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ONSDAG

MOK udkommer.
Sofie skal til “lægen”

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Unge Morse på DR1 kl. 21.00. Andrea sidder klar.

SØNDAG

10. maj! Mette F. lægger nye planer.
Mor’s dag. Husk det lige.

MANDAG

MOK deadline 12.00
Semesterets sidste MOK

TIRSDAG

Sofie skal IKKE have CAMES undervisning.
Johan sidder klar ved SPV-telefonen. Hils ham!

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

Mo starter i klinik - ses på Herlev, gutter!
Lune hveder - mums, gggggggg..,.,..,.,.,.

Rist dine overskudshveder til morgenmad.

Andrea

Mo (ansv. red)

Johan

Sofie

AndreasAlice

Lukas

Albin GabrielaAnders

Maria Niels Sine

UGENS MOK-REDAKTØR
“Dagens kødsovs i dit MOKblad“

J.O.H.A.N P.L.A.T.Z

Jævn. Ordenlig. Handlevillig. 
Arbejdsom. Nyttig

Psykotisk. Latterlig. Afskyelig. 
Tempelridder. Zen. 

Jeres alles yndlingsredaktør

UGENS DEJLIGE INDSLAG

ROBUST OG OMSTILLINGSPARAT
- Kom styrket gennem Corona!

Selvom dagene bliver længere og lysere, kan vi let blive indadvendte og triste når foråret 
er sat på pause. MOK har givet ordet til en ekspert i Corona-psykologi, for at blive 
klogere på hvordan man bedst tackler et liv i lock-down. 

Forventningens glæde – et 
forstadie til skuffelse 
De første uger af Corona-krisen 
lærte os, at der ikke er nogen grænser 
for hvad COVID-19 kan tage fra os. 
Undervisning, eksamener, fester 
og ferier blev revet væk under os, 
og er der noget, der rammer os 
hårdere end skuffelse? Et studie fra 
1972 på Stanford University viste, 
at en gorilla der forventer at få en 
Othello-lagkage, men i stedet får en 
lussing, bliver meget 
mere ked af det end en 
gorilla der bare får en 
lussing. På samme måde 
rammer Corona-krisen 
os ekstra hårdt, fordi vi 
gang på gang kommer 
til at glæde os, og gang 
på gang bliver skuffet på 
ny. Tricket bliver derfor 
aldrig at glæde sig til 
noget. Eller oversat til 
Stanford-eksperimentet 
– altid at forvente en lussing. På den 
måde immuniserer vi os selv mod 
Coronaens toksiske skuffelser.  

Hvorfor ærgre dig i morgen, når 
du kan brokke dig i dag? 
Når du aldrig glæder dig, har du 
vaccineret dig selv mod nogensinde 
at blive skuffet. Nu er det tid til 
at udbrede flokimmuniteten. Ved 
højlydt at brokke dig, og komme med 
dystre forudsigelser á la ”Jeg tror 
aldrig det bliver lovligt at kramme 
igen”, eller klage over de ting du 
tror Mette Frederiksen vil sige til 
pressemødet i morgen, sikrer du at 
ingen af dine nærmeste glæder sig 
til noget. Måske er de trætte af dig 
nu, men de vil takke dig senere. Brok 
er nemlig den eneste glæde som 
Corona ikke kan tage fra dig. Når 
Corona endnu en gang finder nye 
måder at tage alt der er skønt og godt 
fra os, kan du nemlig læne dig tilbage 
og sige ”Hvad sagde jeg?”. At bringe 

sit sind i en tilstand af konstant 
flow-of-brok, strider fundamentalt 
mod menneskets optimistiske natur, 
men det er muligt. Se bare Sørine 
Gotfredsen.  

Pick your poison 
Mange mennesker har opdaget 
de gavnlige effekter af at dulme 
nerverne med rusmidler, og salget 
af alkohol er da også eksploderet 
den seneste halvanden måneds 

tid. Dette er en klog og 
hensigtsmæssig coping-
teknik idet alkohol især 
forstærker effekten af 
Coronaråd #2. Man må 
dog ikke tabe råd #1 af 
øje. Hvis du glæder dig 
til noget, bliver du helt 
sikkert skuffet, så det 
nytter ikke noget hvis 
du går og glæder dig til 
en kold øl eller en liflig 
G&T. Løsningen er at 

udvikle et misbrug, der gør dig til 
en viljeløs slave af dit rusmiddel. 
Tænk på den daglige flaske rødvin 
som en pligt og ikke en belønning. 
Dermed får du de gavnlige effekter 
af rusmidlet -  Helt uden at glæde 
dig! 

Tænk på den 
daglige flaske 
rødvin som  en 
pligt og ikke 
en belønning. 

Blå bog

Johan Platz, f. 1994 

Bachelor i medicin, bl.a. gennemført 
kurserne ”Tidlig Patientkontakt” 
og ”Medicinsk Psykologi og Sund-
hedspsykologi”. 

Arbejder til daglig hos FADLs Vagtbureau 
som kommunikationskonsulent. 

Forfatter til et meget, meget lille antal 
bøger, og én artikel om psykologi.  

Bor på Nørrebro i København med sin 
kæreste og 8 liter spiritus. 

De 3 coronaråd 
1) Glæd dig ikke 
2) Brok dig på forhånd 
3) Få et misbrug 

af Johan \\ MOK-red.
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Studentermedhjælpere til CAMES Rigshospitalet, 
avanceret teknisk simulation
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation Rigshospitalet (CAMES-RH) 
har brug for fem nye simulationsassistenter pr. 1. august 2020. Vi søger derfor engagerede, 
sociale og aktive studerende til at indgå i vores simulationsgruppe.

Om jobbet
Du vil blive en del af en studentergruppe, der:
- assisterer kursister under simulationsbaseret selvtræning (til fx gastro-, bronko- og 
laparoskopi), hovedsageligt for yngre læger under videreuddannelse
- fungerer som assistent, der giver tips og tricks til kursisterne for at optimere deres 
selvtræning
- yder teknisk assistance af simulatorer og fantomer, hvis der opstår problemer med disse
- samarbejder med kursusleder om udvikling og evaluering af kurserne
- laver forefaldende praktiske opgaver (som fx svare på henvendelser, rydde op og lave 
kaffe, fylde depoter, booke tider)
- derudover også får mulighed for bl.a. at assistere til operative kurser

Ligesom de øvrige ansatte i gruppen refererer du til teamkoordinator Therese 
Møller-Andersen. Du ansættes uden fast arbejdstid, men typisk i gennemsnit 8 timer 
ugentligt (undtaget juli) med variationer over et semester. Arbejdstiden er fortrinsvis 
på hverdage i tidsrummet mellem kl. 08.00 – kl. 20.00. Arbejdet fordeles mellem ca. 14 
studentermedarbejdere i en vagtplan, som forventes dækket. Du oplæres løbende og 
grundigt i de relevante procedurer, simulatorer og opgaver.

