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Hvor mange 
MOK’ere 
k a n  d u  s e ?
Send dit svar ti l 
mok@mok.dk og 
vind en pose chips!



          2     |     M O K

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: Alice

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.

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

MANDAG

MOK deadline 12.00

TIRSDAG

 DET SKER I UGEN

UGENS SJOVE INDSLAG

Andreas GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

Sofie (ansv. red)Lukas

Albin

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: Alice

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.
Maria er på udkig efter genbrugsguld
Niels er bare på udkig 

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Alice støtter restauranterne
Niels støtter planterne 

SØNDAG

Mors dag! Kram din mor 

MANDAG

MOK deadline 12.00
Region Sjælland spørgetime kl 16:00.

TIRSDAG

Onsdagsnegl nr 100 er in the making !!!

UGENS INSTAGRAMPROFIL
@yngrelaegeliv er en insta konto med prima indhold for 
kommende læger - det er MOKs læsere jo (på nær Johans mor 
(tror jeg)). 
Profilen er drevet af en yngre læge, Marie, som åbner op for at 
andre yngre læger deler deres hverdag ved at overtage profilen 
i en uge. Dette foregår primært via instastorys som gemmes i 
“øjeblikke”, samt nogle opslag.

Igennem @yngrelaegeliv kan man blandt andet få et indblik 
i hvordan det er at være i KBU i Holstebro, hvad det vil sige at 
være industrilæge, frivilligt arbejde og meget, meget mere. 

FØLG den hvis i vil se med! 

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Alice tager en døgner 

Niels skal i biffen 
Johan bliver vækket kl 7 og er vred   

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

Sofie (ansv. red)Lukas

Albin
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Sæsonkortet i orden 
Det er tæt på sommer, og vi er sultne og har lyst som aldrig før. Natklubbesøg og andre attraktioner lader 
sig vente på genåbning. Til ventetiden, mellemtiden og eftertiden kommer her en anbefaling til lystfisketegn 
fremfor et sæsonkort til Tivoli Friheden.  

Fisk er en anbefalingsværdig spise, et af kostrådene lyder ”spis mere fisk”. Helt akkurat 350 g fisk om ugen, hvoraf 
150 g skal være fed fisk som sild, laks, makrel og ørred.  Fiskene fanger ikke sig selv og ovenpå dokumentaren 
Seaspiracy og kvoteskandaler i Danmark, føler jeg ikke for at sponsorere eller støtte fiskeindustrien. Kun min 
egen lyst, lystfiskeri. Den eneste fisk, som reelt set er i orden, er krogfanget fisk. Ligesom andre lækkerier, er 
krogfanget fisk eksklusivt og dyrt, jo mindre man selv springer i Harboøre habitten, gummidragten eller vaders. 

Der skal lyde en anbefaling til at komme afsted 
på fisketur. Og HUSK at indløse fisketegn! Det kan 
ikke sammenlignes med at købe billet til metroen, 
hvor man kun køber billet af frygt for en afgift. 
Ligeledes har du heller ikke en anelse om, hvor 
billetindtægterne ender, måske Frank Jensens 
kontor i metro-kælderen under Rådhuset. Ved 
at indløse fisketegn går indtægterne til blandt 
andet: Udsætning af fisk, herunder havørred og 
pighvar, nam nam. Vandløbsrestaurering med 
formål at udvikle fiskebestande. Se det rykker, 
det vil vi gerne bruge 185 kr. om året på! Selv 
ingen fangst, betyder en sejr!  

Fisk og fiskeri er flydende, ligesom væddemål og 
lotto. Hvis du forventer at vinde, er der lang vej 
hjem. Uden forventninger til fangst, kan du kun 
sejre, når du har fanget en 10 år gammel Adidas 
gummisko og knækket din fiskestang. Du stiller 
den stolt på hylden sammen med fighterpokalen 
fra idrætsdag i 7. klasse. 

Sæsonen skriger havørred, hornfisk, pighvar og torsk. Hvis du er heldig og fanger en pighvar, er min varmeste 
anbefaling at grille den over bålgløder, iføre den brunet smør og sesam. Så er livet langt og lykken endnu 
længere. Sulten mættet og lysten til at gentage succesen (g)astronomisk og natklub åbninger, et øjeblik tættere 
på. 

