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ONSDAG

MOK udkommer.
SATS har allerede indsendt deres nye indslag - 
kom nu andre basisgrupper 

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Der er ikke Mediciner Revyens GF 
Myken forsøger igen at sejle udenom Amager

SØNDAG

Drenge planlægger MANDEMOOOOK
Albin ender på mændendes hjem 

MANDAG

MOK deadline 12.00
MANDEMOOOOK 
Maria farver hår

TIRSDAG

Sofie får MEGET snart en bil!
Johan løber 5K på MEGET under 20 min. 

UGENS BASISGRUPPE  DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS JOBOPSLAG

Andreas afleverer saxofon til syn 
Sofie skal på kursus i studieteknik 

Maria skal i aften zoo. Lukker kl 22.
Andreas’ søster spiller koncert i Dansekapellet

Mo (ansv. red)

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

SofieLukas

Albin

TØR DU SATSE? 

Rejser nakkehårene sig også på dig, når akutlægebilens blå blink 
suser forbi? Bliver du også imponeret over, hvordan det mælkehvide 
propofol kan få selv den største mand til at gå i gulvet? Eller er du 
bare nysgerrig på, hvad anæstesi egentlig er?

SATS er en gruppe af søde og engerede medicinstuderende med 
interesse for anæstesien og alle dens facetter. Helt kort består 
specialet anæstesi af fire søjler:

1. Præhospital behandling, herunder akut- og   
 traumebehandling
2. Anæstesi og perioperativ medicin
3. Intensiv medicin
4. Smertediagnostik og smertebehandling

Vores primære aktivitet består i at afholde lærerige kurser og 
spændende månedsmøder. Du kan bl.a. komme til kursus i 
anlæggelse af PVK (IV-adgang), akut patient, akut ultralyd, 
akutte procedurer, besøg på lægebil og traumecenter mm. Vi har 
månedsmøde med fagligt oplæg den første onsdag i hver måned, 
f.eks. her den 7. oktober (se vores Facebook side), hvor alle er 
velkomne – ny som gammel. Se mere om SATS på vores Facebook, 
Instagram og hjemmeside. 

Vi glæder os til at se dig!

Stud.med søges til Preputium. 
Vi er en virksomhed som er drevet af en gruppe afslappede læger med venner til at foretage 
sundhedstjek med teknologi. En vagt er fra 10.00–11.45, hvor du vil tage blodprøver, slå 
sjove fortrolige oplysninger op omkring patienter og lave kaffe. Du forventes at tage 1 vagt 
om måneden med en løn fra 150 DKK/time + tillæg.

Krav
• Fysisk: 5K på 40 minutter
• Mad og drikkevarer: Vegetarer frabedes
• Mentalt: 
• Personlighed: Ydmyg og afslappet

PS. Vi har en Skoda Octavia 1998 som lige nu er til reparation, men som normalt står til 
rådighed.

Lempelse af krav foretages ved individuel bedømmelse, så søg gerne ved lignende 
kvalifikationer. Se mere på:

Send en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV (max 1 side) til dok@danishpreputium.com
Samtaler afholdes løbende indtil d. 1 december
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En døgnvagt med kirurgisk forvagt i 
Nykøbing Falster Sygehus akutmodtagelse

Mok's reporter Alice er efter 5 år på studiet blevet ansat som lægevikar langt nede sydpå  i 
Nykøbing Falsters akutmodtagelse. Her har hun funktionen som kirurgisk forvagt, hvilket 
hører under et FADL-hold. Vagten dækkes i aften-nattevager under hverdage, og døgnvagter 
i weekenderne. Vagterne dækkes i samarbejde med en bagvagt fra Slagelse eller Køges 
speciallægehold eller gennem et konsulentbureau for mave- tarmkirurgere.

Alice ved arbejdsstationen på Kirurgisk Forvagts vagtværelse - 
her hedder det Organkirurgisk hvilerum. Foto: Bagvagten

Kl. 07:00 Jeg hopper i bilen mod Nykøbning Falster Sygehus 
(NYK) - jeg er heldig og har fået et lift.

