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ONSDAG

MOK udkommer. Mo er mellemfornøjet.
Rum til ro med Studenterpræsten. Se s. 4
Fødselslæge i lavindkomstlande v. GO. Se s. 5
Månedsmøde og Generalforsamling i SATS

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Johan løber 1000 kilometer
Anders spiller skak. Taberen dør!

SØNDAG

Andreas ser fodbold hele dagen. Hjemme.
Andrea bliver helgenkåret

MANDAG

MOK holder efterårsferie

TIRSDAG

Andreas slipper ud af isolation!

UGENS BASISGRUPPE  DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Albin klatrer på meget farlige steder
KUnet er nede. Måske er det planlagt?

Niels dræber dyr og drikker deres blod
Corona siger undskyld og forsvinder

Mo (ansv. red)

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

SofieLukas

Albin

Karl William - Forhuden Af For Gud

SAKS
Studerendes Almene Kirurgirske Selskab er en hyggelig basisgruppe 
for alle kirurgi-interesserede medicinstuderende.
 
Vi mødes et par gange om måneden og hygger, planlægger 
arrangementer, kurser og foredrag og spiser en masse dejlig pizza.
 
Kurserne beskæftiger sig bl.a. med suturering, karkirurgi, 
ledundersøgelser laparoskopi og kirurgiske knuder. Vi har også en 
fast foredragsrække: Tour De Chirurgi, hvor kirurger kommer og 
holder foredrag om deres speciale. Yderligere får vi ofte læger ud og 
holder miniforedrag til vores månedsmøder.
 
Dette semester kører vi desværre på nedsat blus, men vi planlægger 
og mødes stadig, og vi vil altid gerne have flere med og alle er 
velkomne uanset semestertrin. Der er ingen krav til engagement og 
aktivitet – bare kom og hør om det hele!
I denne tid kan du tage kontakt til os via vores Facebook: SAKS - 
Studerendes Almene Kirurgiske Selskab
 
Vi håber at høre fra dig!
 
Mvh SAKS



R E D A K T I O N E L T     |     3            

Velkommen til mande-MOK! For andet år i træk laver vi tema-
MOK, med udgangspunkt i en strengt binær kønsopfattelse. 
Ligesom sidste år møder MOKs mænd op med et minimum af 
forarbejde, og – til  vores chefredaktørs store fortvivlelse – uden 
nogen egentlig plan for hvordan vi skal indhente den forsømte 
forberedelse. Pludselige indfald og dårlig udførsel vil derfor 
præge de sider du skal til at læse.

Mande-MOK er en hyldest til alle de maskuline værdier, du kender 
og elsker at hade. De værdier som trækker mænd til bunden 
af samfundet og fylder vores fængselsgange: Egocentricitet, 
sløvhed, alkoholisme, vrede, og et totalt fravær af ambition. Vi 
hylder den dårlige idé, samt den stædighed og mentale rigiditet, 
der skal til for at gennemføre den. 

Imens du læser, kan du jo spørge dig selv: Hvorfor er det egentlig 
mandens særkender at være hundehoveder, hængerøve, lusede 
amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere 
og talentløse skiderikker? Er alle mennesker ikke talentløse 
skiderikker en gang i mellem? Og hvis alle mennesker er lidt 
latterlige og talentløse en gang i mellem, hvorfor ser man det 
så aldrig på Panum?

(Sæd)lederen

Af Johan // MOK-red.
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Nyt fra studenterpræsten på Panum
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. 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 

Rum til ro
Vores 'rum til ro' er et tilbud til studerende om en halv times plads til ro og åndehul i det 
oplyste kirkerum mellem 17 og 17.30. Der er digtoplæsning, musik fra flyglet og plads til 
både tanker og stilhed til at få studiedagen på afstand. Min studenterpræstekollega Camilla 
Aggersbjerg står for rum til ro.
Tid og sted: Onsdage 7. okt., 28. okt., 4. nov., 18. nov. og 2. dec. kl. 17-17.30
Hans Tausens Kirkes kirkerum, Halfdansgade 6 på Islands Brygge
Ingen forudgående tilmelding og åbent for alle fra gang til gang.
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

