
* 
 M

ED
IC

IN
ER

ORGANISATIONERNES   *

K
O

M

MUNIKATIONSO

RGA
N

ÅRG. 51, NR. 30     22. MAJ 2019

MOK .dk

51
 å

rg
.  

•  
20

18
/2

01
9•

  I
SS

N
 1

90
4-

31
63

HERE COMES THE SUN
..ULLA ULLA..



          2     |     M O K

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:
Mo Haslund Larsen
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Sofie 
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1609 København V
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ONSDAG
MOK udkommer.
MR månedsmøde se s. 7

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG
Lukas laver et nødsnus til Andrea! 
Anders og Anders laver meme

SØNDAG
Andrea skal i kirke
HUSK AT STEMME TIL EU-VALG!

MANDAG
MOK deadline 12.00
SIDSTE MOK! Vi går på sommerferie! 

TIRSDAG
Alice savner MOK
Sofie skal i TKO...

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

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

Forniks holder månedsmåde og foredrag se s. 4
Anders og Andreas spiller fodbold

MOK TAGER PÅ MOK-TUR! 
Albin tager en lur med åbne øjne 

Anders Andrea Mo (ansv. red) JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin Gabriela Anders
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Valg er oppe i tiden
I disse tider er der stort fokus på valg. Der er nemlig først dømt Europa-parlamentsvalg, og lidt 
over en uge senere er der såmænd folketingsvalg. De helt store emner i denne omgang både i 
EP-valget og i særdeleshed folketingsvalget, må siges at være; udlændingepolitik, miljøpolitik 
og sundhedspolitik. De førstnævnte har fyldt meget her i de indledende runder af valgkamps-
dækningen, især med henblik på nyopståede partier, hvis eneste umiddelbare værdigrundlag er 
ovennævnte politiske temaer, men senere hen i debatten, skal vi nok komme til at snakke mere 
om sundhed. Og én af de helt store temaer omkring sundhed er det evige spørgsmål om penge 
og effektivitet. Vi har haft 2-procent kravet og supersygehuse, men det der kan være lidt sværere 
at gennemskue er, hvor meget sundhedsvæsnets budget skal vokse.

Penge er der aldrig nok af
I en artikel fra politiken1 i søndags, diskuterede sundhedsredaktøren med citater fra diverse 
aktører forholdet mellem stigende udgifter til medicin overfor de øgede midler regionerne tilføres. 
Dette forhold menes at være i ubalance således at det går udover personalet som oplever ’klinisk 
udbrændthed’. Sidste år fik regionerne f.eks. tilført 700 millioner kroner ekstra, på trods af dette 
rådet de kun over 0,2% mere efter at medicinudgifterne blev betalt. Budgettet blev endvidere 
påvirket af, at der efter betaling af medicinudgifterne, skulle bruges en lang række penge på 
øremærkede krav fra Christiansborg, som der skal hvert år. Dette resulterer i et sundhedsbudget 
som har svært ved at vokse i takt med, at vi skal kunne tilbyde det stigende antal patienter, den 
nuværende kvalitet og samtidigt have råd til nye behandlinger, nye supersygehuse, og nedsat 
personalestress. 

Ordiner 173kr penicillin, tak!
I 2007 blev der indkøbt sygehusmedicin af Amgros for 4 milliarder kroner og i 2018 var dette tal 
steget til 8,9 milliarder kroner. Udgiften til medicin er derfor helt sikkert steget, men til dagligt 
tænker vi ikke altid over, hvad det vi ordinerer koster. Jeg havde for nyligt fornøjelsen af, for første 
gang, at skulle redegøre i en time, hvorfor vi valgte det ene diabetespræparat fremfor et andet, 
og for første gang i min undervisning var bivirkninger ikke det eneste argument. Førstevalget 
efter metformin i Danmark er oftest et sulfonylurinstof (SU) som f.eks. Glimepirid, dette har en 
Pris DDD (Pris per defineret døgn dosis) på 0,64kr (2mg). I modsætning til dette vælger man 
en GLP-1 analog som Bydureon har denne en Pris DDD på 36,28kr.2 Et års behandling med 
GLP-1 koster således staten 13.060kr, hvorimod SU-behandling koster 230kr. Dette er desuden 
kun den umiddelbare prisforskel ved indkøb, og det er inden vi er gået i gang med at diskutere 
bivirkninger, tilskud, evt. indlæggelse, personaleløn osv. I Danmark alene skønnes der at være 
ca. 300.000 type-2 diabetikere, så det er ikke nogen nem problemstilling at have et samfund 
med fri adgang til medicinkrævende behandling.

Næste gang du skal til læge…
Vi skal alle forbi almen praksis på et tidspunkt enten i virke eller som patient. Om end medicinpris-
diskussion ikke kan stå alene i debatten om sundhed, er det muligvis noget, vi som lægestuderende 
sjældent diskuterer eller tænker på. I et land som Danmark, hvor man ikke skal købe sin egen 
NaCl ved indlæggelse, er det altid en sjov tanke, hvad det egentligt koster, at ordinere noget som 
læge. F.eks. kan en helt almindelig chlamydia-uretritis behandles med azithromycin 1000mg 
som engangsdosis, som fås i en 2-pakke til en pris af 58,75kr.3 Så næste gang du glemmer at 
bruge kondom, kan du takke det danske sundhedsvæsen for at du alligevel har råd til en kebab 
(som menu?) på vej hjem fra byen….

