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ONSDAG

MOK udkommer.
Anders spiller skak
Johan og Andreas skal tæske Danske Bank

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Sine og Liva holder falsk fødselsdag
Maria skal ikke på FADL-vagt alligevel
Anders skal spise pindemadder

SØNDAG

Maria har Photoshoot 
Sine har tømmermænd

MANDAG

MOK deadline 12.00

TIRSDAG

Sine får E-coli på fingrene

UGENS BASISGRUPPE

Panum runners er en social løbegruppe på 
tværs af semestrene, der byder på hygge og 
løb hver eneste onsdag. ALLE (ja med kæmpe 
bogstaver) er velkomne, og ingen løber alene! 
Det er derfor en genial måde at møde andre 
studerende på og få en snak om alt det, der 
nu fylder.

Hvor kan du finde os? 
Ved indgangen til Mærsk Tårnet hver onsdag 
kl. 16.15 med åbne arme og smil på læben.
Desuden kan du følge med på vores 
facebookgruppe ”Panumrunners”, hvor der 
hver uge bliver lagt en begivenhed op, så du 
kan se hvem af dine bedste løbebuddies, der 
kommer næste onsdag. 
Vi glæder os til at onsdag også bliver din nye 
yndlingsdag!

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Mo skal noget hemmeligt
Sofie skal hente solbær hos mormor

Sofie skal køre ATV (!!!!!!)
Mo og Maria skal i parterapi

Mo (ansv. red)

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

Sofie

Albin
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Semesterets første uge er overstået, hvilket betyder opstart af de andre universitetsuddannelser, men som her 
på medicinstudiet er synonymt med ’Første Laaaange Fredagbar’. Der er bare ét problem i denne omgang. 
Der bliver ikke nogen fredagsbar. Det er selvfølgelig rigtigt ærgeligt, men sådan er verdenssituationen nu 

engang. For dem der har været til mange fredagsbarer og for dem der endnu ikke har været til én, er dette en 
lille mindehøjtidelighed for fredagsbaren. 

Dagsfest-konceptet
Fredagsbaren på Panum starter kl.11 for dem der har tidligt fri fra forelæsninger, eller måske har taget det. 
Herefter træder man ned i kælderens mørke, som udvisker al tidsfornemmelse og stedsans. Timerne går, og 
før man får trukket sin første luft i gården, er klokken blevet 18. Nå, tilbage i dybet, måske købe et pizzaslice 
og så bare tilbage på floor. Pludselig er klokken halv tolv, og man stavrer ud i garderoben, river sin jakke 
ned fra knagen, og trasker ud i natten. Før man ved det vågner man tidligt næste dag “udhvilet” og klar til 
nyt døgns oplevelser. Sådan er det når man starter tidligt, og slutter tidligt. Fed idé. Fedt koncept. 

Evakueringsøvelser
Man er midt i en god dans, snakker med den helt rigtige, eller lige har købt ti shots til vennerne. Så hører 
man den. Den konstante hylen og ringen, som man kender helt tilbage fra folkeskoletiden. I folkeskolen 
var det glædeligt at kunne gå fra matematiktimen for at stå på rad og række. Men midt i en fredagsbar? 

Not so much. 

Beerpong-turnering, koncerter og DJs
Fredagsbaren på Panum er udover at være et klassisk brag af en fest hver måned, også stedet for en række 
sociale arrangementer. I løbet af semesteret bliver der som regel holdt Panums Beerpong turnering. Selv 
hvis man ikke ønsker at deltage, eller ryger ud i første runde, er der altid en stemning der kan løfte taget. 
Desuden er gulvet inde ved lille bar fyldt ud med lyden af diverse bands og DJs. Det kan være alt fra din 
læsemakker, som står oppe ved pulten, til en gruppe studerende fra diverse semestre, der klimter løs på 
instrumenter. Det er da lækkert at der er så mange musikalske mennesker på Panum, som sørger for sprød 
musik til vores fredagsbarer!

Skøjtebanen
Der er i forvejen blevet snakket og skrevet rigtigt meget om gulvet nede i klubben, så det skal gøres kort 
her. Øv. Det er/har været hammer svært at få lagt noget gulv, som er skridsikkert i vådt føre. Forhåbentlig 
får vi en chance for at prøve det nye, som blev lagt lige før Corona-pandemien. Det gamle gulv og flækkede 

fortænder er forhåbenligt blot et ondt minde 

Prisfest, kvalitet og hamrende godt selskab
Alle de SPV-timer, lægevikarhold og lægesekretærvikarer - Alle de penge skal jo bruges et sted. Og hvorfor 
så ikke fredagsbaren? Hvor ellers i København får man en lækker fadøl til sølle 15kr. Svaret? Ingen andre 
steder. Og hvor i København kan du samles med så mange af de venner, bekendte og folk du holder af. 
Svaret? Ingen andre steder. 

Tøjforvirring
Panums anarkistiske garderobesystem kan godt være ekstremt udmattende, og man kommer faktisk til at savne 
en god gammeldags betalingsgarderobe med små nussede numre. Jakker forbyttes, nøgler mistes og der er 
altid kaos ved udgangen kl.23.45. Jakkehelvedet ude i garderoben er og bliver den største krise i løbet af 

fredagsbaren.

Om man er til frebar i alle 13 timer eller blot svinger forbi om eftermiddagen til en enkelt øl eller kaffe, så har 
de fleste på studiet en relation til fredagsbaren. Vi kommer ikke til at savne de mange tømmermænd, mistede 
jakker og glatte gulve. Men vi kommer helt sikkert alle til at savne en albani-fadøl i hånden mens man skråler 

’Unz’ sammen med sine venner lidt i syv på en helt almindelig fredag.

Tak for de gode fester, og vi ses engang på den anden side af krisen!