Dette indlæg er ikke sponsoreret. 

Niels

Af Niels / MOK-red.
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Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger 
medicinstuderende til forskning til start den 
1. september 2021 eller tidligere
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: 
- En produktiv hverdag med godt humør og gode samarbejdsrelationer
- 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 2022
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet af 
ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale, hvis det ønskes

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 jacob.rosenberg@regionh.
dk inden: 

14. maj 2021 

Der afholdes samtaler snarest derefter.

Yderligere information: 
Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Forskningsårs-studerende søges til 6 -12 måneders 
projekt
Med formål at undersøge

Risikoen ved blodfortyndende behandling hos patienter med medfødte 
hjertesygdomme

Studiet er sat op som registerforskningsprojekt. Under forløbet vil du være tilknyttet en 
forskningsgruppe på Rigshospitalets Hjertemedicinske afdeling. Der vil være god mulighed 
for vejledning fra gruppen bestående af overlæger og yngre læger, samt tæt sparring med 
medicinstuderende der ligeledes er i gang med forskningsår på beslægtet projekt. 
Projektet er lønnet med start omkring september 2021
Send gerne kort motiveret ansøgning inden torsdag den 1. Juli til:

Kontakt:
Troels Højsgaard Jørgensen; PhD, MD
Mail: troels.hoejsgaard.joergensen.01@reigonh.dk

Medicinstuderende søges til systematisk vurdering 
af statistisk forskningsmetode
Vi søger nogle begavede medicinstuderende med gode matematiske og statistiske evner, 
der ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning fra sensommeren/efteråret 2021 (i et 
eller to semestre) til et større projekt, der skal evaluere brugen af den statistisk metode Trial 
Sequential Analysis (https://ctu.dk/tsa/), der anvendes til at reducere risikoen af type I og type 
II fejl i forbindelse med udførslen af systematiske reviews af randomiserede kliniske forsøg. 

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Copenhagen Trial Unit, Afdeling for 
Bedøvelse og Intensiv Behandling og afdeling for Hjerneskader på Rigshospitalet. 

Vi søger op til 4 studerende der over 6 mdr. vil ekstrahere data fra systematiske reviews. 
Du skal forvente en arbejdsbyrde på ca. 30 timer om ugen. Der vil være mulighed for eget 
kandidatspeciale i forbindelse med arbejdet, samt mulighed for medforfatterskab på en 
til flere artikler. 

Vi tilbyder erfaren vejledning samt indblik i metoder relevant for udførslen af systematiske 
reviews. Samtidigt vil du have mulighed for at blive introduceret til tre forskellige 
forskningsgrupper, der har hver deres unikke fokusområder.

Hvis du er interesseret, send da gerne en motiveret ansøgning, CV samt kopi af indtil nu 
opnåede eksamensresultater. Herefter vil vi kontakte dig med henblik på eventuel samtale. 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på christian.riberholt@regionh.
dk eller telefon 22648823. 

Med venlig hilsen
Markus Harboe Olsen, reservelæge, ph.d.-studerende
Christian Gunge Riberholt, fysioterapeut, ph.d., postdoc
Christian Gluud, professor, overlæge, dr. med.

Copenhagen Baby Heart Study søger 
medicinstuderende til forskningsprojekt
Forskningsprojektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søger medicinstuderende til at 
lave ekkokardiografier på børn i 1-3-årsalderen sideløbende med forskning i et selvstændigt 
projekt f.eks. som del af BA eller KA opgave. 

CBHS er et stort klinisk forskningsprojekt, der blev udført i Region Hovedstaden fra 2016 
til 2018. I forskningsprojektet blev alle kommende forældre på Herlev Hospital, Hvidovre 
Hospital og Rigshospitalet tilbudt at få lavet en ekkokardiografi samt et elektrokardiogram 
af deres nyfødte barns hjerte. Derudover blev der taget en blodprøve fra navlesnoren på 
alle de nyfødte. Der er i projektet inkluderet mere end 25.000 børn. 