Forskningsinteresseret stud.med. søges til 12. 
måneders skolarstipendiat i forskningsprojekt om 
pludselig hjertedød.
Er du interesseret i forskning? Hjertemedicin, rytmeforstyrrelser og pacemakere? Vi søger 
en stud.med. til at tage del i et stort klinisk forskningsprojekt, hvor 1.000 hjertepatienter i 
høj risiko for livstruende hjerterytmeforstyrrelser vil blive inkluderet. Start snarest muligt 
ved Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet. 
Du vil arbejde sammen med den projektansvarlige, få del i ansvar for inklusion af 
studiedeltagere, dataindsamling og opfølgning. Der er mulighed for at få dit eget projekt, 
som kan bruges som kandidatopgave og stiles mod videnskabelig publikation med dig 
som førsteforfatter. 
Du er lærenem, flittig og god til mennesker. Dine daglige opgaver vil være samtaler med 
patienter, blodprøvetagning og databaseopbygning. Desuden vil du skulle hjælpe med 
patientopfølgning og optitrering i studiemedicin. Under dit arbejde vil du blive god til 
brug af Sundhedsplatformen, og du vil have rig mulighed for at lære om ekg aflæsning, 
pacemakerbehandling og hjerteultralyd. 
Lyder det som noget for dig? Eller har du spørgsmål?
Lønnen udgør 10.000 kr/mdr
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) til den projektansvarlige. Frist: 23. okt 2020.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Projektansvarlig
Ulrik Christian Winsløw, læge, Ph.D. studerende
ulrik.christian.winsloew.01@regionh.dk  tlf: +45 35458297
Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Overordnet projektansvarlig
Christian Jøns, overlæge, Ph.D.
chritian.joens.02@regionh.dk
Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Prægraduat forskningsprojekt på Børneonkologisk 
laboratorium, Rigshospitalet. 
Vi søger en forskningsårsstuderende med interesse for leukæmi hos børn til et prægraduat 
forskningsprojekt i Børneonkologisk laboratorium (Bonko-lab), Juliane Marie Center, 
Rigshospitalet. 
Start 1/2-2021 eller efter aftale. Varighed 12 måneder.

Børneonkologisk Laboratorium (Bonkolab) har en forskerstab på ca. 90 personer med 
sundhedsfaglig, biologisk eller humanistisk uddannelsesmæssig baggrund, herunder 
mange PhD-studerende.  

Projektet 
I projektet skal der i et internationalt samarbejde indsamles kliniske og genetiske data 
vedrørende børn, som har haft en sjælden type af leukæmi, Blastic plasmacytoid dendrit-
celle neoplasme (BPDCN). 
BPDCN udgør ca. 0,5% af alle former for maligne hæmatologiske sygdomme, og ses 
fortrinsvis hos voksne, med en gennemsnitsalder på 70 år. BPDCN ses imidlertid også 
sjældent hos børn, og der er meget få publicerede kliniske data vedrørende den optimale 
behandling, hvor der tages hensyn til undertyperne af BPDCN, eller data vedrørende 
langtidsprognosen for børn, som er behandlet for BPDCN. Projektet udgår fra 

Ponte di Legno (PdL) gruppen, hvor følgende delmål undersøges:
• Tidligere sygdomme, herunder medfødte misdannelser og udvikling
• Immunofænotypisk karakterisering
• Karyotypen, eller andre genetiske forandringer i knoglemarv
• Bone-marrow minimal residual disease (MRD) 
• Associationen mellem MRD og risikoen for relapse
• Event-free og overall survival, herunder registrering af eventuelle toksicitet
• Effekten af de forskellige behandlingstyper og indsamling af data vedrørende 

langtids follow-up.

Efterfølgende er der planlagt et opfølgende studie, hvor der indsamles yderligere data om 
medfødte genetiske forandringer og data vedrørende yderligere genomisk profilering af 
tumoren. 

Forventninger til dig
Du er nysgerrig, engageret, ambitiøs og struktureret med interesse for forskning indenfor 
leukæmi hos børn, genetik og dataanalyse. 

Såfremt du ønsker at indgår i en dynamisk og international forskergruppe skal du sende 
en motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til karin.wadt@regionh.dk senest den 
31/10-20. 

For yderlige oplysninger kan du kontakte: 
Karin Wadt, Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet, tlf 29204839
Eller
Kjeld Schmiegelow, Professor, Børne-UngeKlinikken, Rigshospitalet, Tlf 35451357, Kjeld.
schmiegelow@regionh.dk

Forskningsårsstuderende søges til projekt om ind-
flydelse af træning på behandling af type 2 diabetes
Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet søger en medicinstuderende på kandidatdelen 
til et forskningsår.

Om projektet
DOSE-EX projektet bygger på et studie for type 2 diabetespatienter, som vores gruppe 
tidligere har publiceret i JAMA. Her så vi at en intensiv livsstilsintervention med meget 
træning (6 x ugen) henover 12 mdr., kunne eliminere behovet for glukosesænkende medicin 
hos >50% af deltagerne. 
Vi ønsker at undersøge, hvilke underlæggende sygdomsmekanismer der er ansvarlige for det 
nedsatte behov for farmakologisk behandling. Desuden ønsker vi at undersøge om intensiv 
livsstilsintervention normaliserer de mekanismer som tænkes, er årsagen til udviklingen af 
sendiabetiske komplikationer. 
Studiet er et lodtrækningsforsøg, hvor deltagerne fordeles i fire grupper
1. Diæt
2. Diæt + moderat træning (3 x om ugen)
3. Diæt + meget træning (6 x om ugen) 
4. Kontrolgruppe

Om Center for Aktiv Sundhed (CFAS)
CFAS er et stærkt og dynamisk forskningsmiljø, som er verdensførende indenfor forskning 
omhandlende træning i relation til behandling af en række af sygdomme (eks. type 2 
diabetes, cancer og hjertesvigt). CFAS laver forskning der dækker mekanismer fra menneske 
til molekyle og vi har et stærkt fællesskab på tværs af grupper og faggrænser. Bl.a. har vi 
fællesundervisning, fællestræning og fredagsbar. 

