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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.
MR Månedsmøde på 1. sal i Studhus kl 17! 
Bannermaling

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG
Dit hoved protesterer efter protesten

Du sender en ansøgning til MOK. Se side 12.

SØNDAG
Sommertid. Ægte.

MANDAG
MOK deadline 12.00
1. april, take care.

TIRSDAG
Zantelli 

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.

Hertofte-eftermiddag - sexologi! Gang i den
Månedsmøde FORNIKS, 13.1.61 kl 17

DEMONSTRATION FOR TRANSPORTREFUSION
VIGTIGT kl 13 fra FADL på Blegdamsvej 
(demo, fest og bus)!!!! Se Facebook eventet.
Og Tour de Køge 9-14.30
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Ugens gåder!
1. En mand og hans søn er 
involverede i en frygtelig ulykke 
og bliver transporteret akut til 
hospitalet. Kirurgen kigger på 
sønnen og siger: “Jeg kan ikke 
operere på den her dreng, det 
er min søn!” Hvordan kan det 
hænge sammen?

2. Tre kister
Der er tre kister, alle sammen med 100 mønter 
i. En kiste har 100 guldmønter, en kiste har 100 
sølvmønter og en kiste har 50 guldmønter og 
50 sølvmønter. En lille detalje... alle tre kister 
har fået sat et andet mærkat på end det de 
indeholder!

Du må trække en (og kun en) mønt fra valgfri 
kiste. Derefter skal du identificere den kiste som 
har 100 guldmønter. Hvordan gør du?

Svar: 1. Kirurgen er drengens mor 2. Tag en mønt ud af kisten som indeholder halvdelen guldmønter/
halvdelen sølvmønter. Hvis det er guld så har du fundet guldkisten. Hvis det er en sølvmønt så er kisten 
som er markeret “sølvmønter” den rigtige kiste. 3. Sort spillers dronning er bundet af den hvide dronning 
og sort spillers bagerste række er udsat. Hvid spiller kan således spille 1. Rc1!! Sort spiller har intet forsvar. 
Han kan ikke slå tårnet og hvis han slår hvid dronning på b4 med 1...Qxb4, er 2. Rc8 skak mat. 4. Chicago. 
5. 87 - lidt nemmere at se hvorfor fra denne vinkel :-)

4.
What is 3/7 

chicken, 2/3 cat, 
and 1/2 goat?

5. En gåde som 7-årige kan klare! 
Hvad nummer står under bilen?

3. Det er hvid spillers tur. Hvad er
det bedste træk i denne position?

af Albin /MOK-red.
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KURSUS I AKUT PATIENT
"Vi kommer alle til at stå der en dag"

Trænger du til at finpudse akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer når det gælder 
de hyppigste og mest livstruende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde 
i klinikken? Eller står du måske og skal til eksamen i Akut Patient?

Akut Patient er et teoretisk såvel som praktisk kursus, der gennemgår de hyppigste og 
mest livstruende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken. 
Kurset er opdelt i en teoretisk og en praktisk del. På den teoretiske del gennemgås 
de patoanatomiske og -fysiologiske årsager bag førnævnte tilstande, ligesom akutte 
behandlingstiltag, algoritmer og procedurer diskuteres, mens den praktiske del af kurset 
består af simulationstræning med forskellige akutte cases.

Kurset er til denne omgang blevet opdateret og forbedret.
Meld dig til en spændende simulationsdag på CAMES Herlev den 13. april – vi glæder os 
til at se dig!

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

Kurset er baseret på pensum til 12. semesters eksamen i Akut Patient, men undervisningen 
er indrettet, så alle kan være med.
Vi garanterer udfordring uanset fagligt niveau!

Det praktiske:
Kurset foregår på CAMES Herlev den 13/4 kl. 08.30 – 17.30
Der udbydes 24 pladser, som kan købes via sats-kbh.dk
Pris 100 kr. Tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk

Kontakt
Mathias Hindborg, mathiashindborg@gmail.com
 
TILMELDING TIL AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER 
ÅBEN!
Interesserer du dig for håndtering af akutte tilstande hos børn og nyfødte? Måske er du 
i gang med 12. semester og ønsker at styrke dine kompetencer og færdigheder inden 
eksamen i pædiatri?
Så kom med på dette aftenkursus og få styr på de pædiatriske procedurer.

Kursus i akutte pædiatriske procedurer er et teoretisk såvel som praktisk kursus, hvor 
hands-on tid prioriteres således at der vil være masser af praktisk træning indenfor akut 
behandling hos børn, herunder:

•	 Den	akutte	luftvejshåndtering	hos	børn	og	spædbørn
•	 Anlæggelse	af	intraossøs	adgang	på	børn
•	 Pædiatrisk	og	neonatal	genoplivning

Når alle håndgrebene er blevet gennemgået godt og grundigt, afholdes en mini-OSCE, 
hvor man som kursist kan prøve sine egne nytilegnede kompetencer af, inden vi afslutter 
med nogle spændende cases.

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

Deltagelse forudsætter medlemskab i SATS – kontingent: 50 kr. per semester
Det praktiske:
Kurset foregår på CAMES Herlev den 29/4 kl. 16.30 – 21.00
Der udbydes 15 pladser, som kan købes via sats-kbh.dk
Pris 50 kr. – tilmelding under ”kurser” på SATS-kbh.dk

Kontakt
Johan Jokinen, johanjokinen@icloud.com 

SATS JOURNAL CLUB 11/04
SATS Journal Clubs er et forum hvor medicinstuderende kan samles for at gennemgå, 
analysere og diskutere udvalgte kliniske artikler. Så udover at vi hygger os, træner vi også 
hvordan man læser og kritisk evaluerer en videnskabelig, medicinsk artikel.
 
Der afholdes 3 x pr. semester og fokus er på kliniske artikler indenfor anæstesiologiens 
fire søjler: anæstesi, intensiv terapi, præhospital- og akutmedicin samt smertebehandling. 
Vi læser altså artiklen hjemmefra og mødes derefter for i fællesskab at blive klogere på 
artikellæsning såvel som klinisk relevans.

