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De 7 lægeroller:
1. Kaffesluger

2. Hurtigt gående
3. Snustager

4. Løbe 5km under 20 min
5. CV-designer

6. Regnormedræber
7. Patientudskammer

PUMPEFEST 
19/11/2021 kl 20 i Studenterklubben

Er du ny læge fra 
E19 
F20
E20

 F21?

HER SER DU EN GOD LÆGE 

SOM HAR TANKET OP PÅ DE 

7 LÆGEROLLER
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Albin Alice

GabrielaMaria (ansv. red) Niels

Sine

Johan

Sofie Åsne

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:
Maria Østberg
(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: 1100

O M  M O K
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig. 
MOK udkommer hver mandag, og indeholder blandt andet 
nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og 
FADL, samt jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst 
gøgl... Når MOK bliver sat op hver mandag, er det MOK-
redaktionens opgave at fylde den overskydende plads i bladet 
med gøgl og pludselige indfald. Kvaliteten svinger, men vi 
synes altid selv at det er sjovt - og det håber vi også at du gør.
Har du noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du velkommen 
til at sende det ind til os - der er altid plads til dig i bladet. 

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er mandag kl.12, hvor vi tømmer brevkassen, 

mok@mok.dk.

Kys og kærlighed
Dit MOK

PA N U M  H I G H L I G T H S

U G E N S  R E DA K T I O N

UGENS INPUT

Anders Andreas

Velkommen til de nye MOK’ere

ASTA MARIE KLARA

 MBA holder oplæg om innovation og digital 
sundhed med læge Imran Rashid. Det foregår d. 

16/11 kl. 17-18 i Henrik Dam auditoriet.

Tag godt imod dem!

PUMPEFEST FREDAG D.19!!!

3. semester eksamensfest d.20

KOMMUNALVALG I MORGEN HUSK 
AT STEM!!!

Forniks holder månedsmøde d.25/11, hvor 
du kan finde ud af din vej ind i neurologi/

neurokirurgi

Månedsmøde i Førstehjælp for Folkeskoler 
d-18/11

Rum til ro med studenterpræsten d.24/11

Det er snart jul....mener nogle
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Vi skriver medio november i kalenderen, gaderne er mørke når vi står op og igen når vi tager 
hjem, og eksaminerne kommer tættere og tættere på. Vi er ved at være midt i semesteret, 
og det er ofte her der jongleres med aller flest bolde i luften, for der skal både findes tid til 
undervisning, forberedelse, arbejde, sociale begivenheder, praktiske gøremål, og du kan 
garanteret komme i tanke om en sjette ting også. Det ”farlige” ved denne periode midt i 
semesteret er, at man ikke altid er lige så opmærksom på belastningsbyrden som eksempelvis 
under en eksamensperiode. Jeg finder ofte mig selv meget mere udkørt under hverdagens 
trummerum end under eksamenslæsning, og jeg tror at ovenstående er grunden til det. Det er 
fint at have travlt – personligt trives jeg allerbedst sådan – men hvis man skal kunne holde ud 
at have travlt, så skal der være pauser ind imellem. Jeg lærte engang til klaverundervisning, 
at man skal lytte efter pauserne i musikken: Det er først der man rigtig får føling med rytmen.  
Måske det også gør sig gældende i det virkelige liv? 

Det har fået mig til at tænke over de travle perioder man 
også bliver udsat for som ung og som studerende. Det er 
en mere carmofleret travlhed, til gengæld mærker vi det på egen krop 
fra vi vågner til vi går i seng. 10-15 minutter om dagen skulle kunne gøre det. Et tidsrum uden 
interaktioner, uden lydimpulser og uden beslutninger. Bare vejrtrækning og kropsbevidsthed 
uden at det behøver at blive helt høj-helligt og hokus pokus agtigt. Men jeg tror det kræver 
øvelse at praktisere pauser – først at skulle afsætte tiden og dernest rent faktisk bruge den. 
Hvis man allerede under studiet begyndte at øve sig på at praktisere små pauser i den hektiske 
hverdag, kan det måske blive så integreret en vane, at den er en selvfølge i et travlt lægeliv? 
Jeg vil i hvert fald give det et forsøg. 

Jeg er netop ved at afslutte mit første klinik-ophold, hvor jeg både har mærket og bevidnet 
vigtigheden af pauser i løbet af en hektisk dag. I klinik har jeg især fulgt de unge KBU-læger, 
som stadig løber lidt vakkelvårnt på deres helt friske bambi-læge-ben. Det har været enormt 
lærerigt og inspirerende at være med på sidelinjen med dem gennem en hel vagt, men samtidig 
lidt skræmmende at overvære det enorme pres de i bølger eksponeres overfor. Det er dog ikke 
den pressede hverdag i sig selv, jeg kommer til at frygte i mit fremtidige 
lægeliv, men nærmere manglen på pauser, og det faktum,  at 
man selv må påkræve dem. Jeg oplever en kultur hvor 
pauser negligeres mens effektivitet skal være på 
sit maksimum. Det er under de mest pressede 
situationer at pauserne er vigtigst at huske 
men samtidig sværest at praktisere. Det kan 
måske virke egoistisk og ineffektivt at tage 
en kort  t ime-out mens det hele er ved 
at brænde ned, men hvis alternativet er 
forglemmelser som leder til fejl, så siger 
min meget sparsomme erfaring mig, at det 
alligevel kunne være godt givet ud. 

