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Vind FADLs Forlags patologi-bog.
Pris: 1.099,95,-

Hvad er det GULE ord?!

Send dit svar til MOK@MOK.dk eller i en 
besked paa FACEBOOK!
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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:
Mo Haslund Larsen
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Sofie & Anders

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.
SAKS foredrag om kønsskifteoperation - side 4

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Vi ved ikke rigtigt hvad der sker i dag

SØNDAG

Sexexpressen aktionsdag - se side 4
Helle fylder ca 60

MANDAG

MOK deadline 12.00
Univalget starter kl 12!

TIRSDAG

Chokoladeboller! Se side 7

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Alice tager til Grønland
Temaften ved SMiK - se side 4
Pusterummet Torsdagscafe - se side 5

MOK fernisering!
Johan spiser sin lidt for gamle blodpølse
Lukas skal i bøssebyen med Kasper

Anders Andrea Mo (ansv. red) JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin Gabriela Anders

Basisgruppens fulde navn: 
Panum Surfers 
Basisgruppe forkortelse: 
PS 
Hvor kan man finde info om os?
På facebook gruppen: 
PS - Panum Surfers (tidligere MIKS) 
Vi har ydermere en facebook side som hedder: 
PS - Panum Surfers 
Fast månedsmøde: 
Vi har ikke nogen fast dato på vores månedsmøder. Men stræber efter at ligge dem 
først i måneden. 

PS - Panum Surfers er et kitecommunity for både erfarne og dem der gerne vil lære 
kitesurfing. Gruppen er primært for studerende, men alle er velkomne! 

Som medlem i PS får man:
- Hjælp til at komme i gang med at kitesurfe og vælge det rigtige udstyr!
- Rabat på udstyr og kurser 
- Leje af udstyr til billige penge 
- Masser af hygge 
-Fællesarrangementer: Strandgrill, film-aftener, hytteture, tur til kabelparken 
- Tips og tricks til at komme videre uanset hvorfra man starter
- Fede ture på vandet og rig mulighed for carpool til 
surfspots 

Derudover laver arrangere vi Panums surfturen som finder 
sted i januar. 
Vi har pt omkring 25 aktive medlemmer. Men der kommer 
konstant flere til. 
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”Det er bare en virus” 
Af Prof. Anders Fomsgaard
MOK-redaktionens første møde med Professor Anders Fomsgaard, var da vi modtog ”Det er bare en virus” i postkassen, og 
blev inviteret til bogens release-party. Anders er forfatter af bogen, overlæge og forsker på Virus og Mikrobiologisk Afdeling ved 
Statens Serum Institut. MOK’s Sofie og Alice takkede ja til invitationen, og i en gymnastiksal på Statens Serum Institut blev vi 
inddraget i Anders’ nuancerede univers.

Anders fik aldrig helt afsluttet sin hoveduddannelse i mikrobiologi på grund af forsknings-forpligtelser. Aligevel er han endt 
som professor i Infektionsmedicin. I gymnastiksalen, som vrimlede med Anders’ gæster fra mange forskellige steder på 
kloden, var hovedpersonen eftertragtet og vores ultra korte interview mundede ud i at Anders naturligvis skulle videre 
til andre forpligtelser.

Vi blev fint forplejet under seancen, og stod med et glas champagne under Anders’ takketale, og lyttede til ham fortælle 
om en god ven, Hanne Vibeke Holst, hans parisiske band og den gang han erhvervede sig et par cowboy-boots. Fun-
fact: Anders Fomsgaard er inspirationen bag Palle Nordby, en person som figurerer i Holsts værk ”Som Pesten”.  Det var 
spændende at høre Anders tale om hans rejse for at nå frem til udgivelsen af denne bog, og MOK’s repræsentanter blev da 
også omtalt i talen, som værende fremtidens eventuelle virusforskere og fik en lille klapsalve med på vejen. Det blev Sofie 
og Alice meget beæret over.

Bogen ”Det er bare en virus”, er Anders’ første udgivelse indenfor skønlitteraturen, men langt fra første publikation der er 
faldet af tasterne. 
Da vi mødte Anders, bad vi ham forklare hvad bogen gik ud på med hans egne ord. ” Tanken bag Det er bare en virus var at 
skrive en lærebog som ikke er som alle andre. En bog til alle slags mennesker.”  
I bogen hører vi om Anders’ karrierevej, og bliver introduceret til hans rejse ind i virussens forunderlige og 
mikroskopiske verden. Rejsen startede i starten af HIV-epidemien i 80-90’erne førte Anders til USA som forsker 
indenfor sin karrieres store kærlighed.

Vira, virusser eller virus? Hvordan man flertals-konjugerer virus omtaler Anders allerede i starten, og bruger selv bare 
”en virus, flere virus”. De forskellige virus er i bogen inddelt i menneskelige egenskaber med henblik på Anders’ personlige 
møder med virus og hvordan disse tænker og opfører sig. Med Anders’ mangeårige virus-erfaringer, udviser han i bogen ikke 
blot en grundig klinisk viden om de forskellige virus, men også en dybere forståelse af virus’ evolution og tilstedeværelse i 
verden. På trods af virus’ truende eksistens siger Anders selv om virus: ”Vi skal alle kunne være her”. Det er tydeligt, at 
Anders er en spændende person med mange bolde i luften og også det er der plads til i den selvbiografiske måde han 
skildrer virus på. 

Vi fik et kort ord med Anders’ kone, Marianne, som lagde vægt på Anders’ ønske om at redde menneskeheden 
fra at gå under på grund af en ny mutant virus. Intet mindre. I bogen kan man også læse om Anders’ mange virus-
vaccinations udviklinger, så en hel del af vejen er han da nået frem til det han ønskede.  

Alt i alt er ”Det er bare en virus” en underholdende og inspirerende lærebog. Ikke nødvendigvis i den 
klassiske forstand med virus’ mikroskopiske egenskaber og længde i nanometer, men den kobler 
læren om virus op på personlige anekdoter og gør måske livet nemmere for dig, der ikke synes 
lærebøgerne er det nemmeste læsestof. Relevant for os medicinstuderende giver den en god 
skildring af virus i form af genkendelse af patienter, mønstre ved sygdomsudspil og klassiske 
patientbilleder. Det er en bog for alle og enhver med interesse i virus, men især en spændende 
fortælling om en alternativ karrierevej indenfor vores fag.

