 
herrevokaler, der gav den 
gas om at være mand i 
gyn-obs. De fem herrer 
må gerne GU’e MOK - men 
kun så længe de synger 
imens!

Nattens vagter 
Aftenens sjette nummer var en ret genial sketch 
omhandlende en G4S-vagt ved Mærsktårnets hovedindgang 
og hans lidt (læs: meget) ensformige hverdag. Et i forvejen 
godt script blev løftet endnu højere af sublimt skuespil - den 
stakkels vagts lidt tomme øjne og præcise timing og levering 
af replikker havde MOK-redaktionen flade af grin. Særligt 
AESchack var ved at trille rundt på gulvet.  
Trods en god bunke Panum-intern humor i denne sketch, 
ramte den spot on (endnu engang) på vagtens tørhed og 
ligegyldige vigtighed. 
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Far, Mor og Blyp
Behageligt og nostalgisk 90’er gensyn. 
Stor cadeau til den hvide Hella for at 
lave revy i 39. uge.

Voksen bolche 
Fra dakke-dak-dak blev det pludseligt meget intellektuelt 
og lidt syret når den svenske herre i briller og rullekrave 
lænede sig tilbage i lænestolen for at læse sin poesi op 
med forførisk stemme til tonerne af Jan Johanssons 
stemningsfulde Visa från Utanmyra. Publikum var 
taknemmelig for den ligeså intellektuelle danske 
oversættere ved hans side. Sketchen begynder dog at 
trække i retning af en svensk udgave af ‘Kokkens Datter’ 
indtil man til sidst finder ud af, at det handler om snus. 
Well played.

Fascienerende 
Medicinerrevyen 2019’s første akt afsluttedes i stor stil med en skøn parodi på Benny Benassis “Satisfaction”. (Push-me, and 
then just touch-me, so I can get-my, satisfaction… I kender den godt!) Andrea a.k.a. Ms. Dak-Queen tissede muligvis lidt i 
bukserne af lykke (Igen, // Andrea, MOKred.). Scenemiljøet var en operationsstue, kirurgen en tryllekunstner og omkvædets 
repetitive “Satisfaction” erstattet af “Sad i Fascien” (det var så operationsværktøj der altså slet ikke var tryllet væk; de sad jo 
bare i fascien). Storslået tryllekunst, korttrick og mindre avanceret magi (for eksempel den hvor man sætter sine to bøjede 
tommelfingre sammen og hvor den ene tommelfingers proksimale phalanx og den anden tommelfingers distale phalanx 
vender ud mod publikum og så holder man sin ene pegefinger foran “overgangen” sådan at det ligner én tommelfinger og 
så kan man “dele” på dem. I må google hvis I ikke forstår hvilken jeg mener. Anyways...) blev alle fremført af den store kirurg/
tryllekunstner med den samme overskudsagtige og lidt uinteresserede fremtoning. Det var grineren, 10/10. 

Julies fest
Det er så nu hvor denne skribent lægger sig fladt ned på gulvet og får et generaliseret tonisk-klonisk anfald (tidl. grand-mal) pga. absolut 
ekstase over lige denne sketch. Hvorfor? Mange grunde. Her en kort liste. 
a) Vi ser en scene af den typiske nuller-fest: Breezere, klammi-hår, de der bukser med gult ridebuks-område, foundation på absolut alle 
dele af ansigtet, og generelt lidt sløv feststemning. 
b) Ovenstående, men med sans for alle tænkelige små-kiksede detaljer, der hjemsøger alle, hvis arto-profilbilleder er fundet frem. Flot. 
c) Det handler om at dakke. 
d) Ikke tale, bare dakke. 
e) Det er fucking poesi skrevet til de gode toner fra Valby Bakke. 
f ) Vores protagonist gør det så godt, at jeg er i tvivl om han hører til i dette årti eller om han burde bakke tilbage til nullerne. 
g) Forældrene, der kommer og afbryder Julies fest, dakker til sidst med. 
h) Det ender i dak-ekstasi. 
Listen er dog ikke komplet. Yndlingssketch. 11/10. 

Det eneste dog - i programmets appendix står der “DAK: dakke dak er slang for psytrance eller “tramp”/tæppebankermusik.” Jovist, men 
det er nu en meget snæver definition. Ok, jeg skal nok stoppe nu. 

Igen (igen) et stærkt mellemspil - generelt på et højt 
niveau i år - med Adele og Skyfall. 