Kl. 09:05 Morgenkonferencen starter lidt forsinket da der har 
været en patient med akut abdomen, som var kommet til 
morgen med blødende ulcus, og skal sendes videre. Når det 
er søndag tager bagvagt morgenbrød med og vi taler lidt om 
vagtenforvagter og bagvagter i mellem.

Kl. 10:01 Jeg har klædt om og sidder nu og forbereder mig på 
patienter som skal følges op. Blandt andet kigger jeg på en 
CT-scanning, en patient med abdominalia, men der er intet på 
scanningen. Der er meldt endnu en patient obs melæna, som 
jeg læser op på.

Kl. 12:25 Patienten kom aldrig. Men jeg har gået tilsyn 
på en anden patient og lagt videre plan for 3 patienter i 
akutmodtagelsen. Én med pneumoni som skal overtages af 
akutmedicinerne. Én anden med blod i afføring, som afventer 
en malignitetsscanning og én med ondt under højre kurvatur 
som ultralydsscannes. Nu er det tid til frokost, som jeg klemmer 
ind mens jeg venter på UL-svar.

Kl. 13:30 Fortsat ingen nye patienter. UL viste kolecystit, 
patienten ender med at blive behandlet konservativt da der er 
5-døgns anamnese. Har i øjeblikket travlt med at købe bolig, 
som ofte overtager ml. 70-80% af ens hjernekapapcitetet det 
meste af døgnet, lige nu fylder advokat-papirer. Puh. 

Kl. 16:05 Går endnu et tilsyn på en patient med mavesmerter, 
som var indlagt for en måned siden med samme symptomer. 
Mange patienter kommer igen kort tid efter sidste indlæggelse, 
på NYK.

Kl. 20:12 Aftenen er gået med indlæggelse af to patienter med 
mave-tarm lidelser, men med henblik på eventuel udskrivelse 
imorgen. Der foreligger sådan set intet kirurgisk i det. Godt for 
dem, men kedeligt for mig. 

Kl. 20:45 Nu er det tid til aftensmad, og så hænger jeg egenligt 
bare ud mens jeg venter på et CT-svar. Jeg spiser en salat, 
taget fra min kæmpe madpakke, som er nødvendig på en 
døgnvagt. Imens surfer jeg på Disney+!  

Kl. 21:15 Jeg får svar på CT-scannning, går ned og informerer 
patient som også har en pneumoni, og så overgår patienten til 
akutmedicinerne.

Kl. 22:27 Jeg går i seng på vagtværelset, som ligger i stuen.
Et minut på ben fra akutafdeling 2,3 og 4, 5, lige midt i mellem 
dem. Der er forholdsvis stille, men når dørene til gangen åbner 
kan man nemt høre det. Heldigvis sover jeg tungt. 

Kl. 02:24 Jeg ringes op om en obs. appendicit. Jeg spørger 
til blodprøver, som er taget og der er kommet svar på. Ser 
patienten som er smerteforpint, men ikke har klinisk tegn 
til  appendicit. Ringer til min bagvagt, det skal jeg. Paitenten 
indlægges over natten og smertedækkes.

Kl. 03:10 Jeg går i seng igen.

Kl. 7:00 Jeg vågner af mig selv og er frisk! Tjekker SP, og der er 
ikke meldt nye patienter. 

Kl. 07:30 Jeg tilser de to patienter til morgen vi har liggende, 
som begge er i bedring. Den sidste ser jeg med BV, hvorefter 
denne pt. skal udskrives. Den anden som kom tidligere 
på aftenen har en noget mere kompliceret historik og vi vil 
forsøge at beholde patient til observation og igangsætning af 
behandlingsforløb.

Kl. 08:02 Morgenkonferencen starter, patienterne præsenteres  
og det har været en meget rolig vagt. Da det er mandag er vi en 
del flere, blandt andet nogle faste overlæger og KBU’ere samt 
dagens bagvagt. Jeg drikker kaffe, og vi snakker alle lidt om 
cases hvorefter jeg går tilbage på vagtværelset og klæder om. 
Vagten er slut.