Rp. Pauser 

Af Maria /MOK-red.
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Innovation og Digital Sundhed med Læge Imran 
Rashid

MBA inviterer til oplæg om innovation og digital sundhed med Imran Rashid, der er 
speciallæge, iværksætter, forfatter, foredragsholder og meget mere. Imran har med sin 
baggrund i almen medicin både arbejdet i lægepraksis, stiftet adskillige IT-selskaber samt 
arbejdet som innovationschef på Aleris-Hamlet, hvor han har været med til at udvikle og 
implementere digitale sundhedsløsninger. Imran er altså en såkaldt MedTech-ekspert, og 
arbejder i dag især med, hvordan den tiltagende digitalisering påvirker menneskets sundhed 
på individ-, institutions- og samfundsniveau, og hvordan vi kan tackle de medfølgende 
sundhedsudfordringer.
I løbet af oplægget vil Imran bl.a. fortælle om sin rejse fra medicinstudiet til sin nuværende 
beskæftigelse, og hvordan han har kombineret sin mangeårige kliniske erfaring med 
iværksætteri.

Tidspunkt: 16. november kl. 17-18 i Henrik Dam auditoriet. 
Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner,
MBA

Månedsmøde hos Førstehjælp For Folkeskoler – 
skøjteedition 
Er du interesseret i førstehjælp? Er du interesseret i at undervise? Vil du bare gerne være 
med i en basisgruppe for hyggens skyld? Så er det heldigt, at Førstehjælp For Folkeskoler 
holder månedsmøde på torsdag d. 18/11 i Studenterhuset kl 17. 

Her kan du lære os at kende, og snuse til om det kunne være noget for dig at være med i 
verdens fedeste basisgruppe!

Efter mødet tager vi ud og skøjter og hygger ved Broens Gadekøkken.

ALLE er velkomne, nye som gamle, vi ses!

Scan QR-koden for at se facebookbegivenheden

Vejen til Neurologi og Neurokirurgi
Hvornår: Torsdag 25/11 - 2021 kl. 17:00 - 19:00
Program: 
Oplæg 17:15-18:00  
Månedsmøde afholdes efter oplæg 
Hvor: Lokale 13.01.341 & 13.01.61 (Ved Mærsk - Panum)
Har du interesse for neurologi eller neurokirurgi, men synes du, at CV-ræset virker 
uoverskueligt, og er du usikker på, hvor meget der egentlig kræves for at opnå drømmen 
om en neurologisk eller neurokirurgisk hoveduddannelse? Skal man have lavet forskning? En 
PhD ligefrem? Frivilligt arbejde? Hvad ligger der i de 7 lægeroller indenfor de her specialer?

Der er mange spekulationer, men vi har inviteret Anne-Mette Hejl, postgraduat klinisk 
lektor på Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet, som samtidig sidder i ansættelsesudvalget 
for hoveduddannelsesstillinger i Region H og Region Sjælland. Hun vil fortælle generelt 
om livet som ung læge i klinikken, samt hvad der tidligere har været udslagsgivende for 
ansøgerne – både på Sjælland men også i resten af landet.

Foredraget varer ca. 45 min. Vi sørger for kaffe samt lidt til din søde tand. Så tag din 
neurointeresserede studiekammerat under armen, og så ses vi forhåbentligt!
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

•	 	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?

Torsdag den 11. november, kl. 16:00-17:00.  
Tirsdag den 23. november, kl. 16:00-17:00.

Så drop in og få svar på dine spørgsmål.

11. nov. 23. nov
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Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det 
hele i barndommen? 
Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 1. februar 2022.
Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende til et projekt, der undersøger 
hvordan hjertekar-systemet udvikler sig hos børn med og uden overvægt. Du vil blive en 
del af et større projekt, men også få dit eget selvstændige artikelprojekt.
  
Forskningsgruppen hører til på BMI, Panum og ser patienter på Holbæk Sygehus ca. to 
dage om ugen. Projektet er et mix af pædiatri og kardiologi, og vi samarbejder med Enheden 
for Børn og Unge med Overvægt, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og Hjertecenteret, 
Rigshospitalet.

Arbejdet. Du får ansvar for koordinering af forsøgsdage med forældre, klinisk undersøgelse 
af børnene (ekg, dxa, ultralyd, MR) samt afholde info-aftener om projektet på skoler mm. Vi 
har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og gåpåmod, så vi kan 
sikre dig et lærerigt år med stort fagligt og videnskabeligt udbytte.

Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende i 6-12 mdr.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse: 1. februar 2022.

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

Vi tilbyder
• En spændende introduktion til klinisk forskning og patientkontakt inden for kardiologi 

og pædiatri
• At blive del af 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 os en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest fredag 
d. 24. november. 

Amanda, Cecilie, Jessica, Mathilde og
Morten Asp Vonsild Lund, læge og ph.d.-studerende
morten.lund@sund.ku.dk

Medicinstuderende søges til ØNH klinikken i Herlev 
 
Jeg tilbyder en travl men afvekslende arbejdsplads med meget patientkontakt. 
Min klinik ligger på Herlev Torv, hvor flere busser stopper samt kun 2 min på cykel fra 
Herlev station eller 30 min på cykel fra København.
I klinikken ses patienter med alle problematikker inden for Øre, Næse og Hals:
Både småbørn, voksne og ældre. Dem med småproblematikker, dem med kræft og dem med 
kroniske sygdomme. Se mere på min hjemmeside www.oereklinikken-herlev.dk 
Stillingen består af:
Sekretærarbejde i form af telefonkonsultationer, booking af patienter i kalenderen, sende 
henvisninger samt sende podninger og histologi m.m.
Kliniske opgaver; foretage høreprøver, priktest, øreoprens, udlevering og instruering i brug 
af maskine til registrering af søvnapnø samt assistere til småkirurgiske indgreb. 
Desuden rengøring og sterilisation af instrumenter.
Timer: 1 dag/ugen – ca. 8 timer. 
Løn: 187 kr./t. 
Jeg søger et team på 3 studerende, der hver kan tage 1 dag om ugen. Det forventes at man 
vil kunne dække vagterne for hinanden ved behov.
Der bliver lagt vægt på, at du vil kunne arbejde selvstændigt, er pligtopfyldende, stabil og 
har gode samarbejdsevner. Desuden at du er effektiv og fokuseret samt glad og venlig over 
for mine patienter.
Du er har afsluttet 2. semester
Tidligere erfaring fra arbejde i praksis, er en fordel.
Send en motiveret ansøgning samt CV til Nadia Bodnia på nadia_calvo@hotmail.com 
Eller på 40981300
Deadline: 10 december 2021.
Glæder mig til at høre fra dig!

