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Vi ved ikke med sikkerhed endnu, om infektion med SARS-CoV-2 medfører immunitet.†1  Vi 
ved heller ikke endnu, hvor mange i samfundet der har været infekteret med SARS-CoV-2 men 
ikke længere har virusset i kroppen. Sundhedsvæsenet tester kun en ganske selekteret del af  
befolkningen, og nuværende tests kan kun påvise den aktive sygdom. En test for antistoffer 
i blodet kunne muligvis allerede efter nogle dage påvise aktiv sygdom, men end vigtigere er 
at den kunne fortælle om man tidligere har været smittet selvom man nu er rask. Disse tests 
er allerede i brug i nogle asiatiske lande og snart i New York. Laboratorier og firmaer rundt 
om i verden, blandt andet Statens Serum Institut, arbejder på at udvikle, verificere or udbrede 
antistoftests.2-4

Hvis overstået infektion med SARS-CoV-2 medfører langvarig immunitet, og hvis muligheden 
opstår for at teste for antistoffer i stor stil i befolkningen, ville det medføre en kæmpe gevinst 
både for den enkelte og for samfundet generelt:

1) Ikke mindst for de sundhedsfaglige. Personale med overstået infektion og fuld (eller delvis) 
immunitet imod ny COVID-19-infektion vil kunne arbejde under helt andre betingelser end 
øvrigt personale. I tilfælde at mangel på udstyr til personlig beskyttelse opstår, kunne denne 
viden om hvem der er og ikke er smittet redde liv. 

2) Flere kunne vende tilbage til arbejde hurtigere, hvilket ville have enorme positive konsekvenser 
for samfundsøkonomien.

3) Det ville påvirke alles muligheder for at omgås med andre mennesker. Hvis smittespredningen 
fra en bestemt gruppe i samfundet var nul (eller meget lav), så ville muligheder åbnes for at 
tilpasse de generelle vejledninger for dem der var immune. Det ville også gøre godt for mange 
menneskers velbefindende, hvor de kan give slip på bekymringen for selv at blive smittede eller 
at smitte andre.

Det kan godt være, at adgangen til sikre og pålidelige serologitester for antistoffer i Danmark 
er langt væk på tidshorisonten. Men det fremstår som en meget fornuftig idé at nøje holde øje 
med udviklingen på denne front, og at allerede nu tænke over hvordan samfundet skal tilpasses 
og indrettes når testene er på markedet – så man er klar til at handle hurtigt når muligheden 
opstår.

† For nylig udkom et lille præliminært, ikke peer-reviewed, kinesisk dyrestudie hvor fire makakaber ikke kunne infekteres på ny efter overstået 
infektion med SARS-CoV-2. Dvs. langt fra overvældende evidens, men alligevel lovende resultater: bioRxiv, doi.org/ggn8r8

1. https://www.nytimes.com/2020/03/25/health/coronavirus-immunity-antibodies.html
2. https://www.finddx.org/covid-19/pipeline-2/
3. https://www.statnews.com/2020/03/27/serological-tests-reveal-immune-coronavirus/
4. https://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-test-skal-vise-om-du-har-vaeret-smittet-med-coronavirus

Lad os forberede os på 
serologitester for antistoffer imod 

SARS-CoV-2
af  Albin /MOK-red.
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Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik på 
Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende
Vi søger: 
To til tre forskningsårsstuderende til at opdatere vores databaser over mundhulecancer og 
oropharynxcancer patienter behandlet på Rigshospitalet i perioden 2000-2019. 
Én studerende til at validere data på recidiver i DATHYRCA databasen, der indeholder data 
på alle thyreoideacancer patienter i Danmark siden 1996. 
Vi søger fortrinsvist studerende der har bestået bachelordelen af medicinstudiet, og som 
ønsker et helt års ophold eventuelt som del af forskerperspektivet på 11. semester. 

Udover arbejdet med databaserne vil du én formiddag om ugen skulle hjælpe med at 
inkludere patienter til et projekt omhandlende cirkulerende tumor DNA i blodprøver fra 
patienter med hoved-hals-kræft. Projektet har til formål at undersøge om man kan opspore 
hoved-hals-kræft eller recidiv heraf ved blodprøver.

Overordnet vil arbejdsfordelingen i forskningsåret være således at halvdelen af tiden 
bruges på database-arbejdet og inklusion af patienter til det ovennævnte projekt og den 
anden halvdel på selvstændige forskningsprojekter. Der vil således være rig mulighed for 
sideløbende at arbejde på minimum ét selvstændigt forskningsprojekt hvor du vil blive 
førsteforfatter. Desuden vil database-arbejdet vil dels medfører medforfatterskaber, men  
der vil også efterfølgende være mulighed for selv at arbejde med projekter der tager 
udgangspunkt i de data du har hjulpet med at indtaste i databaserne. 

Hvem er vi: 
Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik på Rigshospital bestående af 
forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er ledet af prof. dr.med. 
Christian von Buchwald og ph.d. Christian Grønhøj. Vi arbejder især inden for en række 
aspekter relateret til hoved-hals-kræft blandt andet i relation til HPV. 
Du vil således blive en del af en forskningsgruppe med stor erfaring indenfor klinisk 
kræftforskning, og herigennem få indblik i og erfaring med dette arbejde. 

Ansættelsesforhold:
Du vil blive ansat under prof. dr.med. Christian von Buchwald som skolarstipendiat. Lønnen 
er fastlagt til 10.000 kr. om måneden (3000 kr. om måneden i tillæg til SU for 11. semester). 
Det forventes at du arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen 
Derudover skal du kunne hjælpe til under afdelingens internationale Øre-næse-
halskirurgiske kursus midt juni 2021. 
Ansættelsen er fra 1. september 2020 -  Introduktion og oplæring vil foregå månederne op til 

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV i én samlet 
PDF-fil til Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk  Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål.
Ansøgningsfristen er d. 3/5-2020. Ansættelsessamtaler om eftermiddagen d. 20/5-2020.