09:10  Jeg tager NYK bussen tilbage til København, mit lift 
rakte kun herned. Den er smart og kører i hverdagene. Selvom 
det havde været okay at køre bil tilbage i dag, kan der være 
nogle dage, hvor man er så træt efter vagt at det er rarere at 
tage bussen. 

Forfatter(e): Alice, mok@mok.dk

21/09 2020 KL. 18:58
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Forskningsårsstuderende søges til igangværende 
klinisk projekt 
Vi søger en forskningsårsstuderende til et igangværende studie, der undersøger effekten 
af dynamisk lys som behandling af depression hos indlagte patienter. 

Studiet foregår på Psykiatrisk Center København, afdeling O, på Rigshospitalet. Projektet 
er støttet af flere fonde herunder Region Hovedstadens Psykiatriske Forskningsfond. 
Projektet har til formål at afklare, om man kan forstærke den antidepressive effekt af vanlig 
depressionsbehandling ved at anvende dynamisk lys installeret på patienternes sengestuer 
(se billede). Studiet er et rando-miseret kontrolleret forsøg, hvor den ene gruppe får vanlig 
standard belysning men den anden gruppe får dynamisk lys som skifter styrke og spektral 
sammensætning (farve) gennem døgnet. Lyset er indbygget i sengestuerne og erstatter 
den vanlige rumbelysning. Studiet er et samarbejde mellem DTU Fotonik, Copenhagen 
Trial Unit og PCK.   

Projektet er baseret på den eksisterende viden om effekten af lys dels på det circadiane 
system (søvn og døgnrytme) og dels på områder i hjernen som regulerer energi og humør. 
Der er evidens for brug af lysterapi fra stationære lyslamper til både vinter depression og 
andre former for depression. Ved at anvende den nyeste LED teknologi kan man nu lave 
dynamiske lyssystemer, som kan indbygges i rum og tunes så der opnås det maksimale 
kliniske respons på lyset gennem døgnet. Patienterne er inkluderet i projektet i 3 uger med 
ugentlige vurderinger på afdelingen. Der er aktuelt inkluderet 27 deltagere i projektet.

Vi kan tilbyde 
• Et forskningsår hvor du vil indgå i vores forskningsgruppe New Interventions in 

Depression (NID-GROUP). 
• Du vil have din daglige gang på psykiatrisk afdeling O med ansvar for at rekruttere og 

følge patienter i projektet i samarbejde med projektets øvrige personale.  
• Du vil få en grundig introduktion til projektet og afdelingen og vi vil sørge for 

vejledning og sparring igennem hele processen. 
• Der vil være gode muligheder for oplæring i kliniske færdigheder inden for det 

diagnostiske og psykopatologiske område, ligesom du vil kunne drage nytte af 
afdelingens store udbud af undervisning og forskningsmøder. 

• Projektdeltagelsen kan danne grundlag for en kandidatopgave, og du vil blive 
medforfatter på publikationer fra projektet.  

 
Vi forventer at du er 
• Kandidatstuderende ved medicinstudiet med mod på at forske i psykiske lidelser og 

med gode samarbejdsevner og kommunikative egenskaber. 

Lønnen er 10.000kr/måned. 

Projektets metode er publiceret på BMJ Open og en version kan hentes på: 
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/1/e032233.full.pdf
Hjemmesiden til NID-GROUP: https://www.psykiatri-regionh.dk/nid-group 

Ansøgningsfrist
Den 6. november 2020 og der indkaldes til samtaler i uge 46. Vi beder om at få tilsendt en 
motiveret ansøgning, CV samt eksamensbevis 
per mail til: 

Klaus Martiny
Professor i klinisk psykiatri
Intensivt Affektivt Ambulatorium
Afdeling O, Rigshospitalet
Mail: Klaus.martiny@regionh.dk  
Du er velkommen til at kontakte os med 
eventuelle spørgsmål på tlf.: 38647102.

