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Lærer vi nok om behandling af  LGBTQ+-personer på 
medicinstudiet?
Når det kommer til LGBTQ+-personer, viser studier entydigt, at 
de er mere udsatte når det kommer til sundhed og behandling. 
Forskere, organisationer og patientforeninger er i opråb, og 
det er ved at gå op for det danske sundhedsvæsen, at man 
har lukket øjnene for diskrimination og behandlingsmæssig 
ulighed. 
Men hvordan står det til på medicinstudiet? I år stiller vi skarpt 
på medicinuddannelsen. Vi spørger os selv, hvordan vi kan 
ændre de nedslående statistikker om LGBTQ+-personers 
trivsel og sundhed. Lærer vi nok om de sundhedsbehov, der 
er særligt relevante for befolkningsgruppen? Undervises vi 
i, hvordan man møder LGBTQ+ som behandler? Lærer vi, 
hvordan man spørger ind til seksualitet og kønsidentitet? 
Lyder disse spørgsmål bekendte for dig, og synes du, at det 
kunne være spændende at arbejde mere med, så vil vi gerne 
høre fra dig! 

Kontakt SHINE via Instagram @students.shine, på mail 
shine@imcc.dk eller mød os til vores næste møde d. 22. 
september kl. 17 i Studenterhuset Panum.

I ved hvad det handler om... 
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Siden marts i år er sundhedspolitik blevet allemandseje. Eller rettere: De fleste danskere har tvungent måtte 
forholde sig til konsekvenserne af den justerede sundhedslov, med skrappe restriktioner og hidtil usete indgreb i 
personlig frihed. For ikke at nævne alle de afledte effekter, som har påvirket erhvervslivet og samfundsøkonomien 
voldsomt.

Et symptomatisk møgfald

For nogen kom det måske som en overraskelse at sundhed grundlæggende set koster penge og tilmed 
er en kostelig affære. Debatten om prisen på et menneskeliv har også nået nye højder. Men hvad går alle 
pengene til? Altså hvordan virker sygeplejersken Marianne, lægen Anna og alle deres piller egentlig?

I 2019 lød den samlede finanslov (det offentliges husholdningsbudget) på ca. 1.100 milliarder 
kroner, hvoraf sundhedsvæsenet udgjorde 183 milliarder, altså omkring 16,4%. Ti år forinden 

var andelen en tand mindre, nemlig 15%. Sygehusenes udgifter til medicin er steget med 
380 procent siden 1997. Kort sagt; det kører på skinner i den danske sundhedssektor.  
Det skal dog bemærkes, at sundhedsposten blandt de andre hovedkategorier er 
den udgiftsandel, som procentuelt er steget mest. Udgifterne spås tilmed at stige 

yderligere. Alt dette efterlader os danskere med en regning på ca. 31.500 kroner 
at lege med pr. person pr. år. For at sætte beløbet i perspektiv, kan man for 
disse penge få et par lækre nye silikonebabber - montereret i Malmø -  eller 26 
HPV-vacciner, om året.

Men hvordan kan vi så retfærdiggøre, at enkelte danskere får tilbudt en 
møg dyr behandling mens andre bliver “snydt”? Det må være tid til at ringe 

til professoren (duuuut, duuuut) ”Ja, du taler med Jakob Kjellberg, prof. i 
sundhedsøkonomi ved VIVE”. Jakob introducerer et begreb som filosoffer (kloge 

mennesker, red.) bruger; utilitarismen. Kort fortalt betyder utilitarisme maksimering 
af velfærd til så mange så muligt. Dem af jer som var til farma-eksamen i fredags 

(det skal nok gå – omend sættet angiveligt var lort!) husker nok hvordan man ved 
hjælp af matematik (cool AF) kan cost-benefit analysere derudaf. Og netop sådanne 

frække regnestykker udgør grundstenene i utilitarismen. Der findes også gråzoner; subjektiv 
livskvalitet, livsglæde, blablabla  – det er derfor vi har humanisterne fra RUC! 

Grunden til at alle taler om sundhedspolitik er jo (du gættede rigtig) Corona-bitch! I marts gik Mette i 
panik. Hun ringede til Magnus, som også var gået i panik, og sammen ringede de til Nicolai, som tog 
det køligt. Nicolai sidder nemlig på pengekassen og wupti: ”Mette, jeg har skaffet nogle para” – ca. 
100 milliarder gadedadler til SAS, H&M og alle de andre stakler, som hverken må flyve eller sælge tøj, 
for alle skal jo blive hjemme, alene, og fryse med mundbind på, mutters alene. Forresten: Der 
dør 13.000 danskere årligt alene på grund af rygning. Men husk nu på den 
personlige frihed, friheden til at ryge en lille lækker smøg til aftenkaffen, 
mens du sidder der alene, og fryser med mundbind på, mutters alene. 

