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ONSDAG

MOK udkommer.
SATS MM -  se side 4

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Scorebogsjulefrokost
Lukas er på en øde ø med en vej

SØNDAG

Anden søndag i advent
Andrea skal i kirke

MANDAG

MOK spiser pebernødder, så ikke noget blad.
DEVIL MM - se side 4

TIRSDAG
“Til Job-Samtale“ premiere - se side 5. Og tag 
også ind og se forestillingen! (MOK skal i morgen)

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

6. SEM. eksamensfest 
Kl. 12 serveres kaffe i klubben

SAKS julefrokost - se side 4
FREDAGSBAAAAAR
MR julefrokost

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

Medicinernes Boldklub (MB)
Facebookside: Medicinernes Boldklub

Ingen fast månedsmøde, men faste træninger alle 
torsdage kl.17:00 i Fælledparken (alle er velkomne).

MB består af kvindelige medicinere fra alle semestre, 
der samles for at spille en fed og social omgang 
fodbold! Kunne du tænke dig at finde de gamle 
fodboldstøvler frem igen, eller bare møde andre fra 
medicin? Så kom! Man er mere end velkommen til en 
uforpligtende prøvetræning.

Vi er et 11. mandshold, som lige er 
rykket op til Serie 1, sammen med 
vores skide dygtige træner, Bo. En 
gang i mellem holder vi nogle utrolig 
fede fester, og generelt er det bare et 
mega hyggeligt og åbent hold.

Creds til Eva Falk Nørgaard og 
Inger Marie Meisner Sørensen
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Semester Dødningehoveder Hjerter

Bachelor

1. semester

Lægger grundlaget for de næste minimum 6 år af dit liv. Alt imens du hygger med tidlig 
patientkontakt og basal humanbiologi skal du træne kemi-niveauet op til en fælles grundform. 
Ærligt talt, er den største udfordring på semesteret at tilvænne dig uni-livet. Forresten er begge 
kurser afsluttet med en tentamen – din indre 12tals-pige behøver ikke at bekymre sig for meget.

2. semester

Fra asken og ind i ilden. Lige som du troede, at I var i smult vande, begynder det store celleshow: 
Og det er ikke fordi, at det stopper med det første. En lidt arbitrær blok-struktur giver kun en lille 
smule orden på kaos. Sideløbende er der flere øvelser. Til sidst skal du lige hygge dig igennem både 
mærkelig sundhedspsykologi og mystisk genetik over julen.

3. semester

Det er på mange måder overflødigt at beskrive den arbejdsindsats, der bliver lagt på 3. semester: 
For mange studerende starter dagen når solen står op og slutter når den går ned. Lige som man 
ser lyset for enden af tunnellen (og eksamen er veloverstået), får man lige en kold CNS-handske 
durk i fjæset. Til gengæld får du endeligt et tilhørsforhold til dit andet hjem, Panum, og et lidt for 
nært forhold til din læsemakker.

4. semester

Tilbage på fysiologi-bænken, skal du nu igang med hjerte og lunger. Underviserne er fundet på 
universitetet, og den kliniske relevans går ind i mellem fløjten til fordel for specifikke elementer i 
den dér biokemi-labyrint. Den nu hedgangne 7-timers integrede eksamen i hele moletjavsen var 
også en dræber af rang. Nårh ja, så er der også videnskabsteori. Irrelevant.

5. semester

”Vi-skal-også-lige-nå-det-her”-semesteret, hvor der lige bliver crammed alskens restende fysiologi 
ind på rigtigt kort tid. Det er uhyggeligt hvor lidt immuno, der hænger ved – og hvor irriterende 
energiomsætning er. Vær’ glad for, at det sidstnævnte hurtigt blev cuttet. Det sidste semester i dit 
stamholds sikre favn. Du har næsten brugt en hel gymnasie-tid med dem, men det er sporadisk 
hvor meget du ser dem efterfølgende!

6. semester

Så begynder tiden, hvor du læser på det fine ”lægevidenskabsstudie” med de kliniske fag... Ekstrem 
kaos når der pludselig er forskellige rul, og du ikke fatter, hvad der foregår. Ooooog så cool er du  
alligevel ikke: Når alt kommer til alt er du sgu stadig bare ligegyldig og studerende med obligatorisk 
mikrobiologi og ingen anelse om, hvorfor ”ekspositioner” er så død og kitte nødvendigt.  

Kandidat

7. semester

Den anden del af intern medicin og kirurgi er også første del af den sidste del af studiet. Hvis din 
ansøgning om optag på kandidaten ellers er gået igennem, kan du lige pushe dig igennem de 
næste mange sider af den store medicin-bog (eller basisbogen, forhåbentlig). Derudover det første 
semester med klinikophold – det er åbenlyst kort og du er meget grøn. Men når jeg tænker tilbage 
på den glæde jeg kunne få af, at få lov til at lave en indlæggelsesjournal, kan jeg kun drømme mig 
tilbage til Endo på BBH. 

8. semester

Klinik, klinik, klinik. Altså seriøst meget – og for alles vedkommende uden for Storkøbenhavn. Det 
er svært at drage store konklusioner om det faglige udbytte alle steder, men der sker da hvertfald 
ting på Hillerød – og jeg tror ikke ligefrem, at Sundhedsplatformen-GoLive hjalp på situationen. 
Eksamenssituationen er lidt dikotom, med OSCE’n som den, der får mest opmærksomhed, alt imens 
en skriftlig eksamen med PRÆCIS samme pensum som i de to forrige semestre også skal bestås. 
Kun din indre stræber sætter begrænsningen på, hvor mange kræfter det kan kræve.

9. semester

Sansefags-semesteret har 3 ugentlige dage med obligatorisk undervisning i de første par måneder. 
En form for pseudoklinik, hvor du møder i konferencelokalerne hist og her, får relevant klinisk 
orienteret undervisning og tager hjem og hygger.  En hurtig øjne-øre-hud-affære slutter med 3 
hurtige eksaminer i streg, hvorefter et lidt assorteret, meget computerbaseret kursus i en blanding 
af matematik, økonomi og samfundsfag pumper derudaf i to måneders penge. 

10. semester

Én stor og to små. Endnu et klinisk semester med kittel og det hele: Psykiatri og neuro kræver ret 
meget tilstedeværelse og mindre mulighed for at lave middagskonf.-tricket. Til gengæld er det ikke 
nødvendigvis fordi du skal spidse albuerne for at skrive journaler. Det har du efterhånden fået godt 
styr på. Alt imens må du (1) ikke være alene med patienterne i børne-unge-psykiatri, (2) gerne have 
styr på ressourceforløb og førtidspension i socialmedicin og (3) se døde mennesker i retsmedicin 
(til ej-offentlige forlæsninger).