Har du interesse for 
psykiatri og forskning? 

Så er der her et spændende projekt om angst som du kan kombinere med din bachelor 
eller kandidatopgave? 
Som forskningsårsstuderende til projekt om angst og bipolar lidelse 
Psykiatrisk Center Nordsjællands forskningsenhed søger en medicinstuderende til en 
forskningsstilling som skolar stipendiat.
Du vil blive tilknyttet et nyt projekt KOMorbid angst ved Bipolar lidelse, KOMBI-studiet med 
startdato i 2022 efter aftale.  Professor Maj Vinberg vil være hovedvejleder og ansøger om 
midler til skolarstipendiet og overlæge Rasmus Nejst Jensen er projektleder.

KOMBI-studiet et klinisk forskningsprojekt, som udgår fra Psykiatrisk Center Nordsjælland. 
Formålet er at afdække hvilken rolle angst har hos patienter med bipolar lidelse. Hvor mange 
har angst, hvilken slags angst og hvordan påvirker det funktionsevne og kognition. Data 
og informationer samles løbende fra alle de patienter med bipolar lidelse som ses klinisk. 

Den studerende vil komme til at få sit eget særskilte forskningsprojekt, som en del af 
KOMBI-studiet

Arbejdsopgaver
Oplæring klinisk til at se og undersøge deltagere sammen med overlægerne
Deltage i den kliniske dagligdag herunder indsamle data til dit eget projekt
Analysere data og udarbejde til bachelor eller kandidatopgave (som er basis for næste punkt)
Analysere, i samarbejde med dine vejledere, data til en videnskabelig artikel til publikation
Arbejdsopgaverne udføres i en fleksibel fuldtidsstilling 37t/uge. 
Vi søger en medicinstuderende der
Har lyst til forskning og psykiatri
Er selvstændig, struktureret og arbejdsom
Gerne har erfaring med psykiatri 

Vi tilbyder: 
Ansættelse som lønnet skolarstipendiet (10.000kr/mdr.) i op til 12 mdr.
En grundig introduktion til forskningen og det psykiatriske speciale
Grundig oplæring og tæt supervision af alle anvendte kliniske procedurer 
Et inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer, en humoristisk omgangstone og hjælp 
at hente, når der er udfordringer
Mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til forskningsformidling via deltagelse i møder, 
konferencer og oplæg internt og eksternt.
Ansøgningsfrist:  20/12 2021. 
Motiveret ansøgning (max 1 A4-side) og CV (max 1 A-4-side) sendes til: Rasmus Nejst Jensen
Rasmus.Nejst.Jensen@regionh.dk og du er velkommen til at ringe 3864 3130 eller til professor 
Maj Vinberg 3864 3227Raske kvindelige forsøgspersoner søges til forsøg 

med impotensmedicins påvirkning af urinrøret - og 
analkanalens lukkefunktion 

Formålet med forsøget 
Vi ønsker at undersøge hvorvidt tadalafil kan øge trykket i urinrøret – og analkanalen og 
dermed forbedre lukkefunktion, samt hvordan tadalafil påvirker kraften på urinstrålen 
hos raske kvinder. Vi håber med dette forsøg at komme nærmere fremtidige medicinske 
behandlingsmuligheder til stressinkontinens og analinkontinens. 
 
Vi søger derfor raske kvindelige forsøgspersoner på mellem 18 og 55 år til at deltage i et 
videnskabeligt forsøg. Andre egnethedskriterier vil blive vurderet af den forsøgsansvarlige 
læge såfremt du beslutter, at du ønsker at deltage.  

Hvordan foregår forsøget? 
Forsøget forløber over 2-3 besøgsdage på Zelo Fase I Enhed, som er en forskningsklinik 
på Bispebjerg Hospital. Besøgene omfatter en forundersøgelse hvor forsøgspersonalet vil 
afgøre, om du er egnet til at deltage i forsøget samt to forsøgsdage, der hver tager ca. 3 
timer. Den første forsøgsdag kan godt være samme dag som forundersøgelsen. Der skal 
mindst gå 6 dage mellem hver forsøgsdag.  
 
På hver af de to forsøgsdage vil du få en enkelt dosis af enten 40 mg tadalafil eller placebo. 
Du vil derudover få lavet en undersøgelse af trykket i urinrøret ved en metode, som 
kaldes urethral pressure reflectometry (UPR) og af trykket i analkanalen ved anal acoustic 
reflectometry (AAR). Under UPR-målingerne indsættes et ganske tyndt kateter i urinrøret i 
gynækologisk leje, og man måler trykket i urinrøret ved hjælp af lydbølger. Samme princip 
gælder for målingerne i analkanalen. Du vil også få udført målinger af kraften på urinstrålen 
(uroflowmetri) samt en række rutine helbredsundersøgelser (blodtryk m.fl.). 

Vederlag 
Du vil modtage en ulempegodtgørelse på 125 DKK pr. påbegyndte hele time, der deltages 
i forsøget. Desuden ydes der engangsulempegodtgørelse på 750 DKK for UPR—og AAR-
målinger på de to forsøgsdage. Det samlede honorar er på 2500 DKK og er skattepligtigt. 
 