Vi tilbyder
• Oplæring i hyperglykæmisk clamp, 
• Oplæring i at tage muskel- og fedtbiopsi
• Oplæring i anlæggelse af venflon og blodprøvetagning
• Oplæring i div. tests, herunder DXA-skanning og VO2max. Samt rig mulighed for at 

arbejde selvstændigt med teknikkerne
• Mulighed for at træne færdigheder som anamneseoptag, objektiv undersøgelse og 

patientkontakt generelt
• Fællesundervisning med udgangspunkt i centerets mange metoder og teknikker 

samt generel forskningslære
• Et dynamisk miljø med forskellige fag- og patientgrupper
• Adgang til data til kandidatspeciale
• Mulighed for præ-graduat forskningsår
• Deltagelse i udarbejdelse af videnskabelige publikationer og fondsansøgninger

Vi søger
• 1 Stud.med. på kandidatdelen med interesse for forskning (tidl. forskningserfaring 

er en fordel, men ikke et krav.)
• En der kan arbejde fuld tid på afdelingen i 12 mdr. 
• En der har lyst til at tage ansvar og blive del af DOSE-EX projektgruppen
• En der kan starte januar/februar 2021

Er du interesseret, så send dit CV og en kort 
motiveret ansøgning til: 
grit.elster.legaard@regionh.dk eller 
mark.lyngbaek@regionh.dk. 
Skriv også gerne for spørgsmål. Samtaler vil blive 
afholdt løbende.

A N N O N C E R
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FØDSELSLÆGE I LAVINDKOMSTLANDE - livet som 
læge i en anderledes setting
Onsdag den 7/10 klokken 17.00 i miniaud. 29.01.30

Vær med når Maria fortæller om hvordan det er at være fødselslæge i udlandet. Hun 
vil fortælle om konkrete erfaringer med arbejdet som fødselslæge i lavindkomstlande, 
både organisatoriske erfaringer, men også med eksempler på patienthistorier. Hvordan 
er sundhedsvæsenet i dårligere stillede lande? Og hvordan kan man forbedre det under 
lavindkomst settings? Vær med, når vi kommer igennem systemet i en anden og meget 
anderledes verden, herunder eksempler på patientgruppen og livet som læge under 
anderledes settings.

Tilmeld jer på eventet på facebook, hvor en evt omlægning til 
live-stream også vil blive annonceret.

Vi glæder os til at se jer! 
GO København
Pris: 10 kr, men gratis for medlemmer af GO" 

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 samt 
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.

PMS Månedsmøde Oktober – Bipolar Affektiv Sind-
slidelse (online edition)
Denne oktober måned sætter vi fokus på bipolar affektiv sindslidelse. En sygdom som 
rammer cirka 2-3% af den danske befolkning, men hvad karakteriserer sygdommen? 
Hvordan hjælper man patienter med bipolar lidelse? og kan man forebygge lidelsen inden 
den for alvor manifesterer sig?
Vi har inviteret Maj Vinberg, som er klinisk professor på Københavns Universitet og 
overlæge på Psykiatrisk Center Nordsjælland, til at introducere os til lidelsen og de nyeste 
landvendinger.
Dette foregår over ZOOM, så alle kan deltage hvad enten de er på vej hjem i bussen eller 
daser derhjemme på sofaen. Oplæget varer cirka 1 time, afholdes d. 22 Oktober kl. 17, 
og zoom-linket findes på begivenheden. 

Efter foredraget holder vi en kort pause 
efterfulgt at et månedsmøde.

Vi ses!

Savner du også nogle penge? 
Det er fordi du ikke har investeret! 
Tag et SU-lån og bliv økomisk 
uafhængig!

MOK’s  akt ielyn-
kursus

1)Smal portefølje. Læg så mange penge som muligt på så få aktier som muligt. Tro for 
helvede på dine investeringer!
2) Jo hurtigere den falder, jo hurtigere stiger den. En aktie i forfald, er din vej til toppen.
3)Brug din mavefornemmelse og odds. Hav gerne følelser involveret, så du har heldet 
med dig. Generelt bare odds på AGF. De rammer Champions League i år.
4) Invester rigtig rigtig mange penge. Kurtagen er typisk et fast beløb. Hvis du investerer 
en million er kurtagen altså procenmæssigt meget lavere end hvis du investerer fattige 
1000 kr
5) Olie. Det er en evergreen! Hvordan skal folk ellers køre bil?
6) Invester i et pyramidespil. Lok flere investorer til. Træk dig ud, før det er for sent!
7) Roulette-pro-tricket. Spil på sort, og hvis du taber, så spiller du dobbelt så mange 
penge. Bliv ved indtil du vinder; Så har du vundet de penge tilbage. Det er næsten for nemt.

Anders // MOK

Brugden er en sjælden haj.

Og den elsker sin topmave.