Om os
CAMES er organiseret som en del af Center for HR i Region Hovedstaden. Vi udbyder 
mange kurser, driver en vifte af udviklingsprojekter og en masse forskning indenfor 
simulationsbaseret læring i sundhedsvæsenet. Vi er en tværfaglig arbejdsplads med 
læger, sygeplejersker, SOSU, fysioterapeuter, ingeniører, magistre, psykologer og HK´ere 
foruden vores studentermedhjælpere. Vi bedriver udvikling og innovation og har derfor en 
ret omskiftelig hverdag med jævnlige ændringer, nye opgaver og kollegaer samt mange 
samarbejdspartnere. Vi er ambitiøse på kvaliteten af det, som vi leverer hver især og sammen.
De fleste af vores aktiviteter indenfor avanceret teknisk simulation foregår på Rigshospitalet 
i Teilumbygningen, men CAMES har til huse på forskellige matrikler, hvor undervisningen 
også foregår.

Om dig
Du er lægestuderende og har bestået 3. semester BA. Du er interesseret i praktiske procedurer 
med særlig vægt på kirurgiske procedurer, teknik, IT, simulation, facilitering og feedback. Du 
har gode samarbejdsevner og en vis ordenssans. Du kan lide et fleksibelt og afvekslende 
arbejde. Du skal også have lyst til at give god service til både kursister og kursusledere. På 
CAMES har vi en uformel omgangstone. Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt 
på mangfoldighed, så hvis du har kreative evner eller erfaringer med innovation, så hører 
vi også gerne om det i ansøgningen. 

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte teamkoordinator Therese 
Møller-Andersen på telefon 29 65 86 67 eller Holdformand Rikke Jeong Jørgensen på 
telefon 25 61 00 19.

Ansættelsesforhold 
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst indgået mellem Danske 
Regioner og FADL.

Du ansættes uden fast arbejdstid, men typisk i gennemsnit 8 timer ugentligt (undtaget 
juli) med variationer over et semester. Arbejdstiden er fortrinsvis på hverdage i tidsrummet 
mellem kl. 08.00 – kl. 20.00. Arbejdet fordeles mellem ca. 14 studentermedarbejdere i en 
vagtplan, som forventes dækket.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis senest den 1. juni 2020.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 17. juni 2020.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning gennem vores online rekrutteringssystem, som 
kan findes på: tinyurl.com/ybbu2ron.

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 vil foregå om eftermiddagen d. 20/5-2020

Nyoprettet hold af medicinstuderende i Furesø Lægehus

Vi er en stor veldrevet praksis som nu oprette et hold af ca 5 praksis-assistenter.

Vores klinik består af 4 speciallæger i almen medicin, 2 sygeplejersker og 2 lægesekretærer. 
Lægeteamet er ungt og dynamisk og vi lægger i klinikken vægt på højt humør, høj faglig 
standart og højt til loftet.
Vores praksis ligger i nyindrettede lyse lokaler i Farum (35 min med S-tog fra Nørreport St.). 
Vi benytter journalsystemet XMO.

Vi søger en medarbejder som ønsker:
-et godt arbejdsmiljø
-at stifte nærmere bekendtskab til de mange forskellige opgaver i almen praksis
-at dygtiggøre sig i både kommunikation og kliniske procedurer
-mulighed for at planlægge arbejde så det passer ifht studiet
-mulighed for ekstra-arbejde i ferier
-at øge chancerne for at opnå hoveduddannelse i almen medicin efter endt KBU

Vi forventer:
-at du er imødekommende og serviceminded over for patienter
-at du har mod på at prøve nyt efter oplæring
-at I som hold er pligtopfyldende og dækker ind for hinanden ved sygdom, ferier mv
-at du er indstillet på at arbejde ca 7 timer/uge; holdet kan internt aftale hvordan det passer 
jer at fordele dage.

Arbejdsopgaver alle arbejdsopgaver vil være efter oplæring og efter kompetencer
-modtage patienter i receptionen
-telefonvisitation og rådgivning
-blodprøver, EKG mv
-vaccinationer
-selvstændige konsultationer af afgrænsede problematikker når du føler dig klar til det
-administrative opgaver, gennemlæsning af epikriser mv

Arbejdstid: 8-15 mandag-torsdag og 8-14 fredag
Løn: 175,06 kr/time + holdtillæg på

Ansøgningsfrist: 15/5, vi afholder samtaler i uge 21-22.
Når vi har fundet vores nye kollegaer, holdes et aflønnet møde hvor I kan lære hinanden at 
kende og blive introduceret til klinikken og arbejdsopgaverne.

Spred ordet og og få gerne din engagerede læsemakker eller holdkammerat til at søge, så 
vi kan få sammensat et fedt hold af gode folk.

Hjemmeside: Furesølægehuset.dk

Ansøgning sendes til: TL@fureseolaegehuset.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Lægerne i Furesø Lægehus
Rådhustorvet 1, 1. sal 3520 Farum

Introduktionsstipendier – 4 ledige
Gigtforeningen har 4 introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er den 14. 
august 2020.
Introduktionsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter. 
Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. 
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

Introduktionsstipendierne skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som 
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra 
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

Ansøgningsfrist er fredag den 14. august 2020 kl. 12.

Forskningsstipendier – 3 ledige
1 stipendium opslås særligt i forbindelse med, at Gigtforeningens projektor Hendes Majestæt 
Dronningen fejrer 80 års fødselsdag

Gigtforeningen har 3 2-årige forskningsstipendier til besættelse. Forskningsstipendierne 
er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter. Der kan søges om op til 2 
års løn. Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at der indsendes ansøgning 
om forlængelse, 2 måneder før første år udløber.  
Et særligt forskningsstipendium i anledning af Hendes Majestæt Dronningen 80 års 
fødselsdag
Der opslås et særligt forskningsstipendium, som overrækkes til bevillingsmodtageren af 
Hendes Majestæt Dronningen i forbindelse med, at Majestæten også overrækker Dronning 
Ingrids Forskerpris på Amalienborg. Overrækkelsen finder sted i oktober 2020.
 