Det er ikke nødvendigt tidligere at havde været på SATS’ Kursus i Kritisk Artikellæsning og 
alle er velkommen - medlemmer som ikke medlemmer. Man bestemmer selv om man vil 
deltage i debatten eller blot være "flue på væggen".

Artiklen der gennemgås den 11/4 bliver gjort tilgængelig tættere på selve dagen. Link til 
artiklen vil være at finde i facebook-begivenheden ”SATS Journal Club” og kan findes via 
SATS København på facebook.

Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
 
Det praktiske
Afholdes på Panum den 11/04, kl. 17.15
Find event via SATS København på facebook 

Kontakt
Oscar Rosenkrantz, naestformand@sats-kbh.dk
 
ARRANGØRMØDE FOR ANÆSTESIWEEKEND 2019
SATS København vil til efteråret afholde et nyt flerdages kursus med fokus på de fire 
søjler inden for anæstesiologi: intensiv medicin, smertebehandling, akut- og præhospital 
behandling samt anæstesi.

Anæstesiweekend 2019 kommer til at bestå af en blanding af teoretisk undervisning, 
praktiske simulationer og workshops, hvor deltagerne skal følge én patientcase der tager 
dem igennem situationer og udfordringer som mange unge læger står i, med alt fra 
behandling af en akut dårlig patient henover et indlæggelsesforløb til den gode smerteplan 
når patienten skal hjem igen.

Så kunne du tænke dig at være med til at sætte dit aftryk på kurset og få en unik og lærerig 
oplevelse, så kom med til arrangørmøde tirsdag den 9. april kl. 17 på Panum – og man er 
selvfølgelig lige så velkommen hvis man blot er nysgerrig og vil med på en lytter.

Hvem
Medicinstuderende – intet semesterskrav
 
Det praktiske
Afholdes på Panum, den 9/4 kl. 17

Fuldt finansieret forskningsår i neurologi 
Vi søger en dygtig medicinstuderende med interesse for neurologi. Vi kan tilbyde et fuldt 
finansieret forskningsår (12 måneder, 10.000kr./måned) fra start efterår 2019 på Dansk 
Hovedpinecenter ved Rigshospitalet Glostrup i et projekt omhandlende neurovaskulær 
signalering.

Publikationer
Ambitionen er, at du vil få mindst fire publikationer ud af de 12 måneder. Vi forventer, at der 
kommer to publikationer ud af projektet du bliver tilknyttet, hvor du vil få medforfatterskab 
på disse. Derudover er der en forventning om, at du vil udgive to reviews som førsteforfatter 
i løbet af året. 

Projektet
Vi vil blokere calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptoren hos migrænepatienter 
for derefter at forsøge at fremprovokere migræne hos disse patienter med forskellige 
signalstoffer. Dette vil belyse receptorens betydning for den neurovaskulære signalering 
hos denne patientgruppe.

Vejledere
Din hovedvejleder vil være Messoud Ashina, professor og din daglige vejleder vil være Thien 
Phu Do, læge, ph.d.-studerende. Messoud Ashina er leder af Human Migraine Research Unit 
og er en af de førende eksperter i migræne på verdensplan og har vejledt utallige studerende 
igennem årene. Thien Phu Do har forskningserfaring både som stud.med. og post.grad. og 
flere års erfaring med undervisning af medicinstuderende fordelt på forskellige semestertrin.

Ansøgningsfrist
Endelig frist er 1. april 2019. Ansøgning med CV og evt. anbefalinger skal sendes til Thien 
Phu Do på e-mail adr. thiendo@gmail.com. Ved spørgsmål er der også mulighed for en 
uformel samtale på tlf. 4141 4117.

Livet som Ortopædkirurg - Tour de Chirurgie
Hvad laver en ortopædkirurg? Hvordan ser en arbejdsuge ud for en læge på en 
ortopædkirurgisk afdeling og hvordan har man mulighed for at få en fod indenfor i specialet, 
hvis interessen er der?
Disse spørgsmål (og mange flere) vil blive belyst i dette oplæg omhandlende livet som 
ortopædkirurg. 

Vi er så heldige at have fået æren af Læge, Phd-studerende, Kristine Andersen (færdig i KBU 
på ortopædkirurgisk afdeling) og Speciallæge i ortopædkirurgi, Rasmus Mikkelsen, som 
sammen vil forsøge at give os et indblik i det at være nyuddannet læge i ortopædkirurgien 
og hvordan det hele ser ud på den anden side af speciallægeuddannelsen.

Oplægget afholdes i et samarbejde mellem de to basisgrupper PORTOS (Panums 
Ortopædkirurgiske selskab) og SAKS (Studerendes Almene Kirurgiske selskab) som del 
af SAKS’ Tour de Chirurgie, hvor formålet er at give de studerende en smagsprøve på de 
forskellige kirurgiske specialer. 

Der vil som altid være snacks og kaffe til de deltagende. Oplægget starter kl 17.00, hvis 
man ankommer efter kl. 17.00 er der kun adgang gennem indgangen ved blegdamsvej.

Tirsdag den 26 marts 2019
Panum – lokale 29.01.30 – kl 17:00

Mvh SAKS’- og PORTOS’-bestyrelse.
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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!