11. semester Uha, nu må du jo vælge. Så det er svært at sige noget andet end: ”Held og lykke”. Tag noget sjovt! XXXXXX XXXXXX

12. semester

På vej mod afslutningen, skal du starte noget nyt op fire gange - en måned af gangen. Almen byder 
på 8 dage med klinik (det er hvad der bliver tilbudt i løbet af studiet!),  film-optagelse og super meget 
lounge og chill. Gyn/obs/pæd er fuldtidsklinik, en masse nyt pensum og en masse eksamensstress. 
Og så, samtidig med, at dit studie lakker mod enden, skal du vælge KBU-forløb. Der sker generelt 
super mange ting på det her semester. Og til sidst er der Akut Patient. Vi krydser fingre.

Efter 7 år som stud.med. lakker tiden mod ende, og jeg må snart bevæge mig mod de evige jagtmarker på de hinsides hospitaler. Når alt kommer 
til alt, må man erkende, at de 7 år jeg har læst medicin, har været de mest formative i mit liv - studiet er på mange måder blevet så stor en del af 
min identitet, at jeg er medicinstuderende mere end noget andet. Det er lidt frygteligt når man tænker over det.

Nedenfor har I en ganske subjektiv, ensidig og på ingen måde fuldkommen anmeldelse af semestrene fra 1. til 12. Dette er min uforbeholdne 
holdning efter at have prøvet dem alle. For nyligt fandt jeg Langmans Embryologi frem fra gemmeren i forbindelse med en oprydning - og 
selvom det var (meget) langt væk, kunne jeg da se, at der trods alt var en smule klinisk relevans. Men det hjalp også at jeg ikke skulle til 

eksamen i det.  Dødningehovederne viser hvor meget du skal kæmpe dig igennem, mens hjerterne viser, hvor meget det er det hele værd.

Der kommer en tid, hvor du må se i øjnene, at du må videre: Så fed er SU-ydelse, skriftlige eksaminer og eksamenslæsning bare heller ikke. Du 
vil egentlig også gerne selv tage stilling til hvad der skal ske med patienterne, og komme videre i kontekst uden at konferere det mindste 
koma i din journal.  

Jeg frygter dog, at det fællesskab jeg har haft på Panum forsvinder ud mellem fingrene som sandkorn, når først jeg er på et eller andet 
provinshospital, hvor alle skal i bil for at komme hjem. Det er bare hjernedødt fedt at have tiden, fleksibiliteten og alle vennerne lige rundt om 
hjørnet, HVER dag. Husk at sætte pris på det, mens du er her! 
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Den nye basisgruppe for 
dig med interesse for 
dermatologi og vene-
rologi!
Kom og mød os mandag den 9 december 
kl 17, hvor vi også får besøg af Jonas Olsen, 
der er læge og PhD-studerende på Dermatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital. 
Han vil fortælle om sin vej ind i specialet, og hvordan forskellige tilfældigheder ender med, 
at man bruger flere år af sin karriere et sted, man SLET ikke havde forestillet sig.

Foredraget tager udgangspunkt i Jonas' PhD-projekt, men breder sig ud til hans øvrige valg 
både før og efter den sidste eksamen. 

Efterfølgende vil der være tid til at stille Jonas spørgsmål. 

Vel mødt til kaffe, slik og et spændende oplæg i mærsktårnet 13.1.83!
Find os desuden på facebook: DEVIL - dermatologi og venerologi interesserede 
lægestuderende.
Eller instagram: devil_basisgruppe

December månedsmøde - 
FORNIKS

Hvornår: Torsdag d. 19/12 - 2019 kl. 16:45 – 19:00
Hvor: 13.1.41, Mærsk tårnet
Kender du til den måske værst tænkelige kendte smerte 
i mands minde? 

Trigeminus Neuralgi er kendt som "The suicide disease". 
Hvad forårsager denne tilstand som kan invalidere den 
ramte, og hvad er behandlings-mulighederne? 

Dette vil læge, PhD Stine Maarberg komme og fortælle os om! 

Stine Maarbjerg blev uddannet læge i 2011 og forsvarede sin ph.d.-grad i neurovidenskab 
i 2016. Stine er aktuelt ansat som post doc ved Dansk Hovedpinecenter på Neurologisk 
Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup og har forskningsorlov fra en hoveduddannelsesstilling 
i neurologi i Region Hovedstaden. Stine har forsket i ansigtssmerter de seneste 7 år og har 
en særlig interesse for trigeminusneuralgi.

Oplægget vil starte med en kort quiz om trigeminusneuralgi og vil løbende inddrage 
patientcases med henblik på at diskutere diagnostik, differentialdiagnostik, udredning, 
etiologi, patofysiologi og behandling af trigeminusneuralgi. Oplægget vil fokusere på 
hvad der er vigtigt for en yngre reservelæge i neurologi at vide i den kliniske behandling.

Så hvad enten du er på bacheloren eller kandidat så kom derfor og hør om denne tilstand, 
og de fascinerende behandlingsmuligheder der findes!
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)

PMS månedsmøde december - Akut Psykiatri
Hvad gør man når behovet for psykiatrisk 
hjælp, ikke kan vente til i morgen?

P M S  –  P s y k i a t r i g r u p p e n  f o r 
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.
Vi ses!

Urologi – Tour de Chirurgie 
(02. december 16:15 -17:30)    

Så det tid til næste foredrag i SAKS’ foredragsrække “Tour de Chirugie” - Vi præsenterer hver 
måned et nyt kirurgisk speciale så du kan få et bedre indblik i hvad de forskellige kirurger 
går og laver og hvordan deres hverdag er - og i sidste ende, om det var et speciale du kunne 
være interesseret i?

Til dette foredrag skal vi høre om specialet: Urologi

Vi har inviteret Malene Niebuhr der er speciallæge i urologi på Herlev Hospital ud for at 
fortælle om hverdagen som kirurg i urologispecialet. Kom og bliv klog på hvordan man 
kommer ind i specialet, familielivet og en typisk hverdag som urolog. Vi sørger for snacks 
og drikkelse! 

Alle er velkomne! 

SAKS’ julefrokost 2019!
(06. december 17:30 - ??)