For at komme i betragtning til dette stipendium, skal Gigtforeningen i ansøgningen modtage 
en særskilt indstilling fra ansøgerens vejleder der:
• Fremstiller kandidatens egnethed til at gennemføre forskningen
• Beskriver den videnskabelige idés nyhedsværdi, identificeringen af hullet i den eksisterende 
forskning, hvilke resultater der forventes, og hvad vigtigheden og perspektiverne er i 
forskningsprojektet.

Forskningsstipendierne skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som 
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra 
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser. Eventuelle spørgsmål 
kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på 
forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er fredag den 14. august 2020 kl. 12.

Opslag fra Gigtforeningens forskningsråd: 
Pulje til særlige forskningsindsatser
Gigtforeningens pulje på én million kroner til særlige forskningsindsatser er i år forhøjet. 
Der kan søges om forskningsstøtte til 2 særlige forskningsindsatser inden for gigtområdet 
på hhv. 1 og 0,5 mio. kr. 

Forskere kan frit byde ind med projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, 
som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. 
Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier, postdocs og 
professorater) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan også søges til unavngivne 
medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i 
ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser. 

Særlige krav til ansøgningen:
•  Forskningsprojektet er af høj international kvalitet. 
•  Forskningsprojektet skal være gennemførligt og udføres i et stærkt forskningsmiljø.
•  Forskningsprojektets ansøger skal have betydelig forskningserfaring på minimum ph.d., 
    lektorat eller tilsvarende niveau.
•  Forskningsprojektet skal foregå i et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner.
•  Forskningsprojektet skal så vidt muligt udføres i samarbejde med internationale    
    forskningsinstitutioner. 
•  Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket der 
    skal redegøres for under budgettet. 
•  Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet og 
    ansøgningen skal redegøre for, hvordan inddragelsen sker. 

Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via "Søg om støtte fra forskningsrådet" på www.
gigtforeningen.dk/forskere.  Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 3. november 2020 kl. 12.   

Har du lyst til at forske?
Medicin-stud. søges til forskningsår!
Vi har et psykiatrisk forskningsprojekt som vil egne sig til en forskningsårsstuderende– vi 
mangler blot en med.stud.er som synes det kunne være spændende at være med. 

Projektets formål er at undersøge om hovedtraume øger risikoen for efterfølgende 
selvmordsforsøg samt kriminalitetsdomme. Ved hovedtrauma påvirkes hjernen og 
neuropsykiatriske forstyrrelser som aggression, irritabilitet, impulsivitet og følelsesmæssig 
dyskontrol er almindelige. 
Især aggression er en problematisk efterfølge, da det kan forstyrre rehabiliteringsfasen 
efter TBI og er relateret til dysfunktionelt familieliv samt lidelse for både patient og familie. 
Aggression kan manifestere sig som eksternt rettede handlinger som fysisk vold mod 
objekter eller personer eller som vold rettet mod sig selv såsom selvmordsadfærd. 

I et registerbaseret studie undersøges om folk med hovedtraume er i større risiko for 
efterfølgende selvmordsforsøg eller domme for vold sammenlignet med folk uden 
hovedtraume. 
Studiet vil blive udført med danske registerdata. Kendskab til statistiske analyser og software 
(gerne SAS) er en fordel, men ikke et krav.

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, 
fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at afslutte 
med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig 
som førsteforfatter. 
Du vil få kontorplads på Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København i et spændende 
psykiatrisk forskningsmiljø på Gentofte Hospital.

Vi vil i fællesskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden i løbet af april-maj 2020. Hvis 
bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til efteråret 2020 eller evt. januar 2021.

For yderligere information, kontakt venligst seniorforsker Trine Madsen PhD, Danish Research 
Institute for Suicide Prevention på Trine.Madsen@regionh.dk eller på mobil: 30291319.

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt 
omhandlende COVID-19 patienter indlagt på inten-
sivafdeling med svært lungesvigt (COronaVirus2 the 
ICU-study – COV2ICU)
På Hvidovre Hospitals intensivafdeling har vi netop opstartet et projekt hvor vi vil 
karakterisere lungernes immunrespons hos respiratorbehandlede patienter med COVID-19. 
Vi søger derfor en medicinstuderende, der de næste 6 måneder (start hurtigst muligt) er 
interesseret i at have sin daglige gang på Hvidovres Intensivafdeling, hvor du vil blive en 
del af vores forskningsteam. 
Du vil blive lønnet som scholarstipendiat (10.000 kr pr. måned), og den forventede arbejdstid 
er 37 timer om ugen. Vi skal bruge en kandidat som er arbejdsom, pligtopfyldende og 
velstruktureret. 

Send dit CV og skriv lidt om dig selv og din motivation for at deltage i projektet til principal 
investigator, overlæge, ph.d., Ronni R. Plovsing: ronni.thermann.reitz.plovsing.01@regionh.dk

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med derma-
tologisk forskning på Hudafdelingen på Gentofte 
Hospital?
Vi søger en forskningsårsstuderende til Hudafdelingen, Gentofte Hospital med start 
sommeren 2020. 

Som forskningsårsstuderende skal du arbejde på et projekt omhandlende biologisk og 
systemisk behandling af psoriasis og markører, som kan bidrage til at forudsige respons 
på behandlingen. 
Du vil få din egen selvstændige del af projektet, hvor du både skal lave klinisk og 
registerbaseret forskning. Projektet vil resultere i 1-2 publikationer med dig som 
førsteforfatter, hvoraf én af artiklerne vil skulle fungere som dit kandidatspeciale. 

Vi forventer at du kan kombinere dit 11. semester med et yderligere et halvt års forskning.  
Vi garanterer løn (10.000 kr./måned) i den semesterfrie periode, men forventer også du 
selv søger midler. 

Ansøgning:
Motiveret ansøgning og kort CV sendes til nikolai.dyrberg.loft@regionh.dk inden: 1. juni 
2020

Mallen

kigger med.
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, 
Hvidovre Hospital.
Vi søger en scholar med interesse for arvelige mave-tarm sygdomme til et prægraduat 
forskningsprojekt i Polyposeregisteret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Start 1/9-20 eller 
efter aftale. Varighed 3-12 måneder.