Og til sidst mine damer, herrer og klimatosser! Vi har sgu brugt alle 
pengene på hjemsendelser og corona-tests, så den grønne omstilling må 
vente lidt. I hvert fald hvis man ser på regeringens finanslovsudspil for 
2021. Men hvad fa’en – det er sgu nok for sent anyways. Ses i helvede.

For referencer: Gå på internettet, det er stort og smart.
Af: Lukas // MOK-red.
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Lærer vi nok om behandling af  LGBTQ+-personer på 
medicinstudiet?
Når det kommer til LGBTQ+-personer, viser studier entydigt, at de er mere udsatte når det 
kommer til sundhed og behandling. Forskere, organisationer og patientforeninger er i 
opråb, og det er ved at gå op for det danske sundhedsvæsen, at man har lukket øjnene for 
diskrimination og behandlingsmæssig ulighed. 

Men hvordan står det til på medicinstudiet? I år stiller vi skarpt på medicinuddannelsen 
spørger os selv, hvordan vi kan ændre de nedslående statistikker om LGBTQ+-personers 
trivsel og sundhed. Lærer vi nok om de sundhedsbehov, der er særligt relevante for 
befolkningsgruppen? Undervises vi i, hvordan man møder LGBTQ+ som behandler? Lærer 
vi, hvordan man spørger ind til seksualitet og kønsidentitet? 

Lyder disse spørgsmål bekendte for dig, og synes du, at det kunne være spændende at 
arbejde mere med, så vil vi gerne høre fra dig! 

Kontakt SHINE via Instagram @students.shine, på mail shine@imcc.dk eller mød os til vores 
næste møde d. 22. september kl. 17 i Studenterhuset Panum.

SATS MÅNEDSMØDE OG GENERALFORSAMLING D. 
7/10
Nu har DU muligheden for at komme i bestyrelsen i en af de mest cool basisgrupper - SATS 
(Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab). Er du interesseret i anæstesi, 
eller har du bare lyst til at være en del af et socialt fællesskab på Panum, så kom til næste 
månedsmøde og stil op til bestyrelsen i SATS. Alle kan være med, lige fra 1. semester og 
opefter. Det er nu, du har en unik mulighed for at forme fremtidens SATS!

Desuden holder vi månedsmøde som vanligt med overblik over foreningens aktiviteter, 
fagligt oplæg og alt hvad der ellers hører til månedsmøde (altså slik). Det faglige oplæg 
holdes af Claus Behrend Christiansen og handler om den famøse ABCDE-algoritme, der er 
tilgangen til og benyttes til behandlingen af alle akutte patienter. Ud over den teoretiske 
gennemgang skal vi lave små simulationer for at få algoritmen helt ind under huden!

Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og god mulighed for nye medlemmer for 
at høre, hvad vi laver i foreningen.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi 
og traumatologi er velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og høre mere om SATS 
(Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab).

Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 7. oktober kl. 16.15 (se lokale på FB-eventet).

Hvem er du?
Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv 
medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ 
månedsmøder og foredrag.

Medlemskontingent koster 50 kr. om året og giver mulighed for
deltagelse i en lang række arrangementer og kurser, som udelukkende er for medlemmer.

Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter.

Overvægtige personer 
søges til studie, som 
ønsker at undersøge om 
curcumin kan mindske 
fedtindholdet i leveren
Er du 20 år eller derover med et body mass index (BMI)>30 kg/m2, kunne du være en mulig 
deltager til et studie på Center for Klinisk Metabolisk Forskning (Gentofte Hospital), hvor vi 
har en lang tradition for forskning af høj kvalitet i sukkersyge og overvægt.

Mange overvægtige har – ofte uden at vide det – en øget mængde fedt i leveren, som 
potentielt kan udvikle sig til kroniske og alvorlige leversygdomme. Studiet skal klarlægge 
om curcumin kan mindske indholdet af fedt i leveren. Curcumin er et udtræk fra gurkemeje-
roden og er et kosttilskud. Det har i dyre- og menneskestudier vist sig at være lovende som 
behandling af fedt i leveren.