Traditionen tro holder SAKS i år julefrokost for alle SAKS’ medlemmer. Tag din læsemakker 
under armen og få gratis mad, godt selskab og en uforglemmelig aften med muligvis en 
konkurrence eller to. Vi sørger for en lækker menu som alle kan spise med på, blot du skriver, 
hvad vi skal tage hensyn til. 

Tilmeldning sker på Survey Monkey: find linket på facebook under SAKS’ events
 https://da.surveymonkey.com/r/NGNX552
Obs! Sidste tilmeldning 3. december :O 

Vi glæder os til et brag af en fest med dig! 

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

SATS MÅNEDSMØDE D. 4/12
Til dette månedsmøde kommer Emilie Moberg Sørensen læge og tidligere mangeårigt 
SATS-medlem og fortæller om ABCDE-princippet, der er tilgangen bruges til behandling 
af alle akutte patienter. 

Udover en teoretisk gennemgang udleveres ABCDE-lommekort til kitlen, hvorefter vi 
gennemføres et antal små simulationer, så teorien kan omsættes i praksis. Disse faciliteres 
af Emilie Moberg Sørensen og SATS's forhenværende formand Anders Granholm.

Går du og drømmer om et nyt projekt eller et spændende foredrag i SATS, så sig endelig 
også til, så vi kan få det arrangeret! Så kom endelig, hvis du gerne vil have indflydelse på 
foreningen.

Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og god mulighed for nye medlemmer at 
høre hvad vi laver i foreningen.
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi 
og traumatologi er velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og høre mere om SATS 
(Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab).
Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 4. december kl. 16.15 (se lokale på FB-eventet).

Hvem er du?
Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv 
medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ 
månedsmøder og foredrag.
Medlemskontingent koster 50 kr. om året og giver mulighed for
deltagelse i en lang række arrangementer og kurser, som udelukkende er for medlemmer.

Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter. Panum Surfers
Filmaften onsdag 11. december kl.  17:00 i 
Studenterklubben Panum! IMCC Palestine og Panum 
Surfers viser den prisvindende dokumentar om 
unge surfere som laver egne surfboards og starter 
en surfklub i det okkuperede Gaza. Tag en pause fra 
eksamenslæsning, nyd dejlig palæstinensisk snacks 
og bliv smittet af kampgejsten i Gaza!
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Nyt fra studenterpræsten på Panum
Kære studerende
Jeg vil ønske jer en god jul samt held og lykke med eksamen. Jeg har to gudstjenester 
omkring jul, hvor I er meget velkomne. Det er 22. december kl. 11 og 29. december kl. 11 i 
Sankt Johannes Kirke på Sankt Hans Torv. Vi har også et par arrangementer tilbage i dette 
semester, hvis I har brug for et afbræk i eksamenslæsningen:

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: Sidste gang i år er 3. december kl. 16.30-17.30. I forårssemestret fortsætter vi 
med at gå sammen – nu kl. 14.30. Datoer følger.
Vi mødes foran hovedindgangen til Panumtårnet, Blegdamsvej 3
Tilmeld dig gerne på praest@sund.ku.dk eller bare mød op

Evensong med kammerkoret Musica
Kom i julestemning med denne gamle engelske tradition fra 1500-tallets universitetskirker. 
Det bliver et overflødighedshorn af korsang, fællessang, musik og tekstlæsning, der poetisk 
sammenfatter julens budskab. Kammerkoret Musica står for musikken.
Tid og sted: Onsdag d. 18. december kl. 19.30
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Gratis adgang

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

Der er semesterets sidste fredagbar på fredag. Vi åbner som 
vanligt kl. 11, og lukker kl. 23:45. Det bliver en super hyggelig 
fredagsbar med gløgg, æbleskiver og dak. 

Fredag er også semesterets sidste åbningsdag. Efterfølgende 
har vi lukket frem til februar. Der er stadig en del glemt tøj 
på scenen. Hent det inden på mandag. Ses.

Nedenfor er stemningsbilleder fra klubbens backgammon/
bordtennis-event i sidste uge. Tillykke til vinderen og tak til alle 

der mødte op for et hyggeligt arrangement!

Hvis du allerede glæder dig til medicinerrevyen nu, så kom ind og se en gammel 
medicinerrevyer/MOK’er lave det skøreste, hyggeligste og mest guddommelige show!
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Så er det på torsdag, at Frederik Strand fortæller om 'Pornopolitiet'. 
28. november 2019 kl. 16-18:
Frederik Strand: Pornopolitiet

Frem til billedpornografiens frigivelse i 1969 skulle politiets IV Inspektorat bekæmpe utugt 
og usædelighed i Danmark. Med udgangspunkt i Politimuseets samling af konfiskerede 
billeder, bøger og andet materiale – behandlet i bogen ”De forbudte billeder”, som udkom 
tidligere i år – fortæller Politimuseet leder, Frederik Strand, om pornografiens historie fra 
forbud til frigivelse. Det er en forunderlige historie om et helt særligt efterforskningsområde 
– i spændingsfeltet mellem frisind og censur, kriminalitet og kunst.

Vi glæder os til at se dig.

Du kan se hele sæsonens program her.
Gode hilsner,
Sex & Samfund   *   Sexologisk Forskningscenter

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund / Sexologisk Forskningscenter (AAU)
Vært: Professor Christian Graugaard
Adgang: Gratis

To stillinger som forskningsårsstuderende på 
Gynækologisk Afdeling, RH
Vi søger to medicinstuderende med særlig interesse indenfor gynækologi, til i 1 år at 
arbejde på et ph.d.-projekt omhandlende mikrobiomet og endometriose. Du vil blive 
tilknyttet en højt specialiseret enhed på Gynækologisk Afdeling, Rigshospitalet, og være 
i tæt samarbejde med endometrioselæger og sygeplejersker. Du vil sammen med den 
anden forskningsårsstuderende få det daglige ansvar for projektet og vil derfor også have 
meget kontakt med patienterne, der deltager i projektet. Rigshospitalet er et af to centre 
i Danmark, der opererer for svær endometriose, så du vil overvære nogle spændende og 
meget komplekse endometrioseoperationer, da store dele af dataindsamlingen foregår 
på operationsstuen. 