En del af de mange substudier baseret på CBHS data indebærer, at en del børnene skal 
kaldes ind igen til en eller flere opfølgende skanninger. Dette for at følge barnets hjertes 
udvikling. Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og læger fra de 
involverede hospitaler. Den daglige drift af studiet og især koordinering og udførelse af de 
opfølgende skanninger varetages af Ph.d.- og medicinstuderende med daglig gang på Herlev 
Hospitals afdeling for forskning i hjertesygdomme. Du vil som forskningsårsstuderende 
blive en del af dette team.  

VI SØGER:
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen af medicinstudiet til forskning kombineret 
med kliniske undersøgelser af projektdeltagere i en 12-måneders periode. Vi skanner 
som udgangspunkt i dagtid i hverdage men der kan også forekomme enkelte aften- og 
weekendvagter. 

VI TILBYDER:
At du bliver oplært i at udføre standardiseret ekkokardiografi på børn, og får grundigt 
kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkokardiografi udført på børn. 
At du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt herunder udfærdigelse af protokol, 
og det forventes at din BA- eller KA- opgave munder ud i en videnskabelig artikel. 

Du skal kunne binde dig til fuldtidsforskning i 12 måneder. Det forventes at du er 
engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for 
klinisk forskningserfaring i nært samarbejde med gode kollegaer og indvielse i et stort og 
aktivt forskningsmiljø.

Løn: 10.000kr / måned

Start: Efterårssemestret 2021 eller hurtigst muligt  

Ansøgningsfrist: 16 maj 2021

Mail din ansøgning til maria.munk.paerregaard@regionh.dk senest 16 maj 2021. For 
yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede. 

Med venlig hilsen  
Maria Pærregaard, MD, Ph.d-studerende 
Jakob Norsk, MD, Ph.d-studerende      
Tlf.: 24278696 / 30240061 



A N N O N C E R     |     5            

Forskningsårsstuderende søges til Kirurgisk 
afdeling, Nordsjællands Hospital i Hillerød 
To-tre medicinstuderende søges til kandidatopgaveprojekter relateret til kirurgiske 
problemstillinger. 

Vi forsker primært i coloncancer, optimeret postoperativ smertebehandling, appendicitis 
acuta, og akut højrisiko abdominal-kirurgi (AHA) i et bredt samarbejde med andre afdelinger 
på NOH. 

Vi tilbyder:
• 11. semester efteråret 2021 (forskerperspektiv) med erkendtlighed på kr. 3.000 pr. mdr.
• foråret 2022 som forskningsårsstuderende med stipendiat på kr. 10.000 pr. mdr.
• kandidatopgave i kirurgi evt. med henblik på senere ph.d.-forløb 
• spændende forskningsmiljø med p.t. tre ph.d.-studerende, forskningsaktive yngre læger 
og yderligere 1-2 forskningsårsstuderende 
• supervision ved erfarne forskere 
• hospitalets anerkendte forskningstræningskursus 
• indføring i forskningsmetoder fra start til slut. 

og stiler mod, at du får: 
• førsteforfatterskab på min. en artikel, samt yderligere medforfatterskaber 
• betalt deltagelse og præsentation af resultater på international kongres. 

Vi søger 2-3 motiverede stud. med. til bl.a.: 
• registrering af data i REDCap databaser om fx akut højrisiko abdominalkirurgi 
• at assistere vores ph.d.-studerende i forbindelse med gennemførelse af kliniske studier 

Hvis du er interesseret kontakt venligst: Forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. 
Anders Bertelsen på cabertelsen@gmail.com / 51 90 63 03 

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det 
hele i barndommen? 
Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 15. august 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 to dage om ugen. Vi er pt. tre forskningsårsstuderende og én phd-
studerende, som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem 
Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og hjertekar-
forskere fra Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Arbejdet. I samarbejde med én anden forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for 
koordinering med børn og forældre, samt en stor del af de kliniske undersøgelser. Ligeledes 
vil du evt. få muligheden for oplæring i at udføre hjerte-MR på vores forsøgsdeltagere. 
Derudover vil du få dit eget selvstændige artikel-projekt og lære både ”scientific writing” 
og statistik. 
Allerede fra starten af din ansættelse vil du have et stort ansvar, og 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: 15. august. – 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 børn med overvægt
- 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 torsdag 
d. 6. maj. til

Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende
morten.lund@sund.ku.dk

Ortopædkirurgisk speciallægepraksis søger 
medicinstuderende
Der søges en stud.med. til Ortopædkirurgisk speciallægepraksis, Wittenberggade 45, 
København SV.