Faglig blokering 
Cremen af blomsten og blomsten af cremen er faret vild i form 
af en FADL-vagt skråstreg influencer, mere fokuseret på sit hår 
og instagram-filters end sin nyopererede patient. Det minder 
lidt om de medicinstuderende der tager til Afrika for at høste 
likes ved at posere med en masse sorte børn! Ej det var bare for 
sjov. Lidt. BE YOURSELF - EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN. 

Fugleflugten 
Det ville ikke være revy uden 
et par ahhhhh-he-he-klask-på-
låret-jokes, og i år blev publikum 
præsenteret for det første af slagsen 
i form af en tæppetrækker med en 
ældre herre og en stalkende stork. 
HVORFOR STORKER DU MIG?!? Lidt 
ala samtygge fra sidste år.

Flot Ennio Morricone mellemspil.
Denne MOK-skribent er generelt glad for at 
numrene i mellemspillene kom vidt omkring 
- både tid og sted.
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“Det måtte komme”. Årets dansenummer, 
g i k  p å  # D e t K u H a Væ r e t M i g  o g 
aktualiteten er ikke forsvundet i denne 
SP-tid. Hvis temaet ikke fik fyret op under 
dig, kan vi garantere at revy’ens damer 
gjorde. WAUW. Vi var blæst bagover. 
Det er svært andet når (5) umanerligt 
smukke kvinder danser og synger i ægte 
Beyonce-style. 

Med næsen i sky
De alt-dominerende speltmødre indtager rummet, der 
er iscenesat med en kaffe til 55 kr og grønne planter. 
Tankerne stryger fluks til økoland aka. Østerbro. Den interne 
konkurrence om hvem der kan skide hårdest i biopanden, 
hækle sine tamponer hurtigst eller hvem der først blev 
hysterektomeret - for miljøets skyld - er i gang. Scenen 
slutter i en twist - for frelstheden rækker ikke længere end 
at turen til Thailand selvfølgelig ikke tæller med. Budskabet 
er indlysende og damerne leverer dette med tydelig tale og 
øjenkontakt til publikum omend det skræmmer! Endnu en 
sketch der tager fat i det politisk korrekte. Selvom sketchen 
er sjov, må jeg indrømme at den også bare er så hamrende 
irriterende at det kan være svært at sluge den økologske is-
kaffe-latte i hjemmebragt termokop. 

SYD PÅ 
BABY JEG VIL MED DIG SYD PÅ. I skitøj! Bubs. Det 
var utvivlsomt thug - street - westcoast - lidt sporty 
og suppleret af Panums sejest håndtegn (findes der 
kurser til dette - SATS?). Vores alle sammens stud.
Bro. leverede et lækkert salsa-mixet 2018 monsterhit. 

Lev en andens liv 
Hvorfor leve sit liv når man kan leve en 
andens?! Det kan godt være sangerne tog 
et solidt stykke livsglæde fra dig, men du 
fik det flerfold igen. De bløde stemmer og 
den helt igennem fantastiske stemning, der 
osede ned af scenen gjorde det bare virkelig 
skønno. Selvom man overhovedet ikke kan 
genkende den lemfældige omgang med 
sandheden, giver det stof til eftertanke. Da 
guitaristen pludselig slipper strengene og 
musikken fortsætter, er man da først blevet 
taget ved næsen - groft og ultra sjovt!

Anden AKT 

Splenomeg-Alene
Har du gået på 4. semester rammer denne 
sketch plet. Milten er et appelsinbådsformet 
organ og det var det der var at sige om det. 
Milten er til gengæld pissehamrende ulykkelig 
og ensom. Binyrerne er trætte af deres relation 
til Milten, lungerne der netop er blevet kærester 
giver den  gas over mellemgulvet og Milton - 
Miltens eneste ven og hamster - er stendød 
i buret. 
Endeligt afsluttes dette tragiske drama af med 
ordene: “Nogen tager det tungt - hvor andre 
tager det milt.” Redaktionen griner stadig!