Forskningsåret er tiltænkt at dække 11. semester med forskerperspektiv, og du vil derfor 
skrive din kandidatopgave i løbet af året. Hvis du af forskellige årsager ikke kan tage 11. 
semester nu, da er det en fordel, hvis du er sidst på kandidaten, samt har operativ erfaring, 
så du ved, hvordan man navigerer på en operationsstue. Det er dog ikke noget krav.
Projektet udføres under ansvarlig for endometrioseteamet, overlæge Dorthe Hartwell, 
og Professor Henriette Svarre Nielsen, der er PI for det overordnede samarbejdsprojekt 
med Center for Translational Microbiome Research, Karolinska Universitetet i Sverige, om 
kortlægning af mikrobiomet i reproduktion.  

Dine opgaver:
•  At inkludere patienter i ambulatoriet og over telefonen
•  At tage blodprøver og behandle disse (centrifugering og afpipettering)
•  At håndtere vævsmateriale, der indsamles af patienterne selv hjemme samt under 
operationen 
•  At holde overblikket over, hvornår patienterne skal opereres og kommer til follow-up 
•  At arbejde og indtaste data i REDCap databasen

Vi tilbyder:
•  At være del af en højt specialiseret afdeling, der opererer endometriosepatienter fra 
hele landet
•  Et stort ansvar i et projekt, hvor alle tilladelser er i hus og dataindsamlingen er i fuld gang
•  At du får lavet din kandidatopgave med forventning om en publikation som førsteforfatter
•  Kyndig vejledning både i den daglige drift samt til kandidatopgaven
•  Seks måneder med 10.000 kr/måneden (som udgangspunkt er det 2. halvår SU financieret 
af 11. semesters forskningsperspektiv. Alternativt kan vi sammen søge penge til 2. halvår)

Vi forventer:
•  At du har struktur og gåpåmod og kan overskue et projekt med mange forskellige prøver
•  At du er udadvendt, sød og empatisk over for deltagende patienter
•  At du er fleksibel, særligt på operationsdage (mandag, torsdag og fredag) i tilfælde af 
forsinkelse
•  At du kan starte d. 1. februar 2020 og være på projektet 1 år
•  At du i løbet af januar kan afsætte ca. 3 dage til oplæring på operationsstuen  
Hvis ovenstående har vakt din interesse, send da din ansøgning senest d. 13. december kl. 
23.00 til ph.d.- studerende Mette Elkjær Madsen 
på mette.elkjaer.madsen@regionh.dk. 
Samtalerne forventes afholdt enten d. 17. eller 
18. december.

Medicinstuderende søges til litteraturgennemgang 
om hæmatologisk medicin og hepatitis B virus reak-
tivering, 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

Kandidatstuderende med interesse for infektions-
medicin?

Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital søger medicinstuderende som 
timelønnet forskningsassistent med mulighed for forberedelse af forskningsophold. 
Vi er en forskningsgruppe, der arbejder med kliniske studier med fokus på 
indlæggelseskrævende infektioner og antibiotikaforbrug. 
Ansættelsen som forskningsassistent kan kombineres med udførelse af kandidatspeciale eller 
et forskningsophold på afdelingen, fx i form af forskerperspektivet på 5. semester kandidat. 
Her vil der være mulighed for at arbejde med egne data med henblik på videnskabelig 
publikation. 

Vi tilbyder
•  Involvering i klinisk forskningsprojekt med selvstændig patientkontakt, rekruttering og 
opfølgning af patienter
•  Erfaring med lægemiddelforsøg
•  Mulighed for selvstændigt forskningsprojekt med vejledning af ph.d.-studerende
•  Spændende fagligt og godt socialt miljø

Løn og ansættelse
Ansættelsen omfatter timelønnet arbejde, ca. 10 timer ugentligt. Arbejdet tilrettelægges ud 
fra løbende arbejdsopgaver og ansøgers ønsker. Løn efter gældende takster. 

Ansøgning
Hvis du er interesseret, sendes en kort motiveret ansøgning (max 1 side) samt CV til læge, 
ph.d.-studerende Simone Bastrup Israelsen på simone.elisabeth.bastrup.israelsen.02@
regionh.dk. Du er også velkommen til at ringe for at høre nærmere på tlf. 40 33 54 95. 
Deadline: 18.12.2019.

Friplads til Dansk Patologiselskabs Årsmøde 2020
Er du stud.med., og i gang med et forskningsprojekt tilknyttet en patologiafdeling, så er 
der nu mulighed for at få en friplads til DPAS Årsmøde 2020 der afvikles den 12.-14.marts 
på Comwell, Kolding. Udover et fagligt spændende program med præsentation af en lang 
række forskningsresultater vil du møde mange af landets speciallæger og yngre patologer 
på forskellige uddannelsestrin der er med til at opbygge dit netværk. Se mere på dansk 
patologiselskabs hjemmeside www.danskpatologi.org. 

Der kan søges om i alt 3 fripladser. Send en kort ansøgning vedhæftet CV og gerne 
anbefaling fra vejleder til Foreningen af Yngre Patologers (FYPAs) sekretær på fypa@fypa.dk. 
Ansøgningsfrist 07.01.2020. Ansøgere modtager skriftligt svar inden 01.02.2020. 
På gensyn!

På vegne af FYPA
Christian Brøchner, Formand

Du kan få et sammenhængende uddannelsesforløb i 
Region Nordjylland 

Står du over for at skulle vælge KBU forløb, og vil du gerne have en langsigtet plan for dit 
uddannelsesforløb og samtidig arbejde et sted, hvor faglighed og gode arbejdsvilkår er i 
højsæde, så tjek muligheder for sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland. 
Stillingerne er i opslag fra ultimo november og frem til medio januar. Hvis du er interesseret 
i et af de sammenhængende uddannelsesforløb, kan du læse mere og ansøge på RN.dk/
læge. For at være kvalificeret skal du være tilknyttet næste KBU runde ved styrelsen.

Region Nordjylland tilbyder kommende læger i den kliniske basisuddannelse(KBU) 
sammenhængende uddannelsesforløb i regionen. Således at man har mulighed for at få 
et sammenhængende KBU, Introduktionsstilling og hoveduddannelsesforløb i regionen. 
Dette er muligt i henholdsvis Almen medicin, Psykiatri og (organ) Kirurgi.

Region Nordjylland har som mål at give sine uddannelsessøgende læger den bedst mulige 
uddannelse, så læger under uddannelse bliver så dygtige som muligt og forhåbentligt 
får lyst til at blive i regionen som speciallæge bagefter. Med et sammenhængende 
uddannelsesforløb i Region Nordjylland vil du få alle dine ansættelser ved regionens 
hospitaler og almene praksisser i regionen. Vi tilbyder desuden muligheden for en lægebolig.