1: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7195398/Dyr-sygehusmedicin-%C3%A6der-regionernes-penge
2: https://www.medicinpriser.dk/default.aspx
3: https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7521#a380

Det sparsomme valg

Andreas \\ MOK-red
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Er du gravid - og har du lyst til at deltage i et spæn-
dende videnskabeligt studie?
Hvad er formålet med undersøgelsen?
Formålet med studiet er at foretage en grundig undersøgelse af, hvad der sker i kvindens 
krop i forbindelse med graviditeten. Under graviditeten ændrer kroppens biomarkører 
sig. Vi håber at finde frem til et mønster for disse ændringer. Hvis mønsteret brydes, kan vi 
måske opdage og forebygge komplikationer tidligere i graviditeten end i dag. Afdeling for 
Epidemiologisk Forskning på Statens Serum Institut rekrutterer gravide kvinder, som ønsker 
at deltage i dette forskningsprojekt.

Hvem kan deltage?
Du kan deltage, hvis du er mellem 18 og 33 år. Du skal være ved godt helbred og må ikke 
have kronisk sygdom og/eller bruge receptpligtig medicin. Du må ikke være blevet gravid 
som følge af fertilitetsbehandling. Og du må ikke være længere end uge 20 i din graviditet. 

Hvad skal der foregå?
Hver uge i graviditeten bliver der taget en blodprøve. Derudover vil vi i enkelte 
graviditetsuger indsamle urin og afføringsprøver. Derudover, vil vi på alle deltagere tage 
en blodprøve inden for et år efter fødslen. Vi tilbyder muligheden for at få taget prøverne 
på Statens Serum Institut eller i eget hjem.

Hvis du er interesseret i at deltage eller blot høre mere om projektet kan du kontakte 
studieleder Marie-Louise Rasmussen (tlf. 3268 8339), sygeplejerske Marie Josephine Høvring 
(tlf. 22291717, eller gravid@ssi.dk. Eller læs mere på www.ssi.dk/gravidprojekt

Vederlag
Du får et vederlag på kr. 3000,- for at deltage 
i projektet gennem hele perioden. Beløbet 
udbetales når dit undersøgelsesforløb er 
afsluttet. Hvis du ønsker at melde fra i utide, 
vil du få et reduceret beløb. Du kan også få 
dækket evt. transportudgifter.

Medicinstuderende søges til forskningsårsprojekt 
om forløb på tværs af sundhedsvæsnet for personer 
med allergiske sygdomme. 
Er du interesseret i klinisk forskning og dermatologi, allergi eller pædiatri? Vil du være med til 
at kortlægge forløbet på tværs af sundhedsvæsnet for personer med allergiske sygdomme?

Vi søger en engageret og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-
projekt under CAG Allergi (CAG – Clinical Academic Group) på Herlev og Gentofte Hospital. 
Målet er at få optimerede forløb på tværs af sundhedsvæsnet for personer med allergiske 
sygdomme. Til dette vil vi bl.a. vha. en spørgeskemaundersøgelse kortlægge det nuværende 
forløb for personer i alle aldre med atopisk eksem, astma, høfeber og/eller fødevareallergi. 
Derudover vil der også blive etableret en forskningsbiobank. Dine opgaver vil inkludere 
rekruttering af deltagere på de forskellige hospitalsafdelinger til spørgeskemaundersøgelsen 
og forskningsbiobanken inklusiv informere deltagerne skriftlig og mundtligt om projektet og 
notere relevante kliniske oplysninger samt rekvirering af blodprøver til forskningsbiobanken.  

Vi tilbyder:
Relevant klinisk forskningserfaring indenfor dermatologi, allergi og pædiatri. 
Mulighed for at lave eget forskningsprojekt inden for dermatologi, allergi, pædiatri eller 
almen medicin efter eget ønske.
Mulighed for at skrive en artikel under forskningsåret som første forfatter. 
Medforfatterskab på andre artikler, der bidrages til.
Stærkt fagligt netværk inden for flere specialer. 
Skolarstipendium på 10.000kr per måned i 12 måneder. Kan også kombineres med 5. 
semester kandidat.

Vi forventer, at du: 
Har gode samarbejdsevner og lyst til at være med til et projekt, der går på tværs af flere 
specialer.
Er medicinstuderende på minimum 1. semester kandidat.
Kan være her 12 måneder.

Startstidspunkt: Fleksibelt og aftales nærmere, men dog senest forår 2020.

Motiveret ansøgning og kort CV sendes til gitte.faerk@regionh.dk senest den 1. juni 2019.
Har du nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Gitte Færk
Læge og ph.d.-studerende
Hud- og allergiafdelingen
Herlev og Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
Gitte.faerk@regionh.dk 

PMS og PIPPI præsenter-
er: Spædbarnspsykiatri, 
hvad går det ud på?
Efter længere tids arbejde er det nu lykkedes 
Psykiatrigruppen for MedicinStuderende 
– PMS, og Pædiatrisk Interessegruppe På 
Panum Instituttet –PIPPI, at få stablet dette 
fremragende arrangement om spædbarns 
psykiatri på benene! 

Du har måske undret dig over hvornår og hvordan man bruger spædbarnspsykiatri, og hvad 
det i det hele taget går ud på. Svaret kommer til dette arrangement onsdag d. 29 maj kl 17.00. 
Til at komme og holde oplæg for os, har vores to grupper inviteret to børne/ungepsykiatere  
hhv. Anne L. Olsen speciallæge og overlæge på BUC Glostrup, og Martine I. Boyle som er 
uddannet læge og har været på afsnittet for spæd-og småbørn i et halvt år, som en del af 
hoveduddannelsen til børne- og ungdomspsykiater.
 
