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spuderman skal i øvrigt ikke affilieres med MOK

 

COVID-19 har ikke taget de hurtigste sko på og er kommet for at blive en længere stund. 
I sådan en stund må det ubestridte i de nærmeste omgivelser give luften til livet. Selvom 
alle Jeres flyrejser til varmere himmelstrøg er sat på pause, er de små glæder kun et par 

skridt og en spytklat fra stenbroen. Kvaliteter som ikke behøver at overgå andres gøremål 
på diverse SoMe. Jovist er tiden anderledes, men intet er så ringe, at det ikke er perfekt for 

noget andet. Hvem har nogensinde haft ubestemt ufrivillig fritid i april? 

En anbefaling til at 
komme sydpå er 

enten Bro – Sydpå 
eller Sydvestpynten 
på Amager. Godt 
nok er det ikke 
rigtigt hav, men 

hvis man klemmer 
øjenlågene en 

smule sammen og 
skimter ud over 
havet, får man 

næsten ikke øje på 
Greve Strand på 

den anden side af 
Køge Bugt. Den 
evige horisont 
er der næsten. 

Vestkystens rå og 
barske vindpust 
finder man i en 
københavner-

light version, hvor 
størstedelen ikke 

bliver skræmt 
væk af dialekt og 

tomhed. Lige der 
på Sydvestpynten 
kan øjet vandre 
frit i lysglimt fra 
havet og indstille 
sig på uendeligt. 
En sjældenhed 

nær byens 
tæthed. At sidde 
der med en kop 
termokandekaffe 

efter en tur i havet, 
slår måske time 
i motionscentret 
i sundhed. En 

solnedgang har vist 
aldrig heller gjort 
skade på nogen, 
kun mørket det 

afløses af. Stunden 
hvor dagen bliver 

afløst af natten, giver 
rendyrket sundhed, 

spørg selv Peter 
Qvortrup Geisling. 

Sydvestpynten er en Amager-perle, Flyvergrillen, Ingolfs Kaffebar og Kastrup lufthavn 
får skarp konkurrence. Sydvestpynten inviterer også til neopren og surf grej, løbeture, 

cykelture og andre halsbrækkende aktiviteter. Det er blot et lille udsnit af nogle aktiviteter 
med mulighed for fri udfoldelse. Transporten derud er den eneste hæmsko, men put 

hellere telefonen i lommen. Sæt dig op på jernhesten, sæt dig i en bus med rigelig plads 
eller drej bilnøglen. Håndklæde, termokande og varmt tøj, nu har du også en pakkeliste. 

Afsted!

Lad øjet vandre på Amagers sydside

Niels \\ MOK-red.
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Skolar til forskningsprojekter på CAMES
 
Vi søger studerende der har lyst til at prøve at forske i et halvt til et helt år. 
Vi søger studerende til følgende projekter:

1. Online/blended learning i Open Space*
2. Brug af kunstig intelligens til feedback
3. Brug af Augmented Reality i kirurgisk træning

*Open Space er en studiesal for kliniske færdigheder. I Open Space kan man komme og øve 
sig i at lave sutur. Efterhånden vil flere færdigheder og procedurer blive tilgængeligt. Læs 
mere/tilmeld dig her: https://absalon.instructure.com/enroll/XHE8JC   

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 interesserer 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. 

Du kan kontakte mig på ebbe.thinggaard@regionh.dk

Med venlig hilsen

Ebbe Thinggaard
Post doc. forsker
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Ph.d.-studerende søges til Enheden for Overvægtige Børn 
og Unge, Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus

Har du lyst til at prøve kræfter med klinisk forskning? Og har du samtidig lyst til at være en 
del af en veletableret forskningsgruppe med et godt kollegialt samarbejde på tværs af flere 
faggrupper? Vi søger en dygtig og engageret ph.d.-studerende til ph.d.-forløb. Stillingen 
ønskes besat per 01.08.20 eller hurtigst muligt herefter. 