Til sidst, men ikke mindst, bad vi Anders komme med nogle ord til stud. med’ere i bred forstand, og 
især lagdes der her vægt på, at så længe man går efter det som virkelig interesserer én, skal det hele 
nok lykkedes. Det kan være et speciale, eller et nichearbejde man interesserer sig for, og ”Det er bare en 
virus” er en fin fortælling om det alternative karriereforløb man kan have som læge. Anders Fomsgaard 
sluttede af med de gyldne ord: ”Follow your heart.” og MOKs reportere gik hjem efter en hotdog, et par 
glas champagne og en vellykket aften.

Af Alice og Sofie / MOK-red
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PMS månedsmøde december - Akut Psykiatri
Hvad gør man når behovet for psykiatrisk hjælp, ikke kan vente til i morgen?

PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende, inviterer til oplæg omkring akutpsykiatrien 
ved Hans Henrik Ockelmann, overlæge i Psykiatri på Glostrup Hospital, der har mere end 20 
års erfaring fra den psykiatriske udrykningstjeneste, som rykker ud i ambulance når behovet 
er. Til oplægget vil han fortælle om arbejdet og erfaringerne med de akut syge borgere.

Som en lille teaser, kan man blandt andet se Hans Henrik Ockelmann i aktion, i et afsnit af 
”Indefra med Anders Agger” på DR’s hjemmeside.

Arrangementet foregår tirsdag d. 3 december kl 17.00, i lokale 13.1.36 i Mærsk Tårnet. Det 
er åbent for alle interesserede og man behøver ikke være medlem af PMS for at deltage. 
Der vil være lidt snacks og lidt at drikke til oplægget. Dem der har lyst til at høre mere om 
PMS, er meget velkomne til at deltage i det efterfølgende månedsmøde, hvor der vil være 
lidt julehygge og afslutning for semestret. Meld gerne tilbage 
på eventet om I deltager, så vi ved hvor mange snacks der skal 
skaffes.

Events i uge 47
Kalender  
SAKS  uge 47 2019

Kønsskiftekirurgi – SAKS og 
SPLAS Foredrag 
(20. november 16:15 - 17:30)    

Med plastikkirurgiens hjælp er det muligt at skifte køn. Men hvordan?
Kom med og hør når Michael Vestergaard Thomsen, som er ledende overlæge og klinikchef 
for Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, der er det eneste sted 
i Danmark, der har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at foretage nedre kønsskiftekirurgi, 
fortæller om emnet.

Hvilke forberedelser ligger bag operationerne? Hvordan forgår det? Efterforløb? Og mange 
andre spørgsmål vil blive besvaret til foredraget.

Vi glæder os til at se jer!

Yderligere  information  vedrørende  de  specifikke  events,  tilmelding  og tidspunkter  
findes  på  vores  facebookside:  SAKS  –  Studerendes  Almene  Kirurgiske  Selskab.  

KOM MED TIL FYA'S "KURSUS I ANÆSTESIOLOGISK 
ULTRALYD" SOM FIGURANT
Kunne du tænke dig at komme med til Foreningen af Yngre Anæstesiologers (FYA) "Kursus 
i Anæstesiologisk Ultralyd"?
Det eneste du skal gøre er at lægge krop til et par ultralydsscanninger, hvor det største 
ubehag bliver påføring af gel. Til gengæld får man adgang til teori-sessionerne om 
formiddagen, hvor man er mere end velkommen til at stille sig bagerst i lokalet og lytte med. 
Som kompensation vil man desuden modtage et gavekort på 400,- kr. til Magasin per dag. 

Det praktiske:
Kurset løber af stablen over to dage:
- (Dag 1): D. 2/12 kl. 13:15 - 17.00 (inkl. frokost)
- (Dag 2): D. 3/12 kl. 11:00 - 15:15 (inkl. frokost)

Hvor?
GE Healthcare, Park Allé 295, 2605 Brøndbyvester

Kontakt:
Ved interesse skriv en mail til kontakt@sats-kbh.dk

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få 
masser af undervisningserfaring og godt socialt 
sammenhold!
 
Kunne du tænke dig at få masser af undervisningserfaring? 
Synes du, det lyder fedt at komme med i et hyggeligt fællesskab på tværs af studier og 
semestre? 
Brænder du for at lave ung-til-ung-undervisning eller lære unge mennesker mere om deres 
krop, følelser og seksualitet? 
Kunne du tænke dig at vide en masse om seksuelt overførte sygdomme, og hvordan man 
undgår dem - og sprede din viden? 
 
Hvis du kan svare ja til en af disse ting, så kan det være, at Sexekspressen er noget for dig! 
Vi er en stor gruppe studerende på tværs af mange semestre, som laver frivillig 
seksualundervisning for folkeskolernes 7.-10. klasse. Dagen forløber på en lærerig måde 
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det 
sjovt undervejs!
 
KOM TIL ACTIONDAG 23/11 kl 9:30 i Studenterhuset
Her bliver du uddannet SEXPERT. Dagen afsluttes med fællesspisning og festoplæg. 
På facebook-eventet “Sexekspressens actiondag november 2018” kan du finde alle de 
oplysninger, du har brug for. Hvis du ikke kan netop den dag, så fortvivl ej, der kommer flere 
chancer, men kom forbi til et af vores månedsmøder! De ligger hver 1. torsdag i måneden 
og den næste er:
MÅNEDSMØDE TORSDAG 5/12 kl 17 i Studenterhuset
Efter mødet er der hygge og mad (for et lille beløb). Efter mad er der julehygge, med juleklip 
og en ordentlig spandfuld glögg
 
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Den korte gåtur – arrangeres sammen med Pusterummet
Hver anden uge går vi sammen for at få fjernet tankerne fra læsningen og andre af 
hverdagens udfordringer som studerende. Sæt en enkelt time af til dette pusterum.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 16.30-17.30. De næste gange er 19. november og
3. december 
Vi mødes foran hovedindgangen til Panumtårnet, Blegdamsvej 3
Tilmeld dig gerne på praest@sund.ku.dk eller bare mød op

Eksistenssamtaler
Hvem er jeg, hvor skal jeg hen og hvad skal jeg gøre? Sådan lyder tre gamle spørgsmål, 
som altid er aktuelle. Religionerne og filosofien har forsøgt at besvare disse spørgsmål. 
Kom indenfor til tre samtaleaftner i efteråret, hvor vi sammen diskuterer mulige spørgsmål 
og svar. Målet er, at vi gennem samtalen finder vores eget sprog, bliver klogere på, hvad vi 
hver især ved, mener og tror.
Tid og sted: Sidste samtaleaften i efteråret er tirsdag d. 19. november kl. 19.30
Tilmelding til praest@sund.ku.dk er nødvendig. Eksistenssamtalerne er forbeholdt 
studerende.