Oplægget kommer til at handle om hvordan hverdagen ser ud for en spædbarns psykiater. 
Herunder præsenteres nogle cases. Emnerne de to oplægsholdere vil komme ind på 
inkluderer hvilke patienter man møder, hvilke diagnoser der arbejdes med, samt hvilken 
behandling og forløb der laves med spædbarnet og barnets forældre.

Vi er helt vildt spændte på arrangementet og det håber vi også i bliver. Oplægget forudsætter 
intet erfaring med hhv. Psykiatri eller pædiatri og alle er meget velkomne til at deltage.

Der vil være lidt snacks, kaffe og drikkevarer til oplægget. 

For mere info, se facebook begivenheden. 

Månedsmøde om "Bevægeforsty-
rrelser - zebraer i klinikken"
Hvornår: 23. Maj kl. 17:15-20:15
Hvor: 13.1.61 Mærsk tårnet, Panum 

Kom til foredrag om bevægeforstyrrelser ved Annemette 
Løkkegaard, overlæge på Bispebjerg neurologisk afdeling, PhD 
og assistent professor. 

Når man siger bevægeforstyrrelser, tænker de fleste nok Parkinson, men bevægeforstyrrelse 
er et kæmpe emne, med mange variationer. Til dette måneds oplæg vil der derfor blive lagt 
vægt på alle "zebraerne", som vi også kan møde i klinikken. 

Lær hvordan du kan adskille og beskrive de forskellige sygdomme efter blot 45 minutter 
med Annemette. 
Herefter vil vi holde månedsmøde i FORNIKS, som alle er velkomne til at blive til. 

Det bliver død spændende, så tag din læsemakker eller andet godtfolk under armen og kig 
forbi til oplæg, kaffe, kage og efterfølgende månedsmøde sammen med alle os i FORNIKS. 

Vi glæder os til at se DIG! 
/ FORNIKS

Forskningsårsstuderende på kandidatdel søges til 
stort klinisk projekt med MR-diagnostik af kred-
sløbsændringer hos skrumpelever patienter 
Hvor:   Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital       
Hvornår:   01.08.19 eller snarest derefter
Løn og vilkår: Fuldtidsansættelse med løn og gerne i 10-12 måneder  
  (evt. kun 6 måneder)                     
Ansøgningsfrist:  20.06.18

Projektet kort: 
I samarbejde med verdens førende MR-centrer vil vi med nyudviklet MR-teknik og avanceret 
ekkokardiografi belyse kredsløbsforandringerne ved skrumpelever og dets følgesygdomme. 
Derudover er formålet med projektet at udvikle nye diagnostiske metoder til at identificere 
patienter, der responderer på behandlingen af deres kredsløbskomplikationer ved 
skrumpelever.

Dine opgaver: 
•	 Selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis efter oplæring og med assistance 
•	 Screening og inklusion af forsøgsdeltagere samt planlægning af projektbesøg
•	 Kommunikation og koordinering med de diverse samarbejdspartnere og patienter
•	 Registrering og indtastning af data
•	 Tid til at skrive artikel eller kandidatopgave

Hvad kan vi tilbyde dig:
•	 Veldrevet og spændende projekt med rig mulighed for at snuse til avanceret 

kredsløbsdiagnostik med MR-scanninger og ekkokardiografi
•	 Dejligt og stort forskningsmiljø med tæt samarbejde med de andre kollegaer på 

projektet og professor og vejleder Flemming Bendtsen
•	 Mulighed for kandidatopgave indenfor emnet og evt. artikel med dig som 

førsteforfatter
•	 Medforfatterskab på videnskabelig artikel i henhold til arbejdsindsats og evt. 

deltagelse til nationale og internationale konferencer

Vi forventer:
•	 At du er pligtopfyldende og har gode kommunikationsevner
•	 At du har lyst til at prøve kræfter med forskning og projektledelse

Interesseret eller har du spørgsmål?
•	 Ring/skriv gerne med spørgsmål og send en ganske kort motiveret ansøgning (½ side) 

med et kort CV (max 1 side). Samtaler afholdes i slutningen af juni eller efter aftale

Karen Vagner Danielsen 
Læge, ph.d. studerende
Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital
karen.vagner.danielsen.02@regionh.dk, Tlf. 38620449/22439449

ANNONCER   |     4
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Interesseret i global sundhed, pædiatri og obstetrik? 
Forskningsårsstuderende søges!
Vi søger en til to engagerede medicinstuderende til et helt eller halvt forskningsår. Du 
vil være tilknyttet et større forskningsprojekt omkring kvalitetsøgning af neonatalogi i et 
lavindkomstland.  
Projektet er et samarbejde mellem Enhed for Global Sundhed, BørneUngeKlinikken, 
Rigshospitalet og Public Health Laboratory, Ivo de Caneri, Pemba Island, Tanzania. Din 
nærmeste vejleder vil være læge og Ph.d.-studerende Charlotte Holm-Hansen. 

Projektet foregår på Pemba Island, Tanzania, som er en del af Zanzibar. Du vil her bo og arbejde 
sammen med Charlotte samt andre forskningsassistenter og lokale samarbejdspartnere.  