Dynamisk lysinstallation på kopi af sengestue.

Medicinstuderende søges til forskningsår
Emne: stress-biomarkører, psykose og kognition

Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår. Det foregår på Psykiatrisk Center 
København (Gentofte Hospital). Du bliver tilknyttet en stor forskningsenhed hvor der 
allerede er flere medicinstuderende. Her har du din daglige gang og din hovedvejleder er 
til stede på samme forskningsenhed.

I projektet er data indsamlet og tastet. Vi forestiller os, at dit projekt undersøger om der 
er sammenhænge mellem biomarkører for stress og kognition hos patienter, der har 
begyndende psykotiske symptomer. Der er både mulighed for at skrive et systematisk 
review og en artikel, hvor der skal analyseres data.

Vi ansøger om et stipendie til aflønning. Der er ansøgningsfrist 20. november, og det vil 
foretrækkes, at den studerende er med til at præge indholdet/fokus i protokollen. Vi regner 
med, at du begynder på ansættelsen i starten af 2021. Frist for ansøgning 19. oktober 2020.

Hovedvejleder: Dorte Nordholm, speciallæge i psykiatri, ph.d. er ansat som post. doc og 
klinisk lektor på Psyk. Center København, Bispebjerg/Gentofte.
Afdelingens professor: Merete Nordentoft.
Øvrig vejleder (på kognitionsdelen): Psykolog og post. doc, Louise Birkedal Glenthøj, Ph.d.

Kontakt os gerne for mere information, eller send os en ansøgning til:
Dorte.nordholm@regionh.dk

Psykiatrisk Center København
Forskningsenheden Gentofte
Gentofte Hospitalsvej 
Opgang 15, 4. sal
2900 Hellerup

Medicinstuderende søges som forsøgsdeltagere 
til et PhD-projekt om ultralydsvejledt moderkagebiopsitagning 
på simulator! 

Oplagt mulighed for de gyn-obs interesserede for at prøve kræfter med en praktisk 
færdighed indenfor specialet, som ellers kun er forbeholdt speciallæger. Forsøget tager 
maks en time og vil blive afholdt på CAMES på Rigshospitalet de kommende uger (præcist 
tidspunkt aftales individuelt). Man modtager et deltagerbevis efterfølgende.

Krav:
•  Du er medicinstuderende, og har bestået nyre-endo-repro kurset på 5. semester
•  Du må ikke have tidligere erfaring i invasive ultralydsvejledte procedurer

Ved interesse, send en mail med dit telefonnummer, til Vilma Johnsson vilma.louise.
johnsson@regionh.dk

Medicinstuderende søges til forskningsår indenfor 
hjertesvigt på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
Har du interesse for kardiologi og har du lyst til at prøve kræfter med forskning, så er det 
måske dig vi søger til et 1-årigt scholarstipendie. 

Som scholarstuderende vil du blive en del af vores forskningsgruppe der arbejder med 
(svær) hjertesvigt. Gruppen består af en håndfuld PhD-studerende under supervision af 
professor Finn Gustafsson. 
Dit arbejde vil primært bestå i at være ”ekstra hænder” under kliniske forsøg, hvor du 
fx vil skulle håndtere blodprøver, men derudover kan arbejdet også indbefatte opslag i 
diverse kliniske systemer samt andet forfaldet arbejde i forbindelse med igangværende 
forskningsprojekter. 

Du vil få data som du sideløbende kan arbejde med og udfærdige til en videnskabelig 
artikel som førsteforfatter. 
Dit forskningsår og resultaterne heraf kan bruges som led i "Forskningsperspektivet" på 11. 
semester og som dit kandidatspeciale. 