Temaarrangement om sorg med Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Sorg er et grundvilkår ved livet, som vi ikke kan tale eller tænke os fra. Hvordan kan vi forstå 
den personlige sorg og verdenssorgen? Anne Lise Marstrand-Jørgensen taler om sorg med 
udgangspunkt i sine bøger ’Sorgens Grundstof’ og ’En flod skal være i bevægelse.’ 
Tid og sted: Torsdag 21. november i Hans Tausens Kirke på Islands Brygge. Kl. 19: Kort 
temagudstjeneste om sorg. Kl. 19.45: Foredrag. Deltag frit i én eller begge dele.
Fri entré

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studenterpræsterne på KU eller tag en folder 
ved præstens kontor.

Jeg 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

 S T U D E N T E R T I L B U D      

VS.

Novembers månedsmøde - FORNIKS
Hvornår: Torsdag d. 28/11 - 2019  kl 17.15
Hvor: 13.1.37, Mærsk tårnet

Neuroinfektion er en akut og kompliceret tilstand, hvor der fortsat desværre bliver begået 
behandlingsfejl og patienter dør. 
Så nu er det altså på tide, at vi får styr på de mange forskellige typer af infektioner i CNS. 
Vi har inviteret overlæge i infektionsmedicin og neuroinfektion-ekspert Christian Thomas 
Brandt på besøg, hvor han vil fortælle os alt, hvad der er værd at vide om dette emne.

Efterfølgende afholder vi månedsmøde, hvor alle er velkomne. Vi vil her hygge og snakke 
om kommende arrangementer. 

Kom glad, tag din læsemakker med, spis kage og drik kaffe!
De bedste hilsener,

/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

Turneringer i klubben!
Hænger eksaminerne dig langt ud af halsen, eller er du endelig blevet befriet 
fra det mørke, kolde tør?  Så kom ned i Klubben d. 28/11 kl. 17:00, hvor vi igen 
afholder en backgammon og en bordtennisturnering. Tag din læsemakker, 
flirt eller nemesis med ned i Klubben og spil for livet løs! Tilmeld dig ved at 

skrive i kommentarfeltet på opslaget under begivenheden. Man tilmelder sig til bordtennis 
turneringen som et double par. Vi spiller sæt til 11, bedst af tre. Man behøver selvfølgelig 
ikke tilmelde sig begge ting. Undervejs i tuneringen vil der blive solgt sodavand, cocio, slik, 
chokolade og chips. Der er evig hæder og en lille præmie til vinderne ;-) Pssst… er du ikke 
til backgammon eller bordtennis, så kom bare ned og spil Hint, Bezzerwizzer eller hvad du 
lyster af de andre spil, vi har i klubben.
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Gratis filmvisning VIDNE
+ Q&A med Haifaa Awad og instruktør Louise Leth
Mandag den 9. december klokken 19-21, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 Amagerbro

Denne aften viser vi instruktør- og fotojournalist Louise Leth's debutfilm 'VIDNE' som skildrer 
krigen i Syrien på afstand gennem aktivisten Haifaa Awad. 
Auteur Filmklub Kvarterhuset er etableret som en videreførelse af Ebbe Preisler's 
MandagsDokumentar. I filmklubben vil der altid være en instruktør, medvirkende eller 
lignende til at deltage i debatten omkring en given film. Biografen er opbygget med tanke 
på et miljø, der hylder den levende, kritiske, tankefulde og 
aldrig stillestående samfundsdebat.

VIDNE
Louise Leth, 2017.
Haifaa Awad er læge med syrisk baggrund bosat i Danmark. 
Hun har af flere omgange rejst til Syrien for at tilbyde hendes 
lægehjælp. Værende vidne til krig og at blive revet bort fra 
hendes sidste rødder i Syrien konfronteres hun med et af vor 
tids mest aktuelle spørgsmål - hvordan vi forholder os til krig 
og de mennesker iblandt os som gennemlever det. 

Vidne vandt Humanitarian Award og blev desuden nomineret 
til en Robert og Ekko Shortlist Awards.

Haifaa Awad har de seneste år været en markant stemme 
i medierne, hvor hun har gjort opmærksom på de forfærdelige tilstande i Syrien. Dele af 
hendes familie bor stadig i det krigsramte land, hvor hun selv er forment adgang.

Filmvisningen bliver efterfulgt af en Q&A med filmens instruktør og Haifaa Awad.

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

Tag med på torsdag den 21. november 15-19:30 når vi holder semesterets anden 
torsdagscafé!
Det foregår som altid i Mærsktårnet over kantinen.

Tag din læsemakker i hånden eller kom for dig selv. Der er altid et bord man kan sidde ved, 
og et spil man kan deltage i; så kom ned og hold en velfortjent pause  
 
Idéen med torsdagscaféerne er at arrangere nogle hyggelige eftermiddage, hvor der snakkes 
om andet end læsning og eksaminer, og hvor man også kan møde nye mennesker, uden 
at der er alkohol involveret. Derfor sørger vi for masser af: 

- Gratis kaffe (Hey, er det fra Coffee Collective? Ja, det er det da!), te og snacks
- Brætspil
- Efterårshygge

Se mere på www.facebook.com/pusterummetsund 

Vi mangler hænder! 
Har du lyst til at give et nap med nu på torsdag? Hvis du gerne vil hjælpe med at brygge en 
kande kaffe eller to, takker vi ikke nej! Vi er få, der kan være med til at give jer en hyggelig 
café på torsdag, så har du mod på at give en hjælpende hånd når du alligevel kommer 
forbi, så henvend dig til en af os på dagen eller smid en besked på facebook eller over mail!

Hvis du bare gerne vil høre mere om, hvordan det foregår, når 
vi mødes en gang om måneden, spiser noget god mad og 
taler om, hvad der skal ske i Pusterummet, så meld dig ind i 
Pusterummets interne gruppe på Facebook. Alle er velkomne 
til middag!

P.S. skriv den 12. december i kalenderen allerede nu, hvor vi 
holder juleklippecafé (selvfølgelig stadigvæk med brætspil)!