Kommende arrangementer

Filosofisk fugle- og botaniktur
Den traditionsrige tur går dette forår til Køge sydstrand, Køge bugt og Tryggevælde å. Turen 
vil som vanligt indeholde filosofiske overvejelser, en opbyggelig tale og hyggeligt samvær, 
så ta’ en pause fra læsningen og inviter din studiekammerat med! Turen er et samarbejde 
med Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted: Lørdag d. 6. april kl. 10.00
Mødested er Køge station på parkeringspladsen på østsiden ved trappen over banen - Østre 
Banevej i Køge
Tilmelding: praest@sund.ku.dk
Fri entré

Studietur til Armenien
Kultur - Religion - Natur
13. oktober - 20. oktober 2019
I efterårsferien sætter vi kursen mod Armenien - landet for en spændende og ikke mindst 
brutal historie med det armenske folkedrab i 1915. Desuden byder landet på en storslået 
og varieret natur, og imellem bjerge og søer ligger smukke og ældgamle kirker og klostre. 
Som alle Studentermenighedens studierejser lægger vi vægt på godt socialt sammenhold, 
åbenhed og god stemning. KU’s studenterpræster er rejseledere på turen. 
Pris for rejsen: 5500 inkl. fly, hotel, morgenmad, frokost på dagsture, 2 fællesmiddage, 
busture, guide og seværdigheder. Kan betales i rater af 1000 kr.
Tilmeld dig eller få svar på dine spørgsmål om rejsen på studietur@smikbh.dk

Filosofisk salon: Eksistensen i det fortravlede samfund
Samfundets stigende hastighed gør noget ved mennesket og ikke kun noget ubetinget 
godt! I den filosofiske salon sætter vi fokus på markante tænkeres teorier om det fortravlede 
samfund. Onsdag 10. april holder lektor Rasmus Willig oplæg om den tyske sociolog 
Hartmut Rosa, der peger på det paradoksale i, at vi har oplevet en enorm effektivisering 
og tidsbesparelse i det seneste århundrede, der blot har ført til en fornemmelse af ikke at 
have tid nok.
Tid og sted: 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

Hertoft-eftermiddage sæson 2018-19
Kære alle
Husk ugens Hertoft-eftermiddag!
Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 16-18
Amalie Kestler og Lotte Andersen

Carl & Marie

Til denne eftermiddag taler skuespillerinde Lotte Andersen og journalist Amalie Kestler om 
arbejdet med portræt- og brevbogen “Carl & Marie”, der skildrer det for samtiden moderne 
ægteskab mellem komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen.

Her bliver det klart, at der midt i den dobbelte skaberkraft fra to mennesker, der hver især 
efterlod sig værker af historisk betydning, udspillede sig en passioneret, men også slidsom 
kærlighedshistorie. Carl og Marie var datidens kulturelle power couple, men Anne-Marie 
Carl-Nielsen var også en moderne kvinde i trit med sig selv og sine ambitioner. Og når det 
kommer til kunst, kærlighed og det menneskelige sind, er 100 år slet ikke så længe endda!

Sted:                     Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej
                             (opgang 61a)
Målgruppe:          Alle interesserede
Arrangører:         Sex & Samfund og Sexologisk Forskningscenter, AAU 
Vært:                    Professor Christian Graugaard
Adgang:               Gratis 
 
I kan finde programmet for hele sæsonen 2018-2019 HER. 

Vel mødt!
Sex & Samfund og Sexologisk Forskningscenter (AAU)

Studenterundervisere til anatomi-
undervisning på 5 semester
Biomedicinsk Institut 
på Københavns Universitet søger 1-2 undervisningsassistent 
til ansættelse pr. 26-8-2019 til at varetage undervisning i makroskopisk anatomi og histologi. 
 
Arbejdsopgaver 
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig 
varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning 
varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Du skal varetage holdundervisning af 
studerende inden for anatomi på nyrekurset og kurset endokrinologi, reproduktion og blod 
på 5. semester. Det forventes at du kan undervise på to hold. 
 
Kvalifikationskrav
Udover relevant kandidatniveau (niveau på fagområdet svarende til niveau som færdig 
kandidat) kræver stillingen, at du har praktisk erfaring inden for det faglige område, som 
du ansættes i. Du skal have bestået kurset endokrinologi, reproduktion og blod på 5. 
semester. Gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer vil derudover blive vægtet. 
Undervisningserfaring i anatomi eller fysiologi vil vægtes særdeles højt. 
 
Det er en fordel, hvis du har anden undervisningserfaring, og at du er indstillet på at fungere 
mindst 3 år som underviser. 
 
Ansættelsesforhold 
Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for 
videnskabeligt personale ved universiteterne samt Overenskomst for studenterundervisere 
ved universiteter mv.  
 
Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 
243,96 kr. Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime. dvs. 
en samlet timeløn inkl. forberedelse på 584,33 kr. (okt. 2018 niv) For undervisningsassistenter, 
som stadig er studerende gælder endvidere, at hvis undervisningssessioner gentages 
inden for to uger, tildeles der fuld forberedelse til den første undervisningssession og halv 
forberedelse til de efterfølgende. For opgaveretning ydes alene aflønning for den tid, der 
medgår til retning af opgaverne. 
 
Ansættelsernes varighed er op til tre år. Ved ansættelse som studenterunderviser ophører 
ansættelsen når kandidatbeviset er opnået.  
 
Yderligere oplysninger 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til lektor Hannelouise Kissow, kissow@sund.ku.dk, 
53326651.
 
Ansøgning mv. 
Din ansøgnings SKAL indeholde: 
 
En motiveret ansøgning 
Et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer 
Et udskrift af dine karakterer fra studiet indtil videre, som du kan hente på KUnet i 
selvbetjeningen. Upload pdfen under "eksamensbevis".  

Biomedicinsk Institut søger undervisningsassistenter til undervisning inden for 
anatomiundervisning på 5 semester til ansættelse pr. 1. september 2019. 
Ansøgningsfrist den 19. april 2019. Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.
ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget). 
 
Den videre proces 
Den ansættelsesbemyndigede leder gennemgår efter ansøgningsfristens udløb alle 
modtagne ansøgninger sammen med ansættelsesudvalget og udvælger på den baggrund, 
hvilke ansøgninger, der er mest relevante i forhold til kravene i stillingsopslaget. Disse 
ansøgninger sendes til bedømmelse i bedømmelsesudvalget. 
 
Alle ansøgere orienteres om, hvorvidt deres ansøgning er sendt videre til bedømmelse. 
 