Du vil kunne få dit eget selvstændige projekt, som forventes at resultere i en videnskabelig 
artikel, som du ligeledes kan bruge til dit kandidatspeciale. Herudover vil du komme til at 
deltage i arbejdet omkring projektet, hvor du vil få erfaring med projektledelse, supervision 
og dataindsamling. Du vil blive grundigt introduceret til arbejdet inden afrejse samt ved 
ankomst, og du vil løbende blive superviseret af Charlotte. 
Du vil få mulighed for meget ansvar, så det er vigtigt, at du er klar på at tage udfordringer 
op samt er klar på at lære mange nye ting. 

Vi forventer:
•	 At du er kandidatstuderende
•	 At du er klar på at bo i Tanzania i minimum 6 måneder 
•	 At du har stor interesse for pædiatri, obstetrik og/eller global sundhed
•	 At du er udadvendt og ikke er bange for at tage ansvar
•	 At du kan starte til efterårssemestret(2019) og et år frem
eller
•	 At du kan starte til forårssemestret(2020) og frem til september 2020
•	 Tidsperspektivet samt start er fleksibelt, men vi forventer, at du kan være tilknyttet 

i minimum 6 måneder
•	 At du selv søger finansiering til rejse/leveomkostninger bortset fra logi

Vi kan tilbyde:
•	 Dit eget underprojekt, som ligeledes kan bruges til kandidatspeciale, og som kan 

bruges til artikel
•	 Medforfatterskab på de artikler, hvor du har bidraget, jævnfør Vancouver regler
•	 Erfaring i projektledelse og supervision
•	 Indsigt og viden indenfor forskning i lavindkomstlande
•	 Dybtgående indblik i pædiatri og obstetrik – uden dog at have behandleransvar
•	 Mulighed for at bo og leve i et lavindkomstland og opleve dette på tætteste hold
•	 Erfaring med implementeringsforskning
•	 Masser af ansvar under tæt og god supervision
•	 Betalt logi på Pemba Island
•	 Hjælp og vejledning til fondsansøgning
•	 Blive en del af Enheden for Global Sundhed, BørneUngeKlinikken, Rigshopitalet
•	
Det er et spændende og meget lærerigt projekt med mulighed for at komme helt tæt på 
forskning i ulande samt unik læring i pædiatri og obstetrik. Du vil samtidig blive en del af 
et internationalt forskningsmiljø, både på Pemba, men også i Danmark. 
Læringskurven vil være stejl, men din vejleder er med dig hele vejen.
Lyder dette eventyr som noget for dig? 

Så skriv en ansøgning på 1 A4-side og vedlæg dit CV til 
Tine Skytte Pedersen, medicinstuderende og nuværende forskningsassistent for yderligere 
information tine.skytte.pedersen.01@regionh.dk eller Charlotte Holm-Hansen charlotte.
carina.holm-hansen@regionh.dk
Ansøgningsfrist: 10. juni 2019

The Science & Health (S&H) Department at DIS - 
Study Abroad in Scandinavia is looking for a student 
assistant to work 8-12 hours per week beginning in 
April 2019. 
S&H develops and runs the four academic programs for American undergraduate students 
spending one semester at DIS Copenhagen. The student assistant would primarily work with 
the Medical Practice & Policy program (MPP), but also complete tasks for the department 
as a whole. The MPP program provides the course Human Health and Disease. This class 
is taught at Copenhagen hospitals by Danish doctors, assisted by medical students, and 
introduces the students to medicine by providing a broad overview, clinical skills training, 
and simulations. The students also embark on two trips to connect classroom teaching with 
experiences from professionals and to compare the health systems in different settings. The 
first trip is to Jylland and Fyn, and the second trip to other large European cities. 

Requirement:  
•	 Comfortable with spoken and written English and Danish, and studying medicine 

(enrolled in at least 4th semester)  

Desired qualities and skills:
•	 Organized with attention to detail and deadlines and comfortable with multitasking 

and task prioritization
•	 Clear and effective in written and verbal communication. Presentation skills are also 

beneficial  
•	 Well-versed in Microsoft Office Suite and Outlook

Tasks (including but not limited to): 
•	 Academic Study Tours
•	 Develop and maintain good relationships with academic study tour visits, especially 

in Denmark but also other European countries
•	 Work closely with the Study Tour Department to confirm all study tour logistics
•	 Co-lead study tours, as requested by supervisors and/or study tour department
•	 Other Academic Activities  
•	 Plan and present at orientations for the program and the study tours
•	 Escort students to various activities around Copenhagen e.g. activities at hospitals, 

field studies etc.   
•	 Facilitate Patient Trajectory Workshops
•	 General Office Administration
•	 Assist in editing and producing syllabi on Canvas (faculty and student information 

portal – “Absalon”)
•	 Maintain electronic archives, department files, and S&H contact database
•	 Arrange logistics for department events, including evening events, student 

orientations, faculty meetings, etc.

Workload 
While the tasks often vary, a large portion is from the semester preparation until return from 
the study tours; fall (August to mid-October) and spring (January to mid-March). There are 
rarely tasks in July. We estimate 15 hours per week during peaks, and down to 8 hours per 
week the rest of the semester. Often it is possible to work less around exams. Generally, 
hours are flexible, however, within normal office hours (Mon-Fri 7:30-17:30).   

If you desire to work in an international organization, integrating your medical knowledge 
and knowledge of the Danish health care system to provide a unique semester for American 
students, this job is for you. You will have the opportunity to improve the program, facilitate 
workshops, travel in Denmark and/or Europe and expand planning and organizational skills 
in an enthusiastic environment. 
  