Et spændende job som lægestuderende på
Psykiatrisk Center Ballerup
Så er der mulighed for at søge stilling som stud.med. / lægevikar på Psykiatrisk Center 
Ballerups nyoprettede lægevikar-hold. Vi er en gruppe, der består af både studerende, 
læger og psykologer med trivsel i top og stærkt fokus på god uddannelse gennem bl.a. et 
stort fokus på direkte supervision.
Holdet bliver en fast del af vagtholdet i Akutmodtagelsen, hvor der foretages akutte 
vurderinger og behandling af patienter, der henvender sig i skadestuen, over et bredt 
spektrum af psykiatrisk sygdom. Vagtholdet består udover jer af en forvagt, mellemvagt, 
bagvagt og en speciallæge i psykiatri (SIF), se nedenfor. Meningen med vores vagtstruktur 
er, at man varetager opgaver, der svarer til ens faglige niveau, så man føler sig tryg og trives 
på arbejdspladsen, samtidig med at man får en masse læring og bliver betalt for det. Man 
har altid mulighed til at konferere med mere erfarne kollegaer, og som en del af holdet får 
man konstant supervision og feedback, primært af bagvagt og SIF.
Vi ser etableringen af studenterholdet som en styrkelse af skadestuen og ser frem til at byde 
en dygtig gruppe unge kolleger velkommen. Får du smag for psykiatri, så er der mulighed 
for at lave en karriereplan.

Det praktiske
Holdet og den nye vagtstruktur starter 1.2.2020. Den daglige arbejdstid er 11.00-20.00 på 
hverdage.
Krav til dig: vi søger flittige teamplayere med dokumentation for beståede neurofag og 
et ønske om at sikre alle patienter en venlig og professionel tværfaglig modtagelse og 
vurdering i en travl, uvisiteret skadestue. Vi ansætter til holdet fra 1.12.2019, for at den 
grundige introduktion kan være på plads i god tid. Introduktionen ligger i den første uge 
af hver måned og består af 5 undervisningsdage centralt på Kristineberg, 2 introdage lokalt 
på PC Ballerup, samt en følgevagt i skadestuen.

Centret
Du bliver en del af lægegruppen på Psykiatrisk Center Ballerup; et center med ca. 700 
ansatte. Vi har:
• Akutmodtagelse, døgn- og ambulant behandling
• En række psykiatriske ambulatorier, FACT- og OPUS-teams
• Specialfunktioner indenfor spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering 
og døvepsykiatri
• Forskning og undervisning, bl.a. er vi et aktivt universitetshospital
Nogle af de vigtigste strategiske indsatsområder for centret er forbedringsarbejdet, rationel 
farmakoterapi og nedbringelsen af tvang. Vi ser centret som en Campus, med stærkt fokus 
på uddannelse og læring på alle niveauer.

Vagtstruktur

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamkoordinator Marko 
Tomic ( marko.tomic.01@regionh.dk ) eller overlæge Nicolas Rescalvo Hansen( nicolas.
rescalvo.hansen@regionh.dk )

Ansøgningsfrist er den 2. december kl. 12.00
Ansøgning sendes på dette link: https://www.sundhedsjobs.dk/jobopslag/383922

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Køben-
havns Universitet søger undervisningsassistenter 
til ansættelse pr. 15. januar 2020 til undervisning i 
Medicinsk Celle- og vævsbiologi
Ansøgning mv.
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden https://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger/ 
(tryk på linket "SØG STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 1. december 
2019.

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

Medicinstuderende søges til litteraturgennemgang 
om hæmatologisk medicin og hepatitis B virus 
reaktivering, gerne som kandidatopgave. 

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til artikelskrivning (gerne 
kandidatafhandling), som omhandler risiko for reaktivering af hepatitis B virus infektion 
under hæmatologisk behandling med ”target drugs” samt anbefalinger om profylakse. Din 
formelle vejleder vil være overlæge, PhD og klinisk lektor Toke Barfod fra medicinsk afdeling, 
Roskilde Sygehus. Vi forventer, at processen skal starte i foråret 2020.
Det er en fordel, hvis du har publiceret andet videnskabeligt og har interesse for hæmatologi 
eller infektionsmedicin. 
Såfremt du er interesseret kan du kontakte 1. reservelæge Malene Risum Tlf 27409012
CV og evt et par ord om dig selv kan sendes til e-mail: malene.risum@gmail.com og tosb@
regionsjaelland.dk
Vi modtager henvendelser ind til 31. januar 2020

 S T U D E N T E R T I L B U D
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Forskningsårs studerende 
søges til forskningsprojekt 
Er du interesseret i forskning indenfor affektive lidelser, søvn og døgnrytme og har lyst til 
at lære mere? Så har vi et spændende job til dig! Vi søger en forskningsårs studerende til et 
forskningsprojekt på Psykiatrisk Center København (PCK), Intensivt Affektivt Ambulatorium 
(IAA), Rigshospitalet. 

Om forskningsprojektet: 
Projektet har titlen:  ”SAFE-II: Udskriv med Tryghed: Kan elektronisk selvmonitorering med 
behandler-feedback fokuserende på søvn og søvnrytme forhindre tilbagefald af depression 
efter udskrivelse?”, og har som hovedformål at afklare, om man ved at stabilisere søvnrytmen 
gennem psykoedukation med støtte af et elektronisk monitoreringssystem kan forhindre 
tilbagefald af depression efter udskrivelse.  
Forsøgsdesignet er et randomiseret kontrolleret forsøg, RCT, med patienter med depression, 
hvor den ene gruppe får specialiseret psykoedukation vedrørende metoder til at holde en 
stabil tidlig døgnrytme. Dette indbefatter timing af søvn, måltider, dagslys, socialt samvær 
og fysisk aktivitet, samt støtte fra et specialudviklet elektronisk system Monsenso-daybuilder. 
Den anden gruppe får standard behandling. 
Som en test af om det lykkes at holde en tidlig og stabil døgnrytme, skal der måles melatonin 
profiler ved start og ved afslutning af forsøget. Melatonin sekretionen udviser et for den 
enkelte person karakteristisk knæk om aftenen kaldet Dim Light Melatonin Onset (DLMO). 
Dette kan man bestemme ved at bede deltagerne lave gentage spytprøver om aftenen. 
DLMO er det mest pålidelige mål for døgnrytmen, og vil kunne vise om den gruppe der 
får psykoedukation og elektronisk støtte, har en tidligere døgnrytme sammenlignet med 
kontrolgruppen. 
Patienterne er inkluderet i projektet i 4 uger med et besøg ved start og efter 4 uger med 
ugentlig telefonkontakt derimellem. 
Der er aktuelt inkluderet 80 deltagere, og der skal laves melatonin profiler på 20 af de 
kommende deltagere. Der inkluderes kun patienter, som er henvist til et forløb på Intensivt 
Affektivt Ambulatorium (IAA). Disse kommer alle direkte fra indlæggelse.  