Du kan læse om rekrutteringsprocessen på https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/
rekrutteringsproces/ 

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

Nyt fra MedicinerRådet
Kære studerende

På onsdag (27/3) kl 17.00 holder MedicinerRådet månedsmøde. Det 
er derfor en oplagt mulighed, hvis man har tanker om forbedringer til 
medicin-studiet, så vi kan blive endnu dygtigere læger. Forbedringerne 
kommer jo både os – men også fremtidige studerende til gode

Mødets fokus vil være på hvordan vi kan optimere udbyttet af de klinik-ophold man har 
undervejs på studiet. Vi skal blandt andet se på hvordan logbogen – de studerenes checkliste 
over studiemål i klinikken – er opbygget. Og om man måske kunne sammensætte denne 
logbog smartere eller på anden måde gøre læringen mere optimal. 

Derudover skal vi på mødet også høre lidt om den 5-dages konference om medicin-
uddannelse, som finder sted i slutningen af august. I år foregår konferencen i Wien, og 
MedicinerRådet sender naturligvis igen i år deltagere afsted. 

Kom forbi og sæt dit præg på studiet
MedicinerRådet giver pizza efter mødets afslutning. 

Vi ses på 1. sal i Studenterhuset onsdag kl 17.00
Læs mere på vores facebook-side ”MedicinerRådet ved Københavns Universitet” 
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Center for Periopera-
tiv Optimering søger 
medicinstuderende til 
forskning til start d. 1. 
august 2019
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde 
såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og 
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ 
Optimering (CPO). Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk 
forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne 
er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få 
tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper 
med problemer, der måtte opstå undervejs.

Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis 
kombineret med forskningssemesteret.
Vi tilbyder:
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i 
maj 2020
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i 
løbet af ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning
Vi forventer at ansøgeren:
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
- Er struktureret, dedikeret og flittig
- Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
- Er medicinstuderende på kandidatdelen
Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16
Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital
(www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger 
i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, 
hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.
Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.
com inden:
23. april 2019
Herefter afholdes samtaler i uge 18 efter nærmere aftale.
Yderligere information:
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
- Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
- Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Medicinstuderende til 
forskningsprojekt

Det autonome nervesystems påvirkning af 
blodsukkersvingningerne hos patienter med type 
1- diabetes.

Er du interesseret i at prøve kræfter med klinisk forskning? Er du klar på at arbejde sammen 
med andre motiverede medicinstuderende, læger og forskere på et spændende
projekt, der måske kan fører til mere forskning i fremtiden?
Så har vi jobbet til dig!

Vi søger forskningsinteresseret medicinstuderende, til at indsamle og behandle data på et
spændende forskningsprojekt Steno Diabetes Center Copenhagen i Gentofte.
Vi kan tilbyde medinddragelse i et spændende og energisk forskningsmiljø med fokus på
klinisk forskning inden for diabetes, og en stilling med stor fleksibilitet.
Som studerende vil du være medansvarlig for at rekruttere patienter til en unik kohorte
fokuseret på diabetisk neuropati og komplikationer hos patienter med type 1 – eller type 2
diabetes på SDCC.
Som medicinstuderende vil du også have mulighed for at arbejde med dit eget projekt, der
tager udgangspunkt i undersøgelser udført på projektdeltagerne i ovennævnte
screeningsstudie. Du vil skulle undersøge hvordan blodsukkersvingninger hos personer
med type 1-diabetes er forbundet til det autonome nervesystem.
Du vil gøre dette ved at måle døgnsvingningerne i blodsukkeret over 14 dage hos
personer med og uden autonom neuropati.
Projektet er igangsat. Rekruttering af deltagere påbegyndes ca. 1. juli 2019. Disse data vil
resultere i mindst en videnskabelig artikel, som vil kunne bruges som
semesterprojekt/kandidatprojekt eller som afslutning på et forskningsår.

Start på projektet forventes at være 1. juli 2019, eller snarest herefter efter aftale.
Projektvarighed: ½ - 1 år. Mulighed for forskningsår på fuld tid.
Ansøgningsfrist: 23. april 2019.
Løn: Fuld tid.
Speciale: Intern medicin, Endokrinologi
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til ph.d.-studerende 
Hatice Isik Mizrak, tlf. 30 91 33 15.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt maj måned.
Læs mere på nedenstående link.
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4959642

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 

Børneonkologisk laboratorium søger medicinstuder-
ende til et 1-årig skolarstipendiat (fra august 2019) 
Mhp et studie af medicinomsætning og toksicitet hos børn med akut 
lymfoblastær leukæmi (hyppigste kræftsygdom hos børn). Laboratoriet huser 
ca. 60 forskere/infrastruktur-personale.

Du vil lære om kræft hos børn, farmakologi, databaseopbygning, data-registrering samt 
dataanalyse.
Du læser medicin på kandidat-delen, er interesseret i forskning og motiveret for at lære 
programmering mhp modellering af data (i R).
Ansøgning inkl. CV og karakterblad sendes til:
Professor Kjeld Schmiegelow, BørneUngeKlinikken, JMC-4072, Rigshospitalet 
(kschmiegelow@rh.dk).
Ansøgningsfrist: 1-4-2019 kl 24

Medicinstuderende søges til journalgennemgang i 
forskningsprojekt, ca. 4 timer/uge, meget fleksible 
arbejdstider som du selv tilrettelægger. 

Vi søger en medicinstuderende der kan hjælpe os med at gennemgå elektroniske journaler, 
indtaste data i vores forskningsdatabase og hjælpe med den efterfølgende gennemgang 
og kontrol af databasen.  
Du skal være glad for at arbejde selvstændigt og have mod på at gennemgå eletroniske 
journaler og arbejde ”bag skærmen” med indtastning og databehandling. Du skal kunne 
starte arbejdet i foråret/forsommeren 2019. Arbejdstiden er ca. 4 timer per uge (gennemsnit) 
de næste 1-2 år. Arbejdstiden kan tilrettelægges efter hvad der passe dig bedst. Arbejdssted 
vil inkludere følgende hospitaler: Roskilde, Bispebjerg, Odense samt Århus. Du vil blive en 
del af vores forskningsgruppe og hvis det har din interesse kan vi hjælpe dig i gang med 
andre projekter i fremtiden. 
Løn iht. overenskomst. 