Det praktiske: Projektet består af en kort forberedende almindelig helbredsundersøgelse 
(forundersøgelse) samt to længere forsøgsdage. Curcumin eller placebo indtages i forsøget 
som tabletter to gange dagligt i seks uger, og vi forventer kun sparsomme og milde 
bivirkninger. Forsøget varer i alt ca. otte uger. 
Du vil undervejs få lavet to glukosebelastningstests, hvor du skal indtage sukkerholdigt 
væske og herefter vil vi ved hjælp af blodprøver se hvordan din krop og dit blodsukker 
reagerer på dette, og hvis du har sukkersyge eller forstadie til det (præ-diabetes) vil det 
kunne ses i denne undersøgelse. 
Du vil også bl.a. få foretaget MR-scanning af leveren og måling af kroppens fedtindhold.

Du kan melde dig til projektet hvis du ikke tager diabetesmedicin eller kolesterolsænkende 
medicin, og hvis du ikke har eller har haft alkoholoverforbrug.

Du modtager en ulempegodtgørelse på 3200 DKK (skattepligtig) og der er mulighed for 
transportgodtgørelse.

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden

Hvis du er interesseret i at få yderligere information eller har nogle spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Læge Pernille Høgh Hellmann, Center for Klinisk Metabolisk 
Forskning, Gentofte Hospital. 

e-mail: pernille.hoegh.hellmann@regionh.dk, tlf. +45 20911792 (ml. kl. 9 og 15).

O ver vægtige mænd 
søges til studie, som 
ønsker at undersøge om 
curcumin kan mindske 
insulinresistensen når 
man behandler med 
prednisolon
Er du en mand over 18 år med et body mass index (BMI) over 24,9 kg/m2 kunne du være en 
mulig deltager til et studie på afdelingen Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital, 
hvor vi har en lang tradition for forskning af høj kvalitet i sukkersyge og overvægt.

Prednisolon er et hyppigt brugt lægemiddel, som kan forårsage en sukkersygelignende 
tilstand. Desuden er prednisolon og overvægt begge med til at øge risikoen for ophobning 
af fedt i leveren. Curcumin er et udtræk fra gurkemeje-roden og er et kosttilskud. Vi ønsker 
at undersøge om curcumin kan afhjælpe disse tilstande.

Det praktiske: Projektet består af en helbredsundersøgelse (forundersøgelse) samt to 
længere forsøgsdage. Curcumin og prednisolon (eller placebo) indtages i 11 dage, og der 
forventes sparsomme bivirkninger til dette. Forsøget varer i alt 3-5 uger. 
Du vil få målt dit sukkerniveau med en lille sensor under huden i 14 dage der dækker 
behandlingsperioden. 
Du vil undervejs få lavet glukosebelastningstests, hvor du skal indtage sukkerholdigt væske 
og herefter vil vi ved hjælp af blodprøver se hvordan din krop og dit blodsukker reagerer 
på dette, og hvis du har sukkersyge eller forstadie til det (præ-diabetes) vil det kunne ses 
i denne undersøgelse. 
Du vil også bl.a. få foretaget MR-scanning af leveren og måling af kroppens fedtindhold. 

Du kan melde dig til projektet hvis du:
• Ikke har diabetes
• Ikke tager kolesterolsænkende medicin eller nogen former for binyrebarkhormon 

til daglig
• Ikke har et alkoholoverforbrug

Du modtager en ulempegodtgørelse på 3.100 DKK (skattepligtig) og der er mulighed for 
transportgodtgørelse.

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden

Hvis du er interesseret i at deltage eller har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Læge Pernille Høgh Hellmann, Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital.
Mail: pernille.hoegh.hellmann@regionh.dk, tlf. +45 20911792 (ml. kl. 9 og 15).
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1-2 medicinstuderende søges til lille hjerte MR-hold.
Er du også vild med hjertet?
Det er vi, og nu søger vi yderligere 1-2 studerende fra 15. oktober til et nystartet hold, der 
udfører hjerte MR som del af forskningsprojekter på både Holbæk Hospital og Rigshospitalet. 
Som del af holdet vil du lære at MR-skanne hjerter selvstændigt på både børn og voksne. 
Du vil få en grundig og helt unik forståelse for anatomi og funktion i det raske og syge 
hjerte. Og vigtigst, vil du blive del af et lille hyggeligt hold som nørder indenfor en af de 
mest alsidige og avancerede billedmodaliteter indenfor kardiologi.
 
Holdet er under læge og phd-studerende Morten AV Lund og er bl.a. tilknyttet et projekt 
på Holbæk Børneafdeling, hvor vi skanner børn og unge med overvægt, hvorfor det er 
vigtigt, at du er villig til at skanne både i Holbæk såvel som på Rigshospitalet. Stillingen har 
en timebelastning på ca. 5-10 timer ugentligt, hovedsageligt eftermiddag og aften, og evt. 
også dagstid i weekender. Desuden har vi et månedligt holdmøde.