MOK-red \\ Andreas

Fredagsbaren: Savn, sorg og glæde
3 grunde til vi at kommer til at savne den, og 3 grunde til at vi ikke gør
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Lægevikarer til neurologisk afd. Glostrup 
Da en del af vores lægevikarer på holdet bliver læger i slutningen af dette semester, søger 
vi nye medlemmer.  Så er der en neurolog gemt i dig - så læs med her! 
Vi søger ca. 10 studerende, hvoraf 5 kan starte ultimo september/start oktober, mens resten 
læres op i løbet af efteråret efter netop bestået eksamen i neurologi. 

Hvem er du? 
• Medicinstuderende, der har bestået kursus og eksamen i neurologi eller regner med 

at bestå det på nuværende semester.  
• Har masser af gå-på-mod, fleksibilitet og lyst til at arbejde i neurologien. 
• Har bestået hele 8. semester 

Hvem er vi?  
Et hold på ca. 20 medlemmer. Vi dækker flere typer af vagter mandag-fredag. 
 
1. Søvn ambulatoriet (man-fredag ca. kl. 8-15) 
2. Neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15) 
3. Subakut neurologisk ambulatorium (man-fredag ca. kl. 8-15) 
 
I det neurologiske ambulatorium har du rig mulighed for at møde patienter med en bred 
vifte af neurologiske problemstillinger af både subakut og kronisk karakter med mulighed 
for masser af supervision. Dette job er altså lige noget for dig, der ønsker at vedligeholde 
eller træne din neurologiske undersøgelse samt udvide din neurologiske horisont. 
Du kan vælge vagter i dit eget tempo (dog forventes mindst 3 pr. måned). Der vil naturligvis 
være betalte følgevagter i hver af funktionerne.   
Vi kommuniker primært via Facebook.  
Vi holder holdmøde 1-2 gange pr. semester, ofte med undervisning. 

Så hvad gør du nu? 
Send en kort motiveret ansøgning (inkl. mulig start-dato), CV og bevis til bestået neurologisk 
kursus (kan evt. eftersendes) til Overlæge Katja Lohmann Larsen på 
Katja.lohmann.larsen.01@regionh.dk og undertegnede på glostrupneuro@gmail.com 
Spørgsmål bedes sendes til:  glostrupneuro@gmail.com 
Husk at skrive hvor langt du er på studiet, hvornår du tidligst kan starte, og hvornår du 
planlægger at blive læge. 
Ansøgningsfrist: fredag d. 4/9
Ansættelsessamtaler: torsdag d. 10/9

Psykiatrisk Center Amager søger 2 nye 
medicinstuderende til vores forvagtshold
Velkommen indenfor på Psykiatrisk Center Amager
Som stud. med. på Psykiatrisk Center Amager kommer du til at varetage forvagtsarbejde i 
vores døgnåbne skadestue og akut stuegang på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten.
Som stud.med. samarbejder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet foregår 
i dagtid alle ugens syv dage fra 10:00 til 17:24. Der er god adgang til supervision. Der er 
en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar for den medicinstuderende sammen 
med bagvagten.

Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
• Samtale med alle nye patienter i modtagelsen i samarbejde med kontaktperson 
• Superviserede gennemgange og stuegang i weekend og helligdage
• Akut tilkald til de øvrige døgnafsnit med vurdering af patients tilstand

Vores forventninger til dig
• Er stud. med. på min. 9. semester med bestået eksamen i psykiatri
• Har lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale
• Har interesse for tværfagligt samarbejde 
• Kan lide at have mange bolde i luften

Hvad tilbyder vi dig?
• En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder
• Daglig mulighed for supervision af speciallæge/bagvagt
• Medarbejdere og synlige ledere med engagement, humor og god kollegial sparring 

Om os
Modtagelsen har en velfungerende personalegruppe, der udover overlæge består af 
Yngre Læger under uddannelse, to afdelingssygeplejersker, sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter, socialrådgiver og lægesekretær. Der er et godt samarbejde på tværs 
i huset, både mellem afsnit og i lægegruppen.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er med tiltrædelse den 01.10.2020 eller snarest derefter. 
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse, således at alle vagter skal dækkes kollektivt af holdet. 
Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskomsten er indgået 
mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke tilknyttet FADL ’s 
vagtbureau. Region Hovedstaden indfører per 1. januar 2020 ”røgfrie arbejdspladser”. Det 
vil sige, at det fra årsskiftet ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om CV, eksamensbevis samt oplysninger om 
tidligere ansættelser. Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig 
ansættelse. Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte klinikchef René Sjælland 
på rene.sjaelland@regionh.dk og 2172 9501 og holdformand Claas-Frederik Johannsen på 
claas-frederik.johannsen@regionh.dk. Ansøgningsfrist er fredag den 11.09.2020 kl. 12.00. 
Jobsamtaler forventes afholdt i uge 39. 

Er du medicinstuderende, der gerne 
vil have et forskningsår i Børne- og 
Ungdomspsykiatrien? 
Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC), Psykiatrisk Center København, 
Rigshospitalet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, søger en 
skolarstuderende.
Den studerende skal tilknyttes BIO-Young studiet (The Affective Disorder Onset study in 
adolescents) i et år, med opstart 1.2.2021. Professor Lars Kessing vil være hovedvejleder og 
ansøge om midler til skolarstipendiet med deadline d. 20. september 2020. Studerendes 
CV skal indgå i ansøgningen.

Bio-Young studiets formål er at identificere diagnostiske biomarkører hos unge mellem 
15 og 18 år med affektive lidelser. Studiet er en udvidelse af Bio-studiet, der undersøger 
bipolar lidelse hos voksne. Målet er at inkludere 30 unge med bipolar lidelse, 30 unge med 
depression, 30 søskende uden affektiv lidelse, samt 30 unge i normal udvikling. Inklusionen 
er i gang og forventes at være afsluttet ultimo 2022.
Den skolarstuderende skal afdække psykopatologi og komorbiditet hos projektdeltagere.  
Desuden skal den studerende undersøge om gruppen af unge med bipolar lidelse adskiller 
sig fra de øvrige grupper af unge samt personer med senere debut af bipolarlidelse, med 
fokus på komorbiditet, herunder komorbid ADHD, autisme spektrum forstyrrelser og angst.   