Projektet
Patienter med polyposesyndromer, som fx Peutz-Jeghers syndrom og Juvenil Polypose 
Syndrom har en markant forøget risiko for kræft i såvel mavetarmsystemet som andre 
steder i kroppen. Derfor indgår de et omfattende overvågningsforløb. I et samarbejde 
mellem Genetisk Afdeling, Rigshospitalet og Gastroenheden, Hvidovre Hospital vil vi gerne 
i to systematiske litteraturstudier undersøge risiko for kræft, præsentation af sygdom, 
sammenhæng mellem symptomer og genotype samt effekt af kontrol. Dette vil udmunde 
i to systematiske reviews. Ud over disse opgaver vil du indgå i et stort kohortestudie 
af pancreatitis patienter, hvilket vil indebære lidt weekend arbejde. Samlet forventes 
nedenstående udbytte.

• Ansvar for to artikler
• Førsteforfatterskab på disse to arbejder
• Medforfatterskab på pancreatitis studiet
• Mulighed for fremtidig ph.d.-stipendiat
• Deltagelse på nationale kongresser
• Deltagelse på Europæske kongresser såsom fx UEGweek eller ESGE Days
• Selvstændigt arbejde
• Vejledning til formidling og artikelskrivning

Forskergruppen
Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens 
øvrige læger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændig. Du aflønnes med 
10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 3-12 måneder.

Send motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til john.gasdal.karstensen@regionh.
dk senest 20/5-20.  Samtaler og aftale indgås inden 1/6-20.

For yderlige oplysninger kan du kontakte:

Anne Marie Jelsig, 1. reservelæge, ph.d., Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet tlf. 
20361885, mail: anne.marie.jelsig@regionh.dk

John Gásdal Karstensen, forskningslektor, afdelingslæge, ph.d., Polyposeregisteret, 
Gastroenheden, Hvidovre Hospital (tlf 40944465)

Medicinstuderende søges til skolarstipendiat 
omkring effekten af fysisk træning på hjernens 
mikrostruktur ved Alzheimers sygdom
Vi søger en medicinstuderende til et 1-årigt skolarstipendiat (evt. ½ år) i Hukommelsesklinikken, 
Rigshospitalet. 

Projektet bygger på data fra et tidligere interventionsstudie, hvor 200 patienter med 
Alzheimers sygdom blev randomiseret til fysisk træning over 16 uger. Formålet var 
at undersøge effekten af interventionen på symptomer ved Alzheimers sygdom. I en 
undergruppe (ca. 70 deltagere) blev der også foretaget MR skanning af hjernen før og 
efter træningen.

I det specifikke projekt vil ansøgeren skulle analysere diffusionsvægtede MR sekvenser, som 
især er velegnet til at undersøge mikrostrukturen i den hvide substans (dvs. forandringer 
i axonerne). Data er allerede indsamlet, således at arbejdet vil omhandle at assistere ved 
analyse af MR data, planlægning af analyser og artikelskrivning. Der sigtes mod, at ansøgeren 
får 1-2 publikationer ud af arbejdet (som 1. forfatter), samt evt. deltagelse i national eller 
international konference mhp. at præsentere data. 

Du vil indgå i en dynamisk og aktiv forskergruppe indenfor demenssygdomme, med 
forskning indenfor cellebaseret forskning, registerforskning, biomarkørforskning og 
interventioner med et varierende antal skolarstipendiater, PhD studerende, Post docs og 
seniorforskere tilknyttet.

Krav til ansøgeren: Medicinstuderende (kan være tidligt på studiet), med interesse for 
hjernen/neurologi, og gerne også med interesse for data-analyse/IT, men ikke et krav. Der 
vil ske oplæring i artikelskrivning og videnskabelig metode.

Projektvejledere: Kristian Steen Frederiksen, PhD, overlæge og Steen G. Hasselbalch, 
overlæge, professor.

Sted for ansættelse: Neurologisk klinik, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.

Ansøgning: Maks 1 sides motiveret ansøgning, kort CV og karakterblad sendes til kristian.
steen.frederiksen@regionh.dk. Ansøgningsfrist 20. maj kl 12.

Tiltrædelse: Efter nærmer aftale

Turkis: CMYK: 85/0/40/0
Grå: CMYK: 0/0/0/85

Så vil Lægeforeningen og Yngre 
Læger gerne invitere dig til  
kurset Yngre læge – Kick off  
og kandidatfest.
 
På Yngre læge - Kick off får  
du tips til overgangen fra  
stud.med. til læge.
 
Det er gratis at deltage i  
arrangementerne, og det  
kræver, at du melder dig til.
 
Gå ind på læger.dk eller yl.dk.

På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger

Bliver du læge til sommer?

Kittel_sommer.indd   1 29/09/16   15.08

  

Der var engang en enhjørning.

Læs hele enhjørningens historie i næste uges MOK: semesterets sidste!
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Hudsulten er for real og dit dating-game på Panum er ufrivilligt sat i lige så akut bero som dit Fitness World 
medlemskab. Så hvordan overkommer du ensomheden, nu hvor Mette har udskudt det lokale halbal og du har 
gennemført PornHub i single-player mode?

Hvis du bor i kollektiv, bofælleskab eller på kollegie, kan du 
oplagt anse dit hjem som den nærmeste intimitetsbuffet, hvor 
frugterne i disse tider hænger faretruende lavt og plukkeklare. 
Søren B. (Brostrøm – ikke Brun, red.) har jo givet grønt lys til 
at knalde løs1, så der er faktisk ingen undskyldning for ikke at 
grave dybt i undertøjsskuffen, rette ryggen og kaste dig ud i 
at score mere end bare fuld point i level 1861 af Candy Crush.

Selv bor jeg på kollegie på syvende år, så jeg har efterhånden indsamlet en god del erfaringer med intra-matrikulære 
romancer – både egne og andres. Som spæd kollegianer blev jeg i 2014 kærester med en køkkenfælle, et par år 
efter date’ede jeg én fra en anden gang over et par uger og for en måned siden kom jeg til at kysse med en fra 
min aktuelle gang til vores spontane påskefrokost (hvorefter jeg knækkede mig og gik kold – det er ikke kun de 
offentligt ansatte, som Corona har sendt hjem; uden frebar er min MEOS-aktivitet også røget helt i bund). For 
nuværende bor jeg på et andet kollegie end mit første, og på mit køkken har to af de andre beboere været kærester 
i et års tid. Min referenceramme inkluderer således oplevelser både indefra boblen og fra sidelinjen til andres, og 
mine erfaringer tillader mig at male med den helt brede pensel, når der skal gives generelle råd om boligromancer.