Enheden for Overvægtige Børn og Unge 
Enheden for Overvægtige Børn og Unge holder til på Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk 
Sygehus. Enheden er en behandlingsklinik for børn og unge med overvægt, som blev 
grundlagt i 2008 af overlæge i pædiatri samt forskningslektor Jens-Christian Holm. Enheden 
fokuserer på effektivt at behandle overvægt og dets relaterede komplikationer hos børn og 
unge, samt på at belyse de medicinske, psykiske og sociale konsekvenser af denne sygdom. 
Udover stærke og veldokumenterede behandlingsresultater er Enhedens styrke en bred 
og systematisk dataindsamling, som har fundet sted kontinuerligt siden 2008. I databasen 
er indsamlet informationer på 3000 børn og unge i behandling for overvægt samt 3600 
raske kontrolbørn. 

Den omfattende dataindsamling danner grundlaget for en lang række forskningsaktiviteter, 
som ink luderer  post- docs,  ph.d. -  og forsk ningsstuderende samt øvr ige 
forskningsmedarbejdere, der arbejder tæt sammen med behandlingsdelen. Enheden har 
desuden mange spændende samarbejdsprojekter med såvel nationale som internationale 
forskere. 

Om jobbet 
Vi planlægger et ambitiøst follow-up studie, som skal genundersøge de børn og unge der 
tidligere har været i behandling i Enheden, samt en gruppe af kontrolbørnene. Du vil få et 
stort ansvar som tovholder på projektet, og lære at mestre både forskningskoordinering, 
forskningsledelse samt de kliniske undersøgelser. Projektet forventes at bidrage med 
helt unik viden om langtidseffekterne af behandling af overvægt, og afdække hvilke 
grupper af børn og unge i overvægtsbehandling, som er i særligt stor risiko for at udvikle 
følgesygdomme. Som ph.d.-studerende vil du lede din egen del af projektet, og samtidig 
indgå i et større forskningsfællesskab, hvor det forventes at.  

Vi leder efter kandidater som: 
• Er færdiguddannede læger, evt. med ret til selvstændigt virke
• Har interesse for at arbejde med børn og unge
• Er engagerede, kvikke og hårdtarbejdende
• Bidrager til et stærkt kollegialt samarbejde, og som kan se fordelen i at løfte i flok
• Synes det er sjovt at have mange bolde i luften

Vi tilbyder:
• Et ph.d.-forløb med grundig introduktion til klinisk forskning
• En fagligt og socialt stærk arbejdsplads
• Et fleksibelt og varierende arbejdsliv
• Mulighed for selv at have stor indflydelse på udvikling af forskningsprojekter

Løn og ansættelsesvilkår: 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for Yngre Læger. Ansættelsen 
er betinget af en tilfredsstillende børneattest. 
Hvis du vil vide mere 
Kontakt Læge Christine Frithioff-Bøjsøe Tlf: 50 93 25 20
E-mail: chboe@regionsjaelland.dk 

Ansøgningsprocedure 
Send din ansøgning til idaol@regionsjaelland.dk med relevante bilag inkl. CV
senest d. 3. maj 2020. Samtaler aftales individuelt. 

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger medicin-
studerende til forskning til start den 1. september 2020

Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du 
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i 
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO udarbejder især systematiske reviews, registerforskningsprojekter, kliniske 
forskningsprojekter samt forskningsstudier i Cochrane reviews og vil emnemæssigt bevæge 
sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnets projekter er planlagte, men der 
vil være en stor grad af medindflydelse. Du vil som forskningsårsstuderende få tilknyttet 
et vejlederteam, der dagligt sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper 
med problemer, der måtte opstå undervejs. 
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år.