De konkrete opgaver 
Den studerende skal i samarbejde med andre forskere:
• identificere og rekruttere unge til Bio-Young projektet. 
• koordinere besøg, udføre semistruktureret diagnostiske interviews, administrere 

spørgeskema m.m.
• behandle og analysere opsamlet data. 
• publicere en forskningsartikel udefra de indsamlede data

Vi tilbyder
• en attraktiv introduktion til både det børne- og ungdomspsykiatriske og det 

voksenpsykiatrisk speciale. 
• ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø.
• en årsløn på 120 000 samt annum til bøger, konferencer mm.
• oplæring i brug og opgørelse af diagnostiske interviews og spørgeskemaer.
• erfaring med kliniske diagnostiske konferencer i ungdomspsykiatrien. 
• et inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer. 
• mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til forskningsformidling via deltagelse 

i møder, konferencer og lignende.
• mulighed for at involvere sig i yderligere dataanalyser og artikler.

Din profil
• du er medicinstuderende på kandidatuddannelsen. 
• du er interesseret i børne- og ungdomspsykiatri og vil gerne arbejde med sårbare 

unge.
• du har interesse/flair for forskning.
• du er selvstændig, struktureret og arbejdsom. 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 9. september 2020 kl. 12. Der indkaldes til samtaler i den 
efterfølgende uge. Hvis du har lyst til at blive skolarstuderende hos os, bedes du sende 
en motiveret ansøgning (1 A4-side) samt CV og karakterudskrift til: Skolarstipendiat og 
medicinstuderende Helena Lykke Bøgh: helena.lykke.boegh.01@regionh.dk 

Hvorfor er 

kulmulen sur?

Kulleren spørger dumt:
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Nyt fra studenterpræsten på Panum
Kære studerende
Velkommen til et nyt semester. Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler på 
sit kontor på Panum, og Studenterpræsterne på KU har et godt forårsprogram klar. 
Dette semester har jeg en række eksistenssamtaler, hvor vi i en mindre gruppe taler om 
eksistentielle problemstillinger og vores egne tanker om dem. Du kan også komme ud 
i naturen og få luft til hovedet, når jeg står for en teologisk fisketur i september samt en 
filosofisk svampetur i oktober og en filosofisk mostur i november.
Følg Studenterpræsterne på KU på Facebook og se alle vores aktiviteter.

Kommende aktiviteter
Teologisk fisketur
Studenterpræsten inviterer på fisketur på Øresund, hvor du kan fange fisk til din aftensmad. Der vil især være mulighed for at fange torsk og sild med mulig bifangst af andre arter som sej, 
makrel, hornfisk og havørred. Selv nybegyndere kan være med og få råd og vejleding ombord, og selvom vi ikke kan love fangstgaranti, så plejer de fleste at fange noget. Undervejs vil der 
være samling i kabyssen, hvor et teologisk spørgsmål vil blive drøftet og ellers går eftermiddagen med hyggeligt samvær på vandet.
Tid og sted: Lørdag 19. september kl. 12.30-18. Båden sejler 12.45
Vi mødes på Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj - M/S Skipper
Tilmelding: praest@sund.ku.dk senest 15. september. Angiv studieretning og om du vil leje fiskegrej (100 kr.) 
Gratis adgang

Eksistenssamtaler
Tal med andre studerende om eksistensen helt nede på jorden og bliv klogere på dine egne og andres holdninger. Eksistenssamtalerne er som titlen antyder en samtale om eksistentielle 
fænomener og problemstillinger mellem deltagerne. Vi er højest 10 personer i gruppen og samtalerne igangsættes af studenterpræst Nicolai Halvorsen med en kort tekst eller et stykke 
musik. Derefter kan alle deltagere byde ind med tanker og refleksioner. Målet er at vi gennem samtalen tydeliggør vores eget sprog og bliver klogere på, hvad vi hver især ved, mener og 
tror og hvordan det er meningsfuldt at tale om. I efteråret vil aftenens temaer være: mening, frihed, autoritet og døden.
Tid og sted: Onsdag 23. september, 7. oktober, 21. oktober og 4. november kl. 19.30 
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
Tilmelding: praest@sund.ku.dk. Eksistenssamtalerne er et samlet forløb, så man tilmelder sig hele rækken, men det gør ikke noget, hvis der er en enkelt gang, man ikke kan deltage.
Gratis adgang

Følg med i vores aktiviteter på @studenterpraesterneku eller tag en folder ved præstens kontor.

Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være heldig at 
møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus
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Hvem er bag masken?Hvem er bag masken?

af Sine MOK/red.Send dit svar til mok@mok.dk

1 2 3

4 5 6



1. Velkomst

2. Formalia
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent

3. Beretninger fra FADL København
a. Bestyrelsen og repræsentantskabet
b. Kursusudvalget
c. Arrangements- og foredragsudvalget

4. Beretning fra Vagtbureauet

5. Hovedforeningen
a. Nationale udvalg
i. Uddannelsespolitisk udvalg
ii. Nationale medlemsfordelsudvalg
iii. Overenskomstudvalget

iv. Lægevikargruppen

v. Universitetsansattes udvalg

6. Forlaget

7. Vedtægtsændringer

8. Afslutning af valghandling

9. Eventuelt

10. Valgresultat

Forslag til
vedtægtsændringer kan

læses på 
https://tinyurl.com/y2fyvpv7

Har du ydligere forslag, skal
disse indsendes til

linnea.gerdes@fadl.dk
senest en uge

forinden.