Via en geografisk tilknytning og et godt og fagligt uddannelsesmiljø er det Region 
Nordjyllands ambition at uddanne fremtidens læger, så I kan og vil videreføre arbejdet med 
løbende optimering af uddannelsesmiljøet på alle regionens hospitaler og i almen praksis. Vi 
vil med fokus på supervision og faglig sparring sikre, at også fremtidens uddannelsessøgende 
læger har lyst til at blive en del af det gode lægeliv i Nordjylland.
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Stud. med. søges til lønnet arbejde med at opspore 
og rekruttere patienter til et forskningsprojekt om 
biologisk behandling ved Crohns Sygdom og Colitis 
Ulcerosa

Jobbet forventes at tage ca. 10 timer pr. uge med start 2. januar 2020 eller snarrest 
derefter.Hvis der er interesse for det er der mulighed for at kombinere ansættelsen med 
bachelor- eller kandidatspeciale. Ansøgere på de sidste år af bachelordelen eller de første 
år af kandidatdelen vil blive foretrukket.

Aflønning i overensstemmelse med FADLs satser.

Ansøgning og spørgsmål kan sendes til jakob.benedict.seidelin@regionh.dk

Jakob Seidelin
Overlæge
Klinisk Forskningsenhed
Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme
Herlev Hospital

Leder du efter et studiejob? Og interesserer du dig 
for forskning, patientkontakt og onkologi? Så er ned-
enstående måske et job for dig!?

Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger en medicinstuderende til timelønnet 
forskningsstilling (6 timet/uge). I denne stilling vil du komme til at indgå i et større projekt 
på tværs af afdelinger og hospitaler, hvorfor vi forventer, du både kan arbejde selvstændigt 
og i tæt samarbejde med andre. Mødetid er fleksibel, men generelt 6 timer/uge med start i 
januar eller februar 2020. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer mange aspekter af 
forskningsprocessen. Du kommer hovedsageligt til at hjælpe med dataindtastning i REDCap 
(databaseprogram) og logistikken i CURE studiet (Clinical Utility of circulating Tumor DNA in 
Gastro-Esophageal), der er et nationalt prospektivt kohortestudie. Studiet gennemføres på 
Rigshospitalet Genomisk Medicin, Onkologisk Klinik og Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik 
fra januar 2020. Som studiemedhjælper får du mulighed til at være med til at gøre et lokalt 
forskningsprojekt fra Rigshospitalet til et nationalt projekt i både Århus, Odense og Ålborg. 

Vi forventer, du er engageret, velorganiseret og ambitiøs. Vi kan tilbyde oplæring inklusiv 
kursus i REDCap og erfaring med klinisk forskning i et dynamisk forskningsmiljø. Du vil 
blive fortrolig med Sundhedsplatformen (journalsystem), REDCap og få unik viden om 
øvre gastrointestinal cancer. 

Ansøg med en motiveret ansøgning (max 1 A4 side) og kort CV (max 1 A4 side) til overlæge 
Morten Mau-Sørensen på e-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk senest: onsdag 
d. 13. december 2019. Herefter afholdes løbende jobsamtaler efter nærmere aftale. 

Med venlig hilsen
Lene Bæksgaard, overlæge, Onkologisk Klinik
Morten Mau-Sørensen, overlæge, Onkologisk Klinik
(e-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk, tlf.: +45 35450879)

Spiller du trommer? Savner du et band at spille med? 
Trommeslager-vikar søges til Panum-band! 
Festband søger en Panum-studerende, der kan spille solide trommer på forskellige 
covernumre. Vi laver gerne vores lidt egne versioner, med fokus på, at numrene bliver 
dansable! Vi øver på Panum hver mandag aften, og spiller ude til fester ca. tre gange 
pr. semester. Er du interesseret? Så send en mail til theaeh94@hotmail.com eller sms til 
20303734! Mange hilsner fra Thea og resten af bandet.

Lægestuderende søges til praksis lige ved Farum Station

Overskrift: Praksis 100 m fra Farum station søger et hold lægestuderende.
 
Praksisbeskrivelse: Vi er to læger i kompagniskab, en uddannelseslæge og en sygeplejerske 
i vores hyggelige veldrevne klinik. Vi, Lægerne på Ryttergårdsvej, ligger på Ryttergårdsvej 
3, 3520 Farum, 100 m fra Farum Station.

Jobbeskrivelse: Vi søger et hold på 3-5 lægestuderende. I skal tage Jer af forefaldende 
administrativt arbejde.
 
Semesterkrav: Fra 6. semester foretrækkes
Ansættelsestype (fast eller tidsbegrænset): Fastansættelse
Dato for ansættelsesstart samt -periode: Snarest muligt og gerne 1. december. 

Timeantal (ugentlig): Afhængig af antallet af lægestuderende på holdet. 
Ugedage, tidspunkt: Efter nærmere aftale
Ansøgningsfrist: snarest muligt 

Øvrige kommentarer: Hos os er det vigtigt, at vi er glade for at komme på arbejde og stolte 
af høj faglig kvalitet. Vi glæder os til at høre fra Jer.

Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer: 
Send ansøgning til Julie Reuss Tranberg på julie_reuss@icloud.com
Du er også meget velkommen til at ringe på mobil 40193179

Undervisningsassistenter søges til 
Øre-Næse-Hals-undervisningen på
Rigshospitalet-Gentofte
Har du interesse for ØNH og vil du gerne forbedre dine formidlingsevner, så se med her!
ØNH afdelingen på Rigshospitalet og Gentofte søger undervisningsassistenter til 
undervisningen af medicinstuderende på 3. semester kandidat med start fra januar 2020.
 