Vi tilbyder den forskningsårsstuderende: 
- Grundig introduktion til og oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i 
maj 2021
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet af 
ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren: 
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
- Er struktureret, dedikeret og flittig 
- Har interesse i at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
- Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. 
Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige 
via SSORG-netværket. I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. 
Vi har stor erfaring i at hjælpe forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget 
forskningsemne til en paragraf 15 ph.d. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@gmail.com
inden: 1. maj 2020 

Herefter afholdes samtaler i uge 20 efter nærmere aftale.

Yderligere information
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
- Siv Fonnes, læge, postdoc (siv.fonnes@gmail.com)
- Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Immunsystemet, biomarkører og risikoen for
psykiatrisk sygdom: Stud.med. søges til forskningsår 
pr. 01.07. eller 01.08.2020
Vi har flere spændende psykiatriske forskningsprojekter, – vi mangler bare en egnet 
forskningsårs-kandidat. 

Meget tyder på at der formentlig er en immunologisk komponent i udviklingen af mange 
psykiatriske lidelser. Blandt andet har vores store epidemiologiske studier vist at infektioner, 
autoimmunitet og inflammation er associeret med øget risiko for begge disse lidelser. 
Flere meta-analyser har fundet at grupper af patienter med depression og skizofreni 
har en forhøjet mængde inflammatoriske markører i blod, og vores gruppe har lavet en 
metaanalyse der finder at dette også er tilfældet med rygmarvsvæsken. Vores gruppe har 
desuden udført metaanalyser der viser at antiinflammatorisk medicin kan have gavnlig 
effekt på både depression og psykotiske lidelser. Vores forskningsgruppe har stort fokus 
på dette samspil mellem immunsystemet, biologiske markører og psykiatriske lidelser, og 
undersøger dette via registerstudier, systematiske reviews og meta-analyser, biobankstudier 
og kliniske studier. Vi har mange projekter der ligger og venter, og søger derfor en ambitiøs 
forskningsårsstuderende der har mod på at give sig i kast med et af dem. 

Ud over dit eget projekt tilbydes der også tid til, at du kan få erfaring i et klinisk studie, hvor 
to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose 
eller førstegangsdepression. Flere tidligere studerende er sideløbende med deres projekt 
blevet oplært i selv at lave lumbalpunktur.

Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser, litteratursøgning, data 
management, fortolkning af resultater, og artikelskrivning. Du vil få en kontorplads i det 
aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, 
Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af 
psykiatrisk forskning, og der er adskillige andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Du 
kommer til at være del af forskningsgruppen under ledelse af Michael Eriksen Benros med 
generel fokus på biologisk psykiatri. I denne forskningsgruppe har vi god erfaring med 
forskningsårsstuderende, og alle tidligere studerende har publiceret artikler i høj-impact 
internationale tidsskrifter, fremlagt projekter ved konferencer og flere har vundet priser for 
bl.a. kandidatafhandlinger.

Starttidspunkt er tænkt at være 1. juli eller 1. august 2020 og er som udgangspunkt 
finansieret, men vi forventer at der desuden ansøges om finansiering ved relevante fonde.

For yderligere information, kontakt læge og ph.d.-studerende Rose Jeppesen (rose.
jeppesen@regionh.dk) eller forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros (michael.
eriksen.benros@regionh.dk).

Måske har du allerede hørt om 
Neanderthalere før? Menneskeracens 
evolutionære slægtning? Anyways, 
der forskes endnu meget i dem inden 
for evolutionær anthropologi.
 
Heldigvis er der mange søde (og skøre) 
mennesker derude, som er villige 
til at hjælpe! Biolog og evulotionær 
anthropolog Svante Päabo, får hyppigt 
mails fra både mænd og kvinder, som 
identificerer sig som Neanderthalere 
og kvinder som mener, at de er gift 
med en neanderthaler. Her er en 
statistik over data, som Päabo har 
indsamlet: 

MOK er stolte over at præsentere:

Ugens hvis-det-her-er-blevet-
publiceret-hvorfor-er-der-
så-ingen-der-vil-udgive-min-
specialeartikel?