Additional Information
For more information or to apply (CV and cover letter), please contact:
Philippa Carey, Science & Health Program Coordinator, pc@dis.dk, +45 3067 1003.

HÅNDBOLDTRÆNERE SØGES
KSI Håndbold på Nørrebro søger trænere til tre af vores damehold i hhv. kvalifikationsrækken, 
serie 1 og serie 2.
KSI er en studenterklub med super socialt klubmiljø og stolte traditioner for at deltage i 
fælles arrangementer på tværs af klubbens hold. Vores afslappede sociale miljø uden for 
banen er suppleret med en seriøs og sund træningskultur. Vi spiller håndbold fordi vi synes 
at det er sjovt, men vi gør det bestemt også for at vinde.

Hvis du er interesseret i at blive træner i KSI Håndbold, kan du kontakte vores formand 
Morten Moses på formand@ksihaandbold.dk.

Møde om Myalgisk Enchephalomyelitis 
Myalgisk Encephalomyelistis (ME) tidligere kendt som "kronisk træthedssyndrom" rammer 
ca. 14.000 danskere.

ME Foreningen erfarer fra patienter og kontakt med læger på Lægedage i Bella Center, 
hvor vi hvert år har stand, at der blandt yngre og nyuddannede læger er meget begrænset 
viden om ætiologi, sygdomsforekomst, årsag og ikke mindst behandlingsmuligheder i ME.

Netop de sidste 5 år strømmer omfattende forskningsresultater ud fra Stanford, Columbia 
og Harvard Universiteternes Forskningsklinikker, som afdækker ME som en alvorlig, kronisk 
multisystemsygdom, der rammer flere af kroppens systemer.

I ME Foreningen syntes vi det er vigtigt, at hente så meget evidensbaseret viden som 
sygdommen til Danmark som muligt. Ikke mindst efter folketingets beslutning 14.marts i 
år, hvor ME blev udskilt fra de såkaldte "funktionelle lidelser" af et enigt folketing.
Vedtagelsen betyder, at sundhedsvæsnet skal ændre tilgang til ME; herunder indhente 
viden om forskning og behandlingsmetoder fra andre lande. Arrangementet er derfor en 
god mulighed for at danne sig et overblik over sygdommen.

Det er derfor lykkedes os at skaffe CEO Linda Tannenbaum fra Open Medicin Foundation i 
USA til Danmark søndag d. 2. juni i Valby Kulturhus. 

Open Medicin Foundation rejser midler globalt til avanceret biomedicinsk forskning i ME. 
De har 2 forskningsprojekter i USA med 3 nobelprismodtagere om ME og senest har de 
åbnet et forskningslaboratorie på Uppsala Universitetshospital under prof. i kemi Jonas 
Bergquist, der forsker i biomarkører i spinalvæsken hos ME.

Vi håber arrangementet har MOKs interesse og glæder os til at byde velkommen til MOKs 
læsere i Valby Kulturhus.

Er man medicinstuderende/læge deltager man  gratis.
Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej
Tid: 2.6.19 kl. 14 -16.00
Arrangør: ME Foreningen, www.me-foreningen.dk

GAME OF THRONES - VALG EDITION

ZZZZENIA STAMPE HAR LAVET EN VALGVIDEO 

DER ER SÅ CRINGE AT MOK-REDAKTIONEN 

IKKE HAR KUNNET SE DEN FÆRDIG. 

HVIS DU KAN SE DEN FÆRDIG VIL VI GERNE SPOILES

HVAD ENDER DEN MED??



#DHL2019
FADL løber igen i år med til DHL i Fælledparken!  

Sidste år var vi over 100 løbere ude på ruten og endnu flere til løbefesten efterfølgende. 
I år er datoen fredag d. 30. august, og igen i år er der lækre løbetees, mad og mulighed 
for at købe øl og sodavand i baren efterfølgende. 

Følg med på Facebook, hvor vi løbende opdaterer om eventet. Det er også her, der 
kommer information om tilmelding men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Vi glæder os til at se jer til endnu en god løbefest!

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk

VIDSTE DU, AT... du godt tage lægevikariat før 8. semester, så længe du har en 
dispensationsaftale? Kontakt TR på tillid@fadl.dk – de har tavshedspligt.

TILLID
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M E D I C I N E R R Å D E T    Næste MR-møde: 

Det kliniske rejsehold

De kliniske på kandidaten er en af grundstenene i vores uddannelse, men hvad skal der egentlig til for at de forbliver relevante, god kvalitet 
og ikke mindst spændende? Det er (desværre) ikke Fischer og co. der har efterforsket den perfekte opskrift, men derimod en gruppe af 
dedikerede professorer og studerende fra MedicinerRådet der rejser rundt til alle afdelinger i region Hovedstaden og region Sjælland der 
har klinikophold på 7. og 8. semester. 
Ideen opstod hos Institut for Klinisk Medicin i forbindelse med den nye kandidatordning i 2015, da der blev skåret i klinik ugerne. Hvordan 
kunne vi sikre os at de uger så var bedst mulige? 
Det kliniske rejsehold hedder holdet og selvom vi på ingen måde har svaret på det perfekte klinikophold, har vi dog rigtig stor hjælp, nemlig 
fra alle jer! Inden hvert møde går vi ind og kigger på evalueringerne af den givne afdeling og ser hvilke problemer der kunne være, og hvilke 
steder afdelingen går forrest og kan være et forbillede for andre. Afdelingen evaluerer også selv og kommer med de udfordringer der kan 
være bureaukratisk, tids eller pengemæssigt, samt hvilke ting de synes kører på skinner eller vi som studerende mangler at have lært inden. 
Derefter tager vi ud til afdelingen, 2 professorer og 1 studerende typisk, og igennem et 3-4 timer dialogbaseret møde finder vi frem til 
mellem 2 og 4 fokuspunkter som afdelingen især kan arbejde videre med, og vi tager hjem med inspiration til instituttet, studienævnet, 
fakultetet og de andre afdelinger. 
I slutningen af det her semester har alle +60 afdelinger med medicinske og kirurgiske ophold haft muligheden for et møde. Om det har 
været en succes, kan vi først se om et par semestre, men det har uden tvivl været utrolig lærerigt at se hvad forskellige afdelinger tumler 
med og hvad studerende egentlig vægter højest når vi er i klinik. Derfor fortsætter vi næste semester med de anæstesiologiske afdelinger 
og på længere sigt følger de resterende kliniske ophold på kandidaten.
Har du lyst til at være med til at præge de kliniske ophold og det kliniske rejsehold? Så tag med til et medicinerråds møde og hør mere! 
Næste møde er på onsdag d. 22/5 kl 17