Om projektet: 
Lungekræft er den hyppigste årsag til kræftrelateret død. Det er afgørende at kunne tage 
en vævsprøve fra en mistænkeligt udseende svulst i lungen, for at finde ud af om det er 
kræft. Problemet er, at det er vanskeligt at tage en vævsprøve fra en lille svulst med en 
traditionel kikkerundersøgelse (bronkoskopi). Hyppigt må der derfor udføres yderligere 
en procedure, hvor man stikker en kraftig kanyle gennem brystvæggen ind i lungen (CT-
vejledt lungebiopsi). Dette indebærer en betydelig risiko for sammenklapning af lungen.
En helt ny type navigationsudstyr kaldet Elektromagnetisk navigationsbronkoskopi (ENB) 
har vist meget lovende resultater. ENB er en teknik, der minder om GPS-navigation til biler. 
ENB kan reducere behovet for CT-vejledt lungebiopsi.
Anvendelsen af ENB er så småt ved at vinde indpas i Danmark. Vi ved dog stort set intet om 
hvordan oplæringen bedst tilrettelægges. Med vores projekt ønsker vi derfor systematisk 
at optegne læringskurver og gøre resultaterne op for nye operatører. Målet er at kunne 
tilrettelægge formaliserede læringsprogrammer for ENB. 

For ansøgning og spørgsmål, kontakt: 
Læge, PhD.  Louise Tønnesen, louise.toennesen@gmail.com, 27268806
ansøgningsfrist 10. april 2019
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Medicinstuderende til forskningsprojekt

Diabetisk Neuropati og komplikationer hos patienter med type 1- eller 2 diabetes på SDCC
Er du interesseret i at prøve kræfter med klinisk forskning? Er du klar på at arbejde sammen 
med andre motiverede medicinstuderende, læger og forskere på et spændende projekt, 
der måske kan fører til mere forskning i fremtiden?
Så har vi jobbet til dig!

Vi søger forskningsinteresseret medicinstuderende, til at indsamle og behandle data på et
spændende forskningsprojekt i Steno Diabetes Center Copenhagen i Gentofte.
Som studerende vil du være medansvarlig for at rekruttere patienter til en unik kohorte
fokuseret på diabetisk neuropati og komplikationer hos patienter med type 1 – eller type 2
diabetes på SDCC. Deltagerne vil blive screenet med nye point of care devices, der ikke
tidligere er anvendt til diagnosticering af nerveskader.
Dine arbejdsopgaver vil inkludere rekruttering af forsøgspersoner og at udføre en række
fysiologiske undersøgelser, dette i samarbejde med projektets ph.d.-studerende,
seniorforskere og øvrige medicinstuderende.
Som medicinstuderende vil du også have mulighed for at arbejde med dit eget projekt, der
tager udgangspunkt i undersøgelser udført på projektdeltagerne i ovennævnte
screeningsstudie. Du vil, skulle undersøge sammenhængen mellem diabetisk neuropati og
komplikationer til diabetes. Disse data vil resultere i mindst en videnskabelig artikel, som
vil kunne bruges som semesterprojekt/kandidatprojekt eller som afslutning på et
forskningsår.

Start på projektet forventes at være 1. juni 2019. Projektet er igangsat.
Projektvarighed: ½ - 1 år. Mulighed for forskningsår på fuld tid.
Ansøgningsfrist: 23. april 2019
Løn. Fuld tid.
Speciale: Intern medicin, Endokrinologi
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til ph.d.-studerende 
Hatice Isik Mizrak, tlf. 30
91 33 15.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt maj måned
Læs mere på nedenstående link.
https://www.sundhedsjobs.dk/jobopslag/363597

Medicinstuderende søges til forskningsophold på 
kardiologisk afdeling, Holbæk Sygehus
Er du interesseret i kardiologisk forskning og kunne du tænke dig at få erfaring med 
forskningsmetodik?

Kardiologisk afdeling Holbæk søger en medicinstuderende til forskning indenfor 
hypertension og type 2 diabetes, i lav indkomst lande.
Formålet med dette 1 års projekt er at øge viden indenfor prævalens af hypertension, type 
II diabetes og kardiovaskulære sygdomme i de indiske landdistrikter ved brug af data fra 
200.000 mennesker, indsamlet ved årlige målinger. 
Derudover vil der være mulighed for at blive involveret i systematiske reviews af 
randomiserede kliniske forsøg omhandlende evidensen for behandling af hypertension, 
samt type II diabetes. Disse reviews er en del af et allerede igangværende Ph.d. projekt.

Den medicinstuderende vil arbejde tæt sammen med kardiologisk afdeling Holbæk, Ph.d. 
studerende Anupa Rijal, repræsentanter fra ”Lancet Commission on Hypertension Group”, 
samt repræsentanter fra Copenhagen Trial Unit.