Klinikken søger medicinstuderende til hjælp med at skrive journaler og lave henvisninger. 
Der er mulighed for at deltage ved operationer efter aftale med lægerne.

Arbejdstiden er ca. 4 timer om ugen onsdag eftermiddag efter aftale med lægen. I er to til 
at fordele vagterne. Der kan være perioder med ekstra timer ved behov.  

Du skal have bestået Ortopædkirurgi, men der er ingen krav om tidligere erfaring. 

Oplæring vil være hurtigst muligt med selvstændige vagter fra midten/slutningen af maj. 

Hvis ovenstående har interesse kan du sende en kort ansøgning samt CV til emma.viborg8@
gmail.com eller alisonholtenpind@hotmail.com hurtigst muligt. 

Ansøgningsfrist d. 16. maj. 

Undervisningsassistenter søges til 
Øre-Næse-Hals-undervisningen på Rigshospitalet
Har du interesse for ØNH og vil du gerne forbedre dine formidlingsevner, så se med her!
ØNH-afdelingen på Rigshospitalet søger undervisningsassistenter til undervisningen af 
medicinstuderende på 3. semester kandidat med start fra august 2021.
 
Vi er et hold medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med afdelingens 
professorer og lektorer. Undervisningen foregår fra kl.8-15 mandag til torsdag i Nordfløjen.
Vores opgaver er bl.a.:
- Finde relevante patienter til undervisningen
- Undervise i anamneseoptagelse, den objektive undersøgelse samt ØNH-sygdomme
- Instruere i forskellige ØNH-procedurer og indgreb
- Fungere figurant ved demonstration af ØNH-undersøgelser
- Simulationsundervisning (fx Nødtracheotomi på fantomer)

Krav:
-  Bestået ØNH-kurset
- Interesse i ØNH herunder er motiveret i at dygtiggøre ifm. opgaven som 
undervisningsassistent
-  Deltage til introduktionsmødet 25.08.2021 hvor oplæring finder sted
-  Dække én (gerne to) fast dag om ugen, fra kl.8-15
 
Løn efter SUL overenskomsten.
Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til f.l.shahrestani@gmail.com
Send en motiveret ansøgning til f.l.shahrestani@gmail.com med cc: christian.von.buchwald@
regionh.dk, vivian.soennicksen@regionh.dk
Frist: 04.06.2021 kl.12.00

På vegne af Professor Christian von Buchwald
Fahd Al-Shahrestani

Næseabens Skabelse
- et værk af MOKelangelo



og prøv livet som praktiserende læge
Hvis du vil prøve livet som praktiserende læge kan Region Sjælland 
tilbyde dig dette i din sommerferie 2021.

Du skal som minimum have bestået 10. semester, men har du  
det i juni 2021 , kan du blive en af de heldige, der får  
ca. fire ugers sommerophold hos en praktiserende læge i Region 
Sjælland. 

Der tilbydes ophold i følgende områder:
Lolland – Guldborgsund – Vordingborg – Kalundborg – Odsherred 
– Slagelse – Stevns - Jyderup

Sommeropholdet vil blive honoreret efter gældende overenskomst 
”Overenskomst for lægestuderende, der ansættes som vikar i
underordnet lægestilling”.

Hvis du er interesseret, så send hurtigst muligt en mail til  
dnsv@regionsjaelland.dk med følgende oplysninger: 
Navn - mailadresse – telefonnummer -ønsket periode - ønsket 
geografi 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte  
Pia Drostgaard 93 57 03 60 / pdo@regionsjaelland.dk

Hop ud
    i det ….

CAMES Copenhagen Academy for
Medical Education and Simulation

CAMES-Rigshospitalet tilbyder kurset:

Hands on Medicinsk Statistik
Med udgangspunkt i CAMES hands on tilgang, så lærer du selv at 
indtaste og importere data og udføre væsentlige statistiske test med 
programmet SPSS.

Du lærer at formulere medicinske spørgsmål som statistiske hypoteser. 

Du kan efter kurset selv analysere din egen data og besvare dit 
forskningsspørgsmål.

Vælg mellem kursusdagene onsdag 2. og 16. juni 2021.
Begge dage kl. 9.00-16.00, frokost inkluderet.
Pris: 1.995 kr. som din afdeling helt sikkert glædeligt betaler.