MedicinerRådet  //  Annarita, 8. semester

Betalingsannonce

Lyt til læ
gen

Nyt fra studenterpræsten og 
StudenterMenigheden i København - SMiK
Kære studerende

Nu nærmer eksamenstiden sig. Jeg oplever, at mange studerende er 
stressede, de fleste mere op til eksamen. Medicinstudiet er hårdt, og der er 
ikke meget plads til mentale problemer og forstyrrelser. Alligevel kan det 
ramme alle!

Det er godt at gøre noget ved det, når man har problemer. Det er min 
erfaring, at man meget sjældent  kommer videre ved selv at spekulere. 
Nogle gange kan det være svært at tale med familie og venner. 
Du kan tale med studenterpræsten – jeg har udvidet tavshedspligt. 
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.

Kommende arrangementer

Mindful morgenstund for studerende ved studenterpræst Camilla og 
mindfulness-instruktør Maja
Føler du dig stresset over de kommende eksaminer? Eller kunne du 
blot tænke dig en rolig start på dagen? Hverdagen som studerende kan 
undertiden afføde uro i krop og sind. Hvis du kan genkende det, så kom og 
prøv en mindful stund i kirken! Det varer 30 min. og efterfølgende serveres 
en let morgenmad til dem, som har tid og lyst.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 8.30. De næste datoer er 14. og 28. 
maj.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - 
Nørre Campus

22. maj
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MOK’s KITTELKORT
ANAM-NAM-NESE

INDLEDNING
Kom med et kvalificeret gæt på, hvad patienten kunne fejle. Du 
ved jo intet om vedkommende og det ville være psykopat sejt om 
du gættede rigtigt! Skriv det ned.  

ALLERGI
Overvej om du kunne være allergisk overfor patienten. Mange 
patienter medbringer pollen, silikone og andre agenser, som giver 
anledning til overfølsomhedsreaktioner hos dig!

TIDLIGERE
Har du evt. mødt patienten før? Måske i klubben? Nogen kendte 
sygdomme? Nogle du selv kunne have givet videre til patienten - i 
klubben?

DISPOSITIONER
Arv og risikofaktorer. Er patienten i din familie? Indled den 
objektive undersøgelse med at afklare de testamentielle 
omstændigheder med patienten. 

MRSA-SCREENING
Hospitalsindlæggelse på antarktis eller Dronning Ingrids hospital 
indenfor de seneste 66 år? Kontakt med nogen, som har været i 
kontakt med nogen, som kender nogen, som har kendt nogen, 
som kender en gris.

AKTUELLE
Tjek din newsfeed på din iPhone. Patienten har typisk allerede 
set morgennyhederne og har totalt styr på ALT hvad der sker i 
kongeriget. Som læge/ligegyldig stud.med. viser du autoritet og 
overblik, hvis du kender vindhastigheden. 

ØVRIGE ORGANSYSTEMER
Løft dynen. Ser det underligt ud, så kaldt på sygeplejersken (eller 
hiv i snoren inden du forlader stuen)

SYSTEMATISK IQ(G)-GENNEMGANG
RYTME:
Minder rytmen mest om “despazito - den der med Bieber” (1 point) 
eller “Titanic - med Celina Dion?” (2 point)

FREKVENS:
Undersøg stuen for en gammel radio. Findes den ikke, så forlad 
stuen igen. Ellers; tændt for den. Find så printeren og udskriv 
EKG’et, eller tegn det. Forefindes et LGBTQ-kompleks? Hvis ja: (2 
point)

INTERVAL:
Er afstanden mellem LGBTQ-kompleksets takker identisk for alle 
patienter på stuen? Kontakt da sygehusets immam (til nøds præst). 
Er der stadig lighed efter religiøs intervention? Hvis ja: (1 point)

P-TAKKER:
P-takker i II større end 0,12 sek (3 små tern) evt. bifide: ve. atrial 
hypertrofi. Reponér da hjertet. 

Q 
    +

= Søg 
personalestue

I  S  B  A  R

AKUT HJERTE- LUNGE REDNING
1. Er patienten død? Hvis ja, så læg dine læber 
om patientens læber.

2. Råb panisk efter hjælp - måske er der nogen  
der hører dig.

3. Meld dig til at hente hjertestarteren.Således 
overlader du ansvaret for patienten til en anden 
- hvis der er en anden.