Der er skrevet side op og side ned om hjemmedating i damebladssektionen, og en Google-søgning gav 68M hits 
på under et sekund. Men ikke desto mindre følger her MOKs top tre tips til en succesfuld afprøvning af konceptet 
roommate-date – uagtet om det fører til amoriner eller ej.

How to Date Your Roommate Tal med de andre.
Fo r  a t  s i k re,  a t  m i n 
påskefrokosteskapade ikke 
medførte unødig snak i krogene 
valgte jeg klokken røv om morgenen 
(følgende min genopståelse), at 
skrive et referat af begivenhederne 
med kridt på vores fælles besked-
tavle ude på gangen. Beskeden 
lød cirka: ”Mo og X har kysset. Der 
er god stemning. Alle skal tage det 
roligt!” I bagklogskabens lys var 
det måske lige overilet nok – men 
I situationen var jeg stålsat på at 
anvende de kommunikative evner 
jeg har lært på SPV-kurset, og det 
starter med en fyldestgørende 
rapport ved vagtoverlevering. 
Huller i kommunikationen er som  
bekendt ligesom huller i osten; De 
er ikke til nogen nytte og ville være 
federe, hvis de var fyldt.

I sidste ende handler kærlighed om at tage chancer, og du ved ikke hvad du går glip af hvis du ikke prøver. Tænk 
hvis du i måneds- eller årevis har siddet hver morgen og hakket dig gennem dine tørre havregryn ved samme 
køkkenbord som din kommende ægtefælle? Sikke en sød livet-er-en-dans-på-roser og sådan-mødte-vi-hinanden 
historie I vil kunne fortælle jeres børnebørn!

Hvis rosernes farve falmer og den ene eller I begge bliver mere opmærksom på stænglernes torne, så ender I måske 
ikke ud i den fælles ”Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo?”. I stedet kan en flytning for-én komme på tale – og 
der er der jo ingen timing som nu, for måske du efter 7 år faktisk snart burde være klar til at “flytte hjemmefra”. 
Jeg har hørt, at du kan få en villa i det nordlige Italien for en slik…

Tips og Tricks til Kærlighed under Corona

1. https://www.dr.dk/nyheder/indland/brostrom-giver-gront-lys-til-singler-sex-er-godt-sex-er-sundt

Damage control.
Min mor kan være lidt kynisk en gang i mellem – og et af de tydeligste 

råd jeg mindes hun har givet mig under min opvækst var: ”Sørg for at få 
dine børn med en mand, du kan tåle at blive skilt fra.” Bevars, på pågældende 

tidspunkt stod hun selv med en skilsmisse til op over begge ører, men et 
værdifuldt råd var det, ikke desto mindre. I mindre skala kan det oversættes 
til, at du skal se din potentielle partner an, vurdere hvem vedkommende er 
og overveje outcome både i tilfælde af romantisk succes – men ligeså vigtigt: 
Reflektere over, hvordan I ville kunne takle jeres venskab og boligsituation post 
romanticus og dernæst afveje om det er værd at risikere at smide jeres venskab 
til vask i forsøget på at rykke ud af venne-zonen (comfort-zonen, red.).

Tal med hinanden!
Det nok vigtigste råd af alle. 

Hermed en opfordring til at 
anvende den samtaletræning 

vi lærer på studiet til  andet 
end blot sikre ordinationer og 
closed loop ved hjertestop. Ved 
emotionelt AMI, kan der faktisk 
holdes helt igen med Amiodaronen 
og alene kommunikationen kan 
være livreddende. Hvis du/I 
kører skævt helt fra starten – så 
kan I med god kommunikation 
undervejs sikre, at den værste 
konsekvens bliver et vers om jer i 
den hjemmeskrevede snapsevise til 
næste års påskefrokost. 

Af: Mo /MOK.red
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Drive-it-in-er-in

Drive-in er muligvis det eneste koncept udover nethandel, som har fungeret i dette Covid-19-forår. 

Drive-in-restauranter, drive-in-biografer og drive-in-covid-19-test er bare et udpluk af mulighederne 
for at forblive immobil i sin bil. 

For tiden bliver der sammensat endnu flere engelske ord med bindestreg, det nyeste er pop-up-
drive-in-bio-med-mad. 

Det danske sprog har rimeligt svært ved at følge trop, når man sætter bindestreg mellem så mange 
ordklasser. 

Drive-in-konceptet , som før er blevet spået dødt, er ved at få en renæssance. Det kræver godt nok 
en del plads og kommer velsagtens, ikke til at fungere andre steder end i de grå forstæder. 

Der har det til gengæld potentiale  - det dér med at vi slipper for at komme hinanden ved. Det har 
dog også en del udfordringer tilkoblet. 

Alt er godt når man får stukket det man ønsker i hånden af en BurgerKing studine.

Det ret besværligt at lange ud igennem sin bilrude; prøv at overvej en indkøbstur i drive-in-Netto, 
hvor alle varerne skal stå i førersiden og i en afstand af en armslængde. Du kan ikke overhale de 

ubeslutsomme. 

Tænk hvis man glemmer at trække håndbremsen, mens man hænger ud ad vinduet… Det bliver til 
mange bilbuler, slagsmål, søgsmål og arbejde til alle pladesmedene. 

Et drive-in-apotek kunne give bedre mening, lige indtil man tænker på ekspeditionstiden og alle de 
dyt, der vil komme fra utålmodige bilister i køen. 

At få ting leveret må absolut være at foretrække må samtidigt også modarbejde den nødvendige 
”mindre bilkørsel”. 

Når tiden går baglæns og dieselsaft aldrig har været billigere, kan det meget vel være at du er 
forelsket i flere drive-in-koncepter.  

Sagen er dog at det der drive-in vist er en døgnflue, der hører sig til i Amerika og et unødvendigt 
dansk hverdagskoncept.  

Af Niels//MOK-red. 

How to cut your boyfriend’s hair - karantæne edition

Selvom frisørerne nu er åbne og det burde være nogenlunde sikkert at lade en 
anden klippe din kærestes hår, så var det nu meget hyggeligt under karantæ-

nen. Det at man skulle gøre alt sammen, herunder hjælpe med at holde mande-
frisuren præsentabel, var til gengæld nogle gange en udfordring. Så hvis man 

har lyst til at fortsætte livet i ægte karantæne style, kan man med fordel bruge 
denne guide til at klippe kærestens hår. Kan tilpasses efter hårlængde.