Vi er et hold medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med afdelingens 
professorer og lektorer. Undervisningen foregår fra kl.8-15 mandag til torsdag både på 
Rigshospitalet og Gentofte hospital.
Vores opgaver er bl.a.:
- Finde relevante patienter til undervisningen
- Undervise i anamneseoptagelse, den objektive undersøgelse samt ØNH sygdomme
- Instruere i forskellige ØNH procedurer og indgreb
- Fungere figurant ved demonstration af ØNH undersøgelser
- Undervise i nødtracheotomi (simulation med fantomer)
- Assistere til operationer i tilfælde af aflyst undervisning

Krav:
- Bestået ØNH-kurset
- Interesse i ØNH herunder er motiveret i at dygtiggøre ifm. opgaven som 
undervisningsassistent
- Deltage til introduktionsmødet 23.01.2020 hvor oplæring finder sted
- Dække én (gerne to) fast dag om ugen, fra kl.8-15
 
Løn efter SUL overenskomsten.
Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til f.l.shahrestani@gmail.com
Send en motiveret ansøgning til f.l.shahrestani@gmail.com med cc: christian.von.buchwald@
regionh.dk, vivian.soennicksen@regionh.dk
Frist: 27.12.2019 kl.12.00

På vegne af Professor Christian von Buchwald
Fahd Al-Shahrestani

Forskningsårsstuderende på kandidatdelen søges 
til Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, til arbejde med 
klinisk database over patienter med hjernemetasta-
ser, som er behandlet med stereotaktisk radiokirurgi
Cerebral metatastaser kan behandles med kirurgi eller stereotaktisk strålebehandling og har 
været anvendt af neurokirurger og onkologer gennem årtier. På Rigshospitalet gives den 
stereotaktiske behandling efter en fælles onkologisk/neurokirurgisk beslutning. Stereotaktisk 
radiokirurgi er anvendelsen af højdosis- og højpræcisions røntgenbestråling mod metastaser 
i hjernen og regnes for at være sikker og effektiv. Et større forskningsprojekt er igangsat, 
der har til formål at forbedre behandlingen og øge vores viden om behandlingens effekt 
og begrænsninger, herunder grænsefladen til kirurgi og nyere medicinsk onkologisk og 
immunosuppresiv behandling.

Vi søger en forskningsårsstuderende med opnået bachelorgrad til et projekt på fuld tid med 
start primo 2020 - det præcise ansættelsestidspunkt kan aftales nærmere. Initialt ansættes 
den studerende i 6 mdr. med mulighed for forlængelse til 12 mdr. Med brug af elektroniske 
patientdata, herunder patientjournaler og data fra vores stråleplanlægningssystem, skal 
den studerende bygge en klinisk database, der bliver blandt de største i verden af sin slags. 
Arbejdet skal foregå på Rigshospitalet (primært) og Herlev Hospital, hvor man også har 
udført behandlingen siden 2018. 
Projektet er fuldt finansieret 

så den studerende skal ikke først ansøge om sin egen løn, men forventes at deltage i det 
forberedende arbejde i november-december 2019 med f.eks. møder og protokolskrivning 
på ulønnet basis. Den studerende vil få indblik i klinisk onkologi og strålebehandling samt 
arbejde med kliniske databaser.

Til projektet skal desuden ansættes en PhD studerende, som senere i forløbet forventes 
at vejlede den forskningsårsstuderende. Der vil desuden være mulighed for tilknytning til 
en klinisk lektor (overlæge Gitte Persson, Onkologisk Klinik, Herlev) hvis projektet ønskes 
udført som kandidatspeciale.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle opklarende spørgsmål kan sendes til:
Søren Møller, Afdelingslæge, PhD  soeren.moeller.01@regionh.dk
Onkologisk Klinik afsnit 5073
Rigshospitalet
Ansøgningsfrist: løbende
Samtaler afholdes efter aftale. 

Følelsen af 
december 
måned...



         8      |      R E D A K T I O N E L T

Juloskoper
af Madame Maier og Lukas Lovegood

Jingle bells, supernovas, Merkur står over Bethlehem. Men 
hvad sker der din jul? Stjernerne (med special guest og 
stjerne-tolker Lukas Lovegood) har svaret.  

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du vil sende din ønskeliste til Tranum. Praktisk foregår 
det således (stjernerne har insider-viden): I bunden af våd 
skal du lægge din liste (nænsomt) inde i kraniet længst til 
venstre over OE baljen i bunden. Sedlen skal rulles stramt 
og indsættes i foramen magnum (du hører et ‘svup’). Sedlen 
er nu sendt ind i Tranums hemmelige ønske-kartotek. Du 
kan ønske dig hvilket som helst præparat, du må bare ikke 
bruge det. Du kan på særlige tidspunkter sidde på skødet 
af Tranum og ønske en god spot (husk kittel og handsker).  
 
Fisken
19. feb. - 19. marts
Til jul ønsker du, at du overlever alle dine eksamener. 
Merkur står lidt for skarpt, så stjernerne ved ikke helt om 
det går. Til gengæld får du ekstremt våde julefrokoster 
og måske en frontallap, der minder lidt for meget om 
risengrød. Dine jule-eskapader resulterer i enten a, b eller c: 
 a) En ektopisk graviditet. 
 b) Samtlige taxa-chafføreres mobilnumre. 
 c) Du melder dig som frivillig i Røde Kors’  
 lokale genbrug. Du vinder jul og 70-årige  
 Gretas ( jule)hjerte. 

Vædderen
20. marts - 19. april
*Jingle* 

Tyren
20. april - 20. maj
Du er akut lav på julestemning. Stjernerne hjælper: 
 rp. 200 mg Wham! iv. kontinuerligt. 
 rp. 1 g ‘Love, Actually’ x1dgl.  
 rp. EKG af et julehjerte (hjemmelavet, ellers  
 ses manglende R-taks progression og du 
 har jule-iskæmi). 
 
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du får en nyfunden kærlighed for lorte-musik på youtube. 
Stjernerne kan anbefale ‘Christmas Party Mix 2018 Best 
Bounce / EDM Mix’ for at du får den ultimative julestemning 
kørende. Trods du er kritisk i starten, vil dette mix gøre 
dig til dak-kongen/dronningen til samtlige julefrokoster. 
Stjernerne ønsker dig tillykke med den ekstreme mængde 
good-will du får, når du flår det satans jack-stick ud af en 
eller anden lortetelefon og hugger noget ordentligt på. <3 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Din jul bliver ikke komplet, hvis ikke du gør følgende: Gå på 
youtube, søg ‘Crab Rave.’ Vælg den video med det absurde 
antal views. Spil denne sang til samtlige julefrokoster du 
kommer i nærheden af. Alle vil hade dig, fordi den ikke er 
julet. Men hvad er jul? Jul er kærlighed. Og du bliver i ét 
med universets altoverskyggende kærlighed - RAVE.  