Vi tilbyder:
• Indblik i det mest spændende speciale
• Arbejde med klinisk forskning i trygge rammer
• Data til udarbejdelse af en videnskabelig artikel til publikation som førsteforfatter
• En månedsløn på 10.000 kr./mdr. i 12 måneder

Der lægges vægt på, at ansøgeren har følgende faglige og personlige kvalifikationer:
• Du skal være på kandidatdelen af medicinstudiet
• Du er selvstændig, struktureret, arbejdsom og mødestabil
• Forskningserfaring er en fordel men absolut ikke et must

Start: 
1. januar 2021 evt. 1. februar 2021 

Arbejdstid:
Dit kliniske arbejde er i dagstiden mandag til fredag sv.t. ca. 37 timer/uge (gns.) 
Ansøgningsfrist:
1. november 2020

Motiveret ansøgning (maks. 1 A4-side), CV samt eventuel publikationsliste sendes til PhD-
studerende Tania Deis pr. mail til tania.deis@regionh.dk. Ansættelsessamtaler vil finde sted 
løbende når ansøgninger modtages. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tania Deis på telefon 22 26 12 00 (mandag-fredag kl. 
14-16) eller pr. mail.

Løjen ryger hash
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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 
sasmt fagligt oplæg . 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 gennemgå et par patientcases 
for at få algoritmen helt ind under huden!

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 på Zoom! (Se link på 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.

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

5     |    S T U D B U D

Fugle og fodboldspillere 
er skiftet ud med mere 
Panum-nære kategorier - 
Så kan I sovse jer helt ind i 
intern medicinerhumor. 

Her er 4 nye kort til den 
samling. Lucky you!

SPLAS

SATS

Sexekspressen

FFF

IMCC

Panum Runners

Psykolog

Ornitolog  

Kosmetolog

Numerolog 

Neurolog 

Analog 

Herlev Hospital 

Mærsktårnet 

Nordfløjen 

Studenterhuset 

Egmont

CSS (Kommune Hospital)

DET 
HVIDE

Stud.med-edition

Det ender på log - Tale Basisgrupper - Mime Bygninger - Tegne

Ventrikelflimmer

Atrieflimren

2. grads AV-blok

Asystole

Takykardi

STEMI 

LubDub (EKG) - Nynne
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NYHED NYHED 

Den egentlige patient 0

Du husker det selv. Udmeldninger om at Panum lukkede på grund af COVID-19-smitte til fredagsbaren i marts. Scoopet blev 
vinklet som om en enkelt studerende til stede til frebar, startede hele smitte-lavinen på Københavns Universitets medicinstudie. 
MOK kan nu erfare, efter interview med en smittet, at det hele startede en HEL uge tidligere end Københavns Universitet var 
villige til at fortælle.

Et billede af den anonyme patient 0 indlagt under smitten med høj feber og dårlig almen tilstand. Læger og sygeplejersker var enige om, at der var tale om et 
lokaliseret udbrud, hvor vedkommendes immunforsvar havde indkapslet infektionen til vedkomendes eget immunforsvar. Således uden risiko til andre omgivelser.

» Jeg havde det meget dårligt og følte mig generelt utilpas, men min praktiserende læge mente absolut, at det ikke var corona, og sagde at 
jeg sagtens kunne deltage i øvelser på studiet samt fortsætte mit arbejde i en privat-praktiserende klinik «

Sådan beskriver den anonyme pt. 0 situationen, der gjorde at hun/hun/de op til fredagsbaren fik pt. 0 til både at deltage ved en øvelse på 
studie og møde op på sit arbejde. På den skæbnesvange fredag aften tog patienten i stedet til en unanvgiven ø i det danske land, hvor hendes 
kæreste arbejdede i akutmodtagelsen, men måtte også resignere og lægge sig syg.  

Af afficerede blev både personer fra patientens arbejde, modtagelsens personale smittede og hele øvelsesholdet på studiet måtte gå i isolation. 

Fra supersmitter til hemmelighed

Selvom patienten senere blev isoleret og mænd i hazmat-suits kom forbi med prøver og podninger, endte patienten kæreste aldrig med at få 
corona-virussen. Pt 0 har selv overstået sygdommen nu og er fuldt velbefindede. I lang tid gik han/hun/de rundt og troede at vekommende 
ville være kilden til hele landets forfald, men der kom aldrig et ord ud fra universitet om ovenstående situation. 