Vi tilbyder:
Førsteforfatterskab på artiklen for det observationelle studie, samt medforfatterskab på 
flere artikler
Mulighed for præsentation af arbejde på både nationale/internationale kongresser
Involvering i flere forskningsmiljøer med mulighed for betalt klinisk ophold i Indien
Gode kontorfaciliteter
Mulighed for at udføre en del af arbejdet på kontor i København
Løn svarende til overenskomst for forskningshalvår, svarende til 10.000.- om måneden
Mulighed for at bruge publikation som kandidatopgave

Vi forventer:
Engagement og interesse i kardiologi
Evnen til at arbejde selvstændigt, såvel som arbejde i samarbejde med andre

Studerende der kan arbejde i et helt år, evt. kombineret med 5 semester (forskerperspektiv) 
prioriteres.
Motiveret ansøgning (max 1 side) + CV sendes til
Emil.eik.nielsen@gmail.com

Samme mail kan kontaktes for yderligere information og mere detaljeret forskningsprotokol.
Mvh Emil Eik Nielsen, Læge og PhD-studerende 
 
Primære vejleder: Professor Michael Hecht Olsen, Ph.d., Dr.Med - mho@dadlnet.dk

Immunsystemet og mikrobiomets 
indflydelse på risikoen for psykisk 
sygdom 
– Hvordan påvirker vagotomi og dermed mulig forstyrrelse af 
Microbiome-gut-brain axis risikoen for udvikling af psykisk sygdom
Stud.med. søges til forskningsår pr. 1. august 2019
Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt, der er velegnet til en egnet forskningsårs-
kandidat. 
Forbindelsen imellem gastrointestinalkanalen, dens mikrobiom og hjernen (Microbiome-
gut-brain axis) sker delvist via n. vagus. Hvad sker der med denne forbindelse og dermed 
regulering af hjernens funktioner, hvis n. vagus skæres over? Det har vi mulighed for at 
undersøge nærmere vha de danske landsdækkende registre. Forskningsprojektet vil 
undersøge sammenhængen imellem komplet eller partiel kirurgisk vagotomi og risikoen 
for efterfølgende at udvikle psykisk sygdom. Vagotomi er et kirurgisk indgreb, som tidligere 
blev anvendt til at behandle mavesår, men behandlingen er mere eller mindre udgået. Vi 
vil desuden undersøge, om ung alder ved vagotomi giver en yderligere forhøjet risiko for 
psykisk sygdom, idet det potentielt set kunne forstyrre hjernens udvikling. Studiet forventes 
publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter. 
Ud over dette projekt tilbydes der også tid til, at du kan få erfaring i et klinisk studie, hvor 
to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose 
eller førstegangs depression. 
Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver 
vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, 
og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø 
på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete 
Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning, og der er 
adskillige andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være 1. 
august 2019 og er som udgangspunkt finansieret, men vi forventer at der desuden ansøges 
om finansiering ved relevante fonde.

For yderligere information, kontakt venligst læge og ph.d.-studerende Sonja Orlovska-Waast 
(sonja.orlovska-waast@regionh.dk) eller forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen 
Benros (michael.eriksen.benros@regionh.dk). Ansøgningsfrist er d. 1/5-2019.

Onkologisk Klinik Rigshospitalet søger 
medicinstuderende til spændende klinisk projekt

Vi søger en dygtig medicinstuderende på kandidatdelen, som gerne vil lave klinisk forskning 
i et prægraduat forskningsår i projektet ”Effects of Cryotherapy on Objective and Subjective 
Symptoms of Paclitaxel-Induced Neuropathy in Patients with Early Breast Cancer:  A National, 
Multi-center, Randomized, Prospective Self-Controlled Trial”
Projektet 

Flere og flere overlever kræft takket være nye og mere effektive behandlinger med 
kemoterapi. Desværre har kemoterapi mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt, 
invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes 
livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskader opleves som følelsesløshed, smerter eller 
prikken i hænder og fødder.  Der er ikke nogen effektiv behandling, når nerveskaderne 
først er opstået.  Vores projekt går ud på at undersøge, om kemoudløste nerveskader kan 
mindskes eller undgås vha nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker' mhp at nedsætte 
blodomløbet i hænder og fødder og dermed beskytte nerverne. Undersøgelsen kan 
føre til, at lokal kuldebehandling med køle-handske/-sok vil blive indført som en del at 
standardbehandlingen, når patienter skal modtage kemoterapi for at undgå bivirkninger 
i form af nerveskader.

Publikationer 
Ambitionen er, at du vil få mindst 3 publikationer ud af de 12 måneder. Dette inkluderer 
en oversigtsartikel med dig som førsteforfatter samt medforfatterskab på to eller flere 
publikationer fra projektet. Derudover er der mulighed for yderligere medforfatterskaber i 
de projekter i vores forskningsteam, som du tager del i under ansættelsen.

Vi tilbyder 
•	 Forfatterskab(er) på videnskabelige artikler og mulighed for at skrive din 

kandidatopgave.
•	 Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam. 
•	 Træning i formidling af forskning på nationalt/internationalt plan samt deltagelse 

i konferencer.
•	 Selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder. 
•	 Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik og -etik. 
Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 15 Ph.D-studerende og flere 
medicinstuderende.

Vi forventer at
•	 Du er en arbejdsom og selvstændig studerende på kandidatdelen, som gerne vil 

lave klinisk forskning. 
•	 Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en integreret 

del af din hverdag.
•	 Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er ikke et krav.

Ansættelsesperiode og løn
Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.19 - 31.08.20 og kan kombineres med 11. semester 
forskningsophold. Arbejdet kommer til at foregå på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet.
Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned.  Vi vil sammen søge 
skolarstipendium til dig.

Ansøgningsfrist: 5. april 2019
Lyder det som noget for dig, skal du fremsende en motiveret ansøgning svt. ½ A4side og CV til 
læge, PhD, Maria Lendorf, Onkologisk Klinik 5073, Rigshospitalet, 
e-mail: maria.elisabeth.lendorf.02@regionh.dk
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 15. Ved spørgsmål kan du ringe på tlf. 26270898
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HUSK DEMONSTRATION D. 29/3: 
TRANSPORTREFUSION TILBAGE NU

NY TILLDSREPRÆSENTANT I FADL 

Navnet på specialet giver oftest et hint til, 
hvad det handler om. Det kan dog være 
svært at gennemskue, hvordan verdagen 
egentlig ser ud, når du har valgt dit speciale. 

Magasinet indeholder interviews fra alle 
danske hospitaler, som forhåbentlig kan 
være med til, at du kan træffe et endnu 
mere velovervejet specialevalg. 