*Klip dine ynglingskittelkort ud og kom dem i dit kittelkort, i din kittel. 
Men lad da aldrig nogen låne dit kittelkort! 

I  S
    B  A  R

ISBAR - der er ikke nogen der kan huske hvad det betyder

Af Lukas
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Der er omkring 7.000 danskere der anvender dansk tegnsprog. Til sammenligning er der på verdensplan estimeret 
500.000 mennesker der benytter sig af amerikansk tegnsprog.
Yep, du læste rigtigt. Dansk Tegnsprog og amerikansk tegnsprog - Ikke internationalt. Har tanken strejfet dig om at lære 
tegnsprog, for at kommunikere med døve verden over, så må jeg altså skuffe dig her: Hver kultur har sit eget tegnsprog. 
Det skyldes, at tegnsprog opstår omkring en kultur på samme måde som dansk også er opstået omkring den danske 
kultur. Forklaret på en anden måde, så vil en gruppe mennesker altid forsøge at kommunikere med de midler de har. For 
hørende sker det vha. af et oralt sprog. For døve sker det i overvejende grad vha. tegnsprog. Men hvad er så forskellen 
mellem forskellige landes tegnsprog? Og hvordan kan der være så stor forskel i forskellige håndtegn? 
MOK giver dig her en lille guide:

Er der et internationalt tegnsprog?
Her må jeg igen skuffe dig og svare: nej. Der er findes dog internationale tegn. Forskellen ligger i, at internationale tegn 
ikke kan anvendes til at tale om abstrakte emner i samme omfang som et nationalt tegnsprog kan. Årsagen til dette er, 
at internationalt tegnsprog er skabt af en international kommission nedsat af døve fra en række lande. Internationalt 
tegnsprog har desuden ikke sin egen grammatik eller et faste tegn for ord. Det baserer sig i højere grad på gestik og de 
døves egne nationale tegnsprog. Omkring 70 % af de tegn, som hyppigt anvendes er dog hentet fra amerikansk tegnsprog. 

Har du lyst til lege lidt med nogle tegn? Så har du mulighed for det på isld.eu (de har en app!). Er du mere til dansk 
tegnsprog, så tjek tegnsprogsordbogen på tegnsprog.dk eller i deres app ”TegnApp”.

Ordbog over dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog har som alle andre sprog sin egen grammatik. Til forskel fra andre sprog er det ikke et standardlieret 
sprog. Der findes forskellige tegn for forskellige ord – og ikke alle disse tegn er samlet i en ordbog. Det betyder, at der 
bruges forskellige tegn for trivielle ting, som ikke alle døve kender til. Og der er en del generationsforskelle inden for 
tegnsprogsbrugere, idet ældre døve bruger enkelte andre tegn for bestemte ord end yngre døve. Fx bruger nogle ældre 
døve et andet ord for æbleskiver end unge døve bruger. Tegnene er dog en del af dansk tegnsprog (hvis ikke de er 
selvopfundne). At man ikke har en ordbog over alle danske tegn, skyldes at man først sent er gået i gang med at forske 
i dansk tegnsprog. 

Oralisme
Fra slutningen af det 19. århundrede og frem til 1960’erne var tegnsprog set skævt til i dele af europa og i USA. Dette kom 
til udtryk i form af en pædagogisk strømning kald oralisme. Oralisme opfatter tegnsprog som ”en hovedpude for døve”, og 
mente at det var bedre for døve at være omgivet af det talte sprog. Døve skulle nu derfor ikke længere anvende tegnsprog, 
men forme ord med munden samt anvende et opfundet system kaldet Mundhåndsystemet. Mundhåndsystemet består 
af 16 håndstillinger. Ved brug af disse kan døve gengive de bogstaver, som man ikke kan se, hvis man forsøger at gengive 
dem med munden. Mundhåndsystemet er stadig i brug i dag blandt ældre døve. 

Døvblinde anvender også tegnsprog
Tegnsprog for døvblinde kales taktilt tegnsprog. Her udfører afsenderen tegnene i modtagerens hænder. Den døvblinde 
kan selvfølgelig . Døvblinde benytter sig desuden af haptiske signaler. Haptiske signaler er tegn på skulderen, overarmen 
eller ryggen. Ved hjælp af disse kan den døvblinde bl.a.få beskeder fra sin tolk om en tredjeparts kropssprog uden at 
afbryde samtalen.

 

Tegn med MOK!

G
abriela M

itriu
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Folketingsvalget nærmer sig, og et af de vigtigste 
punkter på dagsorden er som altid sundhedspolitiken. 
På MOK har vi kigget partiprogrammerne igennem og 
forsøgt at fremhæve de enkelte partiers mærkesager 
inden for sundhedspolitiken.  

En ting står fast: Hvis man skal tro partiernes egne 
hjemmesider, går alle folketingspartierne ind for et 
godt og velfungerende sundhedsvæsen, hvor sygdom 
forebygges, patientsikkerheden øges, ventelister 
reduceres, unødig bureaukrati fjernes og hvor der 
er mere tid til mødet med patienterne. Så der burde 
være grobund for nogle gode tværpolitiske aftaler, om 
et styrket sundhedsvæsen. Det er jo sød musik for en 
kommende læges ører, så ligegyldigt hvordan valget 
ender, vil vi fejre det her på redaktionen. 