Du har brug for:
- trimmer
- frisørsaks eller 
anden saks
- et håndklæde
- stol
-måske et spejl
-tålmodighed

For at ordentligt illustrere fremgangsmåden 
bruger MOK-redaktionen et eksempel. 

Først har vi her en kæreste, et par uger  inde 
i karantæne med hår præget af denne status. 

Det første man gør er at spørge hvor mange 
millimeter håret skal være, indstille dette på 
maskinen. I dette tilfælde 7 mm. Så kører man 
trimmeren nede fra og op indtil håret skal 
være lidt længere på toppen af hovedet.

Af: Alice /MOK.red

Det får nogle gange kæresten til at tage 
sagen i egne hænder, så taler man kæresten til ro og lover at holde 
trimmeren lidt hårere ned på hovedet, og på denne måde fange 
hårene bedre.

Derefter skal længderne klippes. Det gøres helst med frisørsaks 
men køkkensaks kan også bruges. Det var MOK reporterens indtryk 
at man først skal klippe pandehår, grydestil. Det skal man ikke da 
pandehåret ikke skal være kortere end det andet hår... 
Man skal cirka klippe over det hele på toppen hvor håret er længere, 
vel og mærke kun hvis man har en ”fade”. Det gør man ved at gradvist 
over hele toppen holde håret imellem to fingre og måle det i en hvis 

fingerlængde, for eksempel en højde på 1, 2 , 3 fingerbredder. I dette tilfælde var det to. 
Lad ikke kæresten tage det i egne hænder, det kan resultere i områder med for kort længde.

I overgangene mellem trimmet og klippet hår, er det i MOK ånd 
anbefalet at gøre det på gefüllen. Så at sige: lav en flydende 
overgang. Til sidst trimmer man uden trimmebeskytteren(?) 
bakkenbarter, rundt om ørene og nakkehårene. 

Resultatet er en fællesaktivitet mellem et kærestepar, hvor den 
korthårede bliver lidt mere præsentabel at se på. Hvis det går den 
modsatte vej, er det en sjov aktivitet med mange grin (sure miner 
må regnes som at være muligt). Alt i alt en god distraktion, også 
selvom det måske er nemmere hos frisøren. Det er også gratis og 
kan tælles som bonding! Det eneste minus er hårrengøringen, som 
den klippede til gengæld kan stå for. I MOKs reporterer var hårklipning ren hygge og mange 
grin, men med et tilfredstillende resultat! 



Venner, det er en mærkelig tid vi står i: På 
mange måder har det været det mest 
indholdsrige år nogensinde. Som enkelte 
personer sidder vi adskilt i hver sin stue, men 
mere end nogensinde før er der behov 
at huske at stå sammen. Sammen som vi 
har gjort det under den rød-hvide fane 
siden Septemberforliget i 1899. I må sidde 
hjemme i stuerne, men forhåbentlig kan I høre 
kampråbet for jer:

KAMMERATER! DENNE GANG ER DEN FANDEME 
GAL!
Men denne gang er det ikke DJØFFERE, LA’ere 
eller Antivaxxere der truer vores verdensorden, 
og undertegnedes blodtryk.

Kammerater  af  guds nåde,  modige 
medicinstuderende, mine fælles corona 
conquistadorer – vi står overfor en pandemi, 
en situation der tager hele vores fokus.
Covid-tid er en splittet tid for os. Som studerende 
og som kommende sundshedspersonale ser vi 
den på hver sin måde.

Som studerende er vi pressede og under 
angreb, vores undervisning reduceret til 
Youtube og Skypemøde – Hurtige løsninger 
og IT båren ”høj kvalitet”, kursusleder kunne 
lige så godt bare at have uploadet et link 
til Khan Academy og sparet personalet. 
Holdånden og stemningen er skiftet ud med 
den introvertes fest og en bukseløs hverdag.

Som kommende sundhedspersonale sidder 
vores kammerater på kanten af sædet for 
at få lov at fare ud i krigen mod virus, nu skal 
vi vise Danmark hvad vi kan. Hvem er nu en 
luddoven akademiker Peter Hummelgaard, så 
kan du selv tage og udvise lidt samfundssind 
og tage en tørn i kassen i Netto. 
Derudover har vi en forpligtelse til at sætte 

livet på spil og hjælpe!

Vi har et kæmpe ansvar med den viden der er 
blevet os givet, og en kæmpe frihed til at flyve 
rundt og hjælpe hvor vi vil og kan kva af vores 
”stilling” og frihed som studerende. En frihed, 
der bedst kan sammenlignes med at tage 
bukserne af når man sætter sig på kummen. 
I kan prøve det derhjemme selv, det giver en 
uhørt følelse af frihed, men man sidder på en 
trone af keramik og bundet til en lort. 

Men hvad er det så der sker med den her 
Coronavirus? 
Hvorfor får vi ikke flere svar, hvorfor ved vi 
ikke meget mere end de gamle mænd og 
konspirations-teoretikere, der påstår at det er et 
våben fra den kinesiske efterretningstjeneste?

Magtens mørkelygte lyser blændende 
godt i disse dage og man fornemmer, at 
sølvpapirshatten begynder at trykke omkring 
tindingerne.

Corona og i  v id udstrækning global 
opvarmning går ud over os pattedyr…

Al magt til reptilfolket! 

Jeg siger ikke dronningen er en reptil, men 
hun er skeptisk overfor global opvarmning 
og hun har ikke skruet ned for sit forbrug af 
røde Cecil i en pandemi kendt for at angribe 
lungesvage. Ned med aristokratiet og ind med 
folkets stemme igen.

Stop voksenmobning og få Simon Emil tilbage 
i LA – har den mand ikke været smidt ud af 
nok partier endnu? Han står tilbage med 
en karriere på bænken længere end Niclas 
Bendtner, og med lige så dårlig en chance 
for genopstandelse.

Det er en tarvelig analogi – men der er også 
kun ét bogstavs forskel fra analogi til anal 
logi, hvilket passer meget godt til hvad Alex 
Vanopslaugh gjorde ved ham, da han overtog 
partiet. Man kan lige høre Alex råbe ”EMIIIL” 
og se stakkels Emil spurte ud til brændeskuret 
mens han nynner ”Snickabara hopfalla la”.

Men men men.