Forsøget er godkendt af Lægemiddelstyrelsen (EudraCT 2020-005839-76) og Videnskabsetisk 
Komité (H-21001866). 
Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget, kontakt venligst 
 
Thea Christoffersen 
Forsøgsansvarlig læge, Ph.d.studerende  
E-mail thea.christoffersen@regionh.dk 
 
Initiativet til forsøget er taget i samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg 
og Frederiksberg Hospitaler og Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling, Herlev. Forsøget støttes 
af Helsefonden og Aage & Johanne Louis-Hansen Fond.

ER DET 
SNART JUL??? 

Please NO 
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Søges: studerende til systematisk review
 
Langvarige smertelindrende effekter af fysioterapeutiske interventioner efter 
hofte- og knæalloplastik
Gevinst: Førsteforfatterskab på publikation i større anæstesiologisk tidsskrift, som samtidig 
bruges til kandidatopgave. Mulighed for at indgå i effektivt veldefineret team med vejledere 
på flere planer (PhD-studerende, postdoc, professor). Mulighed for at blive integreret i 
forskningsgruppen og involveret i flere fremtidige projekter.
Krav: Flair for computer og systematik. Grundighed og effektivitet vil blive vægtet højt. Gerne 
tidligere forskningserfaring med reviews, men ikke decideret krav. Projektet vil passe godt 
til 11. semester i foråret 2022 og forventes med en effektiv indsats at kunne færdiggøres 
inden for denne tidsramme.
Beskrivelse: Samarbejde mellem Bispebjerg Anæstesiologisk, Bispebjerg Ortopædkirurgisk 
og Køge Anæstesiologisk Afdeling. 
Projektmål: At afdække om perioperative fysioterapeutiske interventioner kan mindske 
forekomsten af kroniske smerte (3-24 måneder postoperativt). 
Udformning: Projektet er protokolleret. Det kører parallelt med et lignende review på 
analgetiske interventioner. En bred systematisk søgning er allerede udført med 36.000 
hits, som allerede er screenet ned til ca 400 artikler. De skal fulltext-vurderes - vi forventer 
inklusion af 20-70 artikler. Data skal ekstraheres og meta-analyser inkl Trial Sequential 
Analyses og GRADE udfærdiges. Artiklen skrives selvstændigt, men med god vejledning 
og hjælp fra øvrige forfattere.
Kontakt: Jens Laigaard, jenslaigaard@hotmail.com

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger 
medicinstuderende til forskning til start den 1. feb-
ruar
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. Forskningsemnet for 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. 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: 

20. november 2021 

Der afholdes samtaler snarest derefter.

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

STUD. MED.  STUDIEJOB
SE HER
Herlev/Østerbroundersøgelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital søger snarest 
Stud.Med’er,  
Du vil blive en del af et team på ca. 40 studerende, hvor der er 8 på vagt dagligt mandag-
torsdag. 
Du er forpligtet til at tage minimum 1 vagt om ugen, også i eksamens- og ferieperioder. 
Mødetid er kl. 15.00 eller 15.15.

Herlev/Østerbroundersøgelsen er kort fortalt en befolkningsundersøgelse, der har som 
formål at øge vores medicinske viden om mange forskellige alvorlige sygdomme, som 
hvert år rammer mange tusinde danskere. Prøveindsamlingen foregår hver uge året rundt 
mandag til torsdag med mødetid for deltagerne mellem kl.15:30-19.00.

Deltagerne får et alment helbredscheck, som indbefatter, at der bliver taget blodprøver, 
målt blodtryk, gennemgået spørgeskema, taget talje/hofte mål, målt ankel/brachial index, 
udført lungefunktionstest mm.
Når sidste deltager er gået hjem, skal der nedfryses blod til biobank, pakkes journaler mm 
og gøres klar til næste dag. Vagten slutter derfor først, når man er færdig, typisk kl. 22:30-23.

Hvis din tidshorisont er under ½ år har det ingen interesse, da der går noget tid, før man 
er dus med alle opgaverne.
Oplæring vil finde sted med 3 oplæringsvagter.
Du skal være MEGET omhyggelig, systematisk, fleksibel og mødestabil. 
Vi tilbyder et relevant studiejob i en aktiv forskningsafdeling med et godt 
arbejdsmiljø.  
Ved spørgsmål ring til Anja Jochumsen 38686638 eller Lisbeth Gregersen 38683306 for 
at høre nærmere.               
Ansøgning sendes via mail til:
anja.jochumsen@regionh.dk & lisbeth.gregersen@regionh.dk (Send til begge adresser).  
 
Ansøgningsfrist: 6. december 2021       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Forskningsårsstuderende til epidemiologisk forsk-
ning inden for nefrologi og småkarsvaskulit
Afdeling for Nyresygdomme på Rigshospitalet søger en medicinstuderende med 
interesse inden for nefrologi til et epidemiologisk forskningsprojekt med fokus på 
bakteriæmi og endokardit hos patienter med ANCA-associeret vaskulit (AAV). 

Baggrund: Infektion er en hyppig komplikation ved behandling af patienter med AAV. I tillæg 
til den immunsupprimerende behandling samt et dysfunktionelt immunsystem er kronisk 
kolonisering med s. aureus i næsen langt hyppigere i denne population sammenlignet med 
baggrundsbefolkningen, hvilket potentielt kan give anledning til infektioner.

Formål: At undersøge forekomsten af bakteriæmi samt endokardit blandt patienter med 
AAV samt kortlægge hvilke bakterier, der forårsager infektionerne. 