Scholar for project on Colon Cancer planned at
Hvidovre Hospital
We are looking for a medical research-year student interested in working on a project for 12 
months starting at the earliest in August 2020. We will apply for funding for his salary from 
the Novo Nordisk Foundation on 15th of April to support a colon cancer research project, 
already funded by the European Commission; we have a novel research project but we 
need the right (named) scholar for finalizing the application to Novo-Nordisk. The project 
represents a good opportunity for enriching the student´s CV and experience with both 
clinical and basic metabolic research. 

The project
The project is in a new cutting-edge field of research, called DNA adductomics. The project 
seeks to identify compounds in human colon, which bind to DNA, thereby causing cancer. 
These substances may come from the diet, from life style factors or from the environment, 
including the microbiota; identifying them would open new avenues of cancer prevention. 
The primary target in the current project is DNA from resected colon epithelial tissue. This 
will be collected from patients with and without colon cancer scheduled for colorectal 
surgery at Hvidovre Hospital. In addition we will collect blood, urine, colon content and 
stool samples. Microbial metabolite patterns in colon content and feces related to colon 
cancer genetically predisposed patients will be the target for the medical student project. 
In addition, we will investigate any relations of these microbial metabolites with the DNA-
adductome. The samples will be analyzed at the Department of Nutrition, Exercise and 
Sports (NEXS) at the University of Copenhagen. The responsible for the project is post doc 
Giorgia La Barbera and Prof. Lars Ove Dragsted, both from the Section of Preventive and 
Clinical Nutrition at NEXS in collaboration with the Gastrounit AHH at Hvidovre Hospital 
with Associate professor, surgeon John Gásdal Karstensen and Associate professor, chief 
pathologist Per Ibsen. 

The Job 
You will be involved in planning your own part of the project and will be responsible for 
the logistics in patient recruitment, sample collection and contact between the different 
Hospital staff and staff at the University. In particular, you will collect the resected colon 
and contents from the hospital after surgery and help in separating the epithelium layer 
from colon tissue together with the experienced pathologist.
You will be directly supervised by the involved researchers at the University and the Hospital 
and will be involved in the scientific experiments and development of the project. The project 
is expected to lead to at least two publications, and at least one with you as the first author.
You will be employed full time for 1 year starting in August 2020 at the earliest. The salary 
will be around 10,000 DKK per month.

Deadlines
Applicants should provide an application of maximum one page that includes qualifications 
and motivation to participate in the project as well as a short CV before 9th of April at 6 
pm. The selected students should be ready to be contacted on the 14th of April for further 
details and to be tightly involved in the funding application phase.

Contact:
For more information the students can contact Dr. Giorgia La Barbera either by mail (glb@
nexs.ku.dk) or by phone (+4591838577). Application should be submitted by mail before 
the 9th of April at 6 pm.

Copenhagen Baby Heart Study søger medicin-
studerende til forskningsprojekt
I projektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søger vi et antal medicinstuderende 
til at lave ekkokardiografier på børn i 1- 3 års alderen, sideløbende med forskning med 
selvstændigt forskningsprojekt, f.eks som del af BA eller KA opgave. 

CBHS er et stort klinisk forskningsprojekt, der er udført i Region Hovedstaden fra 2016 til 
2018. I forskningsprojektet er alle nybagte forældre på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital 
og Rigshospitalet blevet tilbudt, at få lavet en hjertescanning (ekkokardiografi) samt 
elektrokardiogram (EKG) af deres nyfødte barns hjerte. Derudover er der taget blodprøve 
fra navlesnoren på alle de nyfødte. Der er i projektet inkluderet mere end 25.000 børn. 

Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede 
hospitaler. Fem Ph.d.-studerende, 15 medicin-, og tre folkesundhedsvidenskabs studerende 
har allerede været i gang med, at bearbejde de mange data fra det omfattende studie. En 
del af disse mange substudier indebærer, at en del af børnene skal kaldes ind igen, til en 
eller flere opfølgende skanninger. Dette for at følge udviklingen af barnets hjerte. 

VI SØGER:
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen af medicinstudiet til forskning kombineret 
med hjerteskanning i en 12-måneders periode. Vi skanner som udgangspunkt i dagtid i 
hverdage, men der kan også forekomme enkelte aften- og weekendvagter. 

VI TILBYDER:
At du bliver oplært i, at udføre standardiseret ekkokardiografi på børn, og får grundigt 
kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkoer af børn. 
At du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt, herunder udfærdigelse af protokol. 
Det forventes at din BA- eller KA- opgave munder ud i en videnskabelig artikel. 

Du skal kunne binde dig til fuldtidsforskning i 12 måneder. Det forventes at du er 
engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for 
klinisk forskningserfaring i nært samarbejde med gode kollegaer, og indvielse i et stort og 
aktivt forskningsmiljø.

Løn: 10.000kr / måned 
Start: Efterårssemestret 2020 eller hurtigst muligt  
Ansøgningsfrist: 17. april 2020
Mail din ansøgning til jakob.boesgaard.norsk@regionh.dk, eller kamille.fogh.01@regionh.dk 
senest 17. april 2020. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede

MVH 
Jakob Norsk, MD, Ph.d-studerende
Christian Pihl, MD, Ph.d-studerende
Kamille Fogh, MD, Ph.d-studerende
Ottilia Vøgg, MD, Ph.d-studerende 
Tlf: 3024 0061 / 2749 1530 / 3868 6432 / 6146 8830

Er du interesseret i pædiatri og klinisk forskning? 
Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger to 
forskningsårsstuderende til ansættelse i et halvt eller helt år med start til sommer, senest 
1. august 2020. 

Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en behandlingsklinik for overvægtige børn, 
hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, 
udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. 
Som forskningsårsstuderende i Enheden for Overvægtige Børn og Unge vil du indgå i et 
team af bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, studerende, forskningssekretærer og 
forskningsassistenter, som alle samarbejder om egne og fælles projekter. 