Gabriela \\ MOK-red.
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Glem  Corona  for  en  eftermiddag  og  erstat  kedsomhed  med

EVENTYR 

Start her

“Hahaha! Det var så sjovt!”
- Unavngiven kvindelig læge

“Det skal I altså prøve!”
- Johan Platz, Mo’s ven

“Hvad laver I?!”
- Tilfældig forbipasserende

A
f: 

M
o 

/M
O

K.
re

d

Sidste mandag bragte MOK sin første udendørs skattejagt og den følges 
i denne uge op af en to’er: Eventyr-style!

Kom ud og få lidt luft og “Mette F. godkendt” social interaktion.

Step 1:
Download app’en 

Step 2:
Sørg for din telefon er opladt og du har internetforbindelse. 

Step 3:
Scan QR-koden på modsatte side eller søg på “CoroNatur: De Gamles By“

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!

PANUMPANUMPANUM

“Det var en rigtig god date-idé!”
- Anonym Tinder-bruger...og  Mo  og  Thea!
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Solen skinner igen i dag. Fælledparken parken er grøn. En ny uge er begyndt. 

I denne uge er det påske, og mange vil i denne tid normalt holde påskeferie. For mange af os er det dog 
efterhånden blevet en uge som så mange andre. Måske er man hjemme og læse op til sin online eksamen. 
Man er måske i et lidt anderledes klinikophold eller også er man er ude og gå endnu en tur i det gode vejr 

med en ven på to meters afstand. De sidste par uger har været nogle lidt spøjse nogle. Aldrig har man holdt 
så meget øje med KUnet, set så mange pressekonferencer eller gisnet om fremtiden, som kan synes så 

usikker. Alligevel er dagene begyndt at ligne hinanden lidt, hvilket måske ikke gør så meget, især ikke når 
vejret har været så godt som det har på det sidste. Hvad er det så vi savner?

Som medicinstuderende er vi på nogle måder nogle af de heldige, delvist fordi vi aktivt er med til at løfte 
opgaven med at passe vores sundhedssystem, og samtidig fordi har vi en hverdag vi skal tage os af. Jeg må 

dog indrømme, at jeg stadigvæk kan synes ugerne virker lidt tomme. Og jeg tror simpelthen det er manglen 
på kultur der er det helt store tomrum i min hverdag. Jeg godt kan forstå og sympatisere med vores 

kulturminister Joy Mogensens udtalelse i starten af krisen omkring, at det ikke var tidspunktet til at tænke 
på kultur. I mit hoved er det også sundhed og økonomi, der er de store punkter på dagsorden. Men her på 

det sidste har jeg alligevel tænkt på, hvad for et samfund det ville være vi kom tilbage til, hvis vores kulturliv 
var blevet savet midt over. 

I information d. 27. marts1 kunne man læse at siden d. 8. marts har Italiens kulturminister været en aktiv 
del af Coronaberedskabet og været på forfronten med paroler som ”La cultura non si ferma” som oversat 
betyder kulturen lukker ikke. Samtidigt herhjemme har det været op til kulturlivet selv at være proaktiv 

med kulturtilbud til borgene, og der er gået en stor rum tid inden at en decideret kultur-støttepakke kom 
på bordet fra regeringens side. For i virkeligheden er noget af det vigtigste vi har til at holde sammen i 

sådan en tid nemlig kulturen. For eksempel har DR1 for første gang nogen sinde valgt at bruge primetime 
sendetid 20.00 fredag til at sende en udsendelse med en klassisk kordirigent og fællessang med Danmark. 

Det er da for fedt!