Om jobbet: Du vil primært blive tilknyttet Forskningsgangen på Afdeling for Nyresygdomme 
på Rigshospitalet, hvor du vil få en plads blandt andre PhD- og forskningsårsstuderende. Dine 
nærmeste vejledere vil være let tilgængelige. Du vil få det daglige ansvar for projektet, som 
primært vil centrere sig om behandling og analyse af data fra de danske nationale registre. 
Du vil til en start blive oplært i at bruge statistikprogrammer (SAS og R), hvilket kan komme 
dig til stor gavn i fremtiden. Projektet vil udmønte sig i mindst en publikation med dig som 
førsteforfatter, som ligeledes vil kunne bruges i din kandidat- eller bacheloropgave. Udover 
den epidemiologiske forskning vil du skulle være behjælpelig med journalgennemgange 
samt indtastning af data ifm. øvrige igangværende projekter, hvor der ligeledes vil være 
mulighed for publikation samt medforfatterskaber.  

Om dig: Du er medicinstuderende og har færdiggjort 4. semester bachelor. Du er organiseret, 
engageret, en god samarbejdspartner samt interesseret i at lære om epidemiologisk 
forskning. Du kan starte 1/2-2022 og være tilknyttet projektet 12 måneder frem som 
forskningsårsstuderende, eventuelt i kombination med 11. semester.

Vi tilbyder: 
• Ansættelse af 12 måneders varighed med løn (10.000 kr./md.)
• Vejledning til udarbejdelse af kandidat- eller bacheloropgave 
• Førsteforfatterskab og mulighed for medforfatterskaber
• Erfaring med både klinisk og registerbaseret forskning 
• Mulighed for at etablere kontakter med nefrologer og kardiologer både lokalt og 

på   andre centre
• Vejlederteam bestående af forskningslektor, overlæge PhD Mads Hornum, 1. 

reservelæge PhD Nicholas Carlson samt afdelingslæge PhD Karl Emil Nelveg-
Kristensen.

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, ser vi frem til at modtage din motiverede 
ansøgning og CV senest den 22/11-2021. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt umiddelbart 
herefter. Ansøgning og spørgsmål rettes til karl.emil.nelveg-kristensen.02@regionh.dk, tlf: 
35454746/26858717.
Bedste hilsner 
Karl Emil Nelveg-Kristensen, afdelingslæge, PhD
Nicholas Carlson, 1. reservelæge PhD 
Mads Hornum, forskningslektor, overlæge PhD
 
Afdeling for Nyresygdomme, Rigshospitalet

NISSERNE  KOMMER 
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Druk! – et tværsnitsstudie fra 69-timers bar
Af: Karina Siewers1, Camilla Christophersen2 (delt førsteforfatterskab)
1Kaptajn og medicinstuderende 12. semester, 2Kaptajn og Medicinstuderende 10. semester.

Introduktion: Den norske psykiatriprofessor Finn Skårderud har engang skrevet, at mennesket måske er født med 0,5 promille for 
lidt. Dette skulle senere ligge til grund for teorien bag det Oscar-vindende mesterværk ”Druk” af  Thomas Vinterberg. En artikel 
fra Berlinske Tidende har efterfølgende vist, at dette var en fejlagtig fortolkning af  Skårderuds udtalelse. En kort litteratursøgning, 
har ikke umiddelbart kunne fastslå den ’perfekte’ promille, og der mangler således evidens for hvad den optimale promille er, 
ift. humør og kognition. Formålet med dette tværsnitsstudie, var således at undersøge om den optimale promille kunne påvises 
blandt gæster til 69-timers bar. 

Metode: Gennem dette tværsnitsstudie undersøgte vi alkoholpromille, humør og kognition i en nøje selekteret population 
til 69-timers bar, fredag d. 29/10-21, i tidsrummet 16–18. Den repræsentative studiepopulation blev inkluderet over hele 
Studenterklubbens matrikel. Inklusionskriterierne var: ≥18 år, deltagende til 69-timers bar og indtag af  minimum én alkoholisk 
genstand. Vi ekskluderede personer, der var synligt gravide, samt personer, der havde spist eller røget indenfor 20 minutter.

Forsøgspersonernes data, vedrørende alder, humør (Numeric Rating Scale (NRS) 0–10) og koncentrationsevne, som proxy for det 
kognitive funktionsniveau, blev indsamlet. Koncentrationsevnen blev vurderet vha. seriel substraktion (100–7), fra Mini-Mental 
State Examination (MMSE 1–5). Herefter blev deltagerne instrueret i at blæse i det validerede, kontaktløse alkometer i ca. 5 
sekunder, mindst 3 minutter efter sidste væskeindtag. Køn blev udeladt fra dataindsamling, for at undgå binære, heteronormative 
antagelser om forsøgsdeltagerne.
Vi udførte en Power beregning, for at garantere en sand positiv detektion i vores population. Da denne Power beregning blev 
foretaget til 69-timers bar, blev den estimeret til 69 forsøgsdeltagere. Dataanalyser blev udført vha. SPSS (version 28.0, IBM, 
Armonk, NY, USA). Ikke-normalfordelt data blev præsenteret som median med tilhørende interquartil range [IQR].
Vi antog informeret samtykke fra alle forsøgsdeltagerne, idet de frivillig anvendte alkometeret. 

Resultater: I dette tværsnitsstudie (n = 69, median alder: 25 år [22–26]) var den mediane promille 0,7 ‰ [0,5–1,2], niveauet for 
humør var NRS 8 [7–9] og det kognitive funktionsniveau var MMSE 5 [1–5]. Den maksimale promille blev målt til 1,7 ‰. Der 
var ingen sammenhæng mellem promille og humør eller det kognitive funktionsniveau (Figur 1).
 