A N N O N C E R
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Hvad fanden er meningen?!?!?!
D a n m a r k s  s e l v u d n æ v n t 
DIKTATOR mette frederiksen har 
kraftedeme gjort det igen. det er 
ikkke nok at være åh højt på sin 
store bedre-en-os-andre-hest og 
vinde valget med snyd mne nu 
vil hun simpelthen skide mig i 
MUNDEn. jeg er blevret tvunget 
til at få 1000 af åh så barmhjertige 
socuoial demokratiske GUD 
mette Frederisken. OG JEG MÅ 
IKKE KLAGE!?!?!?!?!? ER DET 
MÅSKE ET DIKTATUR?!?!?!?!?! 
Hvad vil komunistkosten skjule 
spørger jeg bare!?!?. Jeg vil 
gerne betale SU tilbage fordi jeg 
har tjent for meget, men giver 
gudine frediksen mig lov til det?? 
nææhhh nej jeg skal bare tage 
mine luderpenge og sige tak. 
De siger at de ikke forventer 
noget af os men hvad ,med 5G 
og CANNABIS?!?!?! folk bliver 
nødt til at vågne op og se hvad 
mette f og bjarne corydon har af 
planer for vore land. De hader 
os der bare studere. Vi laver 
osse noget og bloiver læger en 
dag. så fuck dig 5g, fuck mette 
f, fuck vejdirektoratet og deres 
karmeraer.  

MOK har fået aktindsigt i dette 
dokument som beviser af regeringen 
nægter borgerne i at klage over at 
de har modtaget tusind kroner for 
ingenting. 

Har du et tip? Så skriv til MOK på MOK@MOK.DK eller ring på 38 64 80 00

Har du et tip? Så skriv til MOK på MOK@MOK.DK eller ring på 38 64 80 00
Af Johan // MOK-red.
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Af Johan // MOK-red.

FADL sætter fokus på alle DINE ønsker til, hvad vi skal forhandle hjem til overenskomst-
forhandlingerne i 2021.  Med dine ønsker står vi stærkere i forhandlingssituationen… 
OG DU KAN VINDE PRÆMIER

Snak med dine studiekammerater om hvilke ønsker de har. 
På den måde får vi involveret flere medicinstuderende i 
overenskomstforhandlingerne og derved står dine FADL-
repræsentanter stærkere i en forhandlingssituation.

Spørgsmål?
Hvis du har arbejdspolitiske eller overenskomst relaterede 
spørgsmål kan du altid kontakte dine lokale FADL-
repræsentanter ellers kan du skrive til formændene for 
overenskomstudvalgene.

SPV & VT: Kaare.Stolt@fadl.dk 

Lægevikarer og simulationsansatte: Thomas.Tursoe@fadl.dk

Studenterundervisere: Magnus.Gibson@fadl.dk 

Højere løn

Så du med? Vi streamede LIVE på Facebook i mandags – hvornår har vi en COVID-19 
vaccine? Hvilken betydning har lægestuderende for sundhedsvæsnet? Alt dette og 
meget mere på FADLs Facebook-side.

ØNSKEUGEN

Vil du have højere løn? Ret til løn under barsel? Eller noget helt tredje, så lytter vi til dig! 
Du kan sende dine Ønsker på FADL.dk/OK21

Bedre transporttillæg

Eksempler på ønsker 

Bedre opsigelsesforhold

Hepatitis A og B vaccine stik 2 og 3

Højere aftentillæg

Højere nattillæg

Holdstruktur som lægevikar

Højere barsel 

Bedre pensionsforhold



         8      |      R E D A K T I O N E L T

Get the Look - Platinblonde Edition
Savner du også et efterårslook til at imponere din udkårne, opdatere din tinder-profil eller blot 
for din egen skyld. Du behøver ikke kigge længere. MOKs egen Andreas har fået opdateret sit 

efterårslook, og er klar til at give dig hans tips. Helt gratis. 

1. Sørg for at du er en gruppe mennesker som er en del af  
dine sociale bobler, samt stoler på og kender godt

2. Nogle af  dine venner skal gerne være interesseret i at farve hår 
og/eller gør det regelmæssigt. De skal nemlig have de nødvendige 

produkter. I dette tilfælde har du brug for platin-hårfarve.

3. Herefter tager du et stort glas

4. Tag rigeligt med store isterninger, så disse fylder mindst halvdelen af  
glasset

5. Fat en flaske med gin, og hæld indholdet op i dit glas med 
isterninger.

6. Bliv ved til mindst halvdelen af  glasset er fyldt. 

7. Fyld herefter resten af  glasset op med tonic.

8. Fat en skarp kniv og skær garnish af  eget valg f.eks. agurk, og pynt 
glasset.

9. Før det nu fyldte glas op til den orale ende af  GI-kanalen og tøm 
indholdet i kaviteten.

10. Du kan i den efterfølgende halve time så småt mærke effekter af  
ovenstående behandling. 

11. Gentag step 3 til 10 indtil at ønsket effekt af  behandling er 
opnået. Du skal gerne nå et niveau hvor dømmekraften er stærkt 

svækket

12. Overtal nu dig selv og dine venner til at hårfarvning er en 
fantastisk idé. 

13. Påfør hårfarvning i dit hår og sørg for, at det er godt gnedet ind. 
Brug eventuelt redskaber såsom en kam eller en ven med handsker på 

for at sikre ordentligt fordelingen af  produktet. 