Vi har forsøgt at tydeliggøre, hvad 
en karriere inden for et givet speciale 
indebærer mht. arbejdsopgaver og pres, 
men også hvad der har motiveret lægerne 
til at vælge netop deres speciale, og hvorfor 
de stadig brænder for det. 

Hent den nyeste version i FADL-huset 

”DE 39 SPECIALER” 

Tilmeld dig demonstrationen på vores Facebookbegivenhed
”Demo: Transportrefusion tilbage nu!”

Velkommen til FADLs nye tillidsrepræsentant Jakob Ohm. 
Jakob bliver en del af TR-gruppen, som er klar til at guide dig, 
hvis du har brug for hjælp. 

Kontakt tillidsrepræsentanterne hvis:

• Du har spørgsmål til overenskomst, arbejdsmiljø el.lign.
• Du er i tvivl, om du er blevet retfærdigt behandlet af 

arbejdsgiver.
• Du er i tvivl, om du får udbetalt den rigtige løn.
• Du er blevet indkaldt til en klagesamtale eller tjenestelig 

samtale, og ønsker råd og vejledning.  

Tillidsrepræsentanterne kan kontaktes på tillid@fadl.dk 
– og har selvfølgelig tavshedspligt.
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Du får en guidet tur på Sjællands Universitets-
hospital i Køge, hvor du kan møde undervisere 
og nuværende læger, som fortæller om de 
unikke uddannelses- og forskningsmuligheder, 
der er på Region Sjælland sporet.

Mød sygehusdirektør Niels Würgler, sund-
hedsfaglig chef Preben Cramon, SUH patientfo-
rum og studerende på Region Sjælland sporet. 

Invitation

Du får en rundvisning på campus og en sightse-
eing i Køge by med borgmester Marie Stærke.  
Vi slutter af med frokost og forskerdating på 
Restaurant Arken ved Køge Marina, inden bus-
sen kører retur til Panum.

Tilmeld dig allerede nu på  
ku-medicin@regionsjaelland.dk  
inden den 23. april 2019.

Kom med til Tour de Køge den 29. april kl 9-14:30
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Vil der på forsiden af lørdags trykte Ekstra Bladet være noget 
om x-Factor?

Hvor mange følgere har MOK på Instagram på mandag den 
25. klokken 17? (medicinermok)

Hvor mange læsere indsender svar på denne MOKSA?

MOKSA-SVAR
Herunder svar på sidste uges MOKSA. Vi har på redaktionen været meget uforstående over det minimale antal 
indsendte svar. Det er altså ægte IRL håndholdte bøger der er på spil i disse dage. Man mister 100% af de bøger 
man ikke konkurrerer om, du ved.

237 stk

Vinderen blev Louise Nielsen, da stjernerne talte særligt tydeligt gennem hende. Stort tillykke! Du kan 
komme fordi MOK i studenterhuset og modtage din præmie alle mandage mellem 16-20.

51.285 dkk

12:45

Nix

3 (!)
103

MO(K) anbefaler: loveisland
Jeg læser til eksamen i øjeblikket. Eller... Altså. Jeg har eksamener forude til op over begge ører, så 
jeg BURDE læse til eksamen. Jeg er dog blevet ramt lige i smasken af en overspringshandling så 
tillokkende at den selvkontrol jeg troede jeg besad har vist sig at være helt og aldeles ubrugelig. Jeg 
vil bare se reality-tv og jeg vil se det i 6-7-8 timer ad gangen. Love Island har besat både min hjerne 
og mit hjerte i en sådan grad at mine sansefagsundervisere højlydt ville råbe vagt i gevær hvis de 
var klare over tingenes tilstand. Nuvel, men nu nok om min ikke-eksisterende dårlige samvittighed. 
Jeg vil lige straks forklare dig hvorfor også du bør sætte dit liv på pause og kaste dig hovedkulds 
ud i ø-kulturen. MEN OBS: Det er altså den engelske udgave vi taler om!

Først skal du lige have lidt baggrundsinfo. Den britiske Love Island havde premiere i sin oprindelige version i 2005 som Celebrity Love Island, 
hvor alle deltagere var (mere eller mindre) kendte. Vi er ude i personligheder som Fran Cosgrave (tidligere Westlife-bodyguard) og Playboy-
modellen Colleen Shannon. Så faktisk ikke rigtig så særligt kendte overovedet. Det kørte kun to sæsoner i første omgang og var ikke en 
udpræget succes. Efter programmet havde ligget øde (hehe) i knap ti år så det dagens lys igen i 2015’s revival. Nyt logo, ny vært og normale 
mennesker frem for ukendte kendisser - mere skulle der åbenbart ikke til.

Princippet for programmet er simpelt: en gruppe singler sendes til Mallorca og skal så forsøge at finde ægte kærlighed blandt hinanden. Der 
er en gradvis hjemsendelse af enkelte deltagere og efterfølgende import af nyankomne så der er lidt variation i udvalget. Efter 8 uger er der 
en finale hvor seerne stemmer på deres yndlingspar, som så vinder £50.000. Genialt. Jeg har selv kun set fjerde sæson fra 2018 og mangler i 
skrivende stund kun at se det 57’enstyvende FINALE-afsnit. Jeg har sat mig selv på streng Love Island diet og vil se dette afsnit som en slags 
eksamensgave på torsdag. Programmet har udviklet sig gennem dets fire sæsoner, og har nu ramt et format, som jeg synes er helt ideelt. 
Nu har jeg jo haft mulighed for at binge’e hele sæsonen, men når det kører originalt, så sendes det næsten live. Næsten live idet hver aftens 
afsnit er en sammenklipning af den aktuelle dags begivenheder. (På nær søndag - der har alle fri.) Det giver en fantastisk kontinuitet og den helt 
særlige mulighed, at publikum kan interagere med hændelserne på øen: i 2018’s ånd er der nemlig en officiel app hvorigennem seerne løbende 
kan stemme på deres yndlings-par og parrene med de færreste stemmer risikerer at blive “dumped“ fra øen. Se’er-involvering er altså smart! 