2019-2020 har været et begivenhedsrigt år, 
hvor der er blevet sagt uendeligt mange 
dumme ting. Eksempelvis skulle vi høre på den 
store uretfærdighed det var, at vi fik refunderet 
vores transportudgifter ifm. obligatorisk klinisk 
undervisning i Region Sjælland. Af folk, DER 
FÅR LØN FOR AT TAGE I PRAKTIK, OG SOM KAN 
TRÆKKE TRANSPORTEN FRA I SKAT.

Desuden skulle man se Flemming Pless 
f o r s v a r e  O n d h e d s p l a t f o r m e n  p å  
Facebook og Twitter mod fagpersonale. Ja 
det tager mere af ens tid, ja det er besværligt 
og fjerner patienttid, ja det er også ekstremt 
meget dyrere, det var dog helt afsindigt. Det er 
ikke en krig man vinder mod en tastaturkriger, 
der har set sig harm på systemet. Man kunne 
vitterligt dressere 4 hamstere til at orkestrere 
et orgie på mit tastatur og de argumenter 
der kom ud af den eskapade ville have mere 
dybde end Flemmings.

Det var og er stadig et angreb på vores 
arbejdsfrihed og på læge/patient-kontakten. 
Noget vi helligere som det ypperste. Helligt 

som en Ralph Lauren skjorte i en middelklasse 
garderobe. 

Foruden selvfølgelig at skulle høre lederen af 
den frie verden udtale Pip/Tazo som Lysol, eller 
disinfectant. 

Der er sagt så meget lort, men det er ikke til at 
se skoven for bare træer når Søren Brostrøm 
åbner op for sluserne og i princippet giver 
tilladelse til at have sex med fremmede. 
Jeg tror ikke han forstår hvor meget der er 
blevet swipet på Tinder hjemme i de danske 
singlestuer. Ja man skal ikke løbe nøgen 
rundt ude i gaderne, og nej man skal ikke på 
diskodasko og snave til højre og venstre, men 
det er altså en kunstnerisk frihed at sige, at 
man bare må kneppe afsted.

Det svarer til at referere til etagen på Herlev 
med urologisk og gastromedicinsk afdeling 
som Pøllefjelde Kussemarked, og det gør man 
bare ikke.

Men i dag er det 1. maj, vi skal skåle med 
hinanden, nyde dagen, sende en kærlig 
tanke til vores kammerater før os der har givet 
os det samfund vi lever i, de gode vilkår vi 
trives under, og for en gangs skyld og imod 
traditionen udvise kammeratlig ånd - hver for 
sig.

Glædelig 1. maj.

Brandtale
Første maj 2020

Brandtalen er en tradition 

i FADL København og ikke 

udtryk for FADLs officielle 

politiske holdninger.

Den optimale oplevelse fås ved at indtage talen med 
både billede, lyd og popcorn. De to førstnævnte 
kan  f i ndes  på  Facebook :  FADL  København .
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Det hvide hint
stud.med. Edtion

Min veninde Karoline og jeg har leget lidt med idéen om et Hint, 
hvor kategorierne er “close to home”.  Idéen opstod da vi spillede 
Hint under vores klinikophold, og en af de andre ærgrede sig 
over, at kategorien svampe (kantareller og spids nøgenhat) ikke 
inkluderede Aspergillus og Candida. 

Nedenfor er et par eksempler på hvad vi er kommet frem til indtilvidere. Har du en god idé til et kort 
så send det til MOK@MOK.dk og vind Munksgaards Histologi Kompendie, 2. udgave. 

Doktor, Doktor - Tale

Dr. House

Peter Geisling 

Dr. Phil

Dr. Meredith Grey

Dr. John ”J. D.” Dorian

Dr. Oetker

 “Huskeregler” - Tale

ABCDE 

Kranienerverne
(Oh oh oh to touch and feel…) 
Håndrodsknoglerne 
(Skaldet luder trækker..) 
ISBAR 
(identification, ..)
Reversible årsager til hjertestop 
(4T’er og 4 H’er)
Nervus phrenicus 
(C3-4-5 keeps…)

I disse tider… (Corona) - Tegne 

Trump 

C-vitamin

Håndsprit

Søren Brostrøm

Sauna

5G

Fancy ord, surt at have-   Mime

Hypospadi 

Ebrieret 

Epistaxis 

Rhinofyma 

Epididymitis

Nystagmus 

Bacheloren - Mime 

Anatomi 

Energiomsætning 

Diagnostiske fag 

Immuno/pato/farma

Tidlig pt. kontakt 

Celle/væv

Infektioner - Tegne

UVI 

Pneumoni 

Erysipelas 

Gastroenterit

Neglesvamp

Otitis media

Glæd dig til MOK kommer på tryk igen. Så kan du opdatere din samling i løbet af det næste semester.  
         
 Af: Sofie//MOK-red. 

Find fem daiquieries

‘Find Fem Fadøl’

Uden Fadøl Med Fadøl

af
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 /M
O

K-
re

d.

Af: Sofie /MOK.red
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1.
Der er ”sindssyge beviser” på at kommunisterne opfandt kræft. 
Kommunister og kræftceller er stykker af samme alen: de 
formerer sig som bare fanden, og de stopper ikke før 
det ender i et rødt blodbad. De må holdes nede for 
enhver pris, celler så vel som socialister.

2.
Der ligger ”massivt overbevisende” oplysninger, 
der tyder på at menstruationscyklussen er noget 
kvinder faker, for at snyde sig til sygedage og 
omsorg. Der er et personligt notat fra Donald Trump 
der har ”grabbet” mange kvinder ”by the pussy”. ”Jeg 
har aldrig fået røde fingre af det. Allerhøjest lidt 
orange, men det er de jo altid. Altså, jeg er ikke en 
læge, men det er bestemt et interessant perspektiv, som 
jeg ved at vi vil kigge på”.  I en intern undersøgelse 
blandt de mange machomænd hos CIA, viste det sig at de eneste 
som blødte ud af tissehullet, var dem med forstørret 

prostata. Da en whisteblower samtidig 
har fortalt at kvinder slet ikke har 

nogen prostata (Notat, 
nærmere undersøgelser 

om dette vil blive 
iværksat) , begynder 
deres historie virkelig 

at vakle.