Løn: 150 kr./timen
Tiltrædelse: 15. oktober 2020 - inkl. lønnet oplæring (OBS: obligatorisk kursus i MR sikkerhed 
d. 21. oktober). Da det kræver grundig oplæring at blive god til at udføre hjerte MR 
skanninger, ser vi gerne, at du har minimum 2 år tilbage af studiet, og at du som minimum 
er tilknyttet holdet i 1 år. 

Vi forventer af dig:
• Du er detaljeorienteret, har teknisk snilde og en masse gåpåmod
• Du er professionel og formår at skabe en tryg stemning for nervøse deltagere
• Du brænder for kardiologi og har lyst til at blive HERRE GOD til hjerte MR
 
Vi tilbyder:
• En spændende introduktion til klinisk forskning med patientkontakt til både børn 

og voksne
• Grundig oplæring i udførsel og analyse af hjerte MR
• Mulighed for at deltage i forskning, ved siden af arbejdet på holdet
 
Skal du være en del af vores hold? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest 
onsdag d. 30. september til:
Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende, morten.lund@sund.ku.dk
 
Har du nogle spørgsmål, er du selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os.

Forskningsårsstuderende søges: Har du lyst til at 
forske i kroniske infektioner?
Vi søger en forskningsårsstuderende til et studie der undersøger bakterielle infektioner i 
kroniske sår med det formål at belyse tilstedeværelsen af bakterier og immunceller og blive 
klogere på hvorfor sårene ikke heler. 

Studiet udgår fra et samarbejde mellem Costerton Biofilm Center, Institut for Immunologi 
og Mikrobiologi, Københavns Universitet, Infektions og amputationskirurgisk sektion, 
Herlev hospital samt Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital og eksterne 
samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde
Et forskningsår hvor du vil have din daglige gang på kliniske afdelinger med ansvar for 
rekruttering af patienter, prøveindsamling, registrering og opfølgning. Du vil samtidig få 
muligheden for at indgå i aktive forskningsgrupper på både hospital og universitet. Dit 
arbejde vil foregå under vejledning fra Costerton Biofilm Center, Institut for Immunologi og 
Mikrobiologi, Københavns Universitet med dagligt samarbejde med læger, sygeplejersker 
og andet sundhedsfagligt personale. 

Ansættelsen vil være af op til 12 måneders varighed med forventet start fra februar 2021. 
Arbejdstiden vil primært ligge i hverdage i almindelig dagstid, svarende til et gennemsnit 
på 37 timer pr. uge. Aflønning fra skolarstipendium på 10.000 kroner pr. måned.  
Der vil ud fra individuel aftale, være mulighed for at skrive kandidatopgave samt opnå 
forfatterskab alt efter din indsats og dit engagement. 

Vi forventer at du er 
Kandidatstuderende ved medicinstudiet med interesse og gå-på-mod i forhold til at forske 
i kroniske infektioner og sår. Det er vigtigt at du har et drive og engagement samtidig med 
at vi forventer en praktisk sans, gode samarbejdsevner såvel som gode kommunikative 
egenskaber

Vi beder om at få tilsendt en motiveret ansøgning, CV samt eksamensbevis. 
Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2020.  Samtaler vil blive afholdt herefter. 

Har du interesse og lyst til at høre nærmere om projektet, så kontakt:
Ph.D studerende og læge Anne Kristine Servais Iversen, Costerton Biofilm Center, Institut 
for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet. 
Tlf: 26709323, Mail: Anne.kristine.iversen@sund.ku.dk

Nyt fra studenterpræsten på Panum
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

Filosofisk mostur
Semestrets fisketur og svampetur er overtegnet – meld dig allerede nu til mosturen. Turen går 
til Vestre Kirkegård - en centralt beliggende københavnsk lokalitet med en varieret natur af 
mosarter, træer, buske og planter. På turen er de lokale mosser i fokus, foruden den gående 
filosoferen og samværet. Vi spiser frokost undervejs og der vil være en opbyggelig tale fra 
studenterpræsten. Arrangeres i samarbejde med Laboratoriet for Naturfilosofi.
Tid og sted: Lørdag 7. november kl. 10
Mødested: Mødested ved hovedindgangen: Vestre Kirkegårds Allé 15, København.
Tilmelding: praest@sund.ku.dk. Pga. corona-sikkerhed vil der max. blive plads til 25 deltagere.
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

Alle fiskene havde 
det sjovt.