Når Danmark så småt begynder at åbne op igen her fra d.14. april, så har mange vel også en forhåbning 
om at det bliver vores kulturelle samlepunkter, der åbner op som noget af det første. Og i virkeligheden er 
kultur vel mange ting. Det er både de spillesteder og museer, som er lukkede så vel som det er de barer og 
caféer folk plejer at mødes på. Effekten af ikke at have kultur er vel en subtil én. Det er en del af vores fælles 

forståelse og psykiske velvære at kunne samles om noget, som ikke noget nødvendigvis direkte bidrager 
med økonomisk vækst og overlevelse. På den afdeling hvor jeg er i klinik snakkede vi til morgenkonference 

her den anden dag, om hvorvidt der egentligt var begyndt at komme flere selvmordsforsøg end vanligt. 
Muligvis pga. at folk er indespærret og ikke har noget at samles om. Det er da tankevækkende, hvis det er 

sandt. Jeg tror også at mange af os er ved at gå ud af vores gode skind ved at se dagene gentage sig på 
samlebånd, og vi glæder os til at der kommer et afbræk i form af en koncert, en øl på bar eller bare at man 

må kramme, når man siger hej. 

Så hvis der er noget der virkelig også skal blive taget hånd om, så er det altså vores fælles referenceramme, 
kulturen. Og hvis der er noget Corona har lært mig, som jeg ikke nødvendigvis havde tænkt så meget over 
før, så er det, hvor vigtigt kultur og samlesteder egentligt er for et samfund. Så jeg vil minimere kontakt og 
passe mit studie alt imens jeg kan glæde mig over, at vi i Danmark har et samfund at komme tilbage til på 

den anden side. Et samfund hvor der kan drikkes øl på barer, skråles med til koncerter og hvor fredagsbaren 
ikke betyder karantæne.

Pas godt på jer selv derude, og støt jeres lokalkultur, så det også er der på den anden side af krisen.

1: https://www.information.dk/debat/2020/03/italien-hjaelper-kulturen-gennem-krisen-danmark-joy-mogensen-helt-usynlig Andreas \\ MOK-red

Dage, der ligner hinanden og et slag for kulturen
- Et slagent forsøg på et essay lidt a lá dét man laver i 3.g Heunicke chokerer:

JEG ER IKKE 
LÆGE
Til gårsdagens pressemøde i Stats-
ministeriet måtte Sundhedsminister 
Magnus Heunicke (S), stå på mål for en 
lang række spørgsmål om regeringens 
indsats mod COVID-19. Én chokudtalelse 
løb dog med opmærksomheden til et 
dramatiske pressemøde, som både  
kostede menneskeliv og måske også 
ministerens troværdighed?

MOKstra Bladets udsendte reporter kunne nemlig ikke 
dy sig for at spørge: 

Er du læge?
- Det er et spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil svare 
på. Danmark er i en helt ekstraordinær situation, som 
kræver det yderste af borgere så vel som politikere, og 
ikke mindst vores sundhedspersonale, som jeg synes 
gør et fantastisk stykke arbejde under nogle meget 
svære vilkår. Andre spørgsmål?

Men sådan et politikersvar snød ikke vores reporter, 
som blev ved med at bore. 

Magnus, er du læge? 
- Nej, det er jeg som sådan ikke. Men at være minister, 
og dermed øverste leder for et område handler slet 
ikke om at kende det pågældende område. Jeg har 
altid interesseret mig for transport, og derfor var det 
da oplagt at jeg var transportminister. Men da Mette 
(Frederiksen, red.) ringede og spurgte om jeg ville 
være sundhedsminister, så tænkte jeg: ”Det lyder 
sgu meget sjovt”. Du må forstå, at god ledelse er 
en slags grundstof, ligesom vand eller jord. Det kan 
bruges alle steder. Jeg kunne for så vidt være leder af 
Sovjetunionen eller direktør for Mærsk. Ja, jeg kunne 
faktisk stå på en hvilken som helst talerstol, og sige 
præcis de samme ting og det ville stadig være skidegod 
ledelse.  

Men er  der  ikke  forske l  på  at  lede et 
sundhedsministerium og et gigantisk totalitært 
styre?
- Næh ikke rigtig.