Et kig i den Amerikanske efterretning:

Mike Pompeo – Amerikas udenrigsminister, familiefar og stor tilhænger 
af retten til Water Boarding – var i går ud og sige at der findes 
”enorme beviser” på at COVID-19 opstod i et kinesisk laboratorium. 
Med sin position som udenrigsminister og tidligere direktør hos CIA, 
har han fingrene langt nede i den amerikanske efterretningstjeneste.  
MOK har fået aktindsigt, og kigget på hvad der ellers ligger af 
skandaløse efterretninger hos CIA, der snart vil skabe overskrifter:

3.
Der er ”voldsomme indicier” der tyder på at Kim Jong Un, aldrig 
nogensinde har været i live. De amerikanske myndigheder er meget 
overbeviste om at han er produceret i CGI. Det fældende bevis skulle 
være hans frisure, som intet levende menneske ville kunne stå inde 
for. Donald Trump skulle angiveligt have været på bølgelængde med den 
Nordkoreanske leder, hvorfor CIA tøver med at offentliggøre, at han 
rent faktisk bare talte med Siri, forklædt med et hologram.

4.
Der er ”meget, meget interessante” oplysninger der tyder på at 

Obama er født i Kenya. Hvorfor fanden skulle han ellers kere 
sig om resten af verden, hvis ikke han var derfra? Muligvis 
en spion. ”Da han som afroamerikansk ikke bar hættetrøjer 
og lavede grafiti, som de gør i de uhyggelige nyheder, 
vakte det straks vores interesse.” udtaler central kilde. 
Desuden hedder han ”Hussein” til mellemnavn, ligesom en 
vis irakisk diktator, som blev beskyldt for at gemme 
masseødelæggelsesvåben. Tror I selv det er tilfældigt?

5.
Der er ”kæmpestore” beviser på at ”klimaforandringer” 

bare er en antiamerikansk konspiration. ”Jeg har set 
18 ufoer i mit liv, men aldrig nogen huller 

i ozonlaget. Så vis mig dog det hul. PEG PÅ DET 
FOR FANDEN” udtaler et centralt vidne. Desuden 

viser omfattende undersøgelser et ”foruligende antal” 
fucking haters ude i verden, der bare er misundelige 
på USA’s overlegne produktionsapparat. Desuden er det 
varmere i dag end der var da flytrafikken var på sit 
vanlige blus tilbage i februar, hvilket tolkes som det 
endelige bevis for at global opvarmning, som konsekvens 
af CO2 udledning, bare er en stor fed socialistisk 
løgn.

Måske?? AF ANDERS  MYKEN// MOK.red
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Nailart pro tips: 

Undgå rysten ved at støtte dit håndled til bordet 

Gør det nemmere at male med den dårlige hånd ved at 
holde den hånd du holder penslen i forholdsvis stille, 
og så i stedet bevæge den gode hånd som du maler på, 
og den vej få dit mønster dannet. 

For ikke at tvære dit nymalede mønster ud med top 
coat, er det vigtigt at det kun er selve dråben af lak der 
rammer neglen, og ikke penslen. Dette gøres ved at 
holde penslen så vandret som muligt og male langsomt 
og forsigtigt. 

Læg også lak helt ude på spidsen af neglen og få 
dermed lukket kanterne af. Så holder lakken længere. 

Få Tiger King På Neglene!
Tiger King, eller Joe Exotic, er en mand der har været på alles læber det sidste stykke tid. Nu kan han 
også komme på neglene! Læs her trin for trin hvordan du nemt får et sæt negle svarende til tigerens 

flotte pels og Joes glimtende skjorte. Designet kræver hverken specielt udstyr (andet end de rette 
farver neglelak, selvfølgelig) eller de store erfaringer indenfor den såkaldte nailart-kultur. Kast dig 

ud i det! Grib dagen! Og tag lige et billede og send til mok@mok.dk med resultatet. 

Første step er at
male grundfarven på neglene.
Her skal du bruge en orange lak

til neglene der skal have tigerstriber, 
og blå lak til neglene der skal have 
skjortens motiv. Du kan selv vælge 

hvilke negle der skal have hvad
(win!). Når de er tørre, giver
du dem andet lag, så farven

dækker godt. 

Andet step
starter når alle neglene er

tørre og mønsteret skal males på.
På de orange negle skal der males

lidt hvidt, så tigerpelsen får lidt spil. 
Til dette bruger du en vatpind dyppet i

hvid neglelak, som du dupper på de orange
negle i nogle små områder. Det gør ikke noget at

den orange lak nedenunder bliver blandet lidt med, 
det giver faktisk en god effekt. Prøv dig frem

med hvor mange lag af hvid lak du skal
bruge. Jeg duppede over to omgange. 

På de blå negle lægger du en glimmerlak. Gerne flere 
lag, så glimmeret bliver rigtig intenst. Hvis der ikke

er så forfærdelig meget glimmer i din lak, kan
du med fordel male glimmerstykkerne over

på en skuresvamp og så duppe
glimmerlakken på neglene derfra – så

behøver du ikke lægge flere tykke
lag glimmerlak for at opnå
den fulde glimmereffekt. 

Tredje step er at male
selve mønsteret. Her skal du bruge en

lille pensel. Det er typisk ikke noget man lige har
liggende, men du kan nemt lave din egen enten ved at

vaske en neglelakpensel fra en lak du ikke bruger og klippe ca.
¾ af hårene af nede ved limningen, så du får en tynd pensel.

Alternativt, hvis du ikke har en neglelakpensel du vil klippe i, kan gamle 
makeup-pensler eller mindre malerpensler også bruges (hvis du, eller en du 

kender, nogensinde har malet Warhammer og stadig har penslerne
derfra, så er de også helt geniale at bruge).

Til at male tigerstriberne er tricket at sætte penslen ”i spænd” ude ved huden 
i siden af neglen, og så ”swipe” penslen indad, så man får de her spidse, skarpe 

striber. Til skjortemønsteret kan du male med en tandstik dyppet i sort neglelak eller 
anvende den samme pensel som før. Her skal du male de sorte dele af

skjortens mønster. Det kan forsimples ved blot at male nogle sorte bølger
rundt omkring på neglen. Du kan freestyle. Hvis du kommer til at male for

meget sort, kan du tilføje lidt blå lak samt glimmer for
at dække det til igen.

Slut af med en topcoat på alle neglene – så holder
dit mesterværk længere og det giver en

altafgørende finish med god shine.
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Det skal du bruge:

Blå neglelak

Orange neglelak

 Hvid neglelak 

Sort neglelak

Glimmer neglelak 

Klar neglelak (top coat) 

Vatpinde

Lille pensel   

Held og Lykke!

Hvis du ønsker inspiration til flere negledesigns,
så tjek onsdagsnegl_ på Insta.