Undtagen havtasken.
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Kære læsere
Her præsenterer jeg en juleartikel. Juleartikler, er reel forskning lavet af rigtige forskere, og som regel med et lidt sjovt twist. 
I denne uge vil vi præsentere et stort registerstudie, udført i Florida i USA, og som er udgivet i British Medical Journals (BMJ) 
julenummer i 2019.
”The need for speed: observational study of physician driving behaviors”
Forskerne sammenholdt over 5000 læger fra forskellige specialer med et register over fartbøder. 
Man sammenlignede speciallægerne i fem forskellige kategorier: hvem der kører hurtigst helt generelt, hvem der modtager 
flest bøder, hvem der kører mest ekstremt (defineret som mere end 32 km/t over fartgrænsen), og hvem der har mest succes 
med at få reduceret bøder.

Som man vel egentlig godt kunne have forventet, er det anæstesilægerne, som kører hurtigst. Som når de er på arbejde, skal 
alting jo gå drønende stærkt – men de glemmer muligvis at de ikke har blå blink oven på bilen i fritiden?
Lidt overraskende, er dem der modtager flest bøder de interne medicinere og praktiserende læger. De speciallæger, som 
modtager færrest fartbøder, er kardiologerne, ortopædkirurgerne og psykiaterne.

Når psykiaterne så til gengæld får en bøde, så gør de det godt! Det speciale, som kører mest vanvidskørsel er ironisk nok 
psykiaterne? Lidt overraskende, i betragtning af at de normalt er nogle rimeligt rolige gemytter.
Til sidst, er det næppe nogen overraskelse at det er kardiologerne, som løber afsted med prisen for at have de dyreste og lækreste 
biler når de modtager bøder. Kardiologerne nyder særligt at køre i BMW, Ferrari, Porche, Mercedes, Maserati, Volvo og Tesla.
På trods af tonsvis af træning i at snakke med vrisne patienter og pårørende på hospitalet, er læger desværre alle sammen cirka 
lige dårlige til at tale sig ud af bøder – og vi er ikke bedre til det end baggrundsbefolkningen heller.

Hvis man har lyst til at læse hele artiklen, er den tilgængelig på
 https://www.bmj.com/content/367/bmj.l6354
BMJ er et ”Open Access” tidsskrift, dvs. at man altid gratis kan tilgå alle deres artikler.

Professor Jacob Rosenberg
Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden, Herlev Hospital

Fjollet Forskning - The need for speed

KÆMPE DANSK TRIUMF!!! 

SØREN KRAGH ANDERSEN VINDER ETAPE I TOUREN!!

Som tidligere cykelrytter og TDF-entutiast (Tour de France, red.), var sommeren 
uden chance for en solid tour-nap en større tragedie. Ser man bort fra Magnus 
Corts triumf i 2018,  en sand fornøjelse, skal vi altså helt tilbage til 2009 og Nicki 
Sørensens soloridt, siden der sidst var noget ved at være dansker. Det er derfor klart at det 
gjorde lidt ondt i hjertet, at jeg missede ikke bare det meste af årets tour, men også en dansk sejr. 

SØREN KRAGH ANDERSEN SNUPPEDE EN ETAPE-SEJR I WEEKENDEN! 
HVAD GJORDE DU FOR DANMARK?

Sofie // MOK-red.
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Plastikkirurgiens Historie med MOK – Den Indiske Pandelap 500 år f.kr.

Sushruta

R E K L A M E  F O R 
SPLAS, SOM IKKE 
ER REKLAME FOR 
SPLAS

Af: Gabriela // MOK-red.

Hejsa, alle I Plastikkirurgi – interesserede væsener! 
I denne uge er vi tilbage igen med intet mindre end 
den stilkede laps forfader – den indiske pandelap! 
Og hvad er en stilket lap så? spørger du nok dig 
selv (Medmindre du har haft plastikkirurgi på 7. 
semester... så gør du nok ikke...). Men fortvivl ej, 
alle dine brændende spørgsmål vil blive besvaret. 

I denne uge befinder vi os i år 500 f.kr. i Indien. Her 
fik tyveknægte, krigsfanger og utro kvinder frem til 
1792 skåret næsen af. Derfor blev rekonstruktion 
af  næser meget efterspurgt. En af  de læger, som 

bl.a. udviklede og specialiserede sig i rhinoplastik 
var Sushruta. Sushruta omtales ofte som kirurgiens 
fader og står bag en af  de tidligste beskrivelser af  
kirurgi – heriblandt den indiske pandelap.

Inden for moderne lapplastik skelnes der mellem 
frie og stilkede lapper, hvor frie lapper er hud som 
overflyttes fra ét område til et andet. Stilkede lapper 
derimod er hud, som forskydes fra et nærliggende 
sted på kroppen og herved bevarer sin oprindelige 
blodforsyning. 