Diskussion: Dette tværsnitsstudie fandt ingen sammenhæng mellem promille 
og hhv. humør og kognition, det er således ikke muligt at drage konklusioner 
om den optimale promille, baseret på nuværende evidens. Vi kan dog heller 
ikke konkludere, om der er en negativ effekt på hhv. humør og kognition med 
stigende alkoholpromille. Der er behov for større, randomiserede studier til 
at undersøge den sande, optimale promille. 

Konklusion: Måske alkohol ikke er så skidt for hverken medicinstuderendes 
humør eller kognition – skål!
Acknowledgements: Tak til forsøgsdeltagerne, Studenterklubben på Panum 
og 69-timers bar. 
Funding: Studiet modtog økonomisk støtte fra 69-timers bar udvalget 
(Studenterklubben på Panum) til indkøb af  alkometer.  

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du har brug for en udenforstående at tale med. 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.

Kommende aktiviteter

Mindful morgen
Mindfulness-instruktør Maja Folkenberg og min studenterpræstekollega Camilla Aggersbjerg står sammen for 30 minutters mindful stund hver tirsdag morgen kl. 9 – en rolig start på dagen 
for dig, der synes, at studielivet undertiden kan afføde uro i krop og sind. Efterfølgende er der en let morgenmad for dem, som har lyst.
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 9 i efterårssemestret. De næste datoer er 21. september, 28. september og 5. oktober. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Rum til ro
Studenterpræsten Camilla Aggersbjerg byder hver anden onsdag studerende til en halv times stund i kirkerummet i Hans Tausens Kirke. Med nogle ord fra Camilla giver Rum til ro plads til 
at fordøje dagen og finde ro inden du begiver dig hjemad eller videre. 
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17 i efterårssemestret. De næste datoer er 27. oktober, 10. november og 24. november. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere 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

Figur 1. Humør og kognition som funktion af  promille. MMSE (Mini-Mental 
State Examination), NRS (Numeric Rating Scale).
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Skrevet af Alice ‘Lorte’ Herlin
Forlaget MOK

Fra tid til anden dukker der brændhede 
diskusskusionstråde op i medicin-gruppen på 
Facebook, og som de fleste nok har fået med 
sig, var det her forleden intet mindre end brugen 
af forsøgsdyr som blev bragt op.
 
Er det forkert at bruge levende dyr i øvelser, der 
ikke har andet til formål, end at demonstrere 
simpel fysiologi for medicinstuderende? Eller er 
det nytteværdien værd, når det alligevel er tale 
om meget simple dyr, som uanset til enhver tid 
uanset ofres på forskningens alter?

Når de ellers så stille medicinstuderende for en 
gangs skyld griber efter tasterne, ser MOK sit 
snit til at udfylde vores meget samfundskritiske 
opgave, nemlig at viderebringe og reflektere over  
hvad som rører sig indenfor verdens største navle, 
Panum.
 
Det hele begyndte med at at Clara Turner, 
studerende på 2. semester, skrev et opråb hvor 
hun adresserede problemerne ved brugen af 
forsøgsdyr i undervisningen (se næste side), 
hvilket resulterede i en underskiftsindsamling til 
kursuslederen på excitable celler. Indsamlingen 
fik god opbakning, men der var også mange som 
indvendte, at brugen af forsøgsdyr ikke bare er til 
at leve med, men også nødvendig for at give de 
studerende så relevant undervisning som muligt.

Sagen udviklede sig videre med at kommentator 
på Berlingske, Søren Damm, i en kommentar d. 3/11 
fandt belæg for at regnorm-sagen er et symptom 
på at vi har med ”generation sart” at gøre, og at det 
POTENTIELT KAN BLIVE LIVSFARLIGT for fremtidens 
sundhedsvæsen. Damm finder det endvidere 
passende at sammenligne en studerendes fokus 
på dyrevelfærd med fremtidige udfordringer med 
at udføre livreddende operationer:
 

Lidt tyndt grundlag der, måske, Damm? En lille 
smule? Det er helt legitimt at være kritisk omkring 
(og en lille smule jaloux?) de yngre generationer, 
som med all sin woke-het, selvbevisthed og 
verdensvanthet får meget spalteplads i media, 
men at basere sin harcelering på en lille debat på 
medicinstudiet er under bæltestedet. Der findes 
nok af andre kriser i sundhedsvæsenet at skrive 
om, Berlingske. Hint, hint.
 
For er det ikke i udgangspunktet en god ting, 
at unge mennesker faktisk tør at tage stilling 
til verdenen omkring sig, deler sine meninger 
og opfordrer til debat?  At vi, med al den 
hypersensibilitet vi bærer, alligevel vælger at ytre 
os og debattere, tyder måske på at vi faktisk er 
langt mere hårdføre end det enkelte journalister 
får det til at lyde?

REGNORMENREGNORMEN 

Af Åsne / MOK-red.

«Hvis ingen har råheden og ekspertisen til at trække 
den smadrede krop ud af bilvraget, modet til at 
skyde fjenden i en krigszone, eller kunne operere på 
patientens hjerte med rolig, kynisk hånd, hvem skal 
så løse disse opgaver i fremtiden!»
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Forsvar for en regnorm

-  Jeg skrev mig ikke op til at tage liv, da jeg blev medicinstuderende.

Men jeg har dårlig samvittighed.

Det har jeg haft siden øvelse 2 om nerveimpulsen i faget Excitable celler, hvor jeg sendte strøm
gennem en regnorm til den døde.

-  Jeg mener ikke, det er i orden, at vi bruger levende dyr til gentagelsen af et forsøg, vi kunne
have set på en video- og fået nøjagtigt samme udbytte af.