GENERALFORSAMLING 2020
DAGSORDEN

Årets generalforsamlingafholdes
tirsdag den 13. oktober kl. 17 

på Panum. Mere info følger
om tilmeldingog lokation.
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1. “Sommer-mave-kælken”

Med en hastighed på over 90 km/t ramte denne cyklist et 
bump på vejen med sit forhjul, der sendte ham face first over 
cyklestyret. Hererfter tog han sig en lille rutsjetur på maven langs 
asfalten, hvorefter han ville ligge helt stille flere minutter efter. 
Folket holdt vejret. Fotografen på motorcykel undveg ham lige 
akkurat, men han slap ikke uden en fraktur. Af hvilken knogle?

Gæt en fraktur                                  

3. WHOOP WHOOP. it’s the sound of the police

Denne cyklist tonsede ind i en politimand, der var på arbejde som 
crowd control. Cyklisten endte, som så mange andre, på hovedet, 
og sagen endte i retten. Politimanden havde efter sigende trådt 
ud foran,  idet de kom kørende. Ingen ved hvad der skete med 
politimanden. Men hvad brækkede rytteren (lyserød trøje)? 

2. Kluddermor på hjul

Sammen med en bunke af ivrige cykelryttere, var denne cyklist, 
iført sin gule førertrøje,  i udbrud, da han og 5 andre pludselig 
blev viklet ind i hinanden. Der blev taget fra med den meget 
populære teknik i from af ansigtet først. Dette er ikke uden 
konsekvenser og medfører et blodigt ansigt og en fraktur i dette 
område - men af hvad?

4. Rutsjetouren 

Dette styrt skete på en meget varm dag. Så varm at denne 
kære cykelrytter kom ud på noget asfalt der var overgået til 
smeltefasen. Vejen viste sig at være glat i vådt føre, og det 
endte ud med en rytter på en  vaskeægte fransk glidebane. Men 
rutsjeturen var ikke helt gratis, for det kostede en fraktur - hvilke 
knogler måtte betale? 

5. Who let the dogs out

Denne cyklist kørte med høj fart da han stødte på et bump på vejen, der fik forhjulet til at knække 
i to. Bumpet viste sig at være en Golden Retriever ved navn Lüis. Dette styrt så voldsomt ud, men 
hvem fik en fraktur med hjem - og hvilken?

Sommeren går på hæld, men ikke i fjerneren, for Touren er i fuld gang, og vi er alle sammen mega hyped!  Dels fordi der er 
få ting så interessante som at kigge på clean (dopede, red.) cykelryttere hjulre derudad på solid asfalt i flotte omgivelser, 
men også fordi man kan få øvet sin ortopædteori i forbindelse med faldtendenserne i Touren. Dette har vi på Mok gjort 
en lille quiz ud af. Quiz din læsemakker og vice versa og se om I kan vinde  Fadl’s “Ortopædisk kirurgi”. 

Send dine svar til mok@mok.dk 
senest mandag den 7/9 kl 12, og 
vær med i lodtrækningen om 
Ortopædisk kirurgi fra FADL. 

A. Os zygomaticus
B. Os mandibula 
C. Os nasale 

A. Os zygomaticus
B. Os schaphoideum 
C. Os clavicula

A. Dentes, os zygomaticus & os clavicula 
B. Os radius (colles fraktur) & os clavicula
C. Os radius (Galeazzi fraktur) & os zygomaticus A. Os femur & os ulna (olecranon) 

B. Os femur & os clavicula 
C. Os femur, os ulna (olecranon) & os radius

A. Rytter brækker os radius, Lüis går uden fraktur
B. Rytter går uden fraktur, og Lüis brækker et ben 
C. Både rytter og Lüis slipper uden frakturer

Lavet af: Maria // MOK-red.
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Panumlivet byder på lange dage, hvor madlavning i eget hjem må nedprioriteres. Typisk enten fordi plexus lumbosacralis skal læres 
udenad, eller fordi du er dybt, dybt inde i fredagsbar. Jeg har derfor, i venners selskab, udforsket nogle af lokalområdets durum-steder 
med enkelte afstikkere til anden form for fast food. FYI er selve skalaen ikke fast og varierer efter mit humør den pågældende dag, 
hvorfor der hverken er en øvre grænse eller et særlig godt udgangspunkt for at sammenligne antallet af stjerner anmeldelserne 
imellem. COVID har medført, at der desværre mangler en del ellers aktuelle spisesteder. Under nedlukningen har mange begrænset 
sig til take away, hvorfor det ikke har været muligt for mig at få den fulde oplevelse og således ikke været anmeldelige. Anmeldelser 
af disse vil forhåbentligt laves i en nær fremtid. Hermed mine spisestedsanbefalinger (tidligere bragt på min Instagram). Velbekomme!

CARPE DURUM

Afandi Kebab: Pita med shawarma (nr. 90)
På denne smukke, solbeskinnede fredag besøgte vi Afandi og bestilte en klassiker i form af 
pitabrød med shawarma. Salatbaren var ikke ligefrem prangende, men tolerabel. Tilforladelig 
dressing. Afandi kan dog bryste sig med at kunne levere en overordentlig vellykket 
kødkomponent. Krydderisammensætningen var spændende og mystisk, og resten af dagen 
er jeg blevet mindet om denne fornøjelige oplevelse hver gang en bøvs har sneget sig op 
fra mavsen. Signe tilføjede, at indholdet var velfordelt og en tilfældig bid tilbød både kød 
og salat. Hun ærgrede sig dog over, at ca. 2/3 af dressingen udelukkende var på toppen og 
dermed fraværende dybere nede i måltidet. Prissætningen tydeligt præget af rationalitet.