Det er derfor essentielt, at du: 
• Er god til samarbejde 
• Synes det er sjovt at have mange bolde i luften
• Er pligtopfyldende og imødekommende 
• Er god til at kommunikere med børn

Det er en fordel, hvis du er på kandidatdelen, men det er ikke et krav. 

Som en del af Enheden for Børn og Unge på Holbæk Sygehus vil du blive oplært i 
blodprøvetagning og det forventes at du i din tid hos os publicerer en eller flere artikler med 
mulighed for førsteforfatterskab. Der er ydermere mulighed for at kombinere dit arbejde i 
Enheden med din bachelor- eller kandidatopgave. De daglige arbejdsopgaver vil primært 
være placeret i Holbæk med mulighed for at arbejde på udvalgte opgaver hjemmefra. 

Løn: 10.000 kr./mdr. 

Er det dig, vi skal bruge, så send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til fied@
regionsjaelland.dk. Ansøgningsfrist er 30. april og samtaler forventes gennemført medio 
maj. Såfremt det er nødvendigt, afholdes samtaler over Skype. 

Med venlig hilsen

Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor, 
Forskningsleder ved Enheden for Overvægtige Børn og Unge
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Nyt fra studenterpræsten
Studenterpræstens digitale kaffestue – et nyt initiativ under 
nedlukningen.

Har du lyst til  en fælles virtuel pause over en kop kaffe? 
Studenterpræsterne på KU inviterer til en digital kaffestue på Zoom, 
hvor vi kan tale sammen om det som foregår nu i vores liv. Vi synes selv 
vores arbejdsliv er meget forandret, nu vi ikke kan mødes. Vi vil gerne 
lave et rum for at tale sammen om stort og småt. 

Kaffestuen er ikke et fortroligt rum, men det er et lukket rum for dem, 
som deltager. Vi optager det ikke og streamer det ikke. Det er heller 
ikke et kirkeligt rum, hvor vi taler om kristendom og religion.

Det er et frirum, hvor der er mulighed for at tale om det, du synes er 
vigtigt eller fylder lige nu. Eller måske bare lytte til andre.

Vi ser det som en mulighed for, at man lige kan tale med 
nogle medstuderende og måske dele nogle gode ideer til at få 
hjemmestudierne til at fungere. Nogle har måske meget alenetid, andre 
er måske lidt bekymrede. Måske er der endda nogen som keder sig lidt.

Vi lægger linket til  samtalen op på vores facebookside – 
Studenterpræsterne på KU - tirsdag, torsdag og fredag umiddelbart 
inden kl. 15. Når du trykker på linket, bliver du en del af samtalen. Du 
behøver ikke installere Zoom, og du kan blive hængende, så længe du 
har lyst, dog varer kaffepausen max. 40 minutter. Studenterpræsterne 
er vært på skift.

Tid og sted: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 15 i din egen stue

Tal med hinanden og del jeres bekymringer og tanker – på afstand. Hvis 
det bliver slemt, så er jeg og mine kollegaer til stede på telefon, mail 
og online. Ring eller skriv en mail og få en tid på dit foretrukne medie.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus
Mail: praest@sund.ku.dk / Tlf. + 45 28 75 70 94
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Tro det eller ej – stjernerne har følt sig særligt inspirerede 
denne uge, og har simpelthen fundet et aktuelt billede 
frem – endda på vores nordlige halvkugle: Corona Borealis 
(Northern Crown). 

Når samfundet lukker helt ned og strømmen går, kan 
man jo passende stikke hovedet ud fra sin altan, synge 
dårligt så ens naboer kan cringe, og kigge mellem Vega og 
Arcturus – så ser man Corona Borealis og føler tidens ånd. 
7 stjerner udgør det krone-formede stjernebillede. Den 
stærkest lysende er en big boi (2.91x solens masse), lyser 
blå-hvidt og er passende blevet kaldt 
Alpha Coronae Borealis. 

Blandt andre interessante stjerner 
i Corona Borealis kan man nævne 
Zeta Coronae Boreal is,  der er 
dobbeltstjerne. Den har simpelthen 
to gigantiske flammende gaskugler, 
der cirkler rundt om hinanden. En 
slags kærlighedskonstellation kan 
man vel kalde det. Er der nogle spændende planeter, 
omkring Corona-stjernerne, der kunne være jord-
lignende? Godt spørgsmål, kære stjernekender, men 
svaret er desværre, at de fleste planeter observeret i 
Corona er nogle utaknemmelig Jupiter-trolde med gas 
og dårlig stemning, som det eneste at byde på. 

Støver du dit amateaur-teleskop godt af, og kigger 
forbi de syv stjerner, kan du faktisk observere et par 
galakser længere væk end stjernerne. RXJ1532.9+3021 
(ellipseformede yndlingsgalakse) er nævneværdig, da 
der i denne galakses centrum er et af største ’Super 
massive black holes’ NOGENSINDE observeret. Du kan 
ikke se det, for det er sort. Men tyngdekraften laver et 
gruopvækkende ’what the actual fuck’ rundt omkring, 

og derfor ved vi, at der gemmer sig et monster i dybet. 

Corona Borealis har været kendt længe inden vi opdagede 
en tarvelig taber-virus, og derfor er mytologien dejlig 
saftig. Nogle ville mene den ligner en syg smiley-mund 
uden øjne, men menneskeheden har vist været ret 
enige om, at det ligner en krone. I den græske mytologi 
er der et eller andet med en minotaur, der bliver dræbt 
af Dionysos, fordi den har valgt at trække vejret (som 
altid meget dramatisk, nogen bliver en svane, og 
ingenting giver mening). Mere interessant er måske at 

samme Gud – i romersk mytologi – 
Bacchus, tager Coronaen på for at 
gemme sit ellers kedelige ansigt, når 
han skal præsenteres for de andre 
guder på selveste gudebjerget 
Olympus. Dionysos og Bacchus er 
i begge mytologier guderne for vin 
(fææææste-amok guderne), og så 
kan du jo passende tænke over, om 
det passer til din dagligdag lige nu.

 
Araberne (som har været helt geniale til stjerner) kaldte 
dengang Corona Borealis for Alphecca, som betyder 
’separeret’ eller ’broken up.’ Dette er sandt. Stjernerne taler 
for sig selv. Alphecca har man også nogle gange kaldt big 
boi (Alphahannen blandt de 7 stjerner).  

Ang. tolkningen for lige præcis dig denne uge, må du 
desværre vente til en dybdegående analyse næste uge. 
Overordnet har meldingen fra samtlige sorte huller været, 
at alt er lort, men det skal nok gå over. Der sker stadigvæk 
ikke så meget for vædderen. Men lad os se i næste uge.

Madame Maier /MOKred. 

Den Nordlige Krone 
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uden øjne, men menneskeheden har vist været ret 
enige om, at det ligner en krone. I den græske mytologi 
er der et eller andet med en minotaur, der bliver dræbt 
af Dionysos, fordi den har valgt at trække vejret (som 
altid meget dramatisk, nogen bliver en svane, og 
ingenting giver mening). Mere interessant er måske at 

samme Gud – i romersk mytologi – 
Bacchus, tager Coronaen på for at 
gemme sit ellers kedelige ansigt, når 
han skal præsenteres for de andre 
guder på selveste gudebjerget 
Olympus. Dionysos og Bacchus er 
i begge mytologier guderne for vin 
(fææææste-amok guderne), og så 
kan du jo passende tænke over, om 
det passer til din dagligdag lige nu.

 
Araberne (som har været helt geniale til stjerner) kaldte 
dengang Corona Borealis for Alphecca, som betyder 
’separeret’ eller ’broken up.’ Dette er sandt. Stjernerne taler 
for sig selv. Alphecca har man også nogle gange kaldt big 
boi (Alphahannen blandt de 7 stjerner).  

Ang. tolkningen for lige præcis dig denne uge, må du 
desværre vente til en dybdegående analyse næste uge. 
Overordnet har meldingen fra samtlige sorte huller været, 
at alt er lort, men det skal nok gå over. Der sker stadigvæk 
ikke så meget for vædderen. Men lad os se i næste uge.

Madame Maier /MOKred. 

Den Nordlige Krone 

Skolar til forskningsprojekt på CAMES
 
Vi søger en studerende der har lyst til at prøve at forske i et halvt til et helt år. 
 
På CAMES har vi som et forsøg opstartet Open Space hvor man kan komme og øve sig i sutur. 
Vi søger derfor en studerende til at tage projektet videre. 
Fokus for forskningen vil være på 
1. Online/blended learning
2. Brug af kunstig intelligens til feedback

Om dig: 
- Du har lyst og mulighed for at tage et helt til et halvt år ud til forskning. 
- Du er i stand til at arbejde selvstændigt.
- Du interessere dig for uddannelse.
- Du behøves ikke at have nogen erfaring med forskning. 
- Der er ikke krav om at du skal være på et specifikt semester. 

Med venlig hilsen

Ebbe Thinggaard
Post doc. forsker
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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SOFIES SKØNHEDSSALON 
HÅR-EDITION

BÅDE FOR  

MÆND OG 

KVINDER 

MÆND 
Har du længe gået og tænkt på hvordan 
du sparer endnu flere penge på frisøren. 

Sofies skønhedssalon bringer her 3 
muligheder du kan forsøge dig med 

derhjemme: 

1. SKALDET
HOW TO: Find den første og bedste 

køkkensaks, KLIP. Når det er gjort finder 
du en første og bedste skraber - sæb håret 

godt ind og SKRAB. 

2. GRYDEN
HOW TO: Find en gryde der er den 

ønskede dybde + find en (køkken)saks. Go 
4 it. Hvis der findes en roomie, kan man 
spørge om hjælp - det kan være svært at 

holde gryden lige. 

3. NØRREBRO-FADE
HOW TO: Denne er den teknisk sværeste 

at udføre på sig selv. 
Trin 1. Udfør gryden. 

Trin 2.Klip faden så godt du kan selv. 
Trin 3. Giv op. Se frisure forslag #1. 

Trin 4. Gør det i stedet. 

KVINDER
Har det også kriblet i dine fingre efter 

pink hår, lange flotte negle og en årsag til 
at hoppe i den prinsessekjole der ligger i 

kælderen? Selvfølgelig har det det. I denne 
udgave af  Sofies Skønhedssalon kommer 
vi med tips til HÅR! Det skulle du ærligt 

talt gerne have opdaget allerede... 

HOW TO PINK HAIR:
Det skal du bruge: 

1 veninde med hår
1 - eller flere - farver til håret
3 timer 
1 kæreste, der kan tage billeder og  
          sætte uret (kan undværes)
1 plastikstol
2 gamle håndklæder
1 nabo med en en hårtørrer
 (eller rigtig meget tid)

Step 1: 
At farve hår, når du er medicin-
studerende, betyder at du helt automatisk 
tilgår denne opgave mere akademisk 
end godt er. Se 11 Youtube-tutorials, 
vurdér teknikker, overvej metoder. Læs 
indlægsseddlen igennem, vurder dit hår, 
strik en sweater, beslut dig for at du kan 
det her! Det er Coronatid. 

Step 2. 
Red håret. Del det op 
i 3 med elastikker. 

Hvis håret skal 
have flere farver 
sætter man bare flere 
elastikker i. So far so 
good.Det var da ikke så svært?

Step 3. COLOR-TIME.

Der er ikke andet for end at gå i gang. Husk 
handsker! Nu opdager du, at dit smarte 
elastik-trick var dumt. Da det er noget 
forbandet lort at hive ud, må 
du klippe det ud så godt du 
kan. Pas på med mængden af  
bandeord brugt her. 

Step 4. 
Skyl, tør, red, vurder om I 
bare skal stoppe her. Det ser 
i hvert fald ret grineren ud. 

Step 5. 
Nu kan det bliver så spændende at du 
(næsten) glemmer at tage billeder. I bund og 
grund skal du bare gentage step 3 i en anden 
farve til du synes det ser godt ud... Eller 
til du ikke gider mere. Husk igen at passe 
på bandeordene. I skulle gerne forsat være 
veninder efter.

Step 6. 
Skyl, tør og kryds fingre.
ET  VOILA!  

Vi gør opmærsom 

på at skønhedstips bør 

tages med op til flere gran 

salt. Pas på. 

Af: Sofie /MOK.red
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Forestil dig, at du er en mentalt dårlig kvinde og derfor tager en tur forbi din læge. Din læge tilser dig og 
foreslår en behandlingsform kaldet vaginalakupressur. Ifølge lægen skyldes dine problemer en ubalance i din 
seksualitet. Det lyder mærkeligt med det her ”vaginalakupressur”, men du har jo på den anden side ikke haft 
held med andre behandlingsformer – og manden er jo læge…
Hvad du ikke ved er, at din læge ingen faglig baggrund har for sin behandling. Faktisk er hans behandling så 
kontroversiel, at Sundhedsstyrelsen senere vil vurdere at den er til fare for patienterne. Din læge dømmes for 
brud på autorisationsloven og fratages sin autorisation.  

Lyder historien bekendt?
Så har du måske hørt om Søren Ventegodt – sagen. I 2005 kunne Ekstra Bladet, 
som den første, berette om Dr. Klam – lægen som mener at kunne kurere forskellige 
lidelser ved hjælp af samtaleterapi, kropsterapi og vaginalakupressur. Snart optog 
lægen med de kontroversielle behandlingsformer forsider på diverse nyhedsaviser. 
Særligt vaginalakupressur fangede mediernes interesse. Vaginalakupressur er en 
behandlingsform, hvor behandleren indsætter en finger i patientens skede og evt. 
også i anus. Hensigten med behandlingen er at forløse negative følelser og traumer 
hos patienten. Når metoden frit kan bruges af alternative behandlere, skyldes det 
at de i Danmark generelt har et stort råderum ift. deres behandlinger. 

Dette skyldes at titlen ”alternativ behandler” er en ubeskyttet titel, som ikke kræver en særlig autorisation.
Problemet med Ventegodts anvendelse af vaginalakupressur var, at hans lægeuddannelse skærper kravet om 
dokumentation for behandlingens effekter og empiri.
Ventegodts sag endte i retten, hvor han blev dømt til at betale erstatning til to af sine patienter, mistede sin 
autorisation og derudover blev idømt 30 dages fængsel. I dag har Søren Ventegodt sit eget holistiske hospital i 
Sverige og har ellers holdt sig uden for mediernes rampelys.
Kort før jul kunne Danmarks Radio dog præsentere en Podcast serie på fem afsnit om Ventegodt. I denne serie 
undersøger journalisten Iben Maria Zeuthen baggrunden for skandalen i 2005 og forsøger at komme nærmere 
en forklaring på Søren Ventegodts metoder. 

”Du skal fortælle mig om, jeg er en slem person”
Podcasten berører få emner i sagen mod Søren Ventegodt. Skandalen omkring Ventegodt sagen omtales kun 
overfladisk, og det er kun de mest ekstreme holistiske teknikker, som Ventegodt selv forsvarer. Podcasten 
undersøger ikke, hvordan Ventegodts patienter har oplevet behandlingerne eller har haft det efterfølgende. 
Derimod nøjes den med Ventegodts påstand om, at han har hjulpet patienterne. Skal man danne sig et indtryk 
af Ventegodt og hans behandlingsformer forudsætter det altså et vist kendskab til Ventegodt – sagen. Ellers 
mangler en vigtig del af sagens kontekst. 

Til gengæld giver podcasten indblik i Ventegodts Holistiske virke, idet 
han viser Zeuthen sit Holistiske holistiske hospital i Sydsverige. I den 
forbindelse forklarer han også lidt om de behandlinger, han foretager 
her. Blandt andet fortæller han Zeuthen, at han ikke kalder sine patienter 
”patienter” og egentlig heller ikke har et navn for dem (I denne artikel vil 
de mennesker der behandles af Ventegodt alligevel omtales som patienter 
for, at lette forståelsen). Ventegodt lægger særligt vægt på den seksuelle 
grænse, som han forsøger at holde til sine patienter i forbindelse med sine 
behandlinger. Denne grænse består ifølge Ventegodt i, at han ikke har sex 

med sine patienter. 

Man kan som lytter dog undres over om, denne grænse mellem seksualitet og behandling virkelig er så klar, 
som Ventegodt vil have det til at fremstå. Specielt når han i et senere afsnit af podcasten spørger Zeuthen, hvor 
grænsen mellem det erotiske og menneskekroppen går. Ventegodt stiller Zeuthen dette spørgsmål, idet han 
viser hende et værelse på det holistiske hospital, hvor der hænger fotografier og malerier på væggene, som skal 
forestille nogle af hans holistiske patienter nøgne. Ventegodts påstand om at han er meget bevidst om hvor den 
seksuelle grænse til hans går patienter stemmer heller ikke overens med det signal der sendes i podcastens intro, 
hvor Ventegodt stiller spørgsmålet ”hvor er grænsen?”. Det bliver derfor uklart om, dette er et spørgsmål som 
Ventegodt stiller sig selv – jævnfør podcastens titel – eller om det er et spørgsmål, han i virkeligheden ønsker, 
at lytteren stiller sig selv. 

Anmeldelse af ”Læge søger Grænser” 
Vær opmærksom på: Denne artikel indeholder spoilere om DR’s podcastserie ”Læge søger 

Grænser” og er et udtryk for skribents egen holdning Noget andet som er værd at bemærke i podcasten er, hvordan Ventegodt forsøger at flytte fokuset fra sig 
selv og over på Zeuthen. Dette sker ad to omgange. Første gang idet han indgår en aftale med Zeuthen om, 
at hun til sidst i forløbet skal tilkendegive om, hun mener at Ventegodt er en slem person - og altså forholde 
sig subjektivt til ham. Anden gang lykkedes det Ventegodt at overtale Zeuthen til at lade ham hjælpe sig ved 
ikke at ville afsløre, hvorfor han mener hun er skadet. Herved ændres magtfordelingen i interviewet og dette 
svækker Zeuthens objektivitet. 

Vaginal akupressur på Panum
Et problem ved DR’s podcast er, at den ikke undersøger belæggene for Ventegodts påstande. 
Han nøjes selv med, at sige at han er faldet over en behandling. I podcastserien uddyber Ventegodt ikke, 
hvor han har fundet denne behandlingsform eller hvad, der specifikt har fået hans øjne op for dets potentiale. 
Han nævner blot, at det er hans indtryk at alle sygdomme skyldes en ubalance i menneskets bevidsthed eller 
seksualitet. Heldigvis er det lykkedes mig, at finde en kronik fra 2005 af Ventegodt selv, hvori han forsvarer 
sine metoder. Her tilskriver han den forpinte patients ”indlysende” behov for vaginalakupressur, som sit 
udgangspunkt for at udføre netop denne behandling. I kronikken lægger Ventegodt desuden vægt på at der er 
andre skoler, der underviser i vaginaakupressur og at han derfor ikke er den eneste, som beskæftiger sig med 
denne behandlingsform .

Dette udsagn har dog kort efter kronikkens 
udgivelse fået sexologen Irina Yazmin 
Andersen til at melde ud, at hun var 
den eneste i Danmark, som underviste i 
vaginalakupressur op til 2005 og at hun ikke 
havde undervist Ventegodt. I kølvandet på 
Ventegodt – sagen valgte hun at indstille sin 
praksis for ikke at blive kædet sammen med 
Søren Ventegodt . 

Selvom Ventegodt ikke fortæller om, hvor 
han er blevet inspireret til sin vaginalakupressur – behandling, nævner han dog, at han har baseret sin behandling 
på teknikker som han lærte på kurset i gynækologi og obstetrik tilbage, da han var medicinstuderende på Panum. 
Så har du som studerende taget kurset i gynækologi og obstetrik og er enig med Ventegodt i at du er stødt på 
metoder, som kan relateres til vaginalakupressur, vil MOK meget gerne høre fra dig. Mail kan sendes til mok@
mok.dk senest mandag d. 6. april kl. 12.

Kan du nikke genkendende til Ventegodts udsagn, vil du i alt faldt vil du nok være uenig med overlæge og 
formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Lone Hvidman. Hvidman påstår at en gynækologisk 
undersøgelse ikke kan sammenlignes med akupressur. Dette skyldes ifølge Hvidman, at den eksplorative fase 
i en gynækologisk undersøgelse handler om at undersøge livmoderens størrelse og lejring og ikke om at trykke 
på særlige områder for at opnå en bestemt effekt .
 
Kan podcasten anbefales? 
Ja. Det er interessant, at høre Ventegodt forklare sine idéer og metoder – også selvom man som lytter ikke kan 
stole på hvad, han siger. Hans forklaringer i podcasten indeholder dog en del selvmodsigelser ift. de synspunkter 
han tidligere har givet udtryk for i andre medier og får ham indimellem til at fremstå utilregnelig. For eksempel 
påstår han i den kronik, jeg fandt, at han ikke blander seksualitet ind i sin behandling af patienter. I DR’s 
podcast undres han over om, det er godt for patienten, at lægen undertrykker sin seksualitet i forbindelse med 
gynækologiske undersøgelser. 

Sidst men ikke mindst er det værd at høre podcasten, fordi man som lytter kan opleve det menneske, som de 
forurettede patienter har stået over for og som skandalen omhandler. Selvom det er lidt over 14 år siden skandalen 
og mennesker kan forandre sig i løbet af årene, så er det ikke nødvendigvis tilfældet at Ventegodt har ændret 
adfærd med hensyn til behandlingsformer. Som Iben Maria Zeuthen bemærker i podcastens første afsnit ”… 
det virker som om Søren stadig stiller spørgsmålstegn ved dommen fra dengang”. Derfor kan man spørge sig 
selv om, Ventegodt har ændret sin tilgang til behandling, når han i første omgang ikke kunne se noget galt ved 
denne. Altså er der mulighed for, at han i behandlingssammenhæng er den samme som for 14 år siden. 

Gabriela \\ MOK-red
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TING DU (IKKE) TØR GOOGLE 

Denne tilstand er yderst sjælden i vore dage, og er slutstadiet på en lang periode 
med svær hypothyroisme. Dette forekommer når gl. thyroidea ikke kan producere 

thyroidea-hormoner, og kroppen går i en tilstand af “lavt stofskifte”.  Særligt 
ubehandlet kronisk autoimmun thyroidit kan resultere i myxødem koma. Udløsende 

faktorer er også tilstedeværelse af anden svær sygdom.

Myxødem koma har en række kliniske fund som oftest er så karakteristiske 
at tilstanden kan stilles ud fra disse. De inkluderer hypotermi, svært påvirket 

bevidsthedsniveau, kramper, hypoventilation, bradykardi og kardiomegali. 
Patienterne med myxødem har typisk gået med en svær hypothyroidisme i lang tid, er 
ofte ældre kvinder, og har typisk en forsømt almen tilstand.  Tilstanden skal behandles 

akut med symtpomatisk behandling af alle påvirkede organsystemer herunder 
opvarmning, væskebehandling, kortisoninfusion og respirator.

Det var det om denne pekuliære sygdom - spændende! Næste uge vil vi spørge jer om: 
I TØR AT GOOGLE (extended-edition)  

Af: Alice // MOK.red

Sidste uge (som ikke var sidste uge) udfordrede mok-redaktionen vores læsere til om I turde at google: 

Syphilis

Myxødem koma

kilder: lægehåndbogen.dk 
Gish DS, Loynd RT, Melnick S, et alMyxoedema coma: a forgotten presentation of extreme hypothyroidismCase Reports 2016;2016:bcr2016216225.

Still h
ot th

ough....
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1: DuDuphya Anti-Spitting Protective Hat 
Dustproof Cover Peaked Cap Hat Anti Drool 
Splash-Proof Fisherman Hat Protective Basin Cap

Få ”bee-keeper”-looket for bare 10 amerikanske dollars med denne 
udvidede bøllehat, der kommer med en plastikskærm for ansigtet. 
*Masken medfølger ikke

2: SISSIES IN QUARANTINE:
A Transgender Romance Novel

Denne bog handler ikke om coronavirus men “Mirandavirus”, og de 
to blikkenslagere Jared og Ben. Der er ikke mere at finde om bogen.

3: Tulsi mala Beads Tulasi Rudraksh mala Holy 
Basil Beads Choker Necklace Prayer Beads 1-2 mm 
Medicinal mala Protection from Virus infections 
Immunity Booster 5 mukhi 10mm rudraksha Bead

Denne halskæde beskytter dig mod Coronavirus. Nu kan du trygt mødes 
med dine venner og drikke øl på Dronning Louises Bro.

Coronavirus på Amazon
- Tre ting du kan købe på Amazon midt i Coronaepidemien

*Produktbilleder illustreret ved Sine grundet copyright

Af: Sine /MOK.red

Savner du også at shoppe og mærke ruset ved at køre Dankortet igennem, og er ulykkelig 
over, at alle butikkerne er lukkede. (Bortset fra Netto og Elgiganten, men hvad nytter de?) 
Hvis ja - så se nærmere her, hvor en MOK’er har været på Amazon for at finde frem til tre 
af de bedste Corona-køb, der kan gøres online for tiden. Skynd dig ind og tilføj følgende 

tre produkter til din kurv.
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Hvis ja - så se nærmere her, hvor en MOK’er har været på Amazon for at finde frem til tre 
af de bedste Corona-køb, der kan gøres online for tiden. Skynd dig ind og tilføj følgende 

tre produkter til din kurv.
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Social ansvarlighed anno forår 2020 indebærer meget begrænset kontakt 
med dine venner i den fysiske verden. Ludo over Skype og Netflix-Party 
i din browser er gode alternativer langt hen ad vejen, men for selv den 
mest inkarnerede sofakartoffel kan det blive for meget af det digitale 
gode. Du har brug for at komme ud og blive luftet!

Som bekendt er gåture udenfor (med god afstand, selvfølgelig!) så godt 
som den eneste accepterede form for IRL-socialisering i disse dage. Jeg 
synes bare jeg allerede har travet de samme ruter tynde, så det er på 
tide med en opdateret form for gåtur.

...og her kommer                                       ind i billedet. Det er en
fantastisk app, designet til at facilitere  udendørs “skattejagter“.

MOK har sat sig for at producere en ugentlig rute - og jomfruturen 
foregår i Panums baghave: Fælledparken.

Det er utroligt simpelt: Download App’en og find turen ved at søge på 
“CoroNatur: Fælledparken“ eller scan QR-koden på næste side. Sørg for 
at din telefon er opladet og du har internetforbindelse.

Gå afsted alene eller invitér en ven med ud, husk at holde afstand til både 
hinanden og forbipasserende undervejs og have en rigtig dejlig tur!

A
f: 

M
o 

/M
O

K.
re

d

Start her

“Den bedste oplevelse siden fredagsbaren i marts!”
-  Andreas Høier, stud.med. 

“Halløj hvor fedt, mand!”
- Peter Larsen, Mo’s far

“Sikke en ansvarlig måde at mødes på.”
- Mette Frederiksen, Statsminister



Har du bestået et SPV-kursus og vil du hjælpe nogle af de allermest 
sårbare borgere gennem corona-krisen?

Så søg et job på de 10 nye SPV-hold til Region Hovedstadens psykiatri. 
Der er intet SPV-timekrav, der vil være vagter døgnet rundt, du vil 
primært passe dobbeltindlagte patienter på et somatisk hospital. 

250 lægestuderende til psykiatrien i Region H 

         “Arbejdet i psykiatrien som sygeplejevikar giver     
   kompetencer, man kan bruge som læge en dag. Jeg 
synes, det er vigtigt, at lægestuderende får mulighed for 

at opleve psykiatrien og får en holdning til de mange 
forskellige redskaber, der anvendes. Vi bidrager til at 

øge opmærksomheden på den enkelte patient og 
det kan være med til at iværksætte behandlinger 

og/eller terapier, som kan forhindre en forværring 
hos patienten. Vi får også øvet os i at kommunikere 
med patienter, da det ofte er svære samtaler, 
man har. På studiet træner vi ikke særlig meget 
kommunikation, selvom kommunikation er et utrolig 

vigtigt redskab for alle læger.”

Sara Jochumsen
Sygeplejevikar i psykiatrien:

Læs her

hvad Sara, som

har arbejdet flere 

hundrede timer som 

SPV i psykiatrien,

skriver om

arbejdet:

Søg jobbet på
fadlvagt.dk
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Alright, synes du også at sidste uges MOK-Kaos-Meme-side var en sindssyg fed måde at få hele dit ugentlige 
meme-behov dækket? Frygt ej! I denne uge har vores sociale-medier rytter Sine Savas igen samlet 19 af 

internets sjoveste bud på, hvordan man med lidt humor, selvironi og computeren ved hånden kan spænde 
lattermusklerne og trække lidt på smilebåndene selvom hele situationen er både alvorlig og absurd.

CORONA-SPAS 2.0



SPV       VT

AALBORG

170

64

1
60

SPV       VT

ODENSE

450

150

70

80

SPV       VT

AARHUS

595

32

28
48
100

FADL arbejder på højtryk i alle fire 
studiebyer med at facilitere de 
medicinstuderendes arbejde på 
de danske hospitaler. Se her hvor 
mange SPV’ere og VT’ere der 
per 30. marts bidrager derude.

Uddannede inden Corona

Uddannede efter Corona

Uddannes snarligt

SPV       VT

KØBENHAVN

2500 400

240
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Kære medstuderende

I MedicinerRådet fortsætter arbejdet for at få 
håndteret corona-krisen bedst muligt. Vi har de 
sidste uger arbejdet intenst for, at uddannelsen 
bevarer sit niveau under omstændighederne. Vi 
er meget glade for at klinik-opholdene er blevet 
genoptaget, og vi håber naturligvis at de bliver 
udbytterige – selvom opgaverne og indholdet kan 
være lidt anderledes end normalt. 

Mandag aften har vi studienævnsmøde, hvor vi 
hovedsageligt skal kigge på eksaminer. Her skal der 
drøftes og besluttes hvad løsningen bliver; både for 
de eksaminer vi allerede har udskudt, samt dem der 
kan være i farezonen, når man kigger lidt frem i tiden. 

Det er i øjeblikket ved at blive afklaret, i hvilket 
omfang Peter Bangs Vej Eksamenshuset kan 
benyttes, når statsministeren åbner Danmark 
op igen, og om der eventuelt skal tages ekstra 
forholdsregler, som eksempelvis øget afstand mellem eksaminander. Vi er altså meget opmærksomme på den 
eventuelle smitterisiko. Vi arbejder derfor lige nu med en række forskellige scenarier, ud fra hvornår Eksamenshuset 
åbner igen. Bl.a. er vi ved at lave planer ud fra om eksamenshuset vil være tilgængeligt i maj/juni, eller om der 
skal findes andre løsninger. 

Vi har også stort fokus på det faglige niveau i eksaminerne. Det er vigtigt at vi studerende er faglige dygtige nok, 
når vi består eksaminerne, og derfor skal det samme faglige niveau bibeholdes – i undervisningen såvel som til 
eksamen. For at sikre dette, arbejdes der lige nu med forskellige muligheder for hvordan eksamen kan afholdes. 
Især i scenarier, hvor eksamen skal omlægges til digital hjemmeeksamen, skal vi have fundet nogle alternativer, 
der tester os retfærdigt selvom eksamenssituation er en anden, end den vi er vant til. Alt det håber vi på at der 
kommer en god diskussion om på mandagens studienævnsmøde.

Husk, at vi repræsenterer alle medicinstuderende. Vi er derfor taknemmelige for alle jeres spørgsmål og inputs, 
da det hjælper os med at forstå, hvad vi som studerende vil, og hvad vi skal advokere for, når beslutningerne skal 
tages. Så bliv endelig ved med at skrive til os – vi vil gøre vores bedste for, at alle bliver hørt!

Hold humøret højt og husk at passe på jer selv og hinanden.

Mange hilsner fra MedicinerRådet

Denne app vil jeg mest anbefale 
til dig, der er alene i lejligheden. 
Spillet minder lidt om det ikoniske 
Flappy Bird, men man skal ud 
af sin comfort zone, for fuglens 
bevægelse styres udelukkende med 
stemmens volumen. Grineren. Kan 
benyttes om morgenen og få varmet 
stemmelæberne op samtidig. Smart. 

Karantæne-Apps 

Jeg håber du er blevet klogere, og at du måske er blevet lidt inspireret: Hvadend det er til at 
finde lollede apps eller til for alt i verden ikke at spilde en uge på ligegyldige apps ligesom mig… 

Af: Maria /MOK.red

Gennem det seneste stykke tid er vi flere, der mere eller mindre frivilligt er indgået i et 
forholdsvis usundt tvangsægteskab med vores telefon. Skærmtiden er øget i tredje potens 
og man ender med at cirkulere mellem de samme 2-3 apps. Derfor valgte jeg i sidste uge 
at prøve nogle apps af og har dertil knyttet et par kommentarer. 

Jeg havde hørt så meget om TikTok, 
at jeg blev nødt til at prøve det. 
Et socialt medie, der går ud på at 
producere korte videoer – gerne 
med musik indover. Størstedelen af 
videoerne er helt nonsens og handler 
om ingenting og ellers er der lutter 
teenagepiger, der hyggedanser lidt 
småakavet foran kameraet. Der er 
altså lidt til hver smag. 
Synes jeg appen er åndssvag? Ja. 
Brugte jeg to dage på den alligevel? 
Også ja.

Den lidt mere ambitiøse app. Du 
kender den nok. Det påstås at 35 
timer med Duolingo kan sidestilles 
med sprogundervisning svarende til 
et semesters varighed. Men passer 
det virkelig? Måske. Jeg brugte 
35 minutter og lærte nok det der 
svarer til den første tysktime i 7. 
klasse - dog uden min uhygiejniske 
tysklærer, så det er vel et plus. Hvis 
du vælger at dedikere 35 timer af dit 
liv til det, then let me know. 

Hvis dine venner er trætte af 
dig og ikke gider gætte hvilken 
karakter eller person du tænker 
på, så er Akinator noget for dig. 
Han gætter alle du tænker på – 
lige fra Svampebob til din mor. 
Imponerende! I forlængelse af 
Duolingo kan man jo også vælge 
at ændre på sprogindstillingerne og 
opnå optimal sprogudvikling (eller 
miskommunikation, men det kan 
vel også noget).  

Chicken Scream 

Akinator

TikTok

DuoLingo