14. Lad det sidde i mindst en halv time. 

15. Bliv skuffet over resultatet og gentag trin 12-14. 

16. Gå nu i panik over at du ikke har opnået den ønskede effekt.

17. Her er det vigtigt, at du har en ven/veninde,som ejer ’Silver 
Shampoo’. Påfør nu dette produkt i dit hår og smør det godt ind. 

18. Lad det sidde i mindst 20 minutter, hvorefter du vasker det 
ud. 

19. Glem alt om ovenstående trin 12-18 og fald i søvn pga. bivirkninger til 
den initielle behandling.

20. Du vågner næste dag, og spejlet afslører resultatet af  dine handlinger. 
Voila! Du har nu erhvervet dig dit efterårslook!

Andreas \\ MOK-red
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Mænd er desværre overrepræsenteret i flere 
sygdomsstatistikker. En af disse er ”arm 
wrestling-related fractures”. En gruppe 
forskere analyserede data fra de 30 tilfælde af 
frakturer der var beskrevet med fyldestgørende 
information mellem 1968 og 1997. Ud af de 
30 var 28 mænd. De uheldige tabere var i 
gennemsnit 30 år, med et spænd fra 15 til 60 år.

Kun 37% af tilfældene var sket efter 
alkoholindtag, og derved kan det konkluderes 
at alkoholindtag mindsker din risiko for at 
pådrage en armlægningsfraktur.

Langt størstedelen 
af frakturen (27/30) 
var placeret i den 
distale 3/5 del af 
humerus.

De fleste af 
patienterne mindedes at bevidst at have skiftet 
deres tyngdepunkt forud for skaden. Ved det 
pludselige skift hvor skulderens indadrotatore 

skifter fra maksimalt 
koncentrisk 
kontraktion til 
eksentrisk kontaktion, 
hvor modstanderen i de 
fleste tilfælde udnytte 
og øge presset det vil sandsynligheden for at 
pådrage skaden Modstanderen vil i de fleste 
tilfælde udnytte og øge presset det vil udløse en 
skade.

Frakturen kunne i de fleste tilfælde behandles 
med konservativ behandling. Langt værre 
er konsekvenserne hvis man anskuer 
problematikken med den bio-psyko-sociale 
model, da det kan overskuelige sociale 
konsekvenser at være ham der brækkede armen 
i en armlægningskonkkurence. Studier  viser 
at det er op til 40% mere pinligt end at tisse i 
bukserne til en gymnasiefest.

Konklusionen er klar: Drik noget mere, og 
undlad at trække dig hvis du føler at du taber.

Et  studie i armlægning

Anders // MOK

Hvor ville vi være i dag 
uden værktøj? Homo sapiens ville nok for længst været spist af løver, 
hvis vi ikke havde opfundet køllen til at slå dem lige i fjæset med.  
Der er efterhånden ret meget værktøj at vælge imellem. MOK guider 
dig til at navigere rundt i værktøjsverdenen, så kan tage det seje 
mandlige valg, når du skal hænge lamper op. Du vil helst befinde dig 
i den øvre højre ende af skalaen.

MANDIGT 
VÆRKTØJ

ANDERS // MOK
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lsmagning 
- En Kasse Harboe

Enhver mand elsker en god øl, og især i det danske 
samfund spiller øl en afgørende rolle for vores 
velbefindende. Derfor har MOKs mænd sat sig for at 
give vores læsere et dybdegående indblik i ølmarkedet. 
Vi har anmeldt en kasse Harboe. 
Disclaimer: At læse denne artikel er lige så tungt, som det var at lave den.

1)
Er det en han? - Nej
Farve – Klar, gylden kraftig strågul
Skumniveau – Skuffende lavt
Duft – Ikke så kraftig, Urinalsten, Tysk autocitron
Smag – Let, frisk,  tung maltet sødme, En lille smule 
flad. Begrænset bitterhed.
Samlet – En fin smagsoplevelse for den økonomiske 
orienteret bruger. Etiketten er ærlig ift. “folkets øl”. 
“Premium” er måske at oversælge det. 

2)
Er det en han? - Nej
Farve – Fedtfingre fra forrige glas forringer 
indblikket. Smukke lyssilhuetter.  
Skumniveau – en lillefingernegl skum.
Duft – Metalliske noter træder mere frem. 
Acetone sødme. Æbleeddike. 
Smag – Frisk bitterhed. Ikke så meget sødme. 
Æblemost agtigt frugtighed. 
Samlet – Fungerer godt med saltchips. Tynd 
smagt, udfordrer ikke nok. 3)

Er det en han? - nej
Farve – Neutral hverken mere eller mindre klar. 
Andreas mener dog den at er mere uklar.
Skumniveau – Forøget skummethed.
Duft – Niels får en duft af flåede tomater, mens harsk 
smør dominerer de andres næser.
Smag -Mindre bitterhed muligvis udtrætning af 
smagsløg. Nummer smager utvivlsomt af koriander.
Samlet – Mere smag, mindre bitterhed gør for en god 
oplevelse.