Enhedslisten:

Ønsker at styrke sundhedsvæsenet med flere investeringer og flere 
hænder. Investering i ansatte vil gøre sundsvæsenet et bedre sted at 
være, med løsning af opgaver i nærmiljø hvis muligt, og kompetent 
specialistbehandling på sygehusene.
Der skal prioriteres forebyggelse af sygdom med KRAM-kriterierne i fokus.
Enhedslisten ønsker gratis tandpleje til alle og mere fokus på psykiatrien. 

Socialistisk Folkeparti:

Af konkrete tiltag vil SF indføre gratis tandpleje for de 18-25 
årige, udsatte og ældre borgere med lav indkomst, samt gratis 
psykologhjælp til unge.
SF har relativt meget fokus på psykiatrien i deres sundhedsudspil, 
hvor de vil oprette flere sengepladser. Desuden vil vil de have et 
større fokus på alternativer til psykofarmaka.
Dertil ønsker de flere sundhedsplejerskebesøg til småbørn, mere 
sundhedspleje til udsatte familier, tidlig og opsøgende indsats 
over for udsatte borgere i særligt belastede boligområder og 
jordemoderbesøg på arbejdspladserne.

Socialdemokratiet:

Vil indføre en tjenestepligt for nyuddannede læger i 
almen praksis i lægedækningstruede områder.
De ønsker at uddanne 1000 flere sygeplejersker.
Socialdemokratiet vil flytte mere af behandlingen væk 
fra hospitalerne, til lokale sundhedshuse og almen 
praksiserende læger
De desuden vil oprette flere nærhospitaler. I dag er 
der 55 sygehuse i hele landet, modsat 80 i 2009. Der 
uddybes ikke konkret hvor mange der er snak om, men 
Mette Frederiksen udtaler sig til DR om at de forestiller 
sig mere end 10.

Alternativet:

Vil reducere dokumentations- og kontrolkrav i sundhedsvæsnet.
De ønsker al unødvendig medicin væk samt at undersøge nye og 
alternative metoder.
En stor del af deres sundhedspolitik bygger på forebyggelse, især 
via nudging, som f.eks at tilpasse afgiftsniveauer på varer, baseret 
på hvorvidt de er sunde eller ej.
De ønsker et konkret forslag om gratis prævention og trivsels 
samtaler med unge.

SUNDHEDSPOLITIK I 2019



Radikale Venstre:

Radikale Venstre vil oprette flere pladser på lægestudiet, samt gøre det 
lettere at hente udenlandsk arbejdskraft for at afhjælpe lægemanglen.
De ønsker ikke at nedlægge regionerne.
De vil indføre gratis psykologhjælp til alle unge.
De ønsker flere alternativer til medicin, så mindfulness og terapeutiske 
programmer kan supplere eller erstatte medicin i overgangen fra 
behandling til hverdag.

Venstre:

Venstre fremlagde i foråret deres sundhedudspil der blandt andet indeholder 
følgende punkter:
•	 Venste vil forpligte sygehusene til  at henvise patienter til 

privathospitalerne, hvis de ikke kan overholde behandlingsgarantien 
på 30 dage.

•	 Regionerne skal nedlægges ved udgangen af 2020. Altså er der mere 
central statslig styring af hospitalsvæsenet, som blandt andet indeholder 
en politisk udvalgt bestyrelse der skal adminstrere økonomien i 
sundhedsvæsnet

•	 Venstre vil uddanne 2000 flere sygeplejerske fra 2019-2022

Liberal Alliance:

Patienten skal selv kunne bestemme hvilket, både privat eller 
offentligt, sygehus man vil modtage behandling på, både i DK og 
udland. Differencen skal dog betales selv.
LA ønsker mere samarbejde på tværs af faggrupper, hospitaler og 
regioner med bedre ledelse og arbejdsgange.
Kommunerne skal være bedre til at overtage det videre forløb 
for patienterne, hvor LA mener at især de ældre er indlagt for 
længe på afdelingerne. Mere målrettet medicin, behandling, og 
patientinddragelse vil forbedre behandlingen og udnyttelsen af 
ressourcer.

Dansk Folkeparti:

Dansk Folkeparti skriver at de vil have et sundhedsvæsen i verdensklasse, 
og på sigt komme af med alle ventelister i sundhedsvæsnet. 
Hjemmesiden er ikke spækket med detaljer, men vi har udvalgt det 
mest konkrete: 
•	 DF vil have have en 8 ugers ventelistegaranti
•	 DF vil sikre at der er dækning med skadestuder og vagtlæger i 

hele landet
•	 DF vil tilføre ressourcer til sundhedsvæsenet (uden at specificere 

hvor meget)

Det Konservative Folkeparti

Konservative ønsker at uddanne 100 flere praktiserende 
læger i 2020, til sikring af at alle familier får deres egen læge.
De vil indføre et fælles IT-sundhedssystem som er nemt 
at benytte i stedet for de fire forskellige løsninger der er i 
Danmark for nuværende.
De går ind for et danskt børnehospice, ved årlig donation 
til Lukashusets Børne- og Ungehospice samt sikring af 5 
millioner årligt til at drive og oprette hospicepladser til børn 
i Vestdanmark.  

Cigeratpakkeindekset:

Prisen på en pakke cigeratpakke har været 
op til debat. Nogle vil hæve afgifterne så 
færre vil ryge. Kritikken på dette går især 
på at det vil ramme socialt skævt, da rygere 
er overrepræsenteret i lavindkomstgrupper. 
Her er en rundspørge fra DR, der har været 
gennem MOK’s lækre grafikmaskine. 
Venstre og Socialdemokraterne er ikke 
kommet med noget specifikt prisniveau, 
men begge partier vil hæve prisen.
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