Vi tilbyder: 
Du vil indgå i vores forskningsgruppe, New Interventions in Depression (NID) på PCK, afdeling 
O, IAA, Rigshospitalet, hvor du også vil få vejledning og sparring igennem hele processen, 
inklusiv artikelskrivning. Derved vil du indgå i et eksisterende forskningsmiljø, og der vil 
være god mulighed for at opkvalificere kliniske færdigheder, ligesom du vil kunne drage 
nytte af afdelingens store udbud af undervisning flere gange om ugen. 
Projektdeltagelsen kan danne grundlag for en kandidatopgave, og du vil blive medforfatter 
på alle fremadrettede publikationer fra projektet.   

Vi forventer:   
Du arbejder struktureret og selvstændigt, da du skal stå for at melatonin prøverne bliver 
udført - du vil grundigt blive instrueret og oplært i dette, samt at håndtere prøverne. 
Derudover vil du kunne assistere i projektets andre elementer (inklusion, telefonkontakt, 
databehandling og publikation) i det omfang, der er tid og lyst. 
Din arbejdstid vil være mandag – fredag kl. 08.00-15.30. 
Løn: 10.000kr/måned. 
Start på projektet: Så snart som muligt
Varighed: Forventelift 6 måneder evt. med mulighed for forlængelse.

Øvrig information: 
Projektets metode er netop publiceret på BMC Psychiatry og en version kan hentes på: 
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2101-z
Hjemmesiden til NID-group: https://www.psykiatri-regionh.dk/nid-group 
Send din ansøgning samt CV snarest, da vi løbende indkalder til samtaler. Ansøgning inkl. 
CV sendes til: Klaus.martiny@regionh.dk  NID-group, IAA, PCK, tlf.: 38647102. 
Har du spørgsmål er du også velkommen til at kontakte os. 

Timelønnet stud.med. søges til 
projekter på Lungemedicinsk, 
Herlev og Gentofte Hospital
Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger en medicinstuderende med 
tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen er timelønnet. 
Vi forsker inden for et bredt felt af lungemedicin og arbejder med både kliniske og 
registerstudier. Vi søger en forskningsinteresseret medicinstuderende med hjælp til 
forskellige projekter indenfor sygdommen KOL.

Du vil som medicinstuderende blive knyttet til vores forskerteam og få vejledning fra erfarne 
kolleger og løbende feedback på de projekter, du bliver involveret i.
Vi forventer af dig, at
• du har stor interesse for forskning
• du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver
• du kan arbejde selvstændigt under kyndig vejledning 
• du har erfaring med forskningsarbejde og eventuelt også med statistikprogram, men 
dette er ikke et krav

Løn og ansættelse
Timeløn svarer til FADLs overenskomst: https://mit.fadl.dk/medlemssystem/web_satser/
web_satser_for01.php
Arbejdstiden er gennemsnitligt 10 timer pr uge. Dit arbejdssted er Gentofte Hospital. 

Kontakt
Pradeesh Sivapalan, læge og ph.d.-studerende, Lungemedicinsk Forskning, Medicinsk 
Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, telefon 29 88 06 01.
Kort motiveret ansøgning sendes til 
pradeesh.sivapalan.02@regionh.dk 

1-årigt skolarstipendiat indenfor børnekræft på 
Rigshospitalet
Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslår et 1-årigt skolarstipendiat med 
start februar 2020.
Hvert år rammes ca. 40 børn i Danmark af akut lymfoblastisk leukæmi (ALL). I dag bliver 85% 
af børnene helbredt, men omkring 15% får tilbagefald, hvilket medfører en markant dårligere 
prognose. Behandlingen af ALL følger fire fastlagte faser: induktions-, konsoliderings-, 
intensiverings- og vedligeholdelsesbehandling. Behandlingen strækker sig over 2,5 år, 
hvoraf i alt 2 år udgøres af vedligeholdelsesbehandling. I denne fase er antallet af kræftceller 
så lavt, at de ikke kan måles, men vedligeholdelsesfasen er ikke desto mindre essentiel for 
at undgå tilbagefald.
Projektet omhandler medicinomsætningen hos børn med leukæmi i vedligeholdelsesfasen, 
og vil i en lille gruppe patienter belyse farmakokinetikken for stoffet 6-mercaptopurin ved 
gentagne målinger af metabolitter i blodprøver.

Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du vil være en del af vores store 
forskningslaboratorium og arbejde med dit selvstændige projekt. Der er mulighed for at 
skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation.
Løn: 10.000 kr/md
Ansøgningsfristen er 29. november, motiveret ansøgning med CV (max 1 A4 side) og 
studiekarakterer sendes til
Linea Natalie Toksvang, læge, ph.d.-studerende
E-mail: Linea.natalie.toksvang@regionh.dk
Vi forventer at afholde samtaler start december.