Jeg vil gerne dele historien om min oplevelse til forsøget; Jeg følte ærligt talt fra starten af, at jeg havde fået
vredet armen rundt på ryggen og var blevet tvunget ind i det her - fordi øvelsen er obligatorisk, og jeg
dermed ikke har noget valg, hvis jeg en dag vil kalde mig læge. Jeg har det dårligt med at bruge levende dyr
til “gentagelses-forsøg;, dvs. forsøg som ikke producerer ny viden/er en del af et forskningsprojekt med et
konkret formål, da jeg mener, det ressourcemæssigt og etisk er unødvendigt, eftersom vi kunne have set
forsøget på en video og fået udleveret resultater, vi kunne tolke på i stedet for, at vi alle sammen skal
gennemføre forsøget og dermed bruge unødigt mange orme.

Øvelsens formål var at vise, hvordan et aktionspotentiale udbredes langs et axson og i forsøget spænder
man en regnorm ud vha. nåle, som er koblet til en aniode, katiode og måleelektroder. Ormene lægges i
methanol for at lamme dem, men alligevel synes jeg, at ormen vrider sig ret meget, da nålene sættes
ned igennem den. Da vi i min gruppe sætter strøm til vores regnorm, får vi nogle lidt blandede
resultater. Instruktøren begynder at skrue strømmen op for at få nogle bedre resultater alt imens
regnormen flytter på sig i sin æske.                              
Det går fint i lidt tid, men så begynder vi igen at få nogle uklare
resultater og instruktøren vurderer, at vores orm er død og giver os en ny - som han denne gang ikke
har bedøvet lige så meget for, at vi kan få nogle bedre resultater. Ergo vrider denne orm sig endnu
mere, når vi sender strøm igennem den. For mig er det ret tydeligt, at ormen prøver at komme væk,
men sidder fast fordi vi har spiddet den med nåle. Jeg kan huske, jeg fik det helt dårligt til øvelsen og
følte/føler mig inderligt ked af at skulle være en del af det her.

Da vi er færdige med forsøget, stiller instruktøren regnormene(som stadig er levende på dette
tidspunkt) over til siden for at vise os et andet delforsøg samt guide os i resultatbehandlingen. Her står
de i en hel time, før instruktøren tager sig af dem.
Det forbinder jeg på ingen måde med en “værdig død”, som jeg egentlig mener vi skylder alle - dyr som 
mennesker.

For mig handler det om, hvordan vi forvalter den magt, vi har som mennesker samt om nødvendigheden af
det givne forsøg. Jeg undrer mig også over, at KU vælger at bruge dyr i denne slags forsøg, når fx AU og SDU
har valgt det fra.

I forhold til ormen som forsøgsdyr, mener jeg ikke, at jeg nødvendigvis er mere egnet til at vurdere, hvor
meget lidelse, vi påfører dyret end de udvalg, som i sin tid har godkendt forsøget - men jeg vil dog insistere
på, at vi studerende ER egnede til at deltage i debatten, netop fordi der er tale om et etisk spørgsmål og vi
er dem, som helt konkret udfører forsøget.
Da jeg blev medicinstuderende, skrev jeg mig ikke op til at tage liv - men jeg og mange af mine
medstuderende føler, at den overbevisning er blevet krænket af forsøget, og vi stiller os selv spørgsmålet;

Kan det forsvares og retfærdiggøres, at vi bruger så mange dyr og ressourcer til et forsøg, som IKKE
bidrager til et forskningsfelt med ny viden?

Clara Turners FB-opslag d. 16/10

MOK har skrevet til Clara Turner og kursuslederen Jean-Francois Marie Perrier og har fået 
tilladelse til at viderebringe både det oprindelige facebook-opslag, og  en gengivelse af 
kursuslederens interview med Uniavisen, omkring underskriftindsamlingen



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

MOK (og Uniavisen) EXCLUSIVE:

K UR S US L E D E R E N  S VA R E R  I 
REGNORM-SAGEN
Kursusleder Jean-Francois Marie Perrier giver  her sit 
tilsvar til regnorm-opslaget og underskriftsindsamlingen

Hvordan forholder I jer til det aspekt at enkelte studerende ikke ønsker at deltage i undervisning 
med brug af dyr?

Vi respekterer, at man kan have en holdning, hvor man ikke synes at dyr skal anvendes til undervisning, 
men vi vælger dog alligevel at holde fast i øvelserne, da vi mener det giver særdeles god mening 
læringsmæssigt. Det er værd at lægge mærke til, at det specifikt er nævnt i Dyreforsøgsloven, at 
dyreforsøg kan anvendes til undervisning og uddannelse på universiteter og højere læreanstalter. 
Man har med den paragraf netop synliggjort, at dyreforsøg har værdi læringsmæssigt.

 

Ser du nogle etiske problemer i brugen af dyr i undervisningen?

Der er altid etiske problemstillinger, når man bruger dyr til undervisning eller forskning – derfor skal 
alle gældende regler selvfølgelig overholdes. Men en afgørende overvejelse for os er, at den viden, vi 
baserer størstedelen af patientbehandlingen på, kommer primært fra dyreforsøg. Øvelserne generelt 
bibringer de lægestuderende indsigt i arbejde med biologisk materiale, fejlkilder, variation i målinger, 
og de danner basis for en dybere forståelse af biologiske processer i levende væv. Alt sammen værdifuld 
læring, der har direkte relevans for arbejdet med patienter og biologiske materiale udtaget fra patienter.

 

Kommer de studerende til at lave flere forsøg på dyr senere i studiet?

Ja, ligesom de som færdige læger kan komme til at øve sig på operationer på f.eks. grise.

 

Hvis det blev gjort med en video og en undervisningsgang der skulle behandle emnet bagefter, 
tror du så de studerende ville få lige så meget ud af undervisningen?