En anden geni-streg fra programmet er dets omnipresente kommentator. Den 
skottiske komiker Iain Sterling tilføjer et fantastisk selvironisk lag til programmet 
idet han italesætter dets klichéer og smådriller deltagerne. Det er oprigtigt 
morsomt - både hvad han siger, men også det faktum at han siger det med 
den tykkeste skotske accent. Men hvad er det i virkeligheden der adskiller Love 
Island fra Paradise Hotel, Ex on the Beach, Temptation Island og de utallige andre 
programmer i samme format? Det er den gode stemning! Som ældste søskende 
i en skilsmisssefamilie er jeg en total sucker for god stemning og i Love Island vil 
alle virkelig bare hinanden det bedste. Der er sjældent noget med deltagerne skal 
stemme hinanden hjem - det klarer publikum jo - så de er alle investerede i hinanden 
og hjælper med at wing’e på kryds og tværs. Det er svært livsbekræftende.

Jeg skal som sagt se finalen på torsdag med mine gode venner Emil og Maria og jeg 
glæder mig helt vildt! Hvis du skynder dig kan du lige nå at være klar til at se med.

A
f: 

M
o 

/M
O

K
.re

d

Hvor mange studerende er i Lundsgaard til tiden når første 
semester har forelæsning om mave/tarm på mandag den 25. 
marts kl 12.15?

Hvor stor en omsætning vil Studenterklubben have lavet i 
denne uge? Søndag d. 17/03 til søndag d. 24/3)

Redaktionsmedlem Andreas sætter ikke noget vækkeur på 
søndag. Hvad tid vågner han?
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FAKTABOKS OM 
PSYCHO-CYBERNETICS

Vil du også hoppe med på bølgen omkrandsende alt det her “selvhjælp”? 
Så bringer vi i denne uge lidt info om psycho-cybernetics.

Psycho-cybernetics (1960)
Bogen der startede bevægelsen omkring psycho-cybernetics blev skrevet i 1960 af plastikkirurg Maxwell Maltz. Bogen, som 

kategoriseres under selvhjælps-genren, udforsker principper om kognitive adfærds teknikker. Fundamentalt består principperne i at forbindelsen 
mellem psyke og sjæl at være det essentielle element bag at opnå personlige mål. 
Bevægelsen er inspireret af Prescott Lewy’s teorier samt matematikeren Norbert Wiener (NW) og John von Neumann’s 
kybernetik.

Cybernetics
Cybernetics, eller kybernetik på god gammel dansk, er teorien om styring af mennesker med grundlag i feedback system. 
(se figur) Princippet bag kybernetik er af tværfaglig disciplin og blev udviklet i 1950’erne af NW med sammenfletning af 
informationsteori og generel systemteori. Grundlæggende drejer det sig om at output fra en del af et system virker tilbage på 
en andre del fra samme systemet. Heraf forstås både negativ og postiv feedback som vi kender dem fra for eks det endokrine 
system, med den regulerede utopi: homøostasen.

Selvhjælps princippet
Tilbage til Maxwell Maltz, amerikansk plastikkirurg (1899-1975). Maltz udviklede princippet bag psycho-cybernetics da hans patienter fortsat 
ikke var tilfredse med deres udseende på trods af kosmetiske indgreb. Han afhjalp dem gennem at få patienterne til at visualisere positive udfald 
for at i sidste ende nå det ultimative mål af selv-tilfredshed. Her lærte han vigtigheden bag selvbekræftigelse og indre syn, med sammenslutnign 
af sjæl og krop. I sidste ende omhandler det at et positivt indre også giver et positivt ydre syn. Det er derfor ifølge Maltz den indre attitude der 
vægter højest, og en persons ydre succes kan aldrig måle sig med den indre gode indstilling. 

For yderligere information, se her:
https://www.youtube.com/watch?v=PY-CF8t9mxA
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ER DU MOK’S NYE REDAKTIONSMEDLEM?
Det er nu du har muligheden for at være med i skolebladet.  Du tænker måske “Åh nej, jeg kan ikke finde ud 
af InDesign, Photoshop eller smarte forkortelser.” Fair nok, det kunne vi heller ikke. Det eneste vi kræver er, 
at du sender en mail til os hvor du skriver lidt om dig selv, hvad du er god til og hvorfor vi skal vælge dig. 

Men hvorfor skal du ansøge MOK?  Det er da enkelt. Det er pisse hamrende hyggeligt. 

Tager det ikke lang tid at lave sådan et fedt blad? Nja.. Du skal sætte din mandag af. Lidt ligesom at gå 
til fodbold. Eller syning. 

Hvem er med I MOK? “Se side 2”. Vi er 9 redaktionsmedlemmer: Anders, Alice, Albin, Andreas, Andrea, 
Johan, Mo, Sofie og Lukas. 

Er der nogen kriterier? Jep! Du skal kunne om mandagen. Fornavne der starter med A går rent hjem på 
denne redaktion. 

Hvis det lyder hyggeligt, så skynd dig at sende en mail til mok@MOK.dk. Deadline: 14. april!

Kæmpe knus 
Din MOK-redaktion 

NYT FRA STUDENTERKLUBBEN

Er du blevet læge i løbet af vinteren eller bliver du til 
sommer? Så vil vi rigtig gerne fejre dig til årets pumpefest. 

Det sker d. 22/6. Find eventet på facebook.

Husk vores (u)hyggelige event d. 12/4, hvor der er Panum 
Thriller. 

Vi gentager succesen fra sidste semester med 
backgammon og bordtennisturnering d. 15/4 kl. 17:30. 

Hvis du ikke er til bordtennis eller backgammon, spiller vi 
også en masse spil. Kom og vær med!

Studenterklubben lukker kl. 13 på fredag d. 29/3 grundet 
transportrefusionsdemonstrationen. Kom og gå med, 

kammerater!