Adspurgt har den intelligente svenske MOK’er Albin et bud på, hvorfor fortællingen aldrig så dagens lys, trods klare indikationer om at 
primær smitte startede her.

» Som udenlandsk studerende har jeg i hvert fald et indtryk af at universitetet vil gøre alt i deres magt for at få det til at ligne festernes skyld 
til  smittespredningen. I Sverige hylder vi altid smitte via fest, da det vidner om den ungdommelige udødelighed og ignorance. «

Om vores anonyme kilde var grunden til at smitten på Panum Instituttet startede - og vi alle skulle i isolation - finder vi aldrig ud af. Men 
én ting er helt sikkert. Lige meget hvem der var patient 0, var hele Danmarks- og herunder verdenssituationen ikke så anderledes i dag.

Forfatter(e) Andreas Aagesen mok@mok.dk

BLAD NUMMER:
05/2020

NÅ INTET AF DIT ARBEJDE
MED SUNDHEDSPLATFORMEN

OVERBLIK
SENESTE NYT SENESTE KOMMENTARER

Åben kirurgi kan sidestilles med alt andet  
behandling og erstatter nu antibiotika
VIDENSKAB STATUSARTIKEL

Dansk Tånegleregister  -  Resumé af 
årsrapport 1965
NYHED KVALITETSUDVIKLING 

Peter Qvortrup Geisling afsløret i narkoring 
- Nu skriver læger under på tillidserklæring
NYHED NYHED

Røntgen af thorax I.a
VIDENSKAB UGENS BILLEDE

Metformin stadig førstevalg til diabetes 
behandling, medmindre BV siger anderledes
VIDENSKAB MEDICINSK NYHED

UDVALGTE JOBS
Medical Director to start-up company 
offering bad payments and personal 
harassment..
TRUE HOPE FOR PATIENTS A/S

Yngre Læge søges til afdeling for folk uden 
sygdomme 
Privathospitaler HF

PhD, MD, Poly-overlæge polycystisk 
polyklinik
Polyester Porakisk Pladsmangel, 
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HVEM VANDT KONKURRENCEN?

Sommeren er gået på hæld og bladene begynder at falde af træernes grene. Det betyder starten på et nyt semester, men for denne 
skribent betyder det også en anden ting: Det er blevet tid til den årlige FADL-vagt. I den forbindelse får du hermed et indblik i min 
årlige FADL-vagt fra morgen til aften. 

Lørdag morgen vågner jeg kl 7:00, for jeg kan ikke sove mere på grund af spændingen - jeg er skrevet op til AV i dag. Jeg stirrer på 
min telefonen og venter på den berygtede SMS fra FADL’s vagtbureau: ”Vi vil gerne i kontakt med dig”. 

Kl 8:25 bipper telefonen og 2 sekunder efter hænger jeg i røret som nr 9 i kø. Og du gættede helt rigtigt: Jeg kom til Roskilde Sygehus 
i Region Sjælland...

Formiddagen går med at planlægge hvilke snacks jeg skal købe ind til min aftenvagt. De resterende timer blev brugt på at pakke 
min taske, trippel-tjekke om jeg nu har husket lønbilag, og ellers tælle minutterne ned til at det er rimeligt at drage ud på min færd 
mod Roskilde. 

Kl 14:15 træder jeg ind i forhallen til Roskilde Sygehus. Jeg har det godt med mig selv, for jeg er i god tid. Jeg begiver mig ned for at 
hente tøj, hvor det viser sig at der intet er i min størrelse - hylderne er helt tomme. Super. Jeg vælger at bruge et kvarter på at gå i ring 
om reolerne - forvirret og panisk over min uventede tøjkrise. Jeg tager til sidst en (dårlig) beslutning om at hoppe i en kittel. Jeg kan 
ikke huske min buksestørrelse, så jeg låner naturligvis 3 forskellige størrelse bukser. Jeg bruger min værdifulde tid på et epic try-out 
kombineret med photoshoot i form af spejl-selfies, som jo skal sendes til alle mine ikke-mediciner-venner i min snapchat. Worth. 
Herefter bruger jeg over 20 minutter på at finde afdelingen, mens jeg går rundt i mit (tydeligvis forkerte, dømt ud fra blikkende jeg 
fik) hospitalstøj. 