Den indiske pandelap er en stilket axial lap. Axial referer 
til lappens blodforsyning og betyder at der udspringer 
en stor arterie der, hvor lappen har sin basis. Indgrebet 
(den indiske pandelap) foretaget ved at skære en trekantet 
lap ud og lade den hænge fast ved en stilk (på billedet er 
stilken placeret omkring Radix Nasi).

Huden kunne derefter drejes ned over næsen (som det 
kan ses er blevet gjort på ovenstående billede). Herefter 
ville huden vokse fast til næsen. Om sin metode har 
Sushruta selv skrevet:

Fordelen ved at anvende en stilket lap er, at det 
transplanterede væv herved bibeholder sin oprindelige 
blodforsyning. Susruta opdagede, at væv har behov for 
konstant blodcirkulation. I en tid, hvor mikrokirurgi 
endnu ikke var opfundet til at udføre frie lapper, sikrede 
en stilket lap at vævet fik konstant cirkulation. 

Metoden blev som tidligere nævnt anvendt frem til 
år 1792 i Indien. Den blev desuden taget op igen og 
videreudviklet af  den New Zealandske Øre-Næse-
Halslæge Harold Gillies i forbindelse med hans 
behandlinger af  brændsårsofre og andre tilskadekomne 
under 1. Verdenskrig. Harold Gillies omtales ofte som 
den moderne plastikkirurgis fader og har bl.a. opfundet 
hudrøret. Men det er en historie til en anden artikel om 
Plastikkirurgiens Historie med MOK. Så følg med.

Ulemperne ved denne metode er, at patienten ender med 
en meget grim næse og et kæmpe ar i panden. En anden 

ulempe er, at det 
ikke altid lykkedes 
for lappen at vokse 
fast til næsen, men 
i stedet skrumpede 
i størrelse. I så fald 
ender patienten med 
både en manglende 
næse og et kæmpe 
ar i panden!



Repræsentantskabsvalg 2020

FADL har henover sommeren produceret en podcast. Denne tager i fem afsnit lytteren 
gennem en række af FADLs arbejdsområder. De første to episoder ligger allerede på 
Spotify og Apple Podcast, og omhandler de kommende overenskomstforhandlinger 
og vores jurist og forhandlingsleder Klaus.

De resterende tre afsnit kommer til at handle om FADLs politiske arbejde, historien om 
FADLs opstandelse og sidst lidt om det at være medlem og repræsentant. Episoderne 
kommer med en uges mellemrum og kan nemt findes ved blot at søge: ‘FADLs podcast’. 

Stil op til FADLs repræsentantskab.
I år har du to muligheder for at stille op: Enten kan du hente en 
opstillingsblanket i receptionen i FADL-huset, eller du kan stille op 
online på mit.fadl.dk.

Der er frist for opstilling onsdag den 23. september og frist for 
indsendelse af opstillingstekst og -billede fredag den 25. september.

Med på en lytter hos FADL
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Efter mere end 200 års virke som Psykaitrisk hospital, er det gamle Sct Hans Hospital i Roskilde blevet solgt til 
Roskilde kommune, der vil omdanne bygningerne til lejligheder.

Sct. Hans Hospitals historie kan spores helt tilbage det 13. århundrede, 
hvor spedalskhedhospitalet Sct. Jørgensgård blev etableret i 
København, og senere blev det flyttet ud til Nørrebro i Ladegården. 
Skrifter fra 1500-tallet omtaler en ‘stads dårekiste’ i København, og i 
1651 indrettes i Ladegården uden for Nørreport ‘Sct. Hans Hospital 
for Afsindige og Tossede’, pestsyge og andre, der skulle gemmes af 
vejen – ofte refereret til som Pesthuset. Efter svenskekrigene rykkede 
det til Kalvebod brygge, hvor det holdt til i over 100 år.

Resten af landet havde stort set ikke nogle tilsvarende instutitioner, og mange søgte mod København, hvilket 
resulterede i stor overbelægning i et efterhånden skrantende hospital med misvedligeholdte bygninger og ringe 
forplejning.

Omkring år 1749 modtog hospitalet 10.000 rigsdaler i gave fra en fransk katolsk galanterihandler Glaudi Rosset 
(en handel med alt hvad datidens kvinder behagede som fx. jasmin, øregehæng, pudderdåser og snustobak) Han 
var raget uklar med sin datter som giftede sig mod hans vilje, og gjorde hende arveløs, hvilket kom de mange 
patienter til gode.