Her tog pressemødet en uventet drejning, da TVøsts 
journalistpraktikant, Signe, fik en kanelgiffel i den 
gale hals og umiddelbart efter gik i hjertestop. 
Som den øverste leder af hele sundhedsvæsenet 
var det kun naturligt at Heunicke tog rollen som 
hjertestopleder og indledte behandlingen: ”Signe, 
jeg kan forstå at du er i en situation, hvor din krop 
beder om mere luft end du er i stand til at levere?” 
Heunicke satte sig på hug ved siden af Signes livløse 
krop for at få en mere uformel dialog: ”Jeg kan jo som 
leder ikke hjælpe dig, hvis ikke du prøver at sætte 
nogle ord på hvad du forventer af mig.” Heunicke 
forlod nu patienten for at standse en journalist, 
der var ved at ringe 112: ”En god leder løser 
problemerne hvor de opstår i stedet for at involvere 
flere parter og dermed bidrage til eskaleringen 
af konflikten.” Heunicke bad alle journalister om 
at forlade salen for at han kunne skabe et safe-
space, hvor han og Signe kunne tale frit om de 
problemer der måtte være på hjemmefronten. En 
time senere kunne man i en pressemeddelelse fra 
Sundhedsministeriet læse, at Signe var gået bort 
grundet samarbejdsvanskeligheder.

JP // MOKstraBladet-red.
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 2) Du behøver ikke altid pakke den ind. Vær ærlig. Vær hård.

3) Husk at anerkende kreativitet

4) Spil med. Nogle gange ligger afvisningen til højrebenet. 
(Den her samtale er lidt cute though <3)

Her er lidt inspiration til hvordan du kan tackle spændende tinderbeskeder:

Din overlevelsesguide til weird tinderbeskeder

Billederne stammer fra instragram-profilen Tinderdronningerne . Tjek dem ud!

1) Vend situationen om:

Af: Mintuu /MOK.red

Ak ja, hvad skal man få tiden til at gå med i disse karantænetider? Hvis du er så heldig at være 
strandet et sted med noget have, kan du jo fx lave et højbed- det gjorde vi. Her er en lille 
instruktion.
Først skal du save nogle pæle i ens højde. Vi lavede bedet 240x120 cm, men du bestemmer 
selvfølgelig selv. Det er dog vigtigt at du kan nå midten fra siden af bedet.
Derefter graver du nogle huller til dine pæle, der hvor bedet skal stå. Du markerer på pælene 
40 cm fra toppen, og graver indtil linjen er i jordhøjde. Lav hullerne rigeligt store, så du kan lave 
småjusteringer. Saml pælene med bræderne. Start med de mindste. ”Hvorfor det?” “Så er du 
sikker på at de kan nå – du kan altid save de længste til.” ”Ahh, tak”. Du kigger rundt. Det er bare 
dig og manden med det gode spørgsmål. Hvor længe har han været her? ”Er det ikke svært at 
få det til at være helt lige?” Joo, et godt tip er at vende det på 
hoved, så brættet hviler på jorden. Så er det nemmere at få det 
vinkelret… Sig mig hvem var det nu du var?
”Husker du mig ikke, Torben?”
”Hvor kender du mit navn fra? 
”Vi kender jo hinanden.”
”Nå.. jeg kender altså ikke dig. Ville du noget? Jeg er lige i gang 
med en højbedsguide”
 ”Jeg skulle hilse fra Jytte”
”Lad os nu ikke introducere flere irrelevante sidekarakterer. Det 
har intet at gøre i en guide” 
”Hun er meget syg, Torben. Måske er det kræft. Måske er det 
ledgigt. Lægerne kan ikke afgøre det. Ligegyldigt hvad, er det 
kun et spørgsmål om måneder hun har tilbage”  
”Jeg kender ikke nogen Jytte, og nu må du altså gerne….”
Verdenen begynder at snurre. Pludselig husker du. Du har brugt 
hele dit liv på at forsøge at glemme, men med et krakelerer det 
værn du har bygget op, for at beskytte dig selv. Hvordan kunne 
du glemme ham? Allan...