Inventaret bestod af bløde sofaer (den slags hvor man efterlader et nedsunket røvmærke, når 
man rejser sig), hyggelig belysning, og barstole placeret ved vinduet, så man kunne (forsøge 
at) nyde udsigten til Venus Blomster og Jagtvej. Udsigten var dog en uønsket reminder om 
den noget hektiske lokation på Jagtvej, som jo bekendt er præget af stress og jag. Uheldigt. 
I forlængelse heraf skal det nævnes, at gåafstanden fra Panum er ualmindeligt tæt på at 
være skandaløs, hvilket, selvfølgelig, trækker voldsomt ned.

En særlig ros skal dog lyde til karaoke-muligheden i enden af biksen. Vi måtte dog opgive, 
da underteksterne var uforståelige og tilsyneladende skulle sangene synges fra højre mod 
venstre.

8 stjerner til Afandi.

(Der har sidenhen været en mindre ombygning, og det er ikke sikkert at ovenstående 
anmeldelse længere er relevant, da det er uvist hvilken betydning ombygningen og 
relanceringen har haft på mad og resten af oplevelsen.)

Jaggers ved Runddelen: Kyllingeburger med pommes
Signe mente, at friturestegningen var veludført. Sprød udenpå, dog dejlig saftig indvendigt. 
Jeg var ganske enig. Tobi virkede også fornøjet på trods af fraværet af karrysild. Pommes fint 
eksekveret, mayoen lidt nærig. 1/2 pris i dagens anledning, hvilket var tiltrængt, da priserne 
for en omgang hurtigmad ellers var grænsende til det groteske. Grundet førnævnte fik jeg 
således også en burger til madpakken dagen efter (god beslutning).

Inventaret var temmelig deprimerende, og enhver ‘burgerjoint’ med antydningen af 
selvrespekt burde tilbyde gæsterne mulighed for sofa. Afstanden fra Panum føltes som 
lysår og således ikke fordelagtigt i en spisepause. Slutteligt bør det nævnes, at udsigten 
var uhørt sløj og ikke ligefrem appetitvækkende.

Alt i alt 4 (små) stjerner og en anbefaling om at besøge Jaggers, når der er kampagnetilbud. 
Ikke helt tosset.

Torvets: Durum med shawarma og pommes
Januar betyder eksamenslæsning og eksamenslæsning betyder Torvets, så der er jeg 
ganske frekvent i løbet af januar. Standard durum til fair pris med udsigt over Skt. Hans Torv. 
Rigtig, rigtig fornuftig placering lige mellem min bopæl og Panum. Ikke meget hurlumhej 
og en ret fattig salatbar, hvilket også betyder, at man ikke behøver foretage nogle aktive 
fravalg. Skønno. Signe virkede også velfornøjet og plaprede løs imens jeg forsøgte at suge 
indtrykkene til mig. Du skal være indstillet på muligvis at skulle stå op og spise, da antallet af 
stole lider under et forbavsende småt lokale, hvor man hurtigt føler sig som sild i en tønde, 
når man står skulder til skulder med fremmede og ofte mindre flatterende personer. Ikke 
appetitvækkende og slet ikke Corona-sikkert.

Åbningstiderne er dog flotte og tillader, at du kan nyde et måltid sanseløst beruset ude på 
de senere timer af døgnet. Sidste faktor gør, at vi svinger os op på flotte 4 stjerner.

(NB. Signe oplevede efterfølgende en lille, fredelig (min vurdering) mavepine varende i 
omegnen af et døgn, men jeg tilskriver det personligt hendes noget sarte mavse.)

Calabria: PMD aka. Pepperoni-med-Dressing (+hvidløg og chili)
If you know, you know. Dryppende kvalitetspizza, røverhistorier fra legenden Carlos, 
upåklagelig service og ventetid, favorabel lokalitet og ingen væsentlige mangler. En sand 
klassiker - intet fancy. En lykkelig Trygve og således en toppræstation.

13 stjerner!
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Stefanos PitaGuys: Pitabrød med flanksteak
Efter Tobias’ svada mod Torvets på min instagram-profil, gav han mig på bedste mafiamanér 
et tilbud, jeg ikke kunne afslå. Nemlig en invitation til en “ordentlig kebabbiks”. Jeg kan 
allerede nu afsløre, at middagen her adskilte sig markant fra, hvordan en tur på kebabsted 
plejer at foregå.

Bestillingen var struktureret trinvist, og min sammensætning blev flanksteak, humus og 
hvidløgsdressing. Dertil var der sunde og en anelse vovede tilføjelser såsom gulerod og 
granatæble. Jeg må indrømme, at det alt i alt smagte afsindigt lækkert. Tobias brokkede sig 
højlydt over for meget granatæble, men han faldt til ro igen, da han fik noget af min mad 
(mere herom senere). At konceptet drejer sig om “højkvalitetskebab” afspejles desværre 
også i prisen.

Jeg fik også pommes, men jeg havde meget beklageligt alt for strenge tømmermænd (kan 
måske anes på billederne) til gå i krig med dem, så Tobias spiste alle mine. Han spiste faktisk 
og resterne af min hovedret. Det så dog ud til, at de var veludførte, og mayoen ligeså. Jeg tror, 
at selve indretningen og inventaret var et forsøg på at skabe en newyorker-hip atmosfære. 
Ikke imponerende og ikke noget at råbe hurra for.

På min dåsesodavand stod der “Taste of Turkey”. Jeg har ikke før taget stilling til, hvordan 
et givent land smager, men puha jeg var nervøs for, om jeg havde fået Raki (føj for satan) 
på dåse. Det var heldigvis ikke tilfældet. Gåafstanden fra Panum er desværre noget nær 
uoverkommelig. Samtidig var der intet kundetoilet, hvilket i sig selv er en katastrofe, men 
heldigvis for mig, bor Tobias til gengæld ikke langt derfra, da dette blev presserende (tak 
for det igen, Tobias). Udsigten var meget lig Afandi, så min mening herom kan læses i den 
tidligere anmeldelse.