Studentermedhjælper søges til forskningsprojekt 
om modermærkekræft i øjet

Vi søger 1-2 studentermedhjælpere de næste tre måneder med start snarrest muligt, som 
er interesseret i at arbejde med naturvidenskabelig forskning. Det aktuelle projekt skal 
undersøge forekomst og overlevelse for patienter med modermærkekræft i øjet i relation 
til behandling og udvikling af andre kræftsygdomme. Studiet omfatter et datamateriale 
på omkring 3500 patienter.
Projektet udføres på Øjenklinikken afdeling 2061 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 
København Ø, af læge og Ph.d. studerende Mette Bagger og Klinisk lektor, Overlæge, Ph.d. 
Jens Folke Kiilgaard. 
Arbejdsopgaver
Vi søger en studentermedhjælper til færdiggørelse af dataregistrering. Arbejdsopgaver vil 
blandt andet bestå i indhentelse af Journalmateriale fra fjernarkiver, sortering af indhentet 
materiale samt indtastning af data i Microsoft Access database.
Vi forventer af dig 
Af hensyn til kvaliteten af projektet kræver dataindsamlingen stor omhyggelighed og 
grundighed. Vi forventer derfor, at du er meget struktureret og samvittighedsfuld i dit 
arbejde. Interesse for medicinsk forskningsmetode er en fordel. Endvidere er kendskab til 
Microsoft Access database påskønnet men ikke et krav. Der vil være grundig oplæring samt 
løbende sparring på arbejdsopgaverne. Du får mulighed for at arbejde i et forsknings miljø 
og styrke dit faglige netværk.
Har det fanget din interesse vil vi opfordre dig til at søge. Du vil blive ansat på timebasis. 
Lønnen følger gældende regler (cirka 120 kr. i timen + Pension og feriegodtgørelse)
Ansøgning
Såfremt du er interesseret, bedes du sende en kort, motiveret ansøgning (højst en A4 
side) vedlagt CV til Mette Bagger som email på mette.marie.bagger.01@regionh.dk. Mærk 
venligst emnefeltet ”Studentermedhjælper”. Ansøgning sendes snarest muligt og senest 
den 22/11 2019.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mette Bagger (email:mette.marie.
bagger.01@regionh.dk)

Studentermedhjælp til Dansk 
Epidemiologisk Selskab 
Kunne du tænke dig at være med i arbejdet med at fremme dansk epidemiologisk forskning 
og undervisning i epidemiologi som studentermedhjælp for Dansk Epidemiologisk Selskab 
(DES), så er du måske vores kommende medarbejder. Du bliver tilknyttet selskabets 
bestyrelse, der løbende har brug for hjælp til forskellige opgaver. 
Dine primære opgaver vil være kontakt med medlemmer, opsætning af nyhedsbrev, 
vedligeholdelse af hjemmeside og administrere selskabets årlige møder. Opgaverne vil ske 
i tæt samarbejde med bestyrelsen. 

Du er i gang med en videregående uddannelse gerne med kontakt til epidemiologisk 
forskning eller undervisning, men det er ikke et krav. Du skal være god til at kommunikere 
både via nyhedsbrev og i kontakten med medlemmerne. Du kommer til at arbejde tæt 
sammen med bestyrelsen og det er derfor vigtigt, at du både er lyttende og selvstændig. 

DES er et videnskabeligt selskab med det formål at arbejde for en tværfaglig præ- og 
postgraduat uddannelse og forskning inden for epidemiologi, at fremme det videnskabelige 
samarbejde mellem selskabets medlemmer, og at fremme et videnskabeligt samarbejde 
med andre videnskabelige selskaber. DES er medlem af Dansk Lægevidenskabelig Selskab 
og er desuden den nationale afdeling af IEA (International Epidemiological Association). 

Stillingen er i gennemsnit ca. 15 timer om måneden. Bestyrelsens formand sidder i Aarhus, 
men selve arbejdet foregår mest hjemmefra, da DES’ bestyrelse er fordelt udover hele landet. 
DES’ årsmøder afholdes skiftevis i Aarhus, Nyborg og København. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Christina Cathrine 
Dahm på tlf. 23321875 eller ccd@ph.au.dk. 
Ansøgningsfrist er d. 29 november 2019. Ansøgninger sendes også til Christina Cathrine 
Dahm på ccd@ph.au.dk. Tiltrædelse hurtigst muligt.
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M E D I C I N E R R Å D E T    Næste MR-møde: 

UNI-VALG!

Om en uge starter uni-valget på Københavns 
Universitet. Det betyder selvfølgelig at der skal 
stemmes, men det betyder også gratis kaffe og 
chokoladeboller !

Kom forbi  Mærsktårnet  i  næste uge,  hvor 
vi fra MedicinerRådets side byder på kaffe og 
chokoladeboller. Vi har også computere man kan 
stemme på tirsdag-fredag fra kl. 8.30-11.00.

Uni-valget er en oplagt mulighed for at få involveret 
sig i studenterdemokratiet på universitet, og få givet 
sagt holding. Vi i MR sætter nemlig også rigtig stor pris 
på at få en uforpligtende snak med alle jer studerende 
og høre hvad der rører sig. Så kan vi langt bedre 
repræsentere os alle sammen, når vi tager til møder i 
Studienævnet, Akademisk Råd, eller et af de utallige 
andre udvalg vi er repræsenteret i

Vi glæder os til et brag af et uni-valg!

Månedsmøde i MR

Onsdag den 27. november kl. 17.00 holder MR månedsmøde. 
Her kommer mødet primært til at handle om bachelorens 
opbygning. Til MRs aktivitetsdag i starten af november, 
forsøgte vi at lave en ny opbygning af bachloren.

Resultatet af det, samt rigtig meget andet, skal diskuteres på 
mødet, så hvis man har holdninger til hvordan bacheloren 
skal opbygges, så er det en oplagt mulighed for at give sit 
besyv med.

Næste skridt er nemlig at forslaget skal i Studienævnet, hvor 
vi studerende skal præsentere det for studielederen og en 
række professorer. Vi håber derfor på at se mange debatlystne 
studerende, så vi er så bredt repræsenteret som muligt. 

AYSHA
FAROOQUI!

Og vinderen er....

I  l ø b e t  a f 
u g e n  h a r  v i 

p å  r e d a k t i o n e n 
modtaget masser af 

fantastiske billeder af 
Panums strikkeres seneste 

bedrifter. Men der kan jo kun 
være én vinder og i mangel på en 
retfærdig strikkedommer, måtte 
vi ty til Googles random number 
generator. Google var ikke i tvivl, og 
kårede uden et sekunds tøven Aysha 
som vinderen med hendes smukke 
og teknisk svære ugle-sweater. Sejt! 
Og tusind tak til alle  der sendte 
billeder ind!

Og endnu en gang tak til Filip 
Davidovski og Casper Khatib, som 
har været så søde at donere et 
eksemplar af deres splinternye 
Kompendium i farmakologi.

Af J
oh

an
 \\

 M
OK-

re
d.