 
Løven
22. juli - 22. aug.
Du har købt alle dine julegaver i mega god tid til Black 
Friday. Du har sparet tusinde af kroner, og er et lille 
økonomi-geni. Stjernerne spår, at renten er lav og et 
snarligt Wall Street krak vil sende dig tilbage til den dunkle 
del af 1920’erne. Lad være med at købe andel de næste 
10 år. Dine gaver falder i værdi, fordi de er dårlige og 
overfladiske. Giv din familie kærlighed i stedet for. 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du hopper i Øresund og derfra svømmer du til Helsingborg. 
Her er gaverne billige, og julen er svensk. Det vil sige: En 
dalahäst är traditionellt en rödmålad, stiliserad trähäst som 
numera tillverkas framför allt i Nusnäs, Mora, i Dalarna. 
Grimma och selar brukar målas med mönster i vit och blå 
färg. Traditionellt målad i rött, förekommer den nu också 
i alla tänkbara färger. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du får en hestepisk og en saddel i hhv. 1. og 2. adventsgave. 
1. adventsgave var kinky, den 2. gave gjorde dig forvirret. 
Især fordi afsender var et nærtstående familiemedlem. Du 
opdager en konspiration. Din familie har igennem mange 
år set hvordan du med stor kærlighed, har observeret en 
hest gennem dit vindue. Hesten tilhører ikke dig, men 
den bliver snart din eneste ene. Elskovspony falmer ift. 
følelserne involveret i denne jule-eskapade. Du får måske 
en hest i julegave eller en lille Dala-hästen af din onkel. 
Stjernerne kan kun håbe. Vi krydser gammastråler for dig.   

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du er som stjernen over Bethlehem aka. du minder lidt om 
solen i Teletubbies fordi alt går så fucking godt for dig. Hele 
december vil dine venner bades i dit succesfulde lys. Du 
får mandlen. Du vinder i pakkeleg. Du vinder i julebanko. 
Du får lavet alt snuskede du vil inde på kopirummet til 
julefrokost. TIL GENGÆLD ER DINE JULEGAVER FUCKING 
SHITTY. Noget skal gå galt, right? 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du kommer til at se lidt Pyrus igen. Hovsa. Og først nu, 
mange år senere, opdager du den vanvittige seksuelle 
spænding mellem Gyldengrød og Kandis. Pyrus er blot det 
triste 3. hjul, når Kandis laver hardcore øjenkontakt med 
Gyldegrød, som kun voksne mennesker forstår. Stjernerne 
spår, at du får hede Pyrus-drømme. Dette gør kun din jul 
bedre, og der er absolut intet at skamme sig over. Embrace.  

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Stjernen over Bethlehem er i virkeligheden en super/
hypernova fra Andromeda galaksen. Du prøver (med 
en dårlig og gratis astromoni-app) at følge stjernen på 
nattehimlen. Dette bringer dig til Herlev Gynækologisk-
Obstetrisk afdeling. Hvis det er her du skal i klinik, er det 
heldigt. Hvis ikke, er det lidt akavet. Du finder myrra i 
lommen, og tænker der er en større mening med det hele. 
Efter du har forvirret samtlige jordmødre ser du en fødsel. 
Måske den er hellig. Måske ikke. 
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Feliz navidad
Jesus kapitalisme
Oh, Alle kan dø

Og englene sang
”lad der være sildog snaps”

Så vi drikker tavst

Hvid jul og sort fredag

Tvangsindlagt til at hør’

Pædocitybois

Tyk mand i skorstenHans trøje er rød som blodØjne sort som død

Brune kartofler
Brun sovs i hele dit fjæs

Brun, julens farve

Nu er det jul, ja
Fik du set det du ville

Nå nej, du er blind

JULE-HAIKU
 

Klejner i metervis
vaniliekransåre

Julen: vestens død

Sidste chance nu
Undgå diabetes 2
Jul og nytårskur

Snart er et årti

Helt og aldeles forbi

Dak forhåbentlig

Johan ligner mig
Bortset fra han er lyklig’

Måske jeg er ham
Hva så der me 2

Var i bare en døgn-flu’

Hør jer aldrig mer’

A Santa Claus is
What you really think he is

A big fat dickhead
Alkohol er godt

For så bliver folk single
Ready to mingle

MOK’s huspoeter Anders von  Mücken & Andreas Höiersen, har 
skrevet nogle jule-haikudigte, så du kan komme i julestemning.



Kære medstuderende
Jeg vil gerne starte med at sige tak fordi, I har fulgt med og bakket 
op om repræsentantskabet i løbet af 2019, selvom der stadig resterer 
lidt af året. 

Den sidste del, kommer for de fleste af os nok til at gå med lidt 
lange dage, hvor der tegnes anatomiske tegninger, memoreres 
bivirkninger eller parres symptomer med sygdomme. Forhåbentlig 
bliver der også tid til spise pebernødder, nå at være den der tager 
smør med til julefrokosterne og ses med venner og familie. Vi 
kender nok alle til, at det kan være svært at finde den helt rigtige 
balance, således at man ikke ender i eksamensstress. 

Ligegyldigt hvad er FADL med jer under hele studiet, både 
i løbet af semestrene samt i eksamensperioderne og vi 
glæder os til at kunne fortsætte lige så i 2020. 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår, 
Linnea Gerdes, Formand FADL København

Har du fået læse-hjerne?
Så kom og hyg med Banko-Jerne! Traditionen tro inviterer FADL 
alle medlemmer til julebanko, hvor du kan vinde alt fra brætspil 
til brudekjolegavekort. Det er mandag den 16. december med 

spilstart klokken 17.15 for både bachelor- og kandidatstuderende. 

Efterfølgende serverer repræsentanterne gratis glögg og æbleskiver 
i studenterklubben fra klokken 18.30 og de lægger gerne øre til 

at høre alt om både dine julegaveønsker og nytårsplaner. 

Arrangementet er kun for medlemmer – men tænk dig 
bare: Hvis du ikke er medlem endnu men til gengæld en 
ivrig æbleskivespiser, så er det lige før dit kontingent kan 
tjenes ind igen på en enkelt aften! 

Giv dig selv en julegave og meld dig ind i din fagforening!



R E D A K T I O N E L T     |     11

Milena Anne-Mie

Pigerne har fået navne!
I sidste uge udloddede vi FADLs Kirurgibog. Den kunne blive din, hvis du kunne gennemskue et 
gastrokirurgisk navne-pun-par. Det var der lige præcis TO læsere, der kunne og ud af dem blev vinderen:

Helene Dalsten
Helt klassisk, så kan et ventrikel-ulcus stå og sjatbløde længe før det bliver 
opdaget. Et af de første symptomer kan være fordøjet blod i afføringen: 
melæna, og når det først opdages, kan patienten allerede have udviklet 
anæmi. En cute lille intern lægejoke ville således være at opkalde sine børn 
efter symptomparret. Det kan du jo huske på den dag du selv får børn...
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En enkelt dag med Jule-Wham! i radioen og så smider MOK håndklædet i ringen og tager på juleferie. Mens 
vi de næste to måneder guffer pebernødder og lader som om de hvide papirdutter fra en hullemaskine er 
sne – så vil vi alligevel glæde os til at starte MOK igen mandag den 27. januar. Og ved du hvad? Måske du 
skulle bruge din juleferie på at overveje at komme og være med? Til foråret INDSUPPLERER vi nemlig i 
skolebladsredaktionen. Hold øje med et opslag i et af de første par MOKs af 2020. …og kan du nu have en 
rigtig glædelig jul!