QUEEEEEEEEEN 
Der er nogle sange der er svære ikke 
at synge med på - Somebody to love 
er i den grad en af dem! Min egen 
trang blev dog dæmpet af sangerens 
fuldstændig vanvittige vokal. Hvis jeg 
bare havde sådan en stemme… ... eller 
sådan en jakke.
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Det blir’ tørt 
Denne sketch var uhyrre medicinertung. 
OG DET VAR MEGA GRINEREN. Dit 
værste mareridt - præparaterne er 
levende - bliver til virkelighed i denne 
sketch. Puns var der nok af og det var 
spot on. Hehehe. Min sidemakker var 
ikke-mediciner og var dødsenstille 
under denne sketch. Sådan er det jo. 
Det er en medicinerrevy.

Inspector gadget - dålålålålå INSPECTOR GADGET 
- dålålålålålå! Fedt kostume og altid grineren revyen 
forlader scenen og kommer ud på gulvet. 

Våde drømme 
En spøjs lille intermezzo. Ballet-agtig dans. Af vandmænd. Meget fin 
tæppetrækker. Vi glæder os til næste afsnit.

Gruppe terapi 
Eksponeringsterapi for revyere med sceneskræk. Lolz. Det var åbenbart dem allesammen. 
Dog så kortvarig eksponering at vi ikke kunne nå at tage et billede.

Bæredygtigt arbejde
WOW! Hold da op en numse. Altså den der stramme, runde, spændstige, lækre, 
fremtrædende og.. fik jeg sagt stramme - numse! Og har man ikke fået nok 
af Magnus kan man bladre tilbage på side 2 og se ugens meme. Skuespiller, 
meme-producent og god røv - sikke et multitalent. Sammen med de adjuverende 
portører blev der præsenteret et akrobatisk wondershow. Og husker du: “Movicol, 
jeg lifter dig på bækkenstol”. De er jo lorte-sjovt! Der var simpelthen så meget 
Magic-Mike over denne sketch, så missede du revyen kan du godt begynde at 
glæde dig til når årets revy bliver lagt på YouTube. Av min arm, der var løft, spin 
og breakdance. Det eneste der ikke fungerede var at det sluttede. Øv.

Over stork og sten 
Med denne afsluttende sketch blev der sat 2 tykke streger 
under begrebet klima-skam. Langsomt basker de 2 storke til det 
tropiske kongerige Danmark. Eller.. Så ikke helt alligevel? Var 
klimaforandringerne en hoax? Jeg var faktisk ikke helt sikker.. 
Endnu engang bongede lyden lidt ud og det høje toneleje gjorde 
det svært helt fange. Stemningen var god og alle var glade, men 
det var helt sikkert båret af nogle hamrende dygtige revy’er og 
måske lidt mindre af selve outroen. 

MOK’s reportage-kvartet (og fotograf Anders) havde en fremragende aften i selskab 
med Medicinerrevyen 2019. Vi var svært underholdte og særligt stolte af de tre andre 
redaktionsmedlemmer, der var en del af den flotte opsætning. Vi glæder os allerede til næste år...
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FADLs FORÅRSKURSER 2019
Der er netop åbnet for tilmeldinger til restpladser på FADLs opkvalificerende kurser. 

Pladserne tildeles efter først til mølle princippet, og tilmeldingen lukker først, 

når kurset er fyldt op. 

Tilmeld dig via mit.fadl.dk 

FADL melder sig ind i den politiske debat om fremtidens lægevirke med udspillet 

»Fremtidens Læger«.  Her giver FADL forslag til, hvordan sundhedssektoren og 

lægernes faglighed kan styrkes i fremtiden.

“Vi er dem blandt lægerne, der skal være i sundhedsvæsenet længst tid. 

Derfor går vi op i at tage ejerskab for, hvordan fremtiden skal være,« siger 

formanden for FADL Class-Frederik Johannsen.”

Udspillet indeholder bl.a. disse forslag: 

• KBU’EN FORLÆNGES MED 6 MÅNEDER

• SPECIALISERINGEN SOM LÆGE SKAL IKKE INDGÅ I DET SEKSÅRIGE STUDIE

• LÆGER UDDANNES TIL AT VÆRE “BASISLÆGE” 

Er du interesseret i at vide mere, kan du hente 

en folder i FADL-huset, hvor udspillet er nærmere beskrevet. 

 

Dagens Medicins har desuden skrevet artiklen  

“FADL melder sig ind i den politiske debat med nyt udspil”,  

som du kan læse på dagensmedicin.dk

Hold også øje med FADLs Facebookside! Her poster vi 

løbende videoer, der omhandler de forskellige temaer i udspillet. 

FADL PRÆSENTERER »FREMTIDENS LÆGER«