4)
Er det en han? - Nej
Farve – Grønlig
Skumniveau – Ikke til niveau, men okay
Duft – Havrøget, tang 
Smag – Smager lidt af Dansk Pilsner
Samlet – En fornøjelig oplevelse hvor man 
tages tilbage til nostalgiske første kys og bræk 
i 1.g

5)
Er det en han? – Nej
Farve – gyldenbrunlig, solskin 
Skumniveau – Tilfredstillende, men forsvinder hurtigt. 
Duft – Bakkedal smørbart, duften af Dragsbæk i 
smørsæson. 
Smag – Karameliseret eftersmag. Men svag i smagen. 
Samlet – Aftagende smagsoplevelse.
6)
Er det en han? - Nej
Farve – Proteinuri
Skumniveau – Nefrotisk syndrom 
Duft – Øresund, Svensk letøl og stanniol. Folköl. 
Smag – Apollinaris med ølsmag. Øl-essens? 
Samlet - Den smager af ”ej jeg skulle jo bare have taget en 
sodavand”

7)
Er det en han? - Nej
Farve – Svær at visualisere 
Skumniveau – Lavt
Duft – Frisk duft af citrus og Vesterhavsost
Smag – Stor, fyldig bouquet med lidt syrlig eftersmag
Samlet – Den bedste øl ind til videre, det må komme fra flasken. 
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8)
Er det en han? - Ja
Farve – Grøn med nuancer af 21 fodboldspillere, 
hvoraf 10 græder og 11 fører med 4 mål.
Skumniveau – Slattent men acceptabelt
Duft – Kanel blandet med friskklippet græs
Smag – Den smager i hvert fald ikke af 
harboe. Måske DP eller varm Kings. 
Samlet – Spiller godt sammen med Lyft Ice-
cool
9)
Er det en han? – Nej, men champagnelyd
Farve – Lidt mere plumret som det pis man 
også har skidt i
Skumniveau - Ligner lidt en bakteriekultur 
fra mikrobio
Duft - Ingenting
Smag – Dejlig kølig og glider ned, men der er 
begyndende svælgrefleks
Samlet – Stadig en kæmpe fornøjelse

10)
Er det en han? - Nej
Farve - Slatten
Skumniveau – Ligeså lavt som det 
ene fodboldsholds niveau
Duft - Frygt
Smag – Manglende respekt for 
ordensmagten
Samlet – Det var én af de svære at 
sluge…

11)
Er det en han? - nej
Farve – Fedtet, billig 
håndsæbefarve
Skumniveau - Flad
Duft – Klorofyl og igen lidt mere 
af den billige håndsæbe 
Smag – Den er fin. 
Samlet – Overordnet en fin øl til 
prisen. 

12)
Er det en han? - Nej
Farve – Det ligner lidt det døde hav
Skumniveau – Altså bliver det 
nogensinde godt
Duft – Kaffe og klorvand
Smag - Ferskvand
Samlet – En finurlig oplevelse

13)
Er det en han? – nej
Farve – Produktiv hoste
Skumniveau - eGFR < 60
Duft – Kold Sauna eller omklædningsrum 
som ikke er gjort rent længe
Smag – Diabetisk fodsår
Samlet – I.a

14)
Er det en han? - nej
Farve – Helvedes afgrund, syrebad
Skumniveau – Klattet sæd
Duft – Urinal på klamydiaslottet 
en onsdag nat ... Dengang man 
måtte
Smag – Smag og duft er 
identiske 
Samlet – En helt igennem dårlig 
oplevelse, men maskeret af 
alkoholens virkning

15)
Er det en han? - Nej
Farve – Fine gardiner
Skumniveau – Ligner en skildpadde 
på land, langsom og uden den store 
effekt
Duft – Lugtesansen begynder at 
svigte. Lugter lidt af intimsæbe
Smag – Lime, kumquat, 
latexhandsker, typer 4 allergi.
Samlet – Vil ikke anbefale til en ven

16)
Er det en han? – Niksen 
Farve – Der er begyndt at tegne sig en tendens
Skumniveau – Det er nærmest som den ikke 
prøver
Duft – Enten har vi corona eller også har 
alkohol en uventet virkning på lugtesansen
Smag – Fækulent opkast
Samlet – Det er begyndt at blive hårdt.

17)
Er det en han? - Nej
Farve – En god middelmådig 
skinnende gul
S k u m n i v e a u  –  S t æ r k t 
tilfredsstillende
Duft – Mandesved, mandekamp, 
mand
Smag – Mand 
Samlet - Ja, så okay

18)
Er det en han? - Nej
Farve – Maskeret 
Skumniveau – Nej bare nej
Duft – Aaah den dejlige lugt af glas
Smag – Fucking fremragende
Samlet – En helskindet god oplevelse

19)
Er det en han? - Nej
Farve – Nu virker den lysere. Klar og gul som 
en sommermark.
Skumniveau – Skum på Harboe er en løgn
Duft – Duft af de chips, der ligger og opløses 
i bunden af glasset.
Smag - Ingenting
Samlet – Frisktttt

20)
Er det en han? Næ
Farve – Som det pureste naziguld
Skumniveau – Fairly fizzling
Duft – Sursødsovs bare som øl
Smag - Føj
Samlet - 2/621)

Er det en han? Pas, den blev serveret 
Farve - Let morgenurin 
Skumniveau – Ikke farligt
Smag – let kvalm, mest gylp
Samlet – Tror jeg kan smage den 
næste bedre. 