Annarita Ghosh

Eva Guldberg

Anna Kjæ
r Johanne Skov Jensen

onsdag den 27. november



Sundhedspolitisk udspil
Fokus på psykiatri
Medlemsinddragelse i OK21
”Brug de lægestuderende”
Fokus på arbejdsmarked for lægestuderende 
Medlemmer som medejere af OK21
Fokus på det gode kliniske ophold
Trivsel på studiet
Kom godt i gang på medicinstudiet 
Branding af fagforening
Udbyde flere kurser – især på lavere semestertrin
Gennemsigtighed
Promovere juridisk hjælp
Medlemsrekruttering i hele landet
Et fælles FADL
Fokus på 1. semester
Den nye fortælling om FADL

FADLs MÅL FOR 2019-2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

I forrige weekend samledes FADL-repræsentanter fra alle fire studiebyer til 
landsrepræsentantskabsmøde. Der blev diskuteret studenterpolitik, udvekslet 
studieerfaringer og besluttet 17 nye mål for det kommende foreningsår. De nedenstående 
punkter vil være fokusområder, som der skal lægges ekstra vægt på. Dine repræsentanter 
vil altid gerne fortælle mere om, lige netop hvilke mål de er særligt involverede i samt høre 
hvad du kunne tænke dig mere af, så spørg ind til målene næste gang du ser din repper!

KONTAKT 

FADL.dk

35 20 02 50 

kkf@fadl.dk

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



TR-gruppen består af tre tillidsrepræsentanter. TR arbejder med at varetage FADL-medlemmernes 
interesser. Én af de nuværende bliver læge efter dette semester, så der skal ansættes en ny med 
start januar.

De har følgende arbejdsopgaver:
• Assistance til FADL-medlemmer, der har spørgsmål eller problemer med deres løn- og arbejdsvilkår 
samt arbejdsmiljø på en af FADLs overenskomster (SPV-/VT-overenskomsten,
lægevikaroverenskomsten og simulationsoverenskomsten). 
• Støtte medlemmer, der overvejer at rejse en sag overfor deres arbejdsgiver og af den ene eller 
anden grund ikke ønsker at gå direkte til arbejdsgiveren.
• Halvårlig deltagelse på holdmøderne på Københavns Vagtbureaus faste FADL-vagthold for at drøfte 
ansættelsesmæssige emner.
• Deltagelse i møder med Københavns Vagtbureau om konkrete sager og generelle tiltag overfor 
SPV-og VT-vagttagere.
• Orientere nyuddannede SPV’ere om deres løn- og ansættelsesvilkår som sygeplejevikarer.
• Støtte FADLs arbejdsmarkedsudvalg; især med at udvikle flere og nye jobmuligheder for
lægestuderende i hele Danmark.

Juristerne i FADLs Hovedforening hjælper tillidsrepræsentanterne i juridiske spørgsmål og overtager 
sager, som TR ikke kan løse i direkte dialog med medlemmerne og deres arbejdsgiver. Som en del af 
den direkte kontakt til FADL-medlemmer om deres arbejdsforhold (ca. 35-45 timer pr. semester), vil 
tillidsrepræsentanterne på skift få fast kontortid på ca. 3 timer hver anden uge til sagsbehandling og 
udviklingsarbejde rettet mod FADLs medlemmer. Denne ordning er ny, og den nye tillidsrepræsentant 
får derfor mulighed for at bidrage til udviklingen af dette nye arbejdsområde.

Du bliver ansat i FADL København. Aflønning sker efter SPV-overenskomsten for lægestuderende. 
Arbejdstiden er fleksibel og aftales mellem de tre tillidsrepræsentanter for et semester ad gangen.

FADL  KØBENHAVN SØGER NY TILLIDSREPRÆSENTANT (TR)

Krav til ansøgere 
Du skal:
• Være medlem af FADL
• Have bestået SPV-kursus
• Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde eller andre poster i FADL er en fordel men 
ikke et krav.

Semestertrin er underordnet. Tillidsrepræsentantarbejdet er dynamisk og i udvikling, hvorfor 
vi gerne ser, at du har en masse gå-på-mod, og i samarbejde med TR-gruppen og FADLs 
politisk valgte lægestuderende kan komme med gode ideer og føre dem ud i livet. Det er et 
spændende og fleksibelt arbejde, som man lærer meget af.

Ansøgningsfristen er d. 1. december kl. 12.
Send din ansøgning til tillid@fadl.dk.
Ansættelsessamtaler er d. 9. december om eftermiddagen.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter
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universets materie er blot energi
kondenseret til en langsom vibration
vi er én kollektiv bevidsthed
set gennem et subjektivt slør

døden er en illusion
livet er en drøm
og vi er hallucinationer
skabte i vores eget sind

og forresten jeg 
scorede din roommate i går

amokerworlda a

MOK-lokalet har lignet sig selv i al den tid jeg kan huske: 
Der er altid hyggeligt og det er tydeligt, at det er et 
lokale, der bliver brugt rigtig meget af rigtig mange - 
men lad os bare sige, at vi nok ikke lige umiddelbart stod 
til at få en glad Fødevarestyrelsessmiley som tingene 
var før. På trods af affektionsværdi og forandringsfrygt, 
besluttede vi, at det var på høje tid med en opgradering. 

Fast besluttet på at bibeholde lokalets integritet men med intention om samtidigt at bringe omgivelserne ind 
i dette årtusinde, satte vi os således et projekt for som vi, set i bakspejlet, nok ikke anede hvor omfattende var. 

MOK-lokalet bliver brugt af MOK-redaktionen hver mandag, MediLearner hver tirsdag, Rusbogen hvert forår 
og Scorebogen hvert efterår. Som huller fylder en emmentalerost, så er PLan (Panums computer-interesserede 
basisgruppe) på pletten hver gang computerne står frie. Der er således mange forskellige aktører med et lige så 
stort antal behov, som lokalet skal kunne indfri. Hvis du troede der skulle kompromiser og dybe vejrtrækninger 
til når du flytter sammen med en kæreste – så er det intet holdt oppe imod at flytte sammen med en hel buket 
af basisgrupper. Ikke desto mindre, så sagde vi farvel og tak for god tjeneste og pakkede ufortrødent hele MOK 
i flyttekasser.

Første skridt efter lokalet var tømt, var den gode gamle 
med ”Mutter, der kommer med kost og spand” – og 
vandet i den spand skulle skiftes noget så hyppigt i takt 
med at årevis gammelt gulvsnask og loftsnus frigjorde 
sig fra deres ellers vante rammer. Derefter fulgte tre døgn 
med maling på maling på maling. Over de 72 timer var 
MOK en regelret banegård af trafik ind og ud og det var 

intet mindre end hjertevarmende at se hvordan lokalets brugere på skift mødte op for at give en hånd med 
uanset om de havde en halv time eller halv dag at give. Et særligt skud ud skal lyde til Peter og Rasmus Bo fra 
PLan, der hver især lod sig udsætte for ergoterapeutisk utilfredsstillende manuelt arbejde i 15 timer over to af 
dagene – mens de var flankeret af en snes MOK-tilhængere, som kom og afløste hinanden i skiftehold. 