Stefans pitagutter får 11 stjerner

Dido Dürüm House: Durum menu
(sharwarma med pommes, mayo og dåsesodavand)
Jeg vil i denne udgave forsøge at fatte mig i korthed. Årsagen er, at Mian “Ikke gider like’e 
mine opslag på Instagram, når de er så lange". Denne ytring faldt vel at mærke efter, at jeg 
vækkede hende fra en lur, ved at ringe på hendes dør en tilfældig torsdag eftermiddag. Det 
er kræfter som disse vi kæmper imod, venner. Nå.

Peter inviterede, jeg accepterede. Læg desuden mærke til at Peter tog skjorte på til 
anledningen! Lidt lang ventetid, men vi ankom også i myldretiden. Da det var fredag aften, 
kunne vi godt tænke os en øl til maden, som dog ikke var en mulighed (hverken fad, flaske 
eller dåse). Skuffende.
Overskuelig salatbar, som dog alligevel krævede årvågenhed i form af et aktivt fravalg af 
rødkål. Durumen var efter min mening solidt håndværk med en acceptabel størrelse. Peter 
var ikke tilfreds, da han mente kødet var for koldt og desuden hvæsede hver gang, han 
stødte på pickles. Inventaret var fint, men igen måtte Peter ty til brok, da bordet vippede 
for meget og han derfor havde svært ved at koncentrere sig. Udsigten på Dido nåede nye 
højder, da der var vægmalerier af den ikoniske NY-skyline, et vandfald i Amazonas (vores 
gæt) og Venedig. Utroligt betagende. Mulighed for både bløde stole og en dejlig vægsofa.

Fin pris. En spytklat fra Panum. Veludførte pommes.

Til sidst skal der lyde en særlig ros til en lille, hyggelig vindueskam med forskellige 
spændende bøger (sidste billede). Sådanne glæder plejer normalvis at tilhøre eksklusive, 
smarte caféer i Indre By. En fin gestus. Yderligere hang der desinfektion til fri afbenyttelse. 
Også flot. (Trommehvirvel) 8 stjerner til Dido Dürüm House!

(Dido har siden vores besøg fjernet rødkålen fra salatbaren (måske efter vores besøg), hvilket 
på daværende tidspunkt ville have trukket op).

Café Trekanten: Bearnaiseburger
Ifm. 12 ugers klinikophold på Falster har jeg taget nogle af de indfødte med på råd, når 
de lokale køkkener skulle testes. Rasmus Bo var hurtig til at anbefale Café Trekanten, og 
han insisterede sågar på at sidde overfor mig, for at han, med egne ord, “Kunne fuldende 
min oplevelse”.

Caféen bød på en flot marmorbar, som dog ved nærmere inspektion viste sig at være lavet 
af træ. Udsigten var rent faktisk ægte i den forstand at caféen ligger ud til vandet. Nydeligt. 
Klientellet var hovedsageligt en samling petanquespillende pensionister, hvilket, for mig, 
selvfølgelig var en uvant atmosfære. Rasmus Bo overtalte mig til en bearnaiseburger med 
beskrivelsen: “En burger, der får dig til at gå (løbe, red.) før tid fra morgenkonference”. En 
caféburger uden de store overraskelser, men en god præstation - uden at det blev for 
kvalmt med bearnaise. Dejlige pommes. Sofie mente dog, at mængden af chilimayo var 
stærkt kritisabel.

Da jeg skulle betale, spurgte den høflige tjenerinde mig: “Smagte det?”, hvilket resulterede 
i akavet stilhed nogle sekunder, da jeg ventede på, at hun færdiggjorde sætningen. Til 
min store forbavselse tilføjede hun ikke flere ord, så jeg måtte på egen hånd gætte mig til 
meningen i spørgsmålet. Jeg forlod således Café trekanten ganske forvirret.

Nå, nu til elefanten i rummet. Gåafstanden fra Panum er jo fuldstændig absurd og ubrugelig, 
så vi ender på trods af en i helhed fin oplevelse på minus 10 stjerner. Desværre, Café 
Trekanten, men tak for denne gang.
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Take&Eat: Durum med pommes
Marie har igennem længere tid sendt mig DMs, da hun ville vise mig Take&Eat. Qua den 
fortræffelige lokalitet i forhold til Panum stod Take&Eat faktisk allerede på min liste. Hvilket 
heldigt sammentræf! Marie kom direkte fra CROSSFIT, hvilket hun gerne ville signalere med 
sin Nike-kasket og -tights. I øvrigt fortalte hun det også uopfordret til en noget uforstående 
ekspedient og de andre spisende gæster. Nok om det! Vi fik en vinduesplads, hvilket således 
betød, at vi gennem hele middagen var badet i et rødt lys fra de blinkende skilte tilhørende 
biksen. Tilsyneladende fandt Marie det "romantisk", og det mindede hende derfor også om, 
at hun engang havde været på Tinder-date selvsamme sted. Umiddelbart ikke noget, jeg vil 
begive mig ud i. Rød var også farven på læderbetrækket på de dejlige, bløde stole. Generelt 
udmærket interiør og udsmykning. Der var et internationalt præg i form af vægdekoration 
med navne på alverdens hovedstæder og metropoler skrevet med forskellige skrifttyper 
samt udsigt over en fjern sandstrand under eksotiske himmelstrøg.

Pommes sprøde udenpå, bløde indeni - herligt. Atter aktivt fravalg af rødkål. En 
hovedrystende tendens med den rødkål i montren. Ellers en godt sammenskruet durum 
over standardkvalitet. Marie vil fremtidigt bede om ekstra dressing, og det råd kan man 
jo tage med sig, hvis man er til den slags. Fokus på højkvalitets råvarer og fuldkorn. Pris i 
den høje ende.