Flashback. Det er sort-hvid, og det flimrer lidt, så du ved at det er herregammelt. Du kommer 
fløjtende på din cykel med sixpence på hovedet, og en stor buket blomster. Du smiler på den der 
åndsvage måde som kun naive nyforelskede fjolser kan gøre det. Du har taget tidligt fri. Nu skal 
Jytte satme bare overraskes. Du er ikke den spontane type, så det er stærkt grænseoverskridende 
at stemple ud kl 13, men det kilder i maven på den hel rigtige måde.
Du kommer hjem. Du låser forsigtigt døren op. ”Hej skat, gæt hvem der….”
Du taber buketten, måber, og ved at du aldrig kommer til at smile på den samme måde igen. 
Hun var ikke alene. Det var ham. Allan…

Tilbage i 2020. Du ser den mand i øjnene som tog dit 
liv væk. Du havde store drømme om familie, parcelhus 
og sommerferier til Mallorca. Nu står du i stedet her 
og laver højbede ud i en fucking uendelighed, og 
laver ligegyldige online-instrukser. Ingen læser dem 
alligevel. Det er en fucking firkant med jord i.
Du slår ham ihjel. Du har sandsynligvis en skarp pæl du 
kan bore gennem brystet på ham. Alternativt kan du 
gøre noget brutalt med din sav, som du har liggende 
(aldrig i græsset, det fører stensikkert til arbejdsskade!). 
Få sat pælene i jorden, skru de sidste brædder på, lav 
småjusteringer så det er nogenlunde i vater, smid liget 
i bedet, fyld op med jord, og vupti – så er du klar til at 
så masser af dejlige grøntsager og krydderurter.

Sådan laver du et højbed

Anders \\
 MOK-red.
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TING DU (IKKE) TØR GOOGLE 

Primær syfilis
- Primært chanker (uømt, glat sår typisk orogenitalt)

Sekundær syfilis (heler oftest spontant men kan recidivere i to år)
- Fra få uger op til 6 måneder efter chanker udvikling
- Makulopapuløst eksantem og papler i hånd og fodflader
-Væskende papler på hud og slimhinder (condylomata lata) som er højest smitsomme
- Almen sygdomsfølelse, lymfadenit, feber, andre virale infektioner, defluvium (mølædt pletskaldethed)

Latent syfilis
- Serologisk positivitet i de første par år
- Kan være tidlig eller sen, alt efter om sygdommen er erhveret indenfor et år

Tertiær syfilis 
- Meget sjælden da fleste tilfælde opdages i tidlige stadier
- Opstår efter mange år med infektion, hos en tredjedel af alle ubehandlede tilfælde
- Inddeles i en lokaliseret og diffus form.
- Den lokaliserede form karakterises ved gummata (proliferative benigne processer som er inflammatoriske og kan 
blive ulcererende og yderst destruktive). I gamle dage var disse ikke sjældne, og var skyld i den karakteristike syfilis-
næse. 
- Den diffuse form indeholder mange senmanifestationer af syfilis herunder neurologiske tilstande som demens, 
okulære tilstande osv. Også kardiovaskulære tilstande hører under diffus sen syfilis, og her kan for eksempel 
aortaaneurisme og aortitis forekomme.

Man diagnosticerer tilstanden ud fra anamnestiske ekspositioner og risikoadfærd, hudmanifestationer og både 
treponema specifikke og ikke-treponema sepcifikke antistoftest, samt podning med PCR fra for eksempel chankret. 
Behandlingen er antibiotisk med forskellig dosis og stof ud fra hvilket stadie tilstanden er i. Prognosen er god og 
cirka 1/3 bliver spontant helbredt. Ubehandlet er mortaliteten angivet til at være mellem 8 og 58% - meget stor 
variation så det er usikre tal. 