Hvad laver vi på MOK?
• Vi laver MOK - noget med noget klik: Klik i InDesign og klik i Photoshop. Spiser pizza. Gossiper. 

Drikker. Dog primært nonalkoholisk. Hygger. Nusser. Tager på MOK-weekendtur 1 til 2 gange om året.

Hvilke krav har MOK til ansøgere?
• Nærmest ingen. Du skal have lyst til at lære at klikke rundt i ID og PS. Kunne spise pizza. Mødestabil 

ca. hver mandag fra en 16-stykker. Semestertrin ingen betydning. Du må gerne være flot.

5 gode grunde til at lave MOK.
• Vi spiser næsten altid sammen - ofte pizza. Du lærer at klikke. Du får venner (flere venner, hvis du 

allerede har en/flere ven/venner). Det er hyggeligt. Man kan blive sagsøgt af Scanpix - voksent.

Last Christmas = Last MOK
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MOKrolog

Hvert halve år dimitterer hundredvis af medicinstuderende 
fra Panum Instituttet og det nye kød pumpes ufortrødent ind 
i den danske sundhedssektor. Det er en glædelig tid, der hver 
gang minder os om hvilken gulerod, der ligger for enden af de 
tolv semestre og 33 eksamener – men nogle gange kommer 
guleroden med en bitter eftersmag, og det gør den i år.

Vi har været lykkeligt fritaget fra MOK-udsuppleringer (jo Dansk 
Sprognævn – det ÉR et ord!) i lang tid nu. Faktisk har vi ikke mistet 
nogen redaktionsmedlemmer til lægelivet siden treenigheden 
af Erik, Dennis og PJ blev læger i januar 2017. Det er tre år siden! 
I mellemtiden blev de nu tidligere MOK’ere, Jaris og Simon, 
fædre – med hver deres respektive baby mamas, forstås. Det er 
for så vidt de eneste to ruter ud af MOK: Der skal kunne fremvises 
enten autorisation eller fødselsattest.

I dag er semesterets sidste blad, men vi siger ikke kun farvel til 
2019-MOK – der skal også lyde et Auf Weidersehen til Anders 
Emil Schack, MOK’er siden marts 2016.

Anders har siden sin første dag på redaktionen fungeret 
som PhotoShop Fairy Godmother. Efter en årrække 
med en forsidekultur i høj grad præget af at redigere 
redaktionsmedlemmers ansigter ind på kendte billeder, kom 
Anders og højnede barren: han gad simpelthen ikke mere af den 
slags. (Med det sagt dog – så producerede han selv forsiden på 
det første blad han var med til at lave, og der shoppede han sit 
eget ansigt ind! Måske det blot var et forsøg på at akklimatisere 
sig, meeen… Du kan selv vurdere udfaldet i arkivet på Mok.dk, 
Årgang 48, Nummer 20.) Uagtet, så har MOKs ansigt udadtil, 
forsiden, aldrig haft så høj kvalitet som efter Anders trådte til. 
Et lille udpluk af redaktionens yndlings Schack-forsider kan ses 
på denne side og ellers er de udødeliggjort på mok.dk.

Anders er dog mere end en one-trick-pony. Han har været den 
eneste mandlige ansvarshavende redaktør siden september 
2014 og i både hans tid som chef såvel som tiden efter, har 
han kæmpet for to lige vigtige pointer: At bevare skolebladet 
i sin vanlige form trods en periode med økonomisk modvind, 
samt at redaktionsmedlemmerne dækker bord i ventetiden, 
når han er ude og hente aftensmad. Lad os bare sige, at det er 

lykkedes ham med den ene af delene – og at hans fremtidige 
børn kan forventes at skulle løfte en borddækningsarv, som 
MOK-redaktionen aldrig kunne mønstre. Som Anders så smukt 
kan sige det: ‘Jeg vil lave blad, ikke mad.’ 

Det seneste halve år har Anders gået på 12. semester, og 
har forståeligt nok ikke haft lige så meget tid til MOK som 
normalt. Derfor har du måske glemt, at Anders faktisk også 
skriver utroligt godt, uanset om det skal være gøgl eller 
gennemarbejdet. Her på MOK har vi dog ikke glemt hans 
skriveevner og du kan læse for dig selv på denne uges side 3. 
De seneste gange der har været politiske valg i Danmark, har 
han sat sig for at sammenfatte dine politiske muligheder hvad 
end du skulle krydse af til Regionsrådet eller Folketingssalen 
og med det givet MOK et ekstra skud substans og aktualitet.

En ting de færreste umiddelbart ved om Anders er, at han har 
ekstremt mange særinteresser. For den uindviede kan han 
virke som en generisk sund og rask medicinerdreng, men 
jo længere  tid du tilbringer med ham, des flere afsløringer 
kommer han med. Vidste du f.eks., at han har set samtlige 
afsnit af Kunstquizzen på DR2 (to gange), er evigt orienteret 
i Channels neglelakkollektion (hvor hans yndlingsnuance er 
Rouge Noir) og kan gengive de 40 hyppigste danske fuglekald? 
Denne interesse-alsidighed har han også givet læserne indblik 
i, ved at sætte fokus på en række særdeles forunderlige emner. 
En redaktionel yndlingshistorie var den gang Anders gik i 
modstandsløs selvsving over antallet af lyskryds i Hillerød. 
Det krævede eksterne konsulenter, mails frem og tilbage med 
kommunale forvaltningsmedarbejdere og talvise optællinger 
på Google Maps. Vi kan på det varmeste anbefale at gå i arkivet 
og finde side 3 fra årgang 48 nummer 31.

Således har Anders bidraget til MOK-redaktionen på sin helt egen 
måde og gjort sit for at højne niveauet af skolebladet – både 
indeni og udenpå. Vi vil savne ham som fast mandagsindslag, 
men ønsker ham al held og lykke i hans nært forestående 
lægeliv. 

MOK bliver aldrig det samme uden dig. MOK i fred.
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