EFTER

UNDER

FØR

X-treme MOK-over

Lørdag oprandt omsider og MOK redaktionen var fra 
tidlig morgenstund klar til at flytte ind. Johan havde 
medbragt sin veninde Makita (en boremaskine, red.) 
og de to hyggede sig i løbet af dagen med alt fra 
gardinstænger til knagerækker. Sofie og Alice tog teten 
med at gennemgå MOKs arkiv og det viste sig at være 
omtrent lige så stor en opgave som hele renoveringen 

i sig selv. MOK har jo eksisteret siden 1968 og vi kom frem til, at arkivet nok næppe er har været udsat for en 
regelret gennemgang i de sidste halvtreds år – eller også har en drillenisse med dyskalkuli været forbi. I alle fald 
blev det gjort i denne weekend og seks reolers uoverskueligt arkiv skrumpede sig ned til 2,5 reol i stram numerisk 
orden. De resterende MOK’ere hjalp med alt fra møbelkrejleri til samling af førnævnte reoler (hvilket ikke er så 
nemt endda – bare spørg Lukas og Albin). De tre mest standhaftige MOK’ere blev hængende indtil klokken blev 
søndag på trods af at have sagt ”Nu er vi altså ved at være der!”  adskillige gange inden klokken slog 22. Der blev 
simpelthen bare ved med at dukke pap op, der skulle i containeren og rodebunker, der skulle sorteres.

Søndag kom en håndfuld PLan-drenge for at opsætte computere og i et svagt øjeblik hvor en af dem troede, 
at han var alene, så jeg ham dufte til et af de nyindkøbte tastaturer for derefter at kramme det ind til brystet og 
hviske søde ord. 
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I dag har vi så haft første MOK-produktion og det har været en absolut fornøjelse at arbejde i disse friske rammer. Der skal lyde en dybfølt tak til alle, der har hjulpet med stort såvel som 
småt. MOK er nu endelig æstetisk lige så dejligt et sted at opholde sig i, som den følelse det giver os i maven at være her.
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MOKS bedre Brevkasse
Som noget nyt har MOK-redaktionen valgt at lancere en brevkasse, med spørgsmål fra vores højt elskede og meget værdsatte 
læsere - de københavnske stud.med’ere. Du og din læsemakker har mulighed for at skrive til os, hvis I har en problemstilling i 

kategorien sex og parforhold, som I gerne vil have vores panel til at tage stilling til. 

Vores panel som altid af består: 
•	 Wolfgang Wöppel. Dr. med. Oberarzt, Sexologische abteilung, Universitätsklinikum Hufeland. 
•	 Lüder Lone. Selvstændig, Lones Grotte, 23 års erfaring, Gammel Køge Landevej 156A.
•	 Gertrudd Ganeeshi. Healer, Spirituel overheks, bikram-yoga instruktor og formidler af afdødekontakt.

Denne uges spørgsmål er fra en kvindelig stud.meder vil kalder Carina (Redaktionen er bekendt med Carina’s rigtige navn):

“Hej MOK’s brevkasse.
Jeg vil indledningsvis takke alle fra redaktionen for jeres arbejde med skoleavisen. 

Alle mine veninder og jeg læser MOK hver eneste uge, og vi synes det er fantasktisk. Vi syntes MOK er bedre end sushi, Den Store Bagedyst og (helt ren og afsprittet) 
pik - tilsammen! Her kommer mit spørgsmål: Jeg tror jeg lider af angst for at få kønssygdomme. Det er et stort problem da det hæmmer mit sexliv. Jeg har faktisk 
ikke haft sex siden nyre, endo, repro (for 2 år siden). Jeg undgår toiletbrædder, saunaer og bøsser. Jeg har købt slikkelapper - men fyrerne fatter ikke hvordan de 

virker. Har i nogle gode råd til hvordan jeg får bugt med dette problem?”

Wolfang Wöppels svar: “Vernünftiges Mädchen! Kæreste Carina, jeg bifalder Deres forsigtige einstilling. På min klinik i Tyskland vrimler og bimler det med unge 
damer med kondylomer i hidtil usete huller.  Jeg anbefaler at De venter til at De møder en rigtig mand, der først ønsker coitus efter ægteskabbets pagt er indgået. 

Endeligt vil jeg tilføje at mine egne døtre Angelika og Annika får årlige HPV-vacciner til de fylder 30 Jahre. 

Lüder Lones svar: “For faen Carina-muzzen. Du skal ud og svinge fjabben jo! Personligt har jeg diverse urintestset liggende (som jeg henter fra Sex og Samfund 
hver anden måned). Desuden har jeg god kontakt til min egen læge Dennis Dufårdetduskalbruge med praksis ved Mozarts Plads i sydhavnen. Han udskriver 
profylaktisk Ceftriaxon og Axithromycin som jeg bare sniffer fra stuebordet derhjemme. Som noget nyt supplerer jeg også med PrEP (Truvada), som jeg stjæler fra 

min mellemste søn. Tag dig sammen - tænk hvis mit, blev dit erhverv?”

Gertrudd Ganeeshis svar: “Selv har jeg aldrig lidt af angst. Jeg tænker umiddelbart at din angst kommer af fejlernærring og mangel på blå energi. Hvis man får 
en	kønssygdom	(som	jeg	heller	aldrig	nogensinde	har	haft!)	kan	man	typisk	mærke	det	på	et	åndeligt	plan.	Min	veninde	Shiamus	fik	clamydia	i	August	og	det	
var faktisk mig der kunne mærke, at hun var syg i tissekonen, altså på et åndeligt plan. Angående din ernærring vil jeg anbefale at detoxe månedligt, hvor du 
intet spiser eller drikker i 3 dage (heller ikke vand!). Dette burder “overdøve” din angst for kønssygdomme, og selv oplever jeg faktisk at min libido umiddelbart 

er nedsat efter sådan en omgang!

100% anonymt

Send os dit spørgsmål på mok@mok.dk eller lav et post med dit spørgsmål på vores Facebook - det er således 100(99)% anonymt

Af: Gabriela Mitriu// MOK-red
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