10 stjerner til Take&Eat

Hvis du ligesom Lasse her er ekspert inden for et studenter (ir)relevant emne, så bringer vi gerne dine anmeldelser! Skriv til os på mok@mok.dk.
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“Vi har simpelthen fået hele kloden til at tro at der er en coronaepidemi. “I skulle have set jer 
selv” råber en ekstatisk Kutcher. “Der er et kamera der, der og der” siger han, mens han hiver sin 
maske ned og peger rundt i landskabet i vores efterhånden uhyggelige overvågningssamfund. 
I et marketingstunt i samarbejde med Corona-bryggeriet har Kutcher og resten af MTV-holdet 
taget røven på hele verden. 
Det har været den mest krævende præstation af Kutcher nogensinde – de sidste 13 år har han 
brugt på at forsvinde fra jordens overflade, og overbevise alle i verden om at hans karriere er 
falleret. Den svære del af pranken har været at skubbe verden ind i en postfaktuel tidsalder, hvor 
man kan bilde folk alting ind. Noget han aldrig kunne have gjort uden hjælp fra hans gode ven 
Donald Trump, der i virkeligheden hverken er orange eller retarderet, men en helt almindelig 
mand der går i cardigans, har empati, er glad for hunde og har et helt realistisk selvbillede. 

Mette F: Hold kæft hvor er I nemme!
Mette Frederiksen har i dag i en udtalelse bekræftet, at hun har været med på den hele tiden. 
“Jeg var faktisk lidt tilbageholdende da jeg fik opkaldet. Jeg troede aldrig folk ville hoppe 
på den. Men hold kææft, det har været sjovt inde på Christiansborg, når vi har brainstormet 
lovforslag. I skulle have set jeg selv, da vi tegnede cirkler på Islands Brygge, og gav folk bøder 
for at vente på havnebussen!“ skraldgriner hun “Det er kun de frelste humorforladte svenskere, 
der har nægtet at være med på den” afslutter Mette lettere misfornøjet. “ Og det er som om 
folk bare tror vi kan trykke ubegrænsede penge, og betale alles løn. HVOR FANDEN TROR I DE 
PENGE KOMMER FRA , HAHAHA” siger Mette F, inden hun bryder ud I en latterkrampe, og aldrig 
forklarer hvor pengene egentlig kommer fra. 

Undervejs i researchen til denne artikel, viser det sig hurtigt at  toppen på de fleste instutioner, 
har været med på den siden starten af marts. Hos KU er der også smil at finde, når man snakker 
med ledelsen. “Det var meget tillokkende at prøve om vi ikke kune køre et universitet, uden 
noget fysisk undervisning. Og når vi kigger på budgettet, har vi kun gode erfaringer fra denne 
spøg. Det har også været meget færre stødende pronomener i omløb, når forelæsninger bliver 
afholdt som powerpoint-speak, så alt i alt har det været en success!”

Kutcher – you son of a bitch. Du er sgu den bedste. Der skal noget drastisk til for at du ikke 
snupper årets prank 2020.        

 Bare rolig: Coronakrisen var bare 

en prank!
Hvis du gik og troede at Ashton Kutchers 
program, Punk-d, på MTV var fortid, så 
kan du tro om igen. Den evige spasmager 
har overgået sig selv, med sin hidtil mest 
vidtgående prank.
Anders Myken // MOK
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M I K R O B I O LO G
Værdier: Det er de små ting der tæller, de mikroskopiske faktisk. 
Du går mere op i bakterier og håndhygiejne end den mest 
corona-forskrækkede Karen på kajen.

Intelligens: 3/10 

Økonomi: 4/10 - Der er ikke de store muligheder i det private

Zombie-attack-ready: 6/10 - Tja tjo - måske du kan løse situ. 

X-factor: 2/10. 

Spirit animal: Mikroorganismer.

Kendetegn: Ingen kittel, lounger i hjemmesutter og sweater-
cardigan. Døren på klem i håbet om, der kommer nogen 
og siger hej.  

Hobbyer: At gå i/strikke sweatre gerne i hjemmefarvet 
hæmatoxylin garn. Du laver sudoko, find-5-fejl og krydsord 
i meget lange baner.

E N D O K R I N O LO G
Værdier: Du har tålmodighed til op over begge ører. Det og 
god fodhygiejne. Monofilamenter og legoklodser ligger spredt 
i din stue - så ved du at du lever. 

Intelligens: 8/10 - Puh de der akser er lidt svære

Økonomi: 8/10 - se hobbyer. 

Zombie-attack-ready: 7/10 Zombier får også diabetes

X-factor: 7/10.  Du er vel lidt bigshot 

Spirit animal: Panda 

Kendetegn: En søvnklat i højre øje, generel utilfredshed med 
SP og det administrede novo-rapid efter slidingscale, som bare 
ikke kom rigtigt ind. Og nu har sygeplejerskerne ringet igen. 

Hobbyer: Du spiller petanque med folk fra novozymes og 
samler på kuglepenne. I din fritid dyrker du gerne sukkerroe 
eller sukkerærter i din baghave. 

K L I N I S K  FA R M A KO LO G
Værdier: Dine værdier går pænt i spil med de 5 F’er. For meget 
vin? For lidt vin? Forkert vin? Vin For evigt? HvorFor vin?

Intelligens: 9/10 - polyfarmaci

Økonomi: 7/10 

Z-a-r:  Unknown. Vi ved ikke hvordan medicin virker på zombier

X-factor: 3/10 

Spirit animal: Skildpadde.

Kendetegn: Pas. Få ses på hospitalet - tror vi?.. Vores bedste 
bud er at de altid har en kaffekop i hånden - men har alle 
læger ikke det?

Hobbyer:  Du snakker livligt om film med fejl i medicinen, fx 
den med Jack Nicholson hvor han har taget viagra. Og skælder 
folk ud for ikke at kende interaktionen NSAID og panodil. 