Omsider finder jeg afdelingen og står klar på kontoret kl.14:55. Jeg bliver med det samme plantet foran en computer og efterlades 
her. Jeg skal være gangvagt. Skønt. Jeg må ringe efter tech-support 3 gange for at blive oprettet som vikar i systemet, men derefter 
er jeg klar til at EWS’e the shit out of this place. Kl. 16:30 måler jeg den første EWS på en patient, hvorefter apparatet melder fejl. 
Super. Herefter sætter sygeplejersken mig til at servere aftensmad for patienterne og herefter bringe kaffe og the til dem og deres 
pårørende - hvilket jo er sygeplejerskers måde at fortælle dig at du er uduelig. Tak for det. Men som jeg ser det, ender jeg med et 
meget velbetalt tjenerjob, hvortil besøgende kan få målt deres blodtryk mens de venter på kaffen. Ganske udmærket egentlig. Så må 
jeg jo dertil bare spørge mig selv, hvorfor jeg ikke tager de FADL-vagter noget oftere? Dette vil jeg gruble over de næste 12 måneder...   

Den årlige FADL-vagt- En beretning

af Maria //MOK-red
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HVEM VANDT KONKURRENCEN?
Vi udloddede “Bevægeapparatets og hoved-halsens 

anatomi - et kompendium” via besvarelse af et suuuper 
svært krydsord! Herunder kommer svarene til denne:

TILLYKKE!!!
Siger vi til Mathias Holm

Du får en messenger besked!!

Dyr Du Troede Var Søde
Men Som Egentlig Er

Ret Ubehagelige
1. Storke
Bærere af nyfødte, men også 
alskens hudsygdomme og en 
hel masse nossesved

2. Gæs!
De er godt nok creepy

3. Mandige 
kænguruer

Do you even lift bro

4. Hjorte

af Maria //MOK-red
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Lambicitis
Underligt, diffust sygdomsbillede. Pt. Oplever 
kraftig acidose. Har eksisteret lokalt i Belgien i 
århundrede, men der er set en voldsom spredning 
til nordeuropa de seneste år. 

KOMMENDE PANDEMIER
Hvad bliver det nye Corona? MOK har rådført sig hos nogle 
professorere, og spurgt dem om hvilke sygdomme vi kan frygte, 
når Panums fredagsbar åbner igen, og de atter kan spredes til hele 
det danske land.

Heiniken-virus
Kendetegnet ved meget lyst og ukarakteristisk 
sekret. De  fleste smittede er symptomløse, og 
oplevelsen er i det hele taget meget forglemmelig.

Guinessokokker
Du føler dig tung og flad. Efterveer flere dage efter. 
Anekdotiske karakteristikker af senfølger i form af 
efterfølgende hovedpine og tungsind. Arvegang: x-bunden 
dominant.

Harboe-syge
Stor forekomst blandt gymnasieelever. Rammer socialt 
skævt, lav indkomst synes at være en disponerende faktor. 
Persistende dårligdom og mel-smag. 

Breezer-bowl-disease
Børnesygdom. Smagsforstyrrelser, mange 
patienter beretter om underlige syntetiske 
smage af mango. Det er et medicinsk mysterie 
hvordan denne sygdom stadig kan eksistere i 
2020.

Grimbergens syndrom
Lyder eksotisk, men er faktisk mest udbredt i 
danmark. Den klassiske symptom triade udøgres 
af bodega, bodega, bodega. Se figur 2. 

Anders // MOK

FIGUR 2

Faktisk bruges ca.47% af tiden som forsker til at kigge ud af vinduet og lade 
som om du tænker på forskning, men i virkeligheden tænker du bare på sex