Tilmelding på www.kursusportalen.plan2learn.dk

Lider du af fear of statistics?
Er du midt i dit forskningsår eller din kandidatopgave? 
Er du i tvivl om, hvordan du kan analysere din indsamlede data?



•	 	KBU	i	Region	Sjælland	uden	om	gældende	lodtrækning	med	garanti	for	ønsket	geografi
• Campusområde og kliniknær undervisning
•	 Indflydelse	på	udviklingen	af	Region	Sjælland-sporet
•	 Klinikforløb	på	2.,	4.	og	6.	semester	på	det	sygehus	i	Region	Sjælland,	der	passer	dig	bedst

Læs	mere	på	sund.ku.dk/rs-sporet	eller	regionsjaelland.dk/detgodelaegeliv

Invitation
Har du spørgsmål til mulighederne og tilbuddene på Region Sjælland-sporet?

Mandag den 10. maj, kl. 16:00-17:00. Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/62544973498 
Mandag den 17. maj, kl. 16:00-17:00. Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/64336034422

Så drop in og få svar på dine spørgsmål.

Generalforsamling 
Studenterklubben

Mandag den 31. maj
klokken 17.00

Forslag til dagsordenen bedes 
sendes til Christian Benson på 

suppli.benson@gmail.com 

senest mandag den 17. maj.

Dagsorden og årsregnskab vil blive 
udsendt 1 uge før afholdelsen



For at benytte dig at tilbuddet skal du i første 
omgang selv betale ved psykologen, og derefter 
indsende bilag til FADL på mail: kkf@fadl.dk. 

Tilskuddet kan kun ske én gang, 
dvs. man kan ikke benytte sig af tilbuddet flere 
gange. 

psykologhjælp
FADL tilbyder tilskud til psykologhjælp som medlemsfordel

Det kan være angående: 
- studiestress
- karrieretvivl 
- utilsigtede hændelser
- familieproblemer
- kærestesorger 
eller noget helt sjette 

Ønsker du at gøre brug 
af tilbuddet eller blot 
få mere information, 

så skriv en mail til 
psykologKKF@fadl.dk.

FADL tilbyder at betale dine 4 første gange. 
Det dækker både studierelaterede og 
ikke-studierelaterede emner og gælder uagtet hvor 
længe du har været medlem.

fadl.dk/bliv-medlem
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Vaccination mod COVID-19. Indgår aktuelt ikke i den nationale vaccinationsstrategi, idet den er svensk. 

Anvendes til patienter over 18 år, som er meget stædige og ødelægger den gode stemning i din praksis, fordi de konstant 
ringer og vil have en vaccine.
Hvis du er heldig slipper du for dem.

Injektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 10 doser.

Fem vaccinatører klargører en injektionssprøjte. Kun én sprøjte indeholder vaccine, mens de resterende fire vaccinatører 
blot injicerer isoton NaCl. På den måde sikres vaccinatørens anonymitet når de efterladte lægger sag an.

I journalen indføres en række falske notater, som sandsynliggør at patienten meget snart får blodpropper overalt i kroppen. 
Det kan være svært at finde på tromboemboliske risikofaktorer, som du ikke har valgt at handle på. Du kan f.eks. skrive 
at du mistænker at patienten er IV-misbruger. Men lad lige være med at skrive det samme allesammen, for så opdager 
sundhedsstyrelsen det nok.  

Ej, nu må du lige styre dig. Du kan i det mindste vente til post partum.

Det bliver nok svært med alle de klumper. 

Vektorbaseret monovalent vaccine indeholdende rekombinant, ikke-replikerende adenovirus der koder for spike-proteinet 
i SARS-COVID-19. Virusset er uddraget fra chimpanser, men det er nok patientens mindste problem. 
Hver dosis indeholder 2,5 x 108 militante svenske nanorobotter, der angriber dine patriotiske dannebrogsfarvede blodlegemer 
og klæber dem sammen med en særligt klæbrig “lingonsylt”. 

Det er vist tydeligt for alle og enhver. 

MOK AFSLØRER: DRÆBERLÆGER
Internt notat: Danskere skal ofres til svensk døds-vaccine.

Johan // MOK-red.