H Æ M ATO LO G
Værdier: Blodets bånd er ubrydeligt. Din familie er no. 1. Søvn 
no. 2 - det også derfor du er endt hvor du er. Du tager gladeligt 
pyjamas med på nattevagt. 

Intelligens: 8/10 

Økonomi: 5/10 lunt i svinget. 

Zombie-attack-ready: 1/10 - Zombier bløder ikke.. 

X-factor: 5/10. 

Spirit animal: Biller 

Kendetegn: Masser af god energi. De har sovet hele natten. 
Pænt hår og pæne tænder - der også tid til at børste tænder. 

Hobbyer: Karate. Du har blåt bælte i miltslag. Derudover går 
du til salsa. Bare fordi. 

U R O LO G 
Værdier:  Generelt har du ikke tid til noget pis. Men når det 
kommer til din egen penis, sætter du ualmindeligt meget pris 
på personlig pleje. 

Intelligens: 2/10 - No need. Du har urin-stinkt. 

Økonomi: 8/10 - sommerhus i tisvildeleje. 

Zombie-attack-ready: 10/10 zombier får dit pis i kog. 

X-factor: 7/10.  Ingen torkverer dine testes. 

Spirit animal: Pik-antiloper 

Kendetegn: Urin-klattede træsko. Bilens terninger er 
selvfølgelig kugler. 

Hobbyer:  Tidsler. Det går du meget op i.  

O F TA L M O LO G
Værdier: Du lever i øjeblikket. Dine venner spørger dig altid til 
råds, for du har overblikket.

Intelligens: 6/10 Klarsyn. 

Økonomi: 10/10 - GO PRIVATE. 

Z-A-R*: Det kommer godt nok an på om zombier ser dårligt. 

X-factor: 8/10. Du er jo rig. 

Spirit animal: Stær.

Kendetegn: Briller og schnellentavler. Joken: “Har du fået 
glosuppe? Med C-vitaminer? Og kikærter i?”

Hobbyer:  Du holder altid øje med gode tilbud. Dit band spiller 
kun eye of the tiger. 

A K U T  M E D I C I N E R
Værdier: Hurtige AOP’er.  Hurtige briller. Hurtigere sko. 
Du kan godt lide vagter. 

Intelligens: 5/10 påvirket af for mange redbulls. 

Økonomi: 3/10 alle dine penge er brugt i 7/11 kl 04. 

Zombie-attack-ready: 8/10 Du er klar på det meste.  

X-factor: 7/10. 

Spirit animal: Duracell-kanin 

Kendetegn: Talepres og måske lidt ADHD. Og så er du en 
rigtig trænet bro.   

Hobbyer: Søvn, det får du ikke meget af på vagt. Du er helt 
tosset med Counterstrike, Grey’s Anatomy og politiserier som 
NCIS og Miami Vice. 

N E F R O LO G
Værdier: Du ELSKER kidneybønner. Du drikker rigtig meget 
vand - du er nemlig frygtelig bange for at dehydrere. 

Intelligens: 9/10 - nyrefys er svært. 

Økonomi: 10/10  hvis du sælger nyrer på DBA. 

Zombie-attack-ready: 3/10 

X-factor: 3/10.  Du er lidt af en nørd. 

Spirit animal:  Bæltedyr 

Kendetegn: GFR - ganske flot røv.  Du liiiiiige lovlig nem at 
undvære - lidt ligesom en nyre. 

Hobbyer:  Headhunting af nyre-donorere.  Karate. Du har gult 
bælte i nyreslag.

N E U R O K I R U R G
Værdier: DIG SELV. Du ved hvilke knapper man skal trykke for 
at tænde folk.  Du er yderst sjælden. 

Intelligens: 12/10 kranienerver

Økonomi: 4/10 pt’erne er på hospitalet

Zombie-attack-ready: 10/10 du slicer zombiehjerne til frokost. 

X-factor: 10/10 det er altså lidt sejt at skære i hjerner. 

Spirit animal:  Zombier

Kendetegn: ALTID cykelhjelm på - også i supermarkedet. Men 
helst i høvding - det er mest cool. 
 

Hobbyer:  Din navle.  

Du leder også efter flere af din slags. Du er jo yderst sjælden. 
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v TING DU (IKKE) TØR GOOGLE 

Kolera er en bakteriel akut gastroenteritis forårsaget af bakterien “Vibrio cholerae”. 
Sygdommen er hyppig i lavindkomstlande i Afrika, Asien og Sydamerika, hvor 

dødeligheden fortsat er høj (op til 50%).
Symptommæssigt præsenterer sygdommen sig med vandig “risvands” diarré i massive 
mængder og påvirket almen tilstand og feber. Patienterne vil hurtigt blive dehydrerede 
og få en derangeret syre-base status som medfører multipel organsvigt og død. Desværre 
er det en sygdommen som kommer i udbrud i lande hvor kloak og vandafløb er brudt 
ned, oftest som følge af krig og naturkatastrofer. Nogle gange viser sygdommen sig med 

vage symptomer, lignende rejse diarré. 
Kolera er også brudt ud i København, sidst i 1853, som man kan lære mere om på for 

eksempel Medicinsk Museion.
Det var det om denne forfærdelige men sygdom - spændende! Næste uge vil vi spørge 

jer om (odontologisk edition): 
I TØR AT GOOGLE 

Af: Alice // MOK.red
kilde:  https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forsk-
ning/sygdomsleksikon/k/kolera

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

Periodontitis

Kolera

9 mærkelige måder at tegne Fossa pterygopalatina på!
Som en lille teaser til et indslag i næste uge, og for at ære alle som går eller har gået på 3. semester, har vi snuset os frem til nogle forskellige slags “former” 
det obskure fossa pterygopalatina kan indtage. Værsgo!