I år 1769 flyttede hospitalet tilbage til Ladegården, hvor de blev opdelt i de to grupper: 1) “de Afsindige og 
Tossede”, og 2) “Almisselemmer med ulægelige og gyselige Sygdomme” (kræft og lignende). Under Københavns 
bombardement i 1807, brændte Ladegården ned, og måtte rykkes endnu længere ud fra København. Hospitalet 
rykkede ind i Bidstrup gods, hvor den ambitiøse plan var at oprette en  “Dåreanstalt for hele Sjælland, en storartet 
Fattigkoloni og en Plejestiftelse”. Hospitalet blev oprettet, og fra 1816 hvor det fik en fastansat overlæge, anses 
det som et decideret psykiatrisk hospital.

Gradvist voksede antallet af patienter – meget hurtigere end hospitalet. I 1870’erne blev der udvidet med to 
nye bygninger, og der blev indraget areal tættere på Roskilde by.  Frem mod begyndelsen af 1900-tallet vokser 
hospitalet, til nærmest at være en hel by, med egen kraftstation til varme og el, gartneri, kirkegård, maskinstation.

I 1950’erne udvikles der ny medicin til en stor gruppe psykiatriske patienter, og det var muligt at udskrive mange 
kronisk indlagte. I hele Danmark blev antallet af sengepladser reduceret fra ca. 12.000 i 1970 til ca. 4000 i 1990.
Der vil fortsat være psykiatrisk hospital i den mere moderne vestfløj, mens det gamle hospital fra1880-tallet i dag 
er blevet solgt til Roskilde kommune, sammen med ca. 40 hektar byggegrund, hvor der i fremtiden skal bygges 
helt normale boliger, til helt normale kernefamilier.

Et hospital takker af
Anders // MOK.red

Tirsdag den 22. september klokken 17.00 i Loungen på 1. sal
HUSK GENERALFORSAMLING i STUDENTERHUSET

Alle basisgrupper opfordres til at 
sende minimum én repræsentant.
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Kender du Pusterummets Mentorordning?
Lige nu har de åbent for tilmelding som mentee. Så er du bachelorstuderende eller 
bare interesseret i hvad Pusterummet går og laver, så læs med!
Pusterummet SUND er en non-profit studenterorganisation, der drives af frivillige studerende. De arbejder for at forbedre studiemiljøet 
og reducere stress på SUND. Du kender dem måske fra torsdagscaféerne med brætspil og gratis kaffe og slik – men vidste du, at de 
også har en mentorordning? Her ansøger kandidatstuderende om at blive mentorer, fordi de – ligesom Pusterummet – brænder for at 
være noget for deres medstuderende. Som bachelorstuderende kan du sammen med 2-3 andre medstuderende få en mentorgruppe. 
Her kan I snakke om stort og småt, både hvad der rører sig på studiet og udenfor. Vi har fået fat i to kommende mentorer, Laura og 
Mads, der selv har været med i en mentorgruppe på bacheloren. De har begge selv haft hyggelige mentorgrupper, og brugt dem som 
et frirum i en ellers meget studiepræget hverdag. De fortæller herunder lidt om, hvordan det er at være mentee i en mentorgruppe. 

Tilmeldingen for bachelorstuderende er åben for 6. år i træk og deadline er d. 20/9-20. 
Du kan jo være heldig at få enten Laura eller Mads som mentor!

Hvordan havde du det inden du tog til dit første møde,
som mentee?

Jeg tror mest bare, at jeg glædede mig. 
Mentorordningen var ret ny, da jeg først 
var med, og jeg kendte ikke nogen der 

havde været i en gruppe. Inden vi mødtes 
i starten havde min mentor sat rammerne 
for mødet, der mest skulle handle om at 

møde hinanden og forventningsafstemme. 

Jeg var da spændt! Spændt på, hvem de 

andre var, hvad deres forventninger var 

og spændt på om vi ville have noget at 

tale om! Heldigvis var det en rigtig positiv 

oplevelse. Alle var meget imødekomne 

og snakken gik let. Vi mødtes flere gange i 

løbet af semesteret og ofte handlede det 

ikke om at være medicinstuderende. Det var 

egentlig meget befriende!

Hvad var det bedste ved at have en mentorgruppe?
Helt klart fællesskabet, den hyggelige stemning og 

sparringen. Nogle gange handlede det mest om studie, stress 
og at italesætte store og små udfordringer, mens vi andre 

gange bare mødtes for at spise god mad, spille brætspil og 
snakke. Generelt havde vi det virkelig sjovt. 

De fleste af de bachelorstuderende i gruppen var på 
forskellige semestre, og det var rart at kunne snakke om 

studiet og dele erfaringer med andre end dem, man snakker 
med til dagligt. 