Nej. De studerende bruger allerede meget tid ’på skærmen’, og formålet med øvelsen er netop at vise, 
at biologi foregår ude i virkeligheden. Desuden viser vores erfaring, at de studerende forstår og husker 
meget bedre, hvis de selv laver praktiske forsøg. Der er også stor læringsmæssig værdi i sammen med 
en gruppe medstudenter at gennemføre et forsøg og analysere data, som man selv har indsamlet, 
nogle gange under tidspres.

 

Bliver studerende, efter din mening, dygtigere læger af at have gennemført dyreforsøg?

Ja. For eksempel har nerveøvelsen direkte relevans for måling af elektrisk aktivitet hos patienter, dvs. 
ved diagnostiske procedurer som elektrokardiografi (EKG), electroencefalografi (EEG), elektromyografi 
(EMG) osv. Den danner også basis for forståelse af måling af nerveledningshastigheden ved 
demyeliniserende sygdomme som f.eks. sklerose.

 

Ville man kunne spare ressourcer i form af tid og dermed penge ved at udfase dyreeksperimenterne?

Dyreeksperimenterne koster penge og kræver meget arbejde fra underviserne. Man kunne selvfølgelig 
spare ressourcer ved at udfase labøvelser. Det ville dog i vores opfattelse resulterer i en dårligere 
lægeuddannelse, og som lærere har vi fokus på at gøre vores fremtidige læger så gode som mulige.



“FADL’s Forlag har længe haft lokaler i Roskilde, indtil vi i juni måned flyttede 
ind i FADL-huset for at komme tæt på de medicinstuderende og resten af 
FADL. De sidste par år har vi haft et ønske om at sælge ud af lageret. Under 
flytningen fandt vi mange bøger i rigtig fin stand, men som er blevet lidt glemt 
blandt andet pga. nyere udgavers tilkomst. Derfor sælger vi nu ud af lidt af 
hvert. Der vil både være studierelevante lærebøger, kogebøger, bøger om 
medicinsk historie og meget mere.” 

“Jeg synes faktisk, man kan være stolt 
af, at vi som medicinstuderende ejer et 
forlag, som ikke kun sælger medicinske 
lærebøger, men faktisk også er en 
vigtig spiller på andre områder. Så det 
er også lige så meget for at folk ser, 
hvor meget FADL’s Forlag faktisk laver.” 

“Jeg er fuldstændig enig med 
Moisés. Kom forbi og få nogle billige 
og ubrugte lærerbøger. Der er 
rabatter på mindst 50% - og det er 
for alle, ikke kun medlemmer.” 

FADL’s Forlag holder lagersalg 
Onsdag den 17. november 2021 kl 13-15 
i FADL-huset på Blegdamsvej 26

I den anledning har vi fået forlagets hhv. formand og næstformand, Moisés 
og Johan, til at knytte et par ord til forlaget: 

Lagersalg i FADL’s Forlag

- Moisés Alberto Suárez Zdunek, 
        Formand for FADL’s Forlag

- Johan Verner From-Pedersen, 
        Næstformand for FADL’s Forlag
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UTROLIGE KORRELATIONER

Figur 2: Incidens af opslåede Øre- næse- halskirugiske hovedudannelsespladser, 
efter indførsel af kirugisk decapitation i børnevaccinationsprogrammet
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Figur 3: 
Blå kurve: Antal patienter med STEMI, ved afskaffelse af 
EKG-undersøgelser. 
Rød kurve: antal patienter med pludselig uventet hjertedød

Før Efter

De medicinske tidsskrifter præsenterer den mest banebrydende nye viden. Men en gang i mellem sniger der sig også noget virkeligt 
dumt med. En af de her grafer er publiceret i New England Journal of Medicine. Se om du kan spotte hvilken der er tale om:
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Figur 4: 
40-års mortalitet af blodtryksmålinger, som funktion af patientens alder ved 
undersøgelsestidspunkt
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The New England Journal of Medicine 
Downloaded from nejm.org at Det Kongelige Bibliotek: Nationalbibliotek og Københavns Uni on November 15, 2021. For personal use only. No other uses without permission. 

 Copyright © 2006 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 

Pas på med at spise menneskehjerne ellers kan du dø af KURU!
Hvad filan er kuru tænker du måske. Kuru er en sjælden neurodegenerativ 
sygdom som tidligere var hyppigt forekommende blandt Fore-befolkningen i 
Papua Ny Guinea. Det er en smitsom og fatal spongiøs encefalopati forårsaget 
af prioner (abnormt foldede proteiner). Sygdommen har en dødelighed 
på 100% og middellevetiden efter indtræden af symptomer er omkring 12 
måneder. Inkubationsperioden er i gennemsnit 10-13 år, men kan være op til 
50 år eller mere. Kuru kan oversættes til ”rysten”, fordi  tremor er et klassisk 
symptom for sygdommen. Kuru bliver også kaldt laughing sickness, og det 
skyldes det patologiske latter som også er et karakteristisk symptom.

Puha, det lyder da som en ubehagelig sygdom tænker du måske. Hvordan 
blev kuru så spredt i Fore-befolkningen? I begyndelsen var det noget af 
et mysterium, og stammebefolkningen troede at det var forårsaget af 
heksekraft. Det blev også kaldt negi-nagi, som betyder åndssvag person, 
grundet de spontane latteranfald som opstod i jævne intervaller. I 1950’erne 
begyndte udenlandske forskere at undersøge sagen nærmere, og i 1960’erne 
blev der endeligt slået fast at kuru skyldes den udbredte KANNIBALISME i 
Fore-stammen! Det var nemlig en udbredt tradition i stammen at tilberede 
og spise sine afdøde familiemedlemmer, inklusive deres hjerner. Efter et halvt 
århundrede begyndte epidemien så endelig at falde, fra ca 200 dødsfald 
om året i 1957 ned til ingen dødsfald siden 2010.

En ung dreng med kuru. Kilde: Wikipedia
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