22)
Er det en han? - Måske
Farve - Lys
Skumniveau - Samlet lav
Duft - Den dufter som en frisk ung 
dame
Smag - Himmelsk
Samlet  -  Den bedste  øl  jeg 
nogensinde har smagt

23)
Er det en han? - Nej, det var det ikke
Farve - Mukøs
Skumniveau - Are you fucking kidding me
Duft - Fugtig hud
Smag - Daggamle underbukser
Samlet - Dette er en fin øl

24)
Er det en han? - Neeej
Farve - Lædergul
Skumniveau - Et nederlag 
Duft - mel
Smag - Hård skuffelse.
Samlet - øvoplevelse

25)
Er det en han? - Nope
Farve – Stråglinsende. 
Skumniveau – Fremragende skum, perfekt balance.  
Duft – Friskbagt brød, og uskyldig sødme, Jomfrulig tymian og rosmarin. 
Smag – Som når man vågner og kan smage sin mund lidt for meget. Let vinøst 
lethed med en nuance plastik og fortabte følelse. Åbenbart også umodne 
clementimer.  Samlet – Vi vil gerne hjem…

Hvordan endte vi på 25 øl i en 24-ølkasse? Ingen ved det.
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Søens folk  Søens folk  - kurs mod fjerne kusser - kurs mod fjerne kusser 

Søens folk har altid været mænd.  Dronningen sender ofte en ekstra hilsen til alle os mænd Søens folk har altid været mænd.  Dronningen sender ofte en ekstra hilsen til alle os mænd 
i hendes nytårstaler. Tak for det. Ligesom kongehuset, står den maskuline historie, ikke i hendes nytårstaler. Tak for det. Ligesom kongehuset, står den maskuline historie, ikke 
nødvendigvis for det bedste, men sådan er det. Ting ændrer sig med tiden, jovist. Det nødvendigvis for det bedste, men sådan er det. Ting ændrer sig med tiden, jovist. Det 
meste bliver gradvis forandret mod noget mere og fuldkomment. meste bliver gradvis forandret mod noget mere og fuldkomment. 
Vi mænd er ligesom en småslatten ærteplante. Hvis den aldrig kommer ud i solen, på havet Vi mænd er ligesom en småslatten ærteplante. Hvis den aldrig kommer ud i solen, på havet 
og får luften, kommer den aldrig til at blomstre og give frugt. Dyrkningen og processen og får luften, kommer den aldrig til at blomstre og give frugt. Dyrkningen og processen 
er nødvendig for processen. er nødvendig for processen. 
DERFOR tog mændene på MOK på havet som søens folk, fik en smag på alle de maskuline DERFOR tog mændene på MOK på havet som søens folk, fik en smag på alle de maskuline 
overforbrug (misbrug) og poesi. overforbrug (misbrug) og poesi. 
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På havet er vi friPå havet er vi fri
På havet er der vand imellemPå havet er der vand imellem
På havet kan vi ånde På havet kan vi ånde 

På havet kan vi slippe fantasien løsPå havet kan vi slippe fantasien løs
Bryde bølger, ubehag og livet Bryde bølger, ubehag og livet 
SLAP AF, sejl og drik 100 bajer’SLAP AF, sejl og drik 100 bajer’
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VIND EN RIGTIG RIGTIG STOR BOG!

P r æ m i e n  e r 
s p o n s o r e r e t  a f 
FADL’s forlag

Synes du også det er træls at man skal købe 
nye bøger hvert semester? Så skal man se 
hvad de andre læser i, og bruge mange 
penge på bøger. Penge du kunne bruge 
på at oddse eller gå i byen for i stedet! 
Hvis du kan nikke genkendende til overstående, 
så er her en bog for dig! FADLs nye M’bog (M 
for mand) som du kan bruge på sjette, syvende, 
ottende, niende og tolvte semester! Det er 
dejligt nemt!
Alt du skal gøre er at sende et billede til 
mok@mok.dk af dit brysthår (m/k), og så 
trækker vi en vinder af den helt nye 3. udgave 
af FADL’s Medicin. Vi trækker lod mellem den 
med hhv. mest og mindst brysthår. 
Taberen får en royal classic. 
 

Sådan organiserer du dine filer mandigt!
Eksempel 1) - Mappesortering i vigtigst/ikke-vigtigst

Eksempel 2) - Hold styr på desktoppen

Eksempel 4) - Navngiv mapperne så du kan huske, 
         hvad der er i

Eksempel 3) - Sørg for aldrig at tage en backup

ADVARSEL!

Yes No

Er du sikker på at du vil 
fortsætte uden at tage en 
backup?

Eksempel 5) - Altid ha’ shortcuts til dine 
   fedeste vidoer og hjemmesider

Som enhver 
moderne 
mand har du 
en computer. 
Ligesom livet 
har den brug 

for organisering for 
at sikre, at du kan 
finde rundt i det du 
har brug for og ikke 
mister vigtige ting 
for dit daglige virke som 
mand. 

MOK har lagt hovederne 
i blød og har her 
sammenfattet 5 gode 
råd/eksempler på 
hvordan du kan sikre dig, 
at du har har styr på din 
computerorganisering.

Af Andreas // MOK-red.
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DARWIN AWARDSDARWIN AWARDSBEST OF

Denne uges blad er en hyldest til det mandlige og det maskuline. Mænd er gode til mange ting. En 
af de ting mænd kan, er at finde på kreative og innovative måder at komme til skade på. Netop dén 
færdighed bliver hvert år fremhævet af Darwin Awards, som anerkender individer, som har bidraget 
til den menneskelige evolution ved at fjerne sig selv fra den kollektive gen-pool. Det vil sige, individer 
der dør eller bliver sterile gennem sine egne handlinger. Et studie i British Medical Journal fra 2014 
viste at imponerende 88,7% af alle Darwin Awards-vinderne mellem 1995 og 2014 var – you guessed it 
– mænd. Her bringer vi nogle af vores favoritter gennem årene. Nogle vil mene at det er en lidt makaber 
pris, men den er altså også ret sjov. 

Næste award er fra 1997. 
Wayne Roth fra Pennsylvania 
var sammen med sin ven 
Roger og Rogers kæledyr, en 
meget sød kobraslange. Wayne 
bøjede sig ned i glasburet for 
at løfte slangen op og blev 
bidt med det samme, hvorpå 
han erklærede at “Jeg behøver 
da ikke tage på hospitalet, 
jeg er en mand! Det skal nok 
gå over”. Venneparret tog i 
stedet for på bar, hvor Wayne 
blærede sig meget over for 
de andre gæster omkring 
hans slangebid. Det viste sig 
så at kobraslangens gift er 
langsomtvirkende toxisk på 
CNS, og Wayne døde en time 
senere. What a man.

David Monk, 46, var på skiferie i 2008 i Sauze D’Ouix i 
Italien, et område som er kendt for sit levende natteliv, 
sammen med nogle gode venner. Vennegruppen var 
i godt humør en aften efter et par øl i kroppen, hvor 
de besluttede sig for at stjæle en orange skummadras 
som  beklædte metalhegnet i bunden af pisten. Den 
kunne man jo bruge som en slæde! De slæbte den 
op af pisten, hoppede op på madrassen og kastede 
sig ned af bakken igen. De fik hurtigt farten op 
og få sekunder senere ramte de ind i netop det 
samme metalhegn, som nu desværre manglede den 
beskyttende skummadras. David døde på stedet men 
fik til gengæld en plads i Darwin Awards. 

Endnu en skarp kniv i skuffen var den irakiske 

terrorist Khay Rahnajet, som i 2000 besluttede at 

sende ud en brevbombe. Han glemte dog lige en 

lille vigtig detalje: han fik ikke sat nok frimærker 

på kuverten. Konsekvensen var at brevet blev 

sendt tilbage til afsenderen. Brevet var en lykkelig 

overraskelse for Khay som ikke vandt til at få 

breve, og han rev brevet op med det samme. En flot 

afslutning på Khays karriere som terrorist.

Garry Hoy var en succesfuld advokat med kontor 

i en skyskraber i Toronto. Garry kunne godt lide 

at fortælle sine venner om bygningens fantastiske 

“unbreakable” vinduer. En dag fik han idéen at 

demonstrere over for sine kollegaer hvor gode 

vinduerne var. Han løb ind i et af vinduerne med fuld 

fart, hvorefter vinduet gik i stykker og manden faldt 

24 etager ned på jorden. Ikke unbreakable, men til 

gengæld Garry-breakable!

• Reproduktion 

ude af gen-poolen (død eller steril)

• Fortræffelighed 

vise evne til forbavsende fejlvurderinger

• Selv-selektion 

skal lede til egen undergang

• Modenhed 

børn er eksluderede

• Sandhed 

begivenheden skal være sand

Darwin Awards Regler
Vindere skal opfylde følgende kriterier:

Albin /MOK-red.
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Name:                                          

1

2 3 4

5

6

7

8

9

Down

1. Stramt preputium
3. Udsat område (hos mandige mænd)
4. Test for (oftest) mandlig synsdefekt
8. Anbefalet maksimale antal ugentlige genstande for 
rigtige mænd

Across

2. Hos mandige kvinder
5. Mandig peroral eliksir
6. Forpint mand
7. Kvindelige mandlige bryster
8. For mandige mænd med hårtab
9. Forstørret (hos mandige mænd)

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

ET KRYDSORD FOR MÆND

LODRETVANDRET

af Albin /MOK-red.