Det var det om denne pekuliære sygdom (EXTENDED)- spændende! Næste uge vil vi spørge jer om: 
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Sidste uge udfordrede MOK-redaktionen vores læsere til at turde google følgende ord: 

Syfilis

Kilder:
lægehåndbogen.dk , wikipedia.org
https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/the-shocking-photos-of-syphilis-victims-before-penicillin/news-story/d490d2fc9d50e-
311feeea1f253a135e3

Patient med syfilis næse
(saddelnæse nekrose)

Disse mennesker gik oftest 
med næseprotese for at 

se mere “normale ud”, og 
der blev dannet “no-nose” 
klubber for alle næseløse, 

både som støttegruppe 
men også for socialt sam-
vær, da sygdommen var 

meget udbredt  under 1800 
tallet. 

Et chanker, her på fin-
geren, men typisk findes 

såret genitalt.

Kolera

EXTENDED

Syfilis er en seksuelt overført sygdom, som bakteriologisk skyldes 
Treponema Pallidum. Denne bakterie er gram-negativ og spirokæt, og 
det er kun specifikt undertypen Treponema Pallidum Pallidum som 
giver ophav til sygdomen Syfilis.

Tilstanden deles op i fire stadier: primære, sekundære, latente og 
tertiære stadie og har en forekomst på ca 600 tilfælde årligt i Danmark. 
Sygdommen er markant hyppigere i udviklingslande, hvor der mangler 
tiltag indenfor prævention, hygiejne og sikker behandling.Syfilis har 
højere prævalens indenfor HIV-positive , mænd som har sex med 
mænd og prostituerede.
  
Tilstanden er smitsom i løbet af sygdommens to første år, og kan også 
overføres fra moderen via placenta til foster, efter 10 svangerskabsuge. I 
det sidstnævnte tilfælde, er tilstanden således kongenit. 

Her er en tidslinje over de fire forskellige stadier i Syfilis, og de kliniske 
og anamnestiske fund.

FORSIKRING
VIA FADL 
DIN SIKRE VEJ TIL LIVET SOM LÆGE

TRYG I LIVET
Tryg i Livet er en hotline, hvor du gratis og anonymt kan ringe og få hjælp 
- også i forbindelse med COVID-19.

Du kan ringe med hvad som helst og vi ved godt, at der kan opstå svæ-
re situationer med ensomhed eller nedsat trivsel og humør. Hvis der er 
behov for det, vil du i forlængelse af din samtale blive henvist til relevante 
tilbud i det offentlig

Brug Tryg i Livet® når:
• Måske har du fået en alvorlig sygdom tæt ind på livet eller har svært 

ved at få det hele til at hænge sammen?
• Eller måske situationen i øjeblikket giver bekymringer og stress i din 

hverdag?  
Du kan altid ringe til sundheds- og krisehotlinen Tryg i Livet®. 

• 
Hvordan får jeg hjælp?
Ofte kan Tryg i Livet hjælpe dig direkte på telefonen. Ring til Tryg i Livet® 
på 70 20 41 80. Servicen leveres i samarbejde med Falck Healthcare – og 
det er dem, som besvarer dit opkald. De har alle en faglig baggrund som 
fx sygeplejerske eller psykolog. 
Problemer forsvinder ikke, fordi man ikke taler om dem. 

Sådan får du hjælp
Når du ringer til Tryg i Livet, vil rådgiverne ofte kunne hjælpe dig direkte 
i telefonen. Du kan også få hjælp til at finde et tilbud i det offentlige, der 
har specialister til dit konkrete problem.

Bedst mellem kl. 8-19
Vil du være sikker på at kunne tale en bestemt fagperson som fx en psy-
kolog eller sygeplejerske, er det bedst at ringe mellem kl. 8-19.


