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PUFF er en studenterforening, hvis formål er at motivere til 
og forbedre vilkårene for medicinsk studenterforskning. 
Vi er en studentergruppe dannet og bestående af 
studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
på Københavns Universitet med interesse for forskning. 
Vi afholder arrangementer og kurser, som er relevante 
for studerende, som overvejer eller som allerede er i 
gang med studenterforskning.
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Dette er et spørgsmål, som har naget mig lige siden ”Anatomiske Demonstrationer” på 1. semester. Dengang var mit holds 
studenterunderviser så sød at pege på det område, hvor Brocas område gerne skulle være hos de fleste højrehåndede. 

Så hvor er det?!
Den sidder nok på venstre hemisfære foran Gyrus Precentralis. Lige DÈR
End of Story! 

Men hov, vent… det gør den faktisk kun hos næsten alle højrehåndede og en del 
venstrehåndede. Ifølge undersøgelser (heriblandt foretage af Springer & Deutsch samt 
Damasio & Damasio) er Brocas område placeret på venstre hemisfære hos ca. 95 % af alle 
højrehåndede.  Undersøgelserne giver dog forskellige resultater, når det kommer til hvor 
mange venstrehåndede, der har Brocas område placeret på venstre hemisfære. Her er det 
alt mellem 15-70%, som har Brocas område på venstre hemisfære. 

Hvad med resten spørger du nok?  (ellers skal jeg nok spørge for dig). 
De resterende 30-85% venstrehåndede har enten Brocas område placeret på højre side eller også varetager begge hemisfærer 
sprogfunktionen. Selvom mange venstrehåndede ligesom højrehåndede har en dominerende hemisfære, så er har nogle 
venstrehåndede en i mindre grad dominerende hemisfære. Altså vil nogle venstrehåndede i højere grad benytte begge hemisfærer selv 
når de udfører en handling, hvilket kan gøre det svært at lokalisere sprogcenterets beliggenhed vha. scanningsmetoder. Der vil ofte 
ses en mere varieret, udforudsigelig og diffus hjerneaktivitet.  Dette tyder på at hjernen har en større plasticitet hos venstrehåndede. 

Og de ambidekstrale… Hvad gør deres hjerner? 
Da du læste min anekdote om ”Anatomiske Demonstrationer”, studsede du måske over, at spørgsmålet om placeringen af Brocas 

område havde naget siden 1. semester, når nu mit holds studenterunderviser rent 
faktisk havde peget på det?
(Hvis ikke du studsede over det, så er det ikke for sent. Du tager dig bare 2 minutter. Selv 
tak!)

Det skyldes… surprise surprise… at jeg er ambidekstral. Her kunne man måske være 
fristet til at tænke, at jeg ingen dominant hemisfære har – eller i hvert fald har en i 
mindre grad dominerende hemisfære. Det er i hvert fald hverken rigtigt eller forkert. 
Statistikken for ambidekstrale minder om den for venstrehåndede.

Der er dog et liiiille benspænd for os, der forsøger at finde vores Brocas område: Det 
kan i nogle tilfælde være svært at bestemme en persons ”håndethed”, da højre- og 
venstrehåndede sagtens kan bruge deres ikke-dominante hånd til en lang række 

opgaver. Særligt venstrehåndede er tilbøjelige til dette grundet deres hjernes større plasticitet. Venstrehåndede vil derfor ofte 
klassificeres som venstrehåndede i én undersøgelse og som ambidekstrale i en anden. Sagt med andre ord så er det kun et skøn 
at vurdere din håndethed ud fra den hånd, du skriver med. 

Så hvor sidder mit ”ambidekstrale” Brocas område så henne?!
Mit Brocas område sidder med stor sandsynlighed på venstre hemisfære foran Gyrus Precentralis. Lige DÈR
(Eller også gør det ikke)
End of Story! 

Af: Gabriela (Mintu)/ MOK-Red.

Hvor er mit Brocas område?
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Svær overvægt og hjertekarsygdom – 
begynder det hele i barndommen? 
Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 1. februar 2021.
Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt, 
der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn og unge med 
svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling. 
  
Forskningsgruppen holder til på Panum, hvor du vil få egen kontorplads, og ser patienter på 
Holbæk Sygehus 2 dage om ugen. Vi er pt. 3 forskningsårsstuderende og 1 phd-studerende, 
som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem Enheden for 
Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og hjertekar-forskere fra 
Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Arbejdet. I samarbejde med 2 andre forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for 
koordinering med børn og forældre, samt en stor del af de kliniske undersøgelser. Derudover 
vil du få dit eget selvstændige artikel-projekt og lære både ”scientific writing” og statistik. 
Vi har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og gåpåmod. På den 
måde kan vi bedst muligt sikre dig et lærerigt år med et stort udbytte. Samtidig bliver du 
en del af en dynamisk og social forskningsgruppe og får erfaring med klinisk forskning og 
patientkontakt.

Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse: 1. feb. – et halvt til et helt år frem. Vi prioriterer ansøgere, der kan blive et helt år. 

Vi forventer af dig
Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester
Du er engageret, selvstændig og udadvendt 
Du kan lide at arbejde med mennesker

Vi tilbyder
En spændende introduktion til klinisk forskning inden for kardiologi og børneovervægt
En dynamisk og social forskningsgruppe, hvor der altid er plads til fyraftensøl og kage
Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
Bachelor/kandidatopgave samt forfatterskab på mindst én artikel

Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers 
motivation + CV senest mandag d. 6. nov. til Morten AV Lund, 
læge og ph.d.-studerende
morten.lund@sund.ku.dk

Center for Perioperativ Optimering (CPO) 
søger medicinstuderende til forskning til 
start den 1. februar 2021
Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du 
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i 
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO udarbejder især systematiske litteraturstudier, registerforskningsprojekter, kliniske 
forskningsprojekter samt forskningsstudier i Cochrane reviews og vil emnemæssigt bevæge 
sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnets projekterne er planlagte, men der 
vil være en stor grad af medindflydelse. Du vil som forskningsårsstuderende få tilknyttet 
et vejlederteam, der dagligt sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper 
med problemer, der måtte opstå undervejs. 
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år.

Vi tilbyder den forskningsårsstuderende: 
- Grundig introduktion til og oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i 
maj 2021
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet af 
ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren: 
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
- Er struktureret, dedikeret og flittig 
- Har interesse i at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
- Er medicinstuderende på kandidatdelen
Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. 
Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige 
via SSORG-netværket. I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. 
Vi har stor erfaring i at hjælpe forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget 
forskningsemne til en paragraf 15 ph.d. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@gmail.com inden: 
16. november 2020 

Herefter afholdes samtaler i uge 47 efter nærmere aftale.

Yderligere information: 
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
Siv Fonnes, læge, postdoc (siv.fonnes@gmail.com)

Hjertemedicinsk Afdeling Rigshospitalet 
søger forskningsårsstuderende 
Vi er en udviklende forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Afdeling, Rigshospitalet, med 
fokus på optimering af behandling af hjertesygdomme (hjerterytmeforstyrrelser) med 
ny teknologi og avanceret data-analyse.til et fuldt finansieret projekt om ”Optimering af 
behandling af hjertesygdomme (hjerterytmeforstyrrelser) med ny teknologi / machine-
learning”.
Vi søger en engageret medicinstuderende med interesse for kardiologi til et 
selvstændigt epidemiologisk projekt indenfor invasiv behandling af hjertesygdomme / 
hjerterytmefortyrrelse, herunder dataanalyse med machine learning.  

Du vil under dit forskningsår blive introduceret til den praktiske del af videnskabelig 
forskning, hvor du vil få opbygget kompetencer inden for dataindsamling, machine learning, 
statistisk programmering, videnskabelig skrivning og præsentation af forskningsresultater 
og vil samarbejde med andre studerende fra CBS/DTU og kliniske læger/ph.d.-studerende. 
Vi tilbyder: 
En hverdag i en veldrevet forskningsenhed med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-
studerende og postdocs fra Danmark og udland. 
Ansættelse som lønnet forskningsårsstuderende (10.000 kr/måned) i minimum 6 måneder 
og op til 12 måneder 
Mulighed for førsteforfatterskab på en videnskabelig artikel, som evt. kan bruges som din 
kandidatopgave samt mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland.
Minimum to forskningsmøder om måneden, og du vil altid have mulighed for at få individuel 
vejledning af dine vejledere.

Ved interesse, så send kort motiveret ansøgning, CV og kopi af hidtidige opnåede 
eksamenskarakterer til anna.foged.thomsen@regionh.dk. Du er også meget velkommen til at 
kontakte mig på mobil (61 60 41 33). Ansøgningsfrist – jo før jo bedre, samtaler holdes i uge 
45. Vi forventer opstart af projektet i vinter 2020, men er fleksible i forhold til starttidspunkt. 
Med venlig hilsen

Peter Karl Jacobsen     Anna Foged Thomsen
Overlæge, dr. med    Læge, Klinisk Assistent
Hjertemedicinsk Afdeling 2142   Hjertemedicinsk Afdeling 2142 
Rigshospitalet    Rigshospitalet

Kan et ketogent kosttilskud reducere 
alkoholabstinenser hos mennesker med 
alkoholafhængighed?

Vi er i øjeblikket i færd med et klinisk studie, der undersøger om et keton-kosttilskud 
kan reducere alkoholabstinenser. Vi har brug for en medicinstuderende, der har lyst til at 
hjælpe mig med at udføre projektet. 

Du kender måske til ketogene diæter, og hvordan de eksempelvis indgår i behandling 
af børn med epilepsi. Nyere studier med vores samarbejdspartner fra USA har vist, at 
mennesker med alkoholafhængighed synes at omsætte alkohols nedbrydningsprodukt 
acetat i stedet for glukose. Når disse mennesker forsøger at kvitte alkoholen, frarøves 
hjernen således sin energikilde, hvilket kan være medvirkende til at udvikle abstinenser. 
Vores hypotese er derfor, at ketoner, som biokemisk ligner acetat, kan bedre overgangen 
og derved sørge for færre abstinenser og færre tilbagefald.

Din fornemmeste rolle består i at inkludere patienter på lige fod med mig. Derfor skal du 
have flair og interesse for at tale med patienter. Interesse for afhængighed, alkoholfysio-
logi og psykiatri er selvfølgelig kærkommen.

Du vil få dybdegående indblik i klinisk forskning med patienter. Opgaverne vil være 
forskelligartede. Du skal rekruttere patienter, vurdere somatik og psykopatologi, tage 
blodprøver, udføre MR-hjerneskanninger og løbende følge patienterne med samtaler og 
forskellige målinger. Jeg vil personligt lære dig op og supervisere dig, så du er tryg ved 
opgaverne.

Vores forskningsgruppe består af flere ph.d.-studerende samt medicinstuderende med 
hver deres forskningsprojekter. Afdelingen tilbyder ugentlige foredrag om ny forsknings-
data. Jeg har selv tidligere været medicinstuderende i gruppen i 1 år og nydt meget godt 
af det. Vi sætter pris på at have et socialt og lærerigt miljø med rig mulighed for sparring 
og diskussion af kliniske som etiske udfordringer på tværs af projekterne. Gruppen er 
ledet af professor Anders Fink-Jensen.

Stillingen er oplagt til dig, som ønsker forskningsperspektivet på 11. semester, da du 
sideløbende kan få dit eget projekt til kandidatopgave og vejledning til dette. Desuden 
vil din indsats på projektet berettige dig til medforfatterskaber på publikationer, der 
udgår fra projektet.

Stillingen er pr. 1. februar 2021 og kræver fuldtids beskæftigelse i 12 måneder. Hvor: 
psykiatrisk afdeling, Rigshospitalet og alkoholambulatorierne Novavi. Løn: Vi søger et 
skolarstipendie til dig (fonden har ansøgningsfrist 20. november, hvor dit CV skal vedlæg-
ges) Ansøgningsfrist d. 15. november 

Skriv en kort motiveret ansøgning, så vi får et indtryk af dig. Vedlæg et kort CV (max 1 
A4-side). Vi indkalder løbende til samtale.

Ansøgning og CV kan sendes til mig på mail marco.moeller.04@regionh.dk

Med venlig hilsen

Marco Møller, Læge, klinisk assistent ,Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet
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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 Forsk-
ningsfond. Projektet har til formål at afklare, om man kan forstærke den antidepressive 
effekt af vanlig depressionsbehandling ved at anvende dynamisk lys installeret på patien-
ternes 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 de-
pression 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 Depres-
sion (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 klini-
ske 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 medforfat-
ter 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.

PMS - Masterclass - Psykodynamisk 
Psykoterapi
Online oplæg pga. Corona
Så er det tid til endnu et af PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderendes famøse 
masterclasses! Denne gang handler det om Psykodynamisk psykoterapi, og i den anledning 
har vi inviteret Bent Rosenbaum overlæge, PCK/Psykoterapeutisk Klinik, til at kommer og 
undervise os.
Psykoterapien havde sit udspring fra vores alle sammens Freud, og er en disciplin som 
er omgærdet af meget mystik. Mange tror måske det ikke engang bruges til behandling 
længere i dag. Dette er dog slet ikke sandt, og der findes mange skoler for psykoterapi 
der bliver brugt i forbindelse med behandlingsforløb i dag med rigtig fine resultater. 
Psykoterapien har dog ændret sig fuldstændigt fra Freud og frem til nu, hvorfor vi i 
PMS synes det kunne være lidt mere interessant at høre om hvad det går ud på i dag. 

Vi ville så gerne invitere jer på kage og real life workshop/masterclass med Bent, men 
fordi Corona, bliver det på zoom. Vi laver ikke deltagerbegrænsning denne gang og alle 
medicinstuderende er meget velkomne til at deltage. Masterclassen foregår onsdag d. 11 
november kl. 16.00-18.00 med forbehold for ændringer i tidspunktet. Det er gratis, og der 
vil være mulighed for at stille spørgsmål og snakke med Bent undervejs.
***ZOOM link: https://ucph-ku.zoom.us/j/65491875929

Find begivenheden på vores FB gruppe og tryk ”deltag”, så 
I kan følge med i nyheder og evt. ændringer: https://www.
facebook.com/groups/26825007509

Så er det på torsdag at SØNHKS holder 
Generalforsamling & Månedsmøde!
Er du interesseret i Øre, Næse og Hals sygdomme eller har du bare lyst til at vide mere - så 
kom med til generalforsamling og månedsmøde i SØNHKS (Studerendes Øre-Næse-Hals 
Kirurgiske Selskab). Der er mulighed for at stille op til en bestyrelsespost og alle kan være 
med uanset dit semestertrin. Ved generalforsamlingen vælges formanden, næstformanden, 
kassereren, op til 5 bestyrelsesmedlemmer, et ubegrænset antal bestyrelses suppleanter 
og en kritisk revisor. 
Mødet afholdes i SØNHKS gruppelokale i Studenter Huset ved Panum den 5/11 kl. 16:30. 
Efterfølgende vil der være månedsmøde. 
Find os på vores facebook side SØNHKS og deltag i vores event. Så ved vi hvor mange vi 
bliver, så vi kan holde afstanden. 
Link til event: https://www.facebook.com/
events/798559870686892

Vi glæder os til at se jer.
Bedste hilsener 
SØNHKS bestyrelsen

Er du glad for film og litteratur, på vej til 
5.sem kandidat (11.sem) i foråret 2021, 
og skal til at vælge valgfrit kursus? (5 
ECTS)
Så er kurset i emnet: 
”Etiske dilemmaer indenfor medicin – Lægens rolle belyst med film og litteratur”
måske lige noget for dig? 

Kurset har været afholdt hvert semester de seneste 3 år, og kører aktuelt med fysisk 
fremmøde (og live-streames).

Undervisere på kurset er 
Filminstruktør og læge Nils Malmros, Århus, Forfatter Karen Fastrup, København
Hospitalspræst Christian Busch (RH), Lektor i filmvidenskab Johannes Riis (KU), Professor 
i litteraturvidenskab Lasse Horne Kjældgaard (RUC), Professor i aldringsforskning, 
læge Kaare Christensen (SDU), Professor i filosofi og læge Klemmens Kappel (KU), 
Adjunkt i litteraturvidenskab Anders Juhl Langscheidel Rasmussen (SDU), Professor i 
infektionsmedicin Morten Sodemann (SDU)
Professor i pædiatri Gorm Greisen (RH), Professor i palliativ medicin Mogens Grønvold 
(Bispebjerg), Professor i psykiatri Anders Fink Jensen (RH), Professor i neurologi Gunhild 
Waldemar (RH), Centerchef, overlæge Jannik Brennum (neurokirurgi, RH), Overlæge Lise 
Møller (gyn-obs, DADL), Lektor Anja Jensen (folkesundhedsvidenskab, KU), Reservelæge 
Jonas Lunen, Kursusreservelæge og PhD stud Camilla Fjord Thomsen (RH/Glostrup), 
Professor i idrætsmedicin Michael Kjær (Bispebjerg)

Medicinsk etiske emner vil blive belyst via læsning af skønlitteratur og via visninger fra film. 
Kurset vil byde på indlæg fra såvel lægelige eksperter som fra andre faggrupper med indsigt 
i film, litteratur eller etik. Aftenerne vil typisk indledes med litteratur diskussion og studenter 
diskussion af konkrete etiske dilemmaer, efterfulgt af et foredrag om aftenens emne og 
derefter en visning af film/filmklip samt diskussion af denne. Vi fokuserer på følgende emner: 
Rollen som læge – hvornår skal man handle/ikke-handle som læge? De svære samtaler.
Valg af diagnostik og behandling når man kender muligheder og bivirkninger
Døende patienter – de sidste dage. Aktiv dødshjælp ?
Organdonation og hjernedød, Kirurgiske indgreb – det svære valg 
Udsigelse af prognoser for sygdom – hvor meget skal der behandles? Den unge læge.
Skal man behandle blot fordi man kan? Kan man være for gammel til at få en behandling? 
Normalitet og psykisk sygdom – hvornår psykotisk og hvornår rask? At skrive om sygdom.
Neurodegeneration og identitetstab – hvornår taber man autonomi og handleevne?

Kurset afholdes over 8 aftener (altid Torsdage fra kl 16.15 til 21.00), og undervisning foregår 
i foråret 2021 på følgende 8 torsdage i det kommende semester:
11.februar (uge 6), 25.februar (uge 8), 11.marts (uge 10), 25.marts (uge 12), 8.april (uge 14), 
22.april (uge 16), 6.maj (uge 18) og 20.maj (uge 20)
Tilmelding er som for andre kurser ad de vanlige kanaler til fakultetet. 5 ECTS points. Ingen 
eksamen men mødepligt (80%)

Der benyttes grundbog af Harvard kirurgen Atul Gawande ”Being Mortal – Illness. Medicine, 
and what matters in the end” (dansk version: At være dødelig – om livsforlængelse og 
livskvalitet) og suppleres med flere skønlitterære anbefalinger og oplæsning, ligesom der 
anbefales film. Du vil forud for kurset få udsendt en detaljeret kursusplan. Har du yderligere 
spørgsmål så kontakt Professor Michael Kjær (michaelkjaer@sund.ku.dk) eller sekretær Else 
Pedersen (else.pedersen@regionh.dk) .

    A N N O N C E R

 B A S I S G R U P P E R   
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Case 6:
Du er underviser for en fjerde klasse i et lidt for varmt og tætpakket (meget lidt coronavenligt) lokale lige inden frokost. Inden du når at få organerne 
frem, får en af eleverne det dårligt, går i gulvet og er bevidstløs. Hvordan reagerer du?
a. Underviser videre - hun kommer nok til sig selv igen om lidt.
b. Begynder at græde og løber din vej - det må klasselæreren tage sig af
c. Afbryder undervisningen, tilser eleven og sørger for, at hun ligger med benene hævet og at hun trækker vejret. Ringer efter hjælp, hvis det bliver 
nødvendigt.

Case 1:
Du er KBU-læge i Bamsehospitalets akutmodtagelse og 
modtager en plysset patient, Kaninus. Patienten klager over 
mavesmerter, som har varet tre timer og opstod i forbindelse 
med en biograftur. Hvad er din 
arbejdsdiagnose ud fra følgende billeddiagnostik?

a. Appendicitis
b. Gastroenteritis
c. Slikmavepine

Case 2:
Du har vagt i akutbamselægebilen, da der kommer en 
melding om en patient, kattebamsen Mis, der under 
flyudspring havde en defekt faldskærm. Ved din objektive 
undersøgelse finder du smerter svt næsen, ellers ia. Hvad er 
din arbejdsdiagnose?

a. Multipel organtraume
b. Brækket næse
c. Død

Case 3:
Du nyder månedens eneste fridag fra dit travle bamselægejob med 
en tur på stranden. Lige som du når det et spændende sted i Bamses 
Billedbog hører du et oprevet “Hjælp! Jeg har brug for hjælp!” fra 
strandkanten. Du skynder dig til stedet og finder Bamsen Bjørn 
liggende i sandet. Bjørn er konfus, men forbipasserende informerer dig 
om, at Bjørn på sin svømmetur kom i karambolage med en haj. Ud fra 
billedet, hvad er din arbejdsdiagnose og hvad vil du gøre? 

a. Bjørn har det fint og GCS’er mindst 14, du nyder resten af din fridag
b. Bjørn skal syes, have en forbinding på og have et plaster med sit 
yndslingsmotiv
c. Du starter HLR 

Case 4:
Du er underviser på fordøjelsesposten og holder et sæt nyrer op 
og spørger børnene, hvad det er. En enageret tredjeklasseselevs 
hånd ryger i vejret og inden du når at spørge, siger han stolt “Det 
er lungerne!”. Hvad siger du?

a. “Nej, for helvede. Det er sgu da nyrerne, din møgunge.”
b. “Ja, præcis! Det er dem, der laver afføring!” (du er selv lidt i tvivl, 
du bladrer febrilsk i Holes mens næste barn svarer)
c. “Njaahhh, faktisk ikke helt, men godt bud. Det er et andet organ, 
som der også er to af. De her sidder noget længere nede og laver 
tis! Er der nogen, der ved, hvad det så kunne være?”

Case 5:
Du er underviser på “hos lægen” standen sammen med din makker. I 
skal vise, hvordan man tager en blodprøve, og du lægger arm til. Hvad 
gør du, når du bliver stukket?
a. Skriger “AV FOR HELVEDE!”
b. Smiler stort og siger “Det gjorde overhovedet ikke ondt! Hvis man 
synes det, så er man en tøsedreng”
c. Siger “Okay, av, det gjorde lidt ondt… det gør stadig lidt ondt… okay, 
nu gør det faktisk ikke ondt længere.”

Info om gruppen
Bamsehospitalet & Sund Krop er basisgruppe med fællesskab på tværs af semestertrin, hyggelige aftener og masser af kage. Samtidig har vi et fagligt fokus, 
laver frivilligt arbejde og giver mange vigtige kompetencer til det fremtidige arbejdsliv. 
Bamsehospitalet er tilbuddet til de yngste børn. Her vil vi gennem leg med barnets bamse på vores eget lille hospital komme ind på emner som hvorfor man 
bliver syg, hvordan man kan blive rask og hvad man kan gøre for at undersøge og helbrede.
I Sund Krop arbejder vi med kommunikation og formidling i børnehøjde. Vi underviser børn i 2.-5. klasse om kroppens forskellige organsystemer, og hvad der 
egentlig sker, når man er hos lægen. Vi benytter bl.a. modeller, plakater og dyreorganer, så børnene selv får syn for sagen, og mulighed for at opleve kroppen 
helt tæt på.
Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at deltage i vores månedsmøde, som afholdes fast den anden torsdag i hver måned. Næste møde kommer til 
at foregå online, find begivenheden på vores facebookgruppe ’Frivillig i Bamsehospitalet & Sund Krop’.
Præmie 
Vind et gavekort på 300 kr. til Academic Books og et studiekit. 
For at deltage i konkurrencen skal du sende dine svar til på quizzen til mailen: bamsehospitalet.kbh@gmail.com

DEN STORE BAMSELÆGEQUIZ
Har du det der skal til, for at klare mosten på bamsemedicinsk 
afdeling? Tag bamsehospitalets spritnye quiz, og se om du 
har en bamsemediciner i maven:
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3. udgaverne af Medicin og Kirurgi er udkom-
met, og derfor kan 2. udgaverne nu fåes til 
halv pris på www.fadlforlag.dk. 

Som FADL-medlem får du derudover altid 
25% rabat på FADL-bøger. 

Det betyder, at 2. udgaverne nu kan 
købe for kun 525 kr. stykket! 

Gælder så længe lager haves.

50% RABAT PÅ 2. UDGAVERNE 
AF MEDICIN OG KIRURGI 
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TING DU (IKKE) TØR GOOGLE 

Periodontitis er betegnelsen for en række inflammatoriske 
lidelser i tandkødet. Tidlige stadier af tilstanden kaldes 
gingivitis, hvor imod at fuldbåren periodontitis kendetegnes 
ved sygdomsprogression således at tandkødet frigives fra 
tandrødderne. Tænderne kan falde ud, og dårlig ånde er 

hyppigt, samt at selve kæbeknoglerne går til. 
Periodontitis skyldes hyppigst en ændret bakterieflora i 
munden og hyppigst forekommende er følgende bakterier: 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas 

gingivalis, Bacteroides forsythus and Eikenella corrodens.
Tilstanden inddeles i fire stadier, blandt andet baseret på tabt 
knoglemasse, tabte tænder og tilstedeværelsen af “hullet 

tandkød”. 
Til næste gang vil vi bede jer om at google den skrækvækkende 

medicinske behandlingsmåde:

Af: Alice // MOK.red
kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/
Periodontal_disease

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

LEECH THERAPY

Periodontitis

Nb. Dette er en hunds mund

Nb. Dette er et menneskes muund 

I alle de sociale og faglige bobler findes der mange forskellige personlighedstyper. Dog kan du være 
helt sikker på at der altid er én til stede. ‘Det gamle røvhul’ er en person alle kender eller har mødt. 

MOK vil i dag for den uinviede præsentere tre forskellige former for ‘det gamle røvhul’. 

En hyldest til gamle røvhuller

De har været til en halv kaffevagt nede i klubben, måske engang 
skænket en enkelt fadøl til en konfirmation. Alligevel går der 
ikke mere end 5 sekunder førend du får at vide at alt du gør er 
forkert, og du virkelig burde lytte til deres erfaring. De kommer 
med gode råd som: ”..sådan PLEJER jeg at gøre...”, ”...prøv at 
holde den sådan her i stedet.” og ”...sådan har vi altid gjort.”

”Det har vi prøvet før!”, ”...fordi sådan har vi altid gjort!” ”Okay, 
prøv h’er hvordan landet ligger.” Er det alt sammen sætninger du har 
hørt gerne råbt ud og afbrydende over for alle yngre, der snakkede 
i rummet. Du sidder måske til dit første månedsmøde i *indsæt 
generisk basisgruppe*og rækker hånden op med et forslag for første 
gang, og så BAM. Det gamle røvhul på 12. semester er der lynhurtigt 
for at dele ud af  deres store vidensbank.

På trods af  hvor meget vi elsker vores gamle røvhuller i diverse 
af  vores grupper, så er en stor del af  vores kliniske dagligdag 
og uddannelse bogstaveligt talt også gamle røvhuller. Og puha 
hvor kan der altså være meget patologi i forbindelse med sådant 
et aldrende røvhul. Så hermed et lille skud ud til alle de gamle 
røvhuller og det arbejde de bringer os. Husk det eneste grund 
til ikke at rektaleksplorere er kun, hvis patienten ikke har et anus 
eller lægen ikke har en finger.

Det nye gamle røvhul

Det klassiske gamle røvhul

Det ægte gamle røvhul
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Fjollet forskning - PTSLH hos diktatorer
I denne uges artikel har forskere fra Sverige og Australien 
undersøgt prævalensen af delvist behandlet supralabial 
hirsutisme (PTSLH), også kaldet moustache, hos diktatorer 
i forhold til hos ikke diktatoriske statschefer. Hirsutisme er 
et almindeligt kendetegn for hankønnet især sammenlignet 
med hunkønnet. Af kulturelle årsager er denne naturligt 
forekommende fænotype imidlertidig helt eller delvist 
behandlet, hvilket efterlader det supralabiale område 
enten tomt eller dækket af en varierende mængde hår. 
Sidstnævnte resulterer i en såkaldt moustache. 

Det er blevet foreslået, at en sådan delvis behandlet 
supralabial hirsutisme (PTSLH) er et karaktertræk for magt. 
Derfor bliver mænd, som undlader radikal behandling 
af supralabial hirsutisme, muligvis mere tiltrukket af 
stillinger med absolut magt. Alternativt kan mænd, som 
opnår absolutte magtfulde topstillinger, vælge at praktisere 
PTSLH. 

Man har i case-reports og i mange års typiske portrætteringer 
foreslået eller antydet, at PTSLH kan være en væsentlig 
indikator for efterfølgende diktatorisk adfærd (Figur 1). 
Forskerne forsøger i studiet at bekræfte dette videnskabeligt, 
da PTSLH i mange lande kunne være et faresignal til 
vælgere om, at man ikke skal stemme på mænd med 
PTSLH. Endvidere kan sådanne oplysninger også hjælpe 
unge aspiranter i det stærkt konkurrenceprægede erhverv, 
diktatorisk magtudøvelse, til at tilpasse de forventninger, 
offentligheden har, hvad angår image.  

I det retrospektive observationsstudie inkluderede man 139 
diktatorer samt kontrolgrupper bestående af 122 afgåede 
politiske ledere i samme land, 122 efterfølgende ledere, også 
i samme land, og 76 Nobels fredsprismodtagere. 

Blandt de 139 diktatorer var der 35 % fotodokumentation 
for PTSLH, mens dette ikke var tilfældet for 61% af de 

inkluderede. Blandt de 48 ikke-diktatoriske afgåede ledere 
havde 46% PTSLH. Blandt de 33 efterfølgende ledere havde 
30 % PTSLH. Endelig havde 31% af nobelfredsprismodtagere 
PTSLH. 

Studiet konkluderer altså, at de fleste diktatorer ikke 
havde PTSLH, og prævalensen af PTSLH blandt diktatorer 
ikke adskiller sig fra prævalensen blandt ikke-diktatoriske 
statschefer og kontrolpersoner. Dette taler imod den 
udbredte opfattelse af, at PTSLH er en indikator for en 
diktatorisk politisk karriere, og således kan vælgere overalt 
i verden rolig støtte politiske kandidater med PTSLH uden 
angst for at blive ofre for et diktatorisk system, og uden 
risiko for at befolkningens mortalitet øges, når de valgte 
kandidater overtager magten. 

Hvis man har lyst til at læse hele artiklen, findes den i 
Ugeskrift for Lægers arkiv. 
 
Lipcsey M, Eastwood G, Jones D, et al. Prævalens af delvis 
behandlet supralabial hirsutisme hos diktatorer. Ugeskr 
Læger 2012;174:3078-3081.

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

Figur 1. To diktatorer fra det 20. århundrede. 
Venstre: Joseph Stalin. Højre: Adolph Hitler.

Tusind tak for alle besvarelserne på 
sidste uges MOKSA. Vi har trukket 

lod og den heldige vinder blev:

AGNES       RIPARBELLI

...og held og lykke med KBU’erne.
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MOKOSKOPER
af Magic Myken

MOKs medie har taget dagstemperaturen i et kosmos fuld 
af energi, magi og slibrige detaljer om den kommende uge.
Læs de hæslige sandheder hvis du tør!

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du ser et godt tilbud på en brugt faldstamme, på dba. Du 
tager derud og det går op for dig, at der er ikke er plads 
i cykelkurven. Men hey, du er en mand af ord, og du har 
allerede forhandlet dig til et afslag, så du bruger en masse 
penge på vvs’ere der skiller den ad, og sætter den op i 
din lejlighed. Du mangler seriøst penge til at betale dit 
bankdepositum!

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du hører om Sigurd Barrets nyoplussede succes i det 
hollandske ecstasymiljø. Du forsøger at lave det næste 
store remix af børnesange. Hver gang du laver en banger 
finder du ud af, at den allerede er lavet. Du bliver tabt i 
en ond verden af Thomas Tog-dakkedak remixes, der er 
forfærdelige - men dog catchy!

Vædderen
20. marts - 19. april
Der er uro i kosmos, og vædderens skæbne kan ej læses 
bag stjernestormen.

Tyren
20. april - 20. maj
Du bliver inviteret til en facebook gruppe for alle børn af 
sæddoner #JP342. Du opdager at du har 872 halvsøskende 
på den anden side af verden. De er allesammen 
gudsbenåede med intellekt, udseende, og musikalske 
talenter. Du bliver smidt ud af gruppen fordi du ikke kan 
byde ind med noget.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Dit internet virker ikke. Du er desperat, du har prøvet 
alt, både at slukke og tænde og så videre. Du går ALL 
NATURAL og skærer ranvierske indsnørringer (ja, dem 
der på myelinskederne). Der går strøm igennem dig, og 
du mærker hele internettet strømme igennem dig i et 
splitsekund. Du får mentale ar for livet.

Krebsen 
21. juni - 21. juli
Fuck! Du har fået et rødt mærke på maven! Var det 
der i sidste uge? Har du ikke også haft lidt nattesved 
på det seneste?Du sender panisk et billede til dine 
medicinervenner der har haft derma. Du når at stå i badet 
og græde mens du tænker på alle dine spildte chancer, 
og sender beskeder til “the one that got a way”, inden 
du opdager at badet fik has på pletten. Du laver over de 
næste måneder en lille -men gradvist mindre - klat på det 
samme sted,og laver en kompliceret historie om din kamp 
mod hudkræft.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du skal coronateste dig igen efter 4 inkonklusive testsvar. 
Du tager chancen og tager alligevel til din komorbide 
tantes fødselsdag. Du er nervøs for at smitte de andre 
gæster, men frygter at de andre fatter mistanke om din 
mulige smitte hvis du tager for mange forbehold. Taktikken 
bliver i stedet at gramse demonstrativ meget i ALLE skåle 
med agurkestave, småkager og puster spyttende lysene 
ud på lagkagen, inden din tante når det.
Din 5. coronatest er desværre positiv, og du må melde 
afbud til din tantes begravelse. Du får skeptiske blikke.

Jomfruen. 
23. aug. - 22. sep.
Stram uge. Du skal betale et bankdepositum. Du ved ikke 
helt hvad det er, men din bankmand insisterer! Du starter 
med at overføre 1000 kr, men han vil have mer! Han viser 
meget lidt kompromisvillighed, og du forstår ikke hvordan 
man kan havne i den branche, hvis man ikke kan finde 
ud af at forhandle. Han fortæller at det ikke er sådan det 
fungerer. Du blokerer hans nummer, og nægter at bruge 
mere negativ energi på den sag.  

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Alting kan gå itu. Alting kan gå i tusind stykker. 
Også din computer med alle dine noter lige op til 
eksamen. Men hey, kaldte du nogen for en ven.  
Så er de der ikke nok ikke længere, fordi du bare har 
negligeret dem gennem de sidste år, da du havde for travlt 
med din fucking vigtige studie, i stedet for at være der for 
dem, da de havde brug for dig.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du har ønsket dig en hest hele dit liv, siden du kunne 
skrive din egen ønskeseddel. Til din seneste fødselsdag 
får du et sæt stigbøjler. Du har tidligere fået en bidsel, en 
saddel, cowboysko og træktov, men aldrig nogen hest... I 
en protest mod din onde familie trækker du i alt udstyret, 
og springer ud med din hestefetish.  Det blev din sidste 
familiefødselsdag med gæster.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du falder for en sesam-temptation. “The only way to  get rid 
of a temptation, is to yield with it”. Du slipper hæmningerne 
og lader dig forføre af de mystiske frø, der byder ind med 
noget orientalsk i dit liv. Du lader dem kilde din gane steder, 
hvor intet har kildet den før. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan. 
Du vågner op en dag som et gammelt røvhul. Du er 
pludselig ligeså nederen som de kondylomer i røven, der 
også er dukket op i løbet af natten. Du begynder at komme 
med nederen kommentarer, skuler af folk, manspreader 
demonstrativt, og resten af dit arbejdsliv bliver en lang 
nedtælling til din pension
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Du kender det: Du er på FADL-vagt eller i klinik og idet du tager en chiller ude på toilettet, så slår det dig 
hvor helt vildt godt lys der er. Du ser faktisk rigtig lækker ud i dag. Og hallo!? God røv i de scrubs. Du tager et 
snap og sender til vennerne – men lige inden du trykker send, gemmer du dit billede. Det er jo faktisk rigtig 
sejt at have lægetøj på og det billede kan altså godt bære at komme på Insta.

Din MOK-redaktion er præcis lige som dig. Ét af disse billeder er i ramme alvor uploadet til nettet mens 
resten ikke heeelt nåede gennem SoMe-nåleøjet. Kan du gætte hvilket, der er ægte? Skriv til mok@mok.dk 
og vær med i konkurrencen om Embryologi - et kompendium. Og husk lige at følge @medicinermok og alle 
redaktionsmedlemmerne på Insta for ægte indhold!

God Røv i de scrubs
Af: Mo og Sofie /MOK.red

mo_haslund Knoppers er okay hvis det er for at undgå hypoglykæmi 
på en travl OP-dag #kommendekirurg #hospital

post.huma höierdrengen

sof.pof Kaffe og akutkald #justanotherdayattheoffice 
#savinglives #nyklife #mokkamasteraliceherrl in  Første dag ude på hospital #studmed #hvidovre 

#lægetøjerrimeligcool #gynækologi #hospitaltoilet

post.huma Jeg valgte ikke lægelivet; Lægelivet valgte mig
 #selvstændig #levermitbedsteliv #health #amazing #skin höierdrengen Håndvask eller håndsprit? #decisionsdecisions 

#hospitaltoilet
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