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Kan du lave en forside, der er bedre end det her? Eller har 
du bare lyst til at have det som fuglen sammen med gode 

venner om mandagen? SÅ SØG MOK! 

Kvantitet

Kvalitet

Nonsens

Mandagsuduelighed
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Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 41 samt ugen efter påske.

Ansvarshavende redaktør:
Sofie Nellemann Kryger
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Sofie og Andreas

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

ONSDAG

MOK udkommer.
Sofie tager på den lukkede.

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Forsinket påskefrokost!
Vegetar-ambitionen brister. Du inhalerer McD.

SØNDAG

Skovtur! Skoven er fyldt med skovgudstjenester, 
så du vender hjem lidt helligere end da du tog 
hjemmefra. 

MANDAG

MOK deadline 12.00
Andreas skal til Næstved mod sin vilje.

TIRSDAG

Hele Danmark åbner op og alt bliver normalt.
I morgen skal vi hænge i centeret igen.

UGENS TIP:  DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Johan løber langsomt, hurtigt og så langsomt.
Du lægger bogen fra dig. 

MOK maler ved folk.
Jaaa! Freitag, fest og forsamlingsforbud. Wup.

Når du kommer til samtale på MOK-redaktionen.

Den virker bedst, hvis man 
tisser på den.
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De  klogeste dyr 
Chimpansen. Det er klart at disse rangerer højt på listerne 
over intelligens, for vi deler angiveligt næsten 99% af 
vores DNA med dem. Ikke at udnævne chimpanser som 
de klogeste dyr ville simpelthen bare være at trække vores 
egen troværdighed ned. Aldrig! 

Kraven. Der er lavet forsøg der har vist, at kraver kan løse 
opgaver som 8-årige børn ikke kan klare. Opgaverne 
afspejlede den rummelig forståelse - hvad skal 8-årige 
børn også med den alligevel. 

Blæksprutten. Om det skyldes deres alien-agtige udseende 
eller den ekstra shine der er kommet fra Netflix-serien: 
”My Octopus Teacher” vides ikke, men det er ikke til at 
komme udenom, at der er bred enighed 
om blæksprutten som værende et 
yderst intelligent dyr. 

Det grimmeste dyr 
Jo, du læste rigtigt. Ental. For lige 
præcis denne kategori kan internettet godt komme til 
enighed i. Og så kan man tænke at det er et stakkels dyr, 
men teknisk set er det dyret der vinder. For den skal ikke 
dele sin førsteplads med nogen. Hvis man alligevel er 
blandt de tre grimmeste, kan man lige så godt tage den 
hele vejen og gå hjem 
med guldet. 
Tillykke til “the blobfish”  - verdens grimmeste dyr.

Vi lever i en mangfoldig verden. Eller vi prøver. Der er plads til alle, og alle er gode nok. Alle er smukke på hver deres måde 
og alle er kloge på hver deres område. Ingen skal udskammes. Dette gælder selvfølgelig ikke dyrelivet. Dyr rangeres på 
alle tænkelige måder: Efter intelligens, skønhed, vægt, levetid, tophastighed, antal sexpartnere og mængden af fæces. 
Og sikkert en masse andet. I et forsøg på at finde ”vinderen” på disse forskellige rang-lister, blev det hurtigt klart, at de 
to førstnævnte kategorier har mange forskellige versioner af ranglister, da der simpelthen ikke kan skabes enighed. De 
er jo egentlig en meget smuk afspejling af vores eget blik på hinanden: Alle er smukke på hver deres måde og alle er 
kloge på hver deres måde. Og det gælder også den anden vej selvfølgelig. Der var dog nogle gengangere i toppen af 
listerne, som MOK har undersøgt nærmere. 

De dummeste dyr
Pandaen. Pandaer er dovne og dermed dumme. De har 
valgt at leve af bambus (læs: en pind uden næring) og er 
for dovne til at bolle. Deres livsstil bliver deres død. Det 
lyder ikke bekendt...                       

Tudsen.  Pandaen boller for lidt, og det ender med at blive 
dens udryddelse. Tudsen boller til gengæld for meget. 
Det er sådan set meget smart rent overlevelsesmæssigt. 
Bortset fra det ikke er huntudserne, de boller, men alt 
muligt andet de kommer i nærheden af. 

Kalkunen. Rygtet siger, at kalkunen kan drukne sig selv 
ved at kigge for længe op i himlen når det regner. Det 
vides ikke om det passer, men argumentet for kalkunens 
manglende intelligens skal selvfølgelig også centreres 
omkring dens sexuelle omgang. For det er påvist, at det 
eneste en han-kalkun skal bruge visuelt for at blive 
opstemt, er et kalkunhovede. Et afskåret, 
udtørret kalkunhoved på en pind, for 
at være mere præcis. 

De smukkeste dyr 
Tigeren. Den er pelset. Den er stor. Den er stærk. 

Sommerfuglen. Den er elegant. 
Den er farverig. Den er skrøbelig. 

Kolibrien. Den er lille. Den er 
fix. Den er hurtig. 
Der er lidt til enhver smag, 
så at sige.  

Alle dyr er smukke dyr. Også dig. 
Maria // MOK-red.
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Interesseret i Klinisk Forskning inden for Migræne
4 neurologi-interesserede medicinstuderende søges til 1-årigt forskningsår på Dansk 
Hovedpinecenter med start 1. august. 

Om stillingen 
Arbejdet består i at assistere til praktisk gennemførelse af et klinisk lægemiddel studie. 
Opgaverne vil bl.a. omfatte rekruttering forsøgsdeltagere, patientsamtaler, dataindtastning 
og praktisk gennemførelse af undersøgelser på forsøgsdeltagere med fx anlæggelse af PVK, 
blodprøvetagning, EKG, monitorering og registrering af puls og blodtryk
Du vil blive oplært grundigt i relevante undersøgelsesmetoder. 
Du vil således stifte bekendtskab og have rig mulighed for at opnå erfaring med klinisk 
forskning i et spændende, veletableret og drivkraftigt forskningsmiljø. 

Forskningsgruppen 
Ansættelsen er på Dansk Hovedpinecenter i gruppen for migræneforskning. Det er en 
veletableret og internationalt anerkendt forskningsgruppe med mange års erfaring forestået 
af professor Messoud Ashina. Der er et godt forskningsmiljø, hvor du vil arbejde sammen 
med en gruppe af dedikerede forskere, ph.d.- og medicinstuderende. 

Om dig 
Du er medicinstuderende og har bestået CNS 3. semester. Tidligere erfaring er ikke et krav. 
Vi forventer at du er engageret, og har lyst til at arbejde med klinisk forskning inden for 
migræne. Desuden forventes det at du har en omhyggelig og stabil arbejdsindstilling. 

Ansættelsesforhold 
Det drejer sig om et klinisk forskningsår, som er lønnet med et skolarstipendium på 
10.000kr/måned. 
Ansættelsen gælder i 12 måneder. Tiltrædelse 1. august med mulighed for ansættelse før.
Det forventes at det videnskabelige arbejde munder ud i en bachelor eller kandidat opgave 
men dette er ikke et krav. 
Den ansvarlige for studiet og primære kontakt for dig vil være Christopher Kjær Cullum, 
læge, phd studerende, som er ansat under professor Messoud Ashina. 
Ved interessere eller spørgsmål kan du kontakte Christopher Kjær Cullum. 

Ansøgning inkl. CV sendes på mail til: 
Christopher Kjær Cullum, læge, phd studerende 
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet – Glostrup 
Valdemar Hansens Vej 5, Indgang 1A 
2600 Glostrup 
Telefon: +45 38632713 
Emai l :  chr istopher.kjaer.cul lum@
regionh.dk Ansøgningsfrist 20. april 
2021. Samtaler forventes afholdt i ugen 
derefter.

Er du interesseret i pædiatri, og synes du at forsk-
ning i overvægt hos børn og unge er spændende?
Så vil et forskningsår i Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Holbæk Sygehus være 
noget for dig. 
Vi søger en forskningssårsstuderende til ansættelse med start 1. august 2021. 
Enheden for Børn og Unge med overvægt er en internationalt anerkendt behandlingsklinik 
for børn med overvægt, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende 
forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. 
Som forskningsårsstuderende vil du indgå i et tværfagligt team af bl.a. læger, sygeplejesker, 
bioanalytikere, studerende, forskningssekretærer og forskningsassistenter, som alle arbejder 
sammen om egne og fælles projekter. 
Det er derfor vigtigt at du:
• Er god til samarbejde
• Synes det er sjovt at have mange bolde i luften
• Er pligtopfyldende og imødekommende
• Er god til at kommunikere med børn
• Er i gang med, eller har afsluttet, en sundhedsvidenskabelig uddannelse. 

Som en del af Enheden for Børn og Unge på Holbæk Sygehus vil du blive oplært i 
blodprøvetagning og andre kliniske undersøgelser, og der er mulighed for at kombinere 
dit arbejde i Enheden med din bachelor- eller kandidatopgave. De daglige arbejdsopgaver 
vil primært foregå i Holbæk, mens andre arbejdsopgaver kan løses hjemmefra. 
Arbejdsopgaverne indebærer bl.a.:
• Kommunikation med børn og unge og deres forældre der deltager i 

forskningsprojekterne
• Blodprøvetagning og klinisk undersøgelse af forsøgsdeltagere
• Fondsansøgninger
• Diverse ad-hock opgaver

Løn: Stipendiat på 10.000 kr./mdr. 
Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning samt CV senest 15. maj 2021 til 
Projektsygeplejerske Mette Jakobsen på mdjk@regionsjaelland.dk. Samtaler forventes 
gennemført slut maj. 

Med venlig hilsen
Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor,
Forskningsleder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Overvægtige mænd søges til studie, som ønsker at 
undersøge om curcumin kan mindske insulinresist-
ensen når man behandler med prednisolon 
Er du en mand over 18 år med et body mass index (BMI) over 24,9 kg/m2 kunne du være en 
mulig deltager til et studie på afdelingen Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital, 
hvor vi har en lang tradition for forskning af høj kvalitet i sukkersyge og overvægt. 
Hvis du inkluderes i studiet under COVID-19 pandemien:
• Må du ikke være ryger
• Ikke have forhøjet blodtryk
• Du skal have BMI under 32.

Prednisolon er et hyppigt brugt lægemiddel, som kan forårsage en sukkersygelignende 
tilstand. Desuden er prednisolon og overvægt begge med til at øge risikoen for ophobning 
af fedt i leveren. Curcumin er et udtræk fra gurkemeje-roden og er et kosttilskud. Vi ønsker 
at undersøge om curcumin kan afhjælpe disse tilstande. 
Det praktiske: Projektet består af en helbredsundersøgelse (forundersøgelse) samt to 
længere forsøgsdage. Curcumin og prednisolon (eller placebo) indtages i 11 dage, og der 
forventes sparsomme bivirkninger til dette. Forsøget varer i alt 3-5 uger. Du vil undervejs få 
lavet glukosebelastningstests, hvor du skal indtage sukkerholdigt væske og herefter vil vi 
ved hjælp af blodprøver se hvordan din krop og dit blodsukker reagerer på dette, og hvis du 
har sukkersyge eller forstadie til det (præ-diabetes) vil det kunne ses i denne undersøgelse. 
Du vil også bl.a. få foretaget MR-scanning af leveren og måling af kroppens fedtindhold. 

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

til daglig 
• Ikke har et alkoholoverforbrug 

Du modtager en ulempegodtgørelse på 3.100 DKK (skattepligtig) og der er mulighed for 
transportgodtgørelse. 
Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden 

Hvis du er interesseret i at deltage eller har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Læge Pernille Høgh Hellmann, Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital, e-mail: 
pernille.hoegh.hellmann@regionh.dk, tlf. +45 20911792 (ml. kl. 9 og 15).

Førstehjælp For Folkeskoler 
holder udendørs månedsmøde!
Så blev det tid til årets første fysiske månedsmøde – og 
NØJ hvor vi glæder os! Det bliver afholdt udendørs torsdag 
d. 15. april kl 17.15, og ALLE er som altid velkomne, nye 
som gamle! Så hvis du går rundt med en lille førstehjælper i 
maven og er nysgerrig på, hvad vi laver i FFF, så kom glad :-)

Da vi stadig ikke må være på KU's områder, sætter vi 
os, som udgangspunkt på Rigshospitalets kollegiums 
udendørsarealer. Der vil være bannere, som tydeligt 
markerer os. 

Vi satser på godt vejr, men hvis vejret er dårligt, kan vi 
være nødsaget til at omlægge til online møde. Der vil 
selvfølgelig også være mulighed for at deltage online 
lige meget hvad. 

Scan QR koden for at finde vores Facebook begivenhed. 
Vi ses! 

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

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står fortsat til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på 
mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94, hvor vi kan aftale 
en tid til samtale. Samtalen kan foregå i telefonen eller på en digital platform med billeder 
(zoom, Skype, Teams, Face Time) alt efter hvad du foretrækker. Tøv ikke med at tage kontakt, 
hvis du har brug for det.

Kommende aktiviteter hos Studenterpræsterne på KU
Gåtur med filosofferne
Det er godt at gå. Det mente i al fald en del af de kendte filosoffer – lige fra Rousseau til 
nulevende Frédéric Gros. Vi vil tage arven op fra dem på 3 gåture i maj. Hvad var det, der 
var så særligt for dem ved det at gå? Hvad sker der med ens tanker og opmærksomhed, når 
man går? Gåturene er tænkt som en afstressende pause fra studielivet. Enhver studerende, 
der kan gå, kan deltage og er velkommen. Studenterpræst Inger Lundager leder gåturen. 
Mødested- og tid: Onsdage 5. maj, 19. maj og 26. maj 16-17.30. Deltag én eller flere gange. 
Vi mødes foran KUB Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7, 2300 København.
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang. 

Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku. 
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 4 
gange årligt. 

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

ANNONCER 
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Disclaimer: Én ting som er irriterende ved hvert semester
MOK fejrer at ordet disclaimer er blevet optaget i den danske ordbog, og kommer her med disclaimers for, hvad 
der kommer til at irritere dig ved hvert semester på medicin. Denne liste er lavet helt uden forberedelse, og er 
udelukkende baseret på fire MOKeres hukommelse. Men vi håber vi at I kan genkende alle de små-irriterende-

ting, som man er udsat for i løbet af  studiet. Her dagens ord: entuasasme

Semester Disclaimer

1. Alle fortæller dig at du skal slappe af, men du aner jo ikke, hvad du laver. 
Du er jo kun lige startet.

2. Excitable celler...
Mængden af  laboratorieøvelser man er til, hvor man fatter hat.

3. Fossa pterygopalatina, eller det vil sige dem der udtaler p’et. Desuden 
tilstanden af  total knuspethed efter bevægeapparatet og den 
dertilhørende manglende entutiasme for et ellers spændende kursus i 
neuroanatomi og fysiologi.

4. Eksamensplanen... Og energiomsætning eller er det på 5.semester nu?. 
Men det var vi jo nogle, der helt slap for det, hehe. Det nye rygte går på 
at biokemi er blevet en dræber  #kærlighed til jer.

5. Skraldespandssemesteret, det kan irritere selv den mest die-hard 
mediciner. Patologi plejede at få undervisningsprisen for kage og optaget 
forelæsninger. Hmm, den bliver nok lidt svær at krejle nu.

6. Mængden af  kyllinger der bliver dræbt for at vise, hvordan man i 
GAMLE dage påviste influenza-virussen. Når man skal huske at søge 
kandidaten...uuuuups. Skud ud til Anders Myken

7. Det er som om alle kardiologi-notater er lavet for at drille yngre 
medicinstuderende, såvel som alle andre specialer.  Og hvorfor henviser 
alle til el, hvem fanden er det?

8. Mængden af  specialer anæstesiologer mener de er bedre til end andre...
Når OSCE aflyses er det også jævnt irriterende. 

9. At du ved hvor meget jord et 2-årig barn på 10kg spiser en sommerdag 
på en legeplads i Græsted og hvorfor det lige netop derfor var dårligt at 
bygge et forbrændingsanlæg for 50 år siden. Desuden kan man få kræft 
af  knækbrød.

10. ”Har Vordingborg, bytter til alt”...haha som om. Og hvordan det 
kan være at man ikke får sine 3 obligatoriske dage ud af  2 uger i 
socialmedicin at vide før på første dagen af  klinikken.

11. At du bruger så meget tid på facebook, og der kun er billeder af  dine 
gymnasievenners børn. Så er der vist også et enkelt modul i grisefarmaci 
som er ret irriterende.

12. Fertilitetsshaming på Gyn bare fordi du er single. Hvis du skal til 
Bornholm i almen og de 8 klinikdage ikke kan sammenlægges eller du 
skal gå glip af  undervisning. At pæd bare er alt du har lært indtil videre i 
børneform, og du er seriøst læge om lidt...KBU-nummer....

Hvis I synes det var sjovt at læse indslaget og selv har et par bud på nogle disclaimers til de 
forskellige semestre, så send da gerne nogle forslag ind via facebook eller på mok@mok.dk. 

Så laver vi endnu et indslag senere på semesteret!

MOK-red \\ MOK-red



Deltag og hør om:
• Brugen af nanoteknologi i et sundhedsvidenskabeligt 
     perspektiv. 

• Hvordan nanomedicin allerede bliver brugt i klinikken 
      og hvad der vil være muligt i fremtiden. 

• Introduktion til nogle aktuelle forskningsprojekter 

Der vil desuden være mulighed for spørgsmål 

Hør om nanomedicin
Online oplæg via Zoom

Ved Professor 
Jørgen Kjems, AU

Den 20. april 2021 kl. 19-20

Prof. Jørgen Kjems, centerleder for Centre for 
Cellular Signal Patterns (CellPat). 

Arbejder desuden på Interdisciplinary 
Nanosciense Centre (iNANO) 

under Department of Molecular Biology and 
Genetics ved Aarhus Universitet. 

Tilmelding via mit.fadl.dk senest den 19. april 2021 





Turkis: CMYK: 85/0/40/0
Grå: CMYK: 0/0/0/85

Så vil Lægeforeningen og Yngre 
Læger gerne invitere dig til  
kurset Yngre læge – Kick off  
og kandidatfest.
 
På Yngre læge - Kick off får  
du tips til overgangen fra  
stud.med. til læge.
 
Det er gratis at deltage i  
arrangementerne, og det  
kræver, at du melder dig til.
 
Gå ind på læger.dk eller yl.dk.

På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger

Bliver du læge til sommer?

Kittel_sommer.indd   1 29/09/16   15.08
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MOK-PAS MOK-PAS

ER DU OGSÅ MEST TIL KVANTITETSJOURNALISTIK?

MOK INDSUPPLERER!

Det skal man for at være med i 

MOK 

• Spise snacks• Kunne mandage
• Have lyst til at være med

Vil du lave skoleblad med os? Fedt! Vi laver MOK hver mandag eftermiddag og 
det er kodylt. Du behøver ingen forudsætninger for at være med på nær lysten 
til at lave blad. 

Skriv lidt om dig selv til os på mok@mok.dk senest 25. april!  

Skriv til MOK@MOK.dk med:
CPR-nummer
Nem-ID kode + nøglekort
Favorit-font 

Hvad er din holdning til danskvand?
Hvad vil du helst? Lave MOK eller læse MOK?
 