Det var dejligt at have et frirum, hvor vi kunne lette 

nogle at de tanker vi gik og havde omkring studiet 

– tanker som man måske ikke deler med sine andre 

venner efter en lang dag. Der var plads til alt og det var 

et trygt forum at være en del af.  

Hvad har du taget med videre fra din tid som mentee?

Jeg tror, at det hjalp mig med at give slip på det 
forventningspres, jeg havde oplevet under de første 
semestre på studiet – både fra mine medstuderende 
og fra mig selv. Medicinstudiet er udfordrende, især i 
starten, og folk italesætter nok ikke helt, hvor krævende 
det til tider kan være. Det var en god oplevelse at se, 
at andre havde det på samme måde. 

Jeg mødte nogle rigtig søde mennesker som jeg delte en 

masse sjove stunder med. I gruppen snakkede stort set 

ikke om studie og læsning, vi fokuserede mere på, hvordan 

vi gik og havde det. Alle tanker og følelser var tilladt og det 

gjorde det til en meget tryg gruppe. Jeg håber at kunne 

tage nogle af de gode oplevelser jeg havde med til en 

kommende mentorgruppe. 

Vil du anbefale mentorordningen til andre? Selvfølgelig! Ja da! 

Laura 10. semester

Mads 9. semester

Af Sine Savas og Tobias Browall



TR-gruppen består af tre tillidsrepræsentanter. TR arbejder med at varetage FADL-
medlemmernes interesser. Én af de nuværende bliver læge efter dette semester, så der 
skal ansættes en ny med start januar.

De har følgende arbejdsopgaver:
• Assistance til FADL-medlemmer, der har spørgsmål eller problemer med deres løn- og 
arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø på en af FADLs overenskomster (SPV-/VT-overenskomsten,
lægevikaroverenskomsten og simulationsoverenskomsten). 
• Støtte medlemmer, der overvejer at rejse en sag overfor deres arbejdsgiver og af den 
ene eller anden grund ikke ønsker at gå direkte til arbejdsgiveren.
• Halvårlig deltagelse på holdmøderne på Københavns Vagtbureaus faste FADL-vagthold 
for at drøfte ansættelsesmæssige emner.
• Deltagelse i møder med Københavns Vagtbureau om konkrete sager og generelle tiltag 
overfor SPV-og VT-vagttagere.
• Orientere nyuddannede SPV’ere om deres løn- og ansættelsesvilkår som sygeplejevikarer.
• Støtte FADLs arbejdsmarkedsudvalg; især med at udvikle flere og nye jobmuligheder for
lægestuderende i hele Danmark.

Juristerne i FADLs Hovedforening hjælper tillidsrepræsentanterne i juridiske spørgsmål 
og overtager sager, som TR ikke kan løse i direkte dialog med medlemmerne og 
deres arbejdsgiver. Som en del af den direkte kontakt til FADL-medlemmer om deres 
arbejdsforhold (ca. 35-45 timer pr. semester), vil tillidsrepræsentanterne på skift få fast 
kontortid på ca. 3 timer hver anden uge til sagsbehandling og udviklingsarbejde rettet 
mod FADLs medlemmer. Denne ordning er ny, og den nye tillidsrepræsentant får derfor 
mulighed for at bidrage til udviklingen af dette nye arbejdsområde.

Du bliver ansat i FADL København. Aflønning sker efter SPV-overenskomsten for 
lægestuderende. Arbejdstiden er fleksibel og aftales mellem de tre tillidsrepræsentanter 
for et semester ad gangen.

FADL KØBENHAVN SØGER NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER (TR)

Krav til ansøgere Krav til ansøgere 
Du skal:
• Være medlem af FADL
• Have bestået SPV-kursus
• Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde eller andre poster i FADL er en fordel, men ikke 
et krav.

Semestertrin er underordnet. Tillidsrepræsentantarbejdet er dynamisk og i udvikling, hvorfor vi 
gerne ser, at du har en masse gå-på-mod, og i samarbejde med TR-gruppen og FADLs politisk 
valgte lægestuderende kan komme med gode ideer og føre dem ud i livet. Det er et spændende 
og fleksibelt arbejde, som man lærer meget af.

Ansøgningsfristen er den 4. oktober kl. 12.Ansøgningsfristen er den 4. oktober kl. 12.
Send din ansøgning til tillid@fadl.dk.
Ansættelsessamtaler er d. 7. oktober om eftermiddagen.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter
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Den bedste måde at flirte på tekst? Emojis.
Hvordan bliver det bedre? Flere emojis!
Øv dig i at bruge Tinders top-9 score-emojis i disse SuMoKu